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Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ваше превосходительство Президент Владимир Путин! 
Ваше превосходительство Федеральный канцлер Себастьян Курц! 
Дамы и господа! 
Прежде  всего,  мне  очень  приятно  обратиться  со  словами  глубокой  благодарности  к 

Его превосходительству президенту  Владимиру  Путину  за  любезное  приглашение  принять 
участие в Форуме, который проходит в этом старинном городе,  известном  своим  вкладом  в 
формирование  культуры,  литературы,  искусства,  а  также  своей  стойкостью  перед  лицом 
оккупации. Спасибо за то, что выбрали Катар страной-гостем этого мероприятия. 

Форум проходит на фоне серьезных экономических вызовов и условий, сложившихся 
на  местном,  региональном  и  международном  уровнях,  и  прежде  всего  на  фоне 
продолжающейся  пандемии  вируса COVID-19  и  ее  опасных негативных  последствий  для 
мировой экономики. Все это делает еще более важным проведение этого Форума, ставшего 
одним  из  главных  мировых  событий  в  области  экономики  и  бизнеса.  Кроме  того,  он 
считается парадигмой тех инициатив, которые должен взять на себя мир, чтобы обеспечить 
здоровую  среду  для  экономики,  региональных  и  глобальных  инвестиций,  а  также  для 
нахождения эффективных решений общих экономических вызовов. 

Нет  никакого  сомнения,  что  широкое  международное  участие  в  этом  Форуме 
отражает значимость места, занимаемого Россией в регионе и во всем мире. 

Уважаемые присутствующие, 
Мы  в  Государстве  Катар  ценим  наши  прочные  исторические  связи  с  Российской 

Федерацией.  На  протяжении  последних  двух  десятилетий  эти  отношения  переживают 
серьезное  развитие  во  всех  областях  политики  и  экономики  и, в  особенности, в  сфере 
торговли  и  инвестиций.  Государство  Катар  вышло  на  передовые  позиции  в  списке 
иностранных инвесторов в России. 

В этой связи мы дорожим нашим активным сотрудничеством в экономической сфере 
и, в особенности, в области энергетики. Наша уверенность в мощи российской экономики и в 
важности  инвестирования  в  нее  подтверждается объемом катарских  инвестиций,  которые 
возрасли  в  два  раза  за  последние  годы.  Надеемся  продолжить  наращивать  их  и  в 
последующие годы. 

Экономическое  сотрудничество  между  Катаром  и  Российской  Федерацией  не 
ограничивается  прямыми  инвестициями,  а  переходит  в  координацию  ради  создания 
необходимых международных организационных механизмов для укрепления сотрудничества. 
Хочу отметить, что две наши страны вместе с дружественными государствами создали Форум 
стран-экспортеров газа, штаб-квартира которого находится в Дохе. 

 
  



 

 

Уважаемые присутствующие,  
Государство  Катар  переживает  важный  этап  всеобъемлющего  подъема  благодаря 

реализации  национальных стратегий,  программ  и  многочисленных  проектов  в  рамках 
«Национального  видения  Катара  2030».  Хочу  подтвердить,  что  основным  двигателем 
катарской  экономики  на  данном  этапе  являются  инвестиции  в  инфраструктуру  и  проекты 
развития,  среди  которых,  в  первую  очередь,  образование,  здравоохранение,  транспорт, 
научные  исследования,  малые  и  средние  предприятия, и другие.  Мы  стремимся  достичь 
прогресса  в  диверсификации  экономики  с  опорой  на  наращивание  инвестиций  частного 
сектора  во  всех  областях  экономики  посредством  создания  стимулов,  представления 
проектов  государственно-частного  партнерства  и  привлечения  прямых  иностранных 
инвестиций. 

Хочу отметить, что проекты развития в Государстве Катар предоставляют прекрасные 
возможности  для  увеличения  вклада  иностранных  компаний  во  все  сектора  национальной 
экономики нашей страны. 

За последние годы мы серьезно развили и внесли существенные поправки в целый ряд 
законодательных  актов  с  целью  усилить  участие  частного  сектора  и  привлечь  иностранные 
инвестиции, что внесло свой вклад в формирование привлекательной для инвестиций среды. 

Государство  Катар  работает  над  наращиванием  инвестиций  в  «зеленую»  и 
устойчивую  энергетику,  а  также  в  другие  сферы,  которые  способствуют  сохранению 
окружающей среды и противостоянию изменению климата. 
   Уважаемые присутствующие,  

Эпидемия COVID-19  показала,  насколько  сильно  переплетены  и  взаимосвязаны 
жизни  и  судьбы  народов  в  нашем  современном  мире.  Было  доказано,  что  ни  одно 
государство  не  может  в  одиночку  противостоять  катастрофе  такого  масштаба,  как  эта 
пандемия,  что   инвестиции  в  эпидемиологические   исследования   и   усилия   по 
предотвращению  повторения  подобных  вспышек  эпидемий  в  будущем  должны 
осуществляться  посредством  совместных  международных  усилий.   Международное 
сообщество должно серьезно и усердно работать над обеспечением вакцин и средств лечения 
для всех и, в особенности, для бедных народов и для тех, кто страдает от бедствий и войн. 
Здоровье  людей  не  должно  быть  подчинено  законам  рынка  и  международной  торговли.  В 
этой связи хочу отметить роль России в производстве и распространении вакцин. 

С другой стороны, усиление экономики, развитие инвестиций и укоренение ценностей 
инноваций,  труда  и  производства  наряду  с  подтверждением  общечеловеческих  ценностей 
является  тем  самым  путем,  который  позволяет  наращивать  необходимый  потенциал  для 
борьбы с пандемией и преодоления других мировых проблем, таких как изменение климата. 
Также  этот  путь  дает  людям  возможность  вернуться  к  нормальной  жизни,  которой  они 
оказались  лишены  со  времени  начала  пандемии,  позволяет  укрепить  учреждения 
здравоохранения,  развивать  научные  исследования  и  обеспечивать  вакциной  все  население 
Земли. В этих рамках мы призываем частный сектор в России и во всем мире познакомиться 
с  перспективной  бизнес-средой,  созданной  в  Катаре  посредством  целого  ряда  проектов  во 
всех областях. 

В  завершение  хочу  вновь  поблагодарить его  превосходительство Президента 
Владимира  Путина  за  любезное  приглашение  принять  участие  в  этом  Форуме  и  за  выбор 
Государства  Катар  в  качестве  страны-гостя.  Надеюсь,  что  Форум  достигнет  поставленных 
перед ним целей. Желаю нашим странам выйти на еще более плодотворное сотрудничество. 

 
Мир вам, милость Божия и Его благословение! 

 

 



 

 

 كـلـمـة

 حـضــرة صـاحــب السمــــو

 ثــانــيالـشـیـخ تـمـیــم بــن حـمــد آل 

ــــر  أمــیــر دولــــة قـــط

 في مـنـتـدى ســانــت بـطــرسـبـورغ القـتـصـادي الــدولــي

ــال ا 2021یــونــیـو  4  مــرئـــي)ل(عــبــر التــص

 

 بـسـم هللا الـرحـمـن الـرحـیـم

 

 

 

 

 

 

 فـخـامـة الـرئـیـس فـالدیـمـیـر بـوتـیـن 

 معالي المستشار سباستیان كورتس 

 الـسـیـدات والـسـادة،

یسعدني  في  البدایة  أن  أتوجھ  بجزیل  الشكر  لفخامة  الرئیس  فالدیمیر  بوتین  على  الدعوة  الكریمة  لنا 

للمشاركة في ھذا المنتدى في ھذه المدینة العریقة في إنتاج الثقافة واألدب والفن وأیضا في مقاومة االحتالل، 

 . اختیار دولة قطر الدولة الضیـف فیـھوعلى 

یُعقد ھذا المنتدى في ظل ظروف وتحدیات اقتصادیة كبیرة على المستویات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة، 

وتداعیاتھا  السلبیة  الخطیرة على  االقتصاد  العالمي  ما  یضاعف  من  ۱۹-السیما  في  ظل  استمرار  جائحة  كوفید

ل حدثًا عالمیاً ھامًا في مجال االقتصاد واألعمال . كما یعد ھذا المنتدى نموذجًا لما أھمیة انعقاده بعد أن بات یشك

یجب  أن  یقوم  بھ  المجتمع  الدولي  من  مبادرات  تسھم  في  إرساء  بیئة  صحیة  لالقتصاد  واالستثمار  اإلقلیمي 

 وإیجاد حلول فعالة للتحدیات االقتصادیة المشتركة. والعالمي

لیة الواسعة في ھذا المنتدى تعكس المكانة المرموقة التي تحظى بھا روسیا في وال شك أن المشاركة الدو

 .المنطقة والعالم

 الحـضـور الـكـرام،

إننا  في  دولة  قطر  نعتزّ بالعالقات  التاریخیة  الوطیدة  مع  روسیا  االتحادیة،  وقد  شھدت  ھذه  العالقات 

یاسیة واالقتصادیة، وخصوصًا في مجالي التجارة تطوّرًا ملموسًا في العقدین األخیرین في شتى المجاالت الس

 واالستثمار حیث أصبحت دولة قطر تحتل مركزًا متقدّماً في قائمة المستثمرین األجانب في روسیـا.

وفي ھذا السیاق نثمن تعاوننا النشط في المجال االقتصادي وبخاصة في مجال الطاقة، وتأكیدًا لثقتنا بقوة 

االستثمار  فیھ  فإن  حجم  استثمارات  دولة  قطر  في  روسیا  تضاعف  في  السنوات االقتصاد  الروسي  وبأھمیة  

 . األخیرة ونتطلع إلى زیادتھ في السنوات المقبلة

ق ما یتعّداه إلى التنسیوال یقتصر التعاون االقتصادي بین قطر وروسیا على االستثمارات المباشرة وإنّ 

ھذا التعاون وأشیر ھنا إلى أنّ البلدین أسّسا مع دول صدیقة أخرى ة الالزمة لدعم یّ إلیجاد األطر التنظیمّیة الدول

 . منتدى الدول المصدّرة للغاز والذي یتخذ من الدوحـة مقرًا لـھ

 الحـضـور الـكـرام،

تشھد  دولة  قطر  مرحلة  مھمة  في  نھضتھا  الشاملة  من  خالل  تنفیذ  استراتیجیاتھا  الوطنیة  والبرامج 

،  وأؤكد  أن  المحرك  الرئیسي  لالقتصاد  القطري  في  ھذه ۲۰۳۰ؤیة  قطر  الوطنیة  والمشاریع  العدیدة  وفقًا  لر



 

 

المرحلة  ھو  االستثمارات  في  البنیة  التحتیة  والمشروعات  التنمویة،  السیما  في  التعلیم  والصحة  والمواصالت 

ادي واألبحاث  والمشاریع  الصغیرة  والمتوسطة  وغیرھا.  ونحن  نسعى  إلى  تحقیق  التقدم  في  التنویع  االقتص

 والتركیز على زیادة استثمارات القطاع الخاص  في كافة القطاعات االقتصادیة عن طریق تقدیم الحوافز وطرح

 مشاریع المشاركة بین القطاعین العام والخاص واستقطاب االستثمارات األجنبیة المباشرة .

لزیادة مساھمتھا في  جنبیةوأشیر إلى أن المشاریع التنمویة في دولة قطر توفر فرصًا كبیرة للشركات األ 

 االقتصاد القطري في مختلف القطاعات. 

التشریعات التي تعزز  بتطویر وإجراء تعدیالت محوریة على العدید من وقد قمنا خالل السنوات األخیرة

 . مشاركة القطاع الخاص واستقطاب االستثمارات األجنبیة، مما أسھم في خلق بیئة جـاذبـة لالستثمـار

دولة  قطر على  زیادة  االستثمار  في  الطاقة  الخضراء  والمستدامة  ،  ومجاالت  أخرى  من  شأنھا وتعمل  

 . اإلسھام في الحفاظ على البیئة ومكافحة التغیر المناخي

 الحـضـور الـكـرام،

المعاصر . وقد ثبت أنھ  درجة تداخل حیاة ومصائر الشعوب وتشابكھا في عالمنا ۱۹-بیّنت جائحة كوفید

یة دولة أن تواجھ وحدھا كارثة بحجم ھذه الجائحة، وأن االستثمار في األبحاث لمحاربتھا ومنع حدوث ال یمكن أل

مثیالتھا في المستقبل یجب أن یكون جھداً دولیًا، وأنھ على المجتمع الدولي العمل الجاد والدؤوب لتوفیر اللقاح 

ن االضطرابات والحروب؛ فال یجوز أن تخضع والعالج للجمیع، ال سیما الشعوب الفقیرة أو تلك التي تعاني م

 اللقاحات وتوزیعھا. صحة الناس لقوانین السوق والتجارة العالمیة . وفي ھذه المناسبة أشید بدور روسیا في إنتاج

سویة مع تعزیز القیم  ومن ناحیة أخرى فإن تعزیز االقتصاد واالستثمار وقیم االبتكار والعمل واإلنتاج

المشتركة، ھو السبیل لبناء القدرات الالزمة لمحاربة الجائحة والتغلب على إشكالیات عالمیة أخرى مثل اإلنسانیة 

التغیر المناخي، وھو أیضًا السبیل الستعادة الناس حیاتھم العادیة التي یفتقدونھا منذ بدایة الجائحة، وھو الذي 

اإلطار  ندعو  ھذا ألرض.وفيا انسكّ  جمیع راللقاحتوفی العلمّیة  وإمكانیات سیدعم  مؤسساتنا  الصحّیة  وأبحاثنا

كثیر من المشروعات وفي  القطاع الخاص  في روسیا والعالم إلى استكشاف بیئة األعمال القطریة الواعدة في

 شتى المجاالت .

في ھذا المنتدى  وختامًا، أكرر الشكر لفخامة الرئیس فالدیمیر بوتین على الدعوة الكریمة لنا للمشاركة 

 . تیار دولة قطر الدولة الضیف فیھ، آمالً أن یحقق أھدافھ المرجوة، ومتمنیاً لبلدینا مزیدًا من التعاون المثمرواخ

 

 .والـسـالم علیـكـم ورحـمـة هللا وبركاتــھ

 
 
 



 

 

SPEECH OF HIS HIGHNESS SHEIKH TAMIM BIN 

HAMAD AL THANI 

AMIR OF THE STATE OF QATAR  

AT ST. PETERSBURG INTERNATIONAL 

ECONOMIC FORUM (SPIEF) 

4 June 2021 (Via Videoconferencing) 

 

In the Name of God, the Most Merciful and 

Compassionate! 

 

 

 

 

 

 

 

Your Excellency President Vladimir Putin! 

Your Excellency Federal Chancellor Sebastian Kurz! 
        Ladies and Gentlemen! 
At  the  outset,  it  gives  me  pleasure to  extend  many  thanks  to  His Excellency President 

Vladimir Putin for his kind invitation to us to participate in this Forum – held in this ancient city 
known for producing culture, literature and art and resisting occupation – and for choosing the State 
of Qatar as the guest State at the Forum. 

This Forum is being held against the backdrop of great economic conditions and challenges 
at the local, regional and international levels, especially amid the on-going Covid-19 pandemic and 
its  serious  negative repercussions  on  the  global  economy,  which  have  doubled  the  need  for 
convening the Forum as it has become an important global event in the field of economy and business. 
This  Forum  is  considered  also  as  a  paradigm for  the initiatives that should  be  undertaken by the 
international  community to  contribute  to  establishing  a  sound  environment  for  the  regional  and 
global economy and investment, and to finding effective solutions to              common economic challenges. 

The  broad  international  participation  in  this  Forum  undoubtedly reflects  the  prestigious 
position assumed by Russia in the region and the world. 

Honorable Audience, 
We, in  the  State  of  Qatar, take  pride  in  the  strong  historical  relations with  the  Russian 

Federation.  These  relations  have  witnessed  a  concrete development  over  the  last  two  decades  in 
various  political  and  economic fields, especially in trade and  investment  domains as the State  of 
Qatar has assumed an advanced position on foreign investors’ list in Russia. 

In  this  context,  we  value  our  active  cooperation  in  the  economic  sphere, especially in  the 
energy field, and in confirmation of our confidence in the robustness of the Russian economy and the 
importance  of  investing in  it,  the  volume  of  Qatar’s  investments  in  Russia  has  doubled  in  recent 
years, and we look forward to increasing it in the coming years. 

The  economic  cooperation  between  Qatar  and  Russia  is  not  limited to  direct investments, 
but rather goes beyond that to include coordination to create the necessary international regulatory 
frameworks to promote this cooperation, and I point out here that the two countries have established, 
together with other friendly countries, the Doha-based Gas Exporting Countries Forum (GECF). 

Honorable Audience, 
The State of Qatar is going through a significant stage in its overall development by means 

of  implementing  its  national  strategies,  numerous programs  and  projects  in  accordance  with the 
Qatar National Vision 2030, and  I confirm that the main driving force of Qatar’s economy at this 
phase is the investments in infrastructure and development projects, especially in education, health, 
transportation,  research,  small  and  medium  enterprises, etc.  We  seek  to  achieve  progress  in 



 

 

economic  diversification  and  to  focus  on  increasing  private sector investments in all  economic 
sectors by providing incentives, offering partnership projects between the public and private sectors, 
and attracting direct foreign investments. 

I point out here that the development projects in the State of Qatar provide great opportunities 
for foreign companies to increase their participation in Qatar’s economy in various sectors. 

Over  the  recent  years  we  have  developed  and  introduced  pivotal amendments to many 
legislations that enhance private sector’s participation and  attract  foreign  investments,  which  have 
contributed to creating an attractive environment for investment. 

The  State  of  Qatar  is  working  to  increase investment in green and sustainable  energy,  and 
other areas that will contribute to preserving the environment and combating climate change. 

Honorable Audience,     
The  Covid-19 pandemic has revealed  the extent to which  the lives  of peoples and their 

destinies in our modern world are intertwined and correlated. It has been proven that no country can 
alone  confront  a catastrophe  of  the  magnitude  of this pandemic, and that  investing in research  to 
fight  it  and  prevent  similar  outbreaks  in  the  future  must  be  an international  effort,  and  that  the 
international community must work hard and diligently to make vaccines and treatment accessible 
to all, especially the poor peoples or those who face upheavals and wars, for it is not acceptable to 
subjugate people's health to the laws of the market and global trade. On this occasion, I commend 
Russia's role in producing and distributing vaccines. 

On the other hand, strengthening the economy, investment and the values of innovation, work 
and production, together with promoting common human values, is the means to build the necessary 
potentials to fight the pandemic and overcome other global problems such as climate change. It is also 
the path for people to restore their normal life that they miss since the outbreak of the pandemic. It 
will  also  support  our  health  institutions,  scientific  research  and  make  vaccination  possible  for  all 
inhabitants  of  this  planet.  In  this  context,  we  call  on  the  private  sector  in  Russia  and  the  world  to 
explore the promising Qatari business environment in many projects and in various fields. 

In conclusion, I reiterate my thanks to His Excellency President Vladimir Putin for his kind 
invitation to us to participate in this Forum and for choosing the State of Qatar as the guest State at 
the Forum, hoping that it will achieve its desired goals, and wishing our two countries more fruitful 
cooperation. 

 
May God's peace, mercy and blessings be upon you. 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Египетско-российский фонд культуры и науки 
Центр арабской культуры «Аль-Хадара» 

Центр исследований и научного взаимодействия «Ауалим» 
 

АРАБИСТИКА ЕВРАЗИИ 
  Научный журнал 

 
2021, № 14                                                                                                                              
ISSN 2619-1261        
DOI: 10.26907/2619-1261                                                                                                                                                                                                                  
Размещается   на   платформах РУНЭБ 
(elibrary.ru),  БД  «КиберЛенинка»  и  Ulrich̀s 
Periodicals Directory 
Издаётся с августа 2018 года – 4 выпуска в год 
 
Адрес редакции: 
420008,   Россия,   Республика   Татарстан,  
г. Казань, ул. М. Межлаука, 3, каб. 117 
Тел.: +7 (843) 221-33-21 
E-mail: arabicstudies@mail.ru 
Website: http://eas20188.org 
 
Учредители: Хайрутдинов Рамиль Равилович, 
Мингазова Наиля Габделхамитовна 
Зарегистрирован  Федеральной  службой  по 
надзору  в  сфере  связи,  информационных 
технологий   и   массовых   коммуникаций. 
Свидетельство  о  регистрации  печатного  СМИ 
(журнал) ПИ № ФС 77-73332 от 24.07.2018. 
Подписано  в  печать  25.06.2021.  Бумага 
офсетная. Печать цифровая. 
Формат  60х84/8. Тираж 500  экз.  Отпечатано с 
готового  оригинал-макета,  подготовленного  в 
типографии   Издательства   Казанского 
университета. 
Дата выхода выпуска в свет: 22.07.2021. 
 
Издатель: АНО   «Институт   культурного 
наследия» 
Адрес:   420111,   Россия,   г.   Казань,  
ул. Кремлёвская, 10/15. 
Тел.: +7 (843) 221-33-21 
 
Адреса типографий: 
Издательство Казанского университета 
420008, г. Казань, ул. Профессора Нужина, 1/37. 
Тел.: (843) 233-73-59, 233-73-28. 
Египетско-российский фонд культуры и науки 
(доп. тираж) 
11769  Nozha,  114  Joseph  Tito  St.,  Helioplis – 
Cairo – Egypt  
Tel.: + (202) 219 271 57 & 58     
Fax: + (202) 219 271 50       
www.russiannewsar.com                   secertary_ert
@yahoo.com 

Подписка   и   распространение: каталог 
«Газеты  и  журналы –  2022  1  полугодие»  ГК 
«Урал-Пресс», 64983 
 
Редакционно-издательская группа  
Ответственный секретарь 
Шамсутдинова Э.Х. (г. Казань, Россия) 
Научный редактор 
Субич  В.Г.,  канд.  филол.  наук  (г.  Казань, 
Россия) 
Оператор сайта 
Витоль Е.В. (г. Казань, Россия) 
Ответственный за выпуск 
Витоль Е.В. (г. Казань, Россия) 
Корректор 
Хабибуллина А.М. (г. Казань, Россия) 
Учредитель, шеф-редактор 
Хайрутдинов Р.Р., канд. ист. наук, доцент  
(г. Казань, Россия) 
Учредитель, главный редактор 
Мингазова Н.Г., канд. филол. наук, доцент  
(г. Казань, Россия) 
Заместитель главного редактора 
Закиров Р.Р., канд. филол. наук, доцент   
(г. Казань, Россия) 
Заместитель главного редактора 
Аль-Аммари  М.С.,  канд.  пед. наук (г.  Казань, 
Россия) 
Председатель редакционной коллегии 
Эль-Шафи Х.,   директор Египетско-
российского фонда культуры и науки (г. Каир, 
Египет) 
Сопредседатели редакционной коллегии 
Аль-Фоади Р.A., Ph.D.,  доцент  (г.  Багдад, 
Ирак)  
Аль-Джарф  Р.С., Ph.D., профессор  (г.  Рияд, 
Саудовская Аравия) 
Берникова О.А., канд. филол. наук, доцент  
(г. Санкт-Петербург, Россия) 
Ибрагимов И.Д., канд. пед. наук, доцент  
(г. Пятигорск, Россия) 
Кириллина С.А., д-р ист. наук, профессор  
(г. Москва, Россия) 
Редакционная коллегия 
Алексеев  И.Л.,  канд.  ист.  наук  (г.  Москва, 
Россия) 
Аликберов  А.К.,  канд.  ист.  наук  (г.  Москва, 
Россия) 

mailto:secertary_ert@yahoo.com
mailto:secertary_ert@yahoo.com


 

 

Алмазова  Л.  И.,  канд. филос. наук  (г.  Казань, 
Россия) 
Аль-Мусави   С. Ph.D.,   доцент (Тетуан, 
Марокко) 
Андреасян  А.К.,  канд.  филол.  наук (Ереван, 
Армения) 
Бельхамити М. Э.-М., канд. филол. наук (Оран, 
Алжир) 
Большаков А.О., д-р ист. наук, профессор  
(г. Санкт-Петербург, Россия) 
Галиев  М.Х.,  канд.  филол.  наук  (г.  Москва, 
Россия) 
Гатин М.И. (г. Казань, Россия) 
Гюнтер  С., Ph.D.,  профессор  (г. Гёттинген, 
Германия) 
Дмитриев   К.,   Ph.D.   (Сент-Андрус, 
Соединённое  Королевство  Великобритании  и 
Северной Ирландии) 
Дьяков Н.Н., д-р ист. наук, профессор   
(г. Санкт-Петербург, Россия) 
Кашаф Ш.Р. (г. Москва, Россия) 
Кузнецов  В.А.,  канд.  ист.  наук  (г.  Москва, 
Россия) 
Кямилев  С.Х.,  канд.  филол.  наук  (г.  Москва, 
Россия) 
Лаззерини   Э., Ph.D.,   профессор 
 (г. Блумингтон, США) 
Лебедев  В.В.,  канд.  филол.  наук  (Москва, 
Россия)  
Мухаметзянова Ф.Г., д-р пед. наук, профессор 
(г. Казань, Россия) 
Наумкин В.В., д-р ист. наук, профессор  
(г. Москва, Россия) 
Орфали Б., Ph.D. (Бейрут, Ливан)  
Пиотровский  М.Б.,  д-р  ист.  наук,  профессор  
(г. Санкт-Петербург, Россия) 
Попов В.В., канд. ист. наук (г. Москва, Россия) 
Прозоров  С.М.,  канд.  ист.  наук  (г.  Санкт-
Петербург, Россия) 
Редькин О.И., д-р филол. наук, профессор  
(г. Санкт-Петербург, Россия) 

Резван Е.А., д-р ист. наук, профессор  
(г. Санкт-Петербург, Россия) 
Рейснер  М.Л.,  д-р  филол.  наук,  профессор 
(Москва, Россия)   
Сабирова  Д.Р.,  д-р  пед.  наук  (г.  Казань, 
Россия) 
Суворов М.Н., д-р филол. наук, профессор  
(г. Санкт-Петербург, Россия) 
Сюкияйнен Л.Р., д-р юр. наук, профессор  
(г. Москва, Россия) 
Тимерханов А.А., д-р филол. наук, доцент  
(г. Казань, Россия) 
Тулеубаева С.А., д-р филол. наук, доцент  
(г. Нур-Султан, Казахстан) 
Фарах С., д-р филос. наук, профессор  
(г. Москва, Россия) 
Фролов Д.В., д-р филол. наук, профессор  
(г. Москва, Россия) 
Хириди И.А., д-р (г. Каир, Египет) 
Чупрыгин А.В. (г. Москва, Россия) 
Чупрыгина Л.А. (г. Москва, Россия) 
Шайхуллин Т.А., д-р филол. наук, доцент  
(г. Казань, Россия) 
Шульц  Э., Ph.D.,  профессор  (г.  Лейпциг, 
Германия) 
Эль-Ханнаш М., Ph.D.,  профессор  (г.  Фес, 
Марокко) 
Аль-Шаркави  М. Ph.D.,  доцент  (г.  Детройт, 
США) 
Эль-Шейх Н., профессор (г. Каир, Египет) 
 
Представительство  в  Арабской  Республике 
Египет: 
Центр политических и медиа-исследований 
2 El Sharekat St. Off Roshdy St., Abdeen, Cairo, 
Egypt. 
T / Ф: (+202) 23920375   (+2) 01021396352-
01221646442 
2 ул. Эль-Шарекат Манфараа, ул. Рушди; 
Абдин; Каир; Египет 
E-mail: hcpms.hewar2@gmail.com 

                                     
Распространяется бесплатно 
 ©Арабистика Евразии, 2021



 

 

 جامعة قازان الفیدرالیة
للثقافة والعلومالمؤسسة المصریة الروسیة   

"الحضارة" ةالعربی ةمركز الثقاف  
 مركز عوالم للبحوث والتواصل

 
 
 

 
 
 

 مجلة علمیة
 

           2120 – عشر رابعالاالعدد 

 ISSN                1261-2619الرقم الدولي المعیاري 

DOI: 10.26907/2619-1261 

 في قواعد البیانات التالیة: تُنشر المجلة

Elibrary.ru, Cyberleninka, Ulrich̀s Periodicals 

Directory  

 أربعة أعداد في السنة. – 2018تصدر منذ أغسطس (آب) 

 

 عنوان ھیئة التحریر:

 ، روسیا، جمھوریة تترستان، مدینة قازان، 420008 

 .117، الغرفة رقم 3شارع م.میجالوكا، 

  21-33-221 (843) 7+ ھاتف:

 arabicstudies@mail.ru البرید اإللكتروني:

 http://eas20188.org الموقع االلكتروني:

 

 المؤسسون:

 مینغازوفا. خیروالدینوف، نائلة عبدالحمیدتوفنا رافیلوفیتشرأمیل 

المجلة مُسجلة لدى الوكالة الفیدرالیة للمراقبة في مجال اإلتصال 

 وتقنیات المعلومات ووسائل اإلعالم.

شھادة تسجیل النسخة المطبوعة لوئاسل االعالم (مجلة) ب ي رقم 

 2018.07.24في  73332-77ف س 

 ورق أوفسیت، طباعة رقمیة. 2021.06.25وقعت للنشر في 

نسخة. طُبعت وفق التصمیم  500. عدد النسخ 60х84/8الحجم  

 األصلي الجاھز المُعد في دار طباعة دار النشر لجامعة قازان.

 2021.07.22تاریخ صدور العدد 

 

 أ ن و "مركز اإلرث الحضاري" الناشر:

 ، روسیا، مدینة قازان، 420111العنوان : 

 .10/15كریملیوفسكایا، شارع 

 Тел.: +7 (843) 221-33-21 ھاتف:

 

 دار نشر جامعة قازان عناوین المطبعة:

 .1/37، مدینة قازان، شارع األستاذ نوجین، 420008

 28-73-233 ,59-73-233 (843) ھانف:

 طبعت في جمھوریة مصر العربیة:

 المؤسسة المصریة الروسیة للثقافة والعلوم .

 القاھرة.  -ش جوزیف تیتو، ھلیوبولیس  114النزھة،  11769

   58 & 57 271  219 (202) + ھاتف:

 50 271  219 (202) + فاكس:

www.a-rfcs.org        secertary_ert@yahoo.com 

النصف األول  –الصحف والمجالت   دلیلاإلشتراك والتوزیع: 

 .٦٤۹۸۳مجموعة شركات یورال بریس،  ،2022من عام 

 

 مجموعة التحریر والنشر

 السكرتیر المسؤول

 شمسوتدینوفا إنجھ.خ. (قازان، روسیا).

 المحرر العلمي

أستاذ مشارك د. سوبیتش فیتالي ج.، دكتوراه في العلوم اللغویة 

 (قازان، روسیا).

 مشغل الموقع

 فیتول یفغیني .ف. (قازان، روسیا).

  المسؤول عن ھذا اإلصدار

 فیتول یفغیني .ف. (قازان ، روسیا).

 المصحح

 . (قازان، روسیا).حابیبولینا الفیا. م

  المؤسس والمشرف على التحریر

دكتوراه في العلوم خیرالدینوف رامیل .ر.، أستاذ مشارك د. 

 التاریخیة (قازان، روسیا).

 ورئیس التحریرالمؤسس، 

أستاذ مشارك د. مینجازوفا نائلة.ع.، دكتوراه  في العلوم اللغویة، 

 (قازان، روسیا). 

 مساعد رئیس التحریر

أساذ مشارك  د. زاكیروف رافیس ر.، دكتوراه في العلوم اللغویة 

 (قازان، روسیا).

 مساعد رئیس التحریر

وم التربویة       أستاذ / دكتور دمحم صالح العماري،  دكتوراه في العل

 ( قازان، روسیا )

 رئیس ھیئة التحریر

رئیس مجلس إدارة المؤسسة المصریة  د. حســین الشــافعي 

 الروسیة للثقافة والعلوم (القاھرة، مصر).

 المشاركون  ھیئة التحریررؤساء 

 دكتوراه في العلوم اللغویةأستاذ مشارك  د. رحیم علي الفوادي، 

 (بغداد، العراق).

(الریاض،  دكتوراه في العلوم التربویة أستاذ/ دكتور ریما الجرف،

 المملكة العربیة السعودیة).

أستاذ مشارك د. إبراھیموف إبراھیم .د.، دكتوراه في العلوم 

 اللغویة (بیاتیجورسك، روسیا).

أستاذ مشارك .د كیریلّینا سفیتالنا.أ.، دكتوراه  في العلوم التاریخیة 

 (موسكو، روسیا).

mailto:secertary_ert@yahoo.com


 

 

.أ.، دكتوراه في العلوم اللغویة، لغاأستاذ مشارك د. بیرنیكوفا أو 

 (سانت بطرسبورج، روسیا).

 ھیئة التحریر

 أستاذ / دكتور الحناش دمحم  (فاس، المغرب) . 

أستاذ / دكتور. بولشاكوف أندریھ.و.، دكتوراه في العلوم التاریخیة 

 (سانت بطرسبورج، روسیا).

میخائیل.ب.، دكتوراه في التاریخ  أستاذ / دكتور بیوتروفسكي 

 (سانت بطرسبورج، روسیا). 

 كتوراه في العلوم اللغویة تولیوبایفا سمال.أ.، دأستاذ / دكتور

 ، كازاخستان). سلطان-نور(

تیمیرخانوف أینور.أ.، دكتوراه في العلوم اللغویة  أستاذ دكتور

 (قازان، روسیا).

 أستاذ /  دكتورجیونتیر سبیستیان. (جیوتتینجین، ألمانیا). 

العلوم التاریخیة دكتوراه في دیاكوف نوكوالي .ن.، أستاذ / دكتور 

 ). سانت بطرسبورج، روسیا(

ریدكین ألیج .إي.، دكتوراه في العلوم اللغویة  أستاذ / دكتور

 (سانت بطرسبورج، روسیا).

دكتوراه في التاریخ (سانت  ریزفان إیفیم .أ.، أستاذ / دكتور

 بطرسبورج، روسیا).

دكتوراه في العلوم اللغویة  ،ریسنیر مارینا.ل.أستاذ / دكتور 

 (موسكو، روسیا).

أستاذ / دكتور سوفوروف میخائیل .ن.، دكتوراه في العلوم اللغویة 

 (سانت بطرسبورج، روسیا).

نون أستاذ / دكتور سیوكیاینین لیوناید .ر.، دكتوراه في القا

 (موسكو، روسیا).

 أستاذ / دكتور شولتس أكیخارد. (لیبزج، ألمانیا) . 

أستاذ /  دكتور فرالوف دمیتري .ف.، دكتوراه في العلوم اللغویة  

 (موسكو، روسیا).

أستاذ  / دكتور فرح سھیل.، دكتوراه في العلوم اللغویة (موسكو،  

 روسیا). 

 ون، أمریكا) . أستاذ / دكتور الزیریني إدوارد. (بولمنجت 

أستاذ / دكتور ناعومكین فیتالي.ف.، دكتوراه في في التاریخ 

 (موسكو، روسیا). 

أستاذ مشارك  د. شیخوللین تیمور أ.، دكتوراه في العلوم اللغویة 

 (قازان، روسیا). 

 جاتین مراد .ي (قازان، روسیا). 

روسیا موسكو،. (ف أندریھ جوبریغین ) 

 )روسیا موسكو،. (أ الریسا جوبریغینا

(دیترویت ، الوالیات المتحدة  الشرقاوي دمحمأستاذ / دكتور 

 األمریكیة)

د. علي أكبروف علي أكبر.ك.، دكتوراه في العلوم التاریخیة 

 (موسكو، روسیا) 

 د. سعید المساوي ( تطوان، المغرب )

.ل.، دكتوراه في العلوم التاریخیة (موسكو، یغورد. آلیكسییف 

 روسیا). 

دكتوراه في العلوم اللغویة (یریفان،  د. إندریاسان أروسیك، 

 أرمینیا).

 د. بابوف فینیامین .ف.، دكتوراه في التاریخ (موسكو، روسیا). 

د. برازوروف ستانیسالف .م.، دكتوراه في التاریخ (سانت 

 بطرسبورج، روسیا). 

د. جالییف دمحم حیدر.خ.، دكتوراه في العلوم اللغویة (موسكو، 

 روسیا) . 

أندروس، المملكة المتحدة وشمال -د. دمیترییف كیریل . (سنت

 إیرلندا). 

د. كوزنیتسوف فاسیلي أ.، دكتوراه العلوم اللغویة (موسكو، 

 روسیا). 

د. كیامیلوف سعید.خ.، دكتوراه في العلوم اللغویة (موسكو، 

 یا). روس

 د. ألمازوفا لیلى .إ.، دكتوراه في العلوم الفلسفیة (قازان، روسیا). 

د. لیبیدیف  فالدمیر .ف.، دكتوراه في العلوم اللغویة (موسكو، 

 روسیا).

 (القاھرة، مصر). د. إیمان أحمد ھیریدي دكتوراه في علم اللغات 

 (بیروت، لبنان).  .األرفھ لي، ب د.

 روسیا). كاشاف شامیل.ر. (موسكو، 

د. صابیروفا دیانا ، ر.د.، دكتوراه في العلوم التربویة (قازان، 

 روسیا).

 أستاذ / دكتور نورھان الشیخ   . (القاھرة، مصر).

 

 مكتب التمثیل بجمھوریة مصر العربیة: 

 مركز الحوار للدراسات السیاسیة واالعالمیة . 

 – القاھرة –عابدین  –ش الشركات متفرع من ش رشدى  2

 مصر. 

01021396352- . موبایل:  00223920375ت / ف: 

01221646442.(+2)   

hcpms.hewar2@gmail.comبرید إلكتروني: 

 

 

 (متاحة مجاناً)

 حقوق النشر تعود لمجلة الدراسات العربیة األورأسیة

 

 



 

 

Kazan (Volga Region) Federal University 
Egyptian-Russian Foundation for Culture and Science 

Arabic culture centre “Al-Khadara” 
Awalim Center for Research and Communication 

 
EURASIAN ARABIC STUDIES 

Scientific journal 
 

2021, № 14                                                                                                                          
ISSN 2619-1261 
DOI: 10.26907/2619-1261 
Hosted  on  the  databases of eLIBRARY.RU, 
CyberLeninka, and   Ulrich̀s   Periodicals 
Directory 
Published since August 2018 – 4 issues per year 
 
Editorial address:  
Office  117,  3,  M.  Mezhlauk  str.,  Kazan,  Russia, 
420008 
Phone: +7 (843) 221-33-92 
E-mail: arabicstudies@mail.ru 
Web Site: http://eas20188.org 
 
Founders: Ramil  Ravilovich  Khayrutdinov, 
Nailya Gabdelhamitovna Mingazova  
Registered  by  the  Federal service for supervision 
of  communications,  information  technology,  and 
mass  media. Certificate  of  registration  of  the 
printed  media  source  (journal) ПИ № ФС  77-
73332. Issued on July 24, 2018.  
Signed  for  printing 25.06.2021. Offset  paper. 
Digital printing.  
Page  size  60х84/8.  Printed  copies  500  copies. 
Printed on the basis of a make-up page, assembled 
by  the  Kazan  University  publishing  house. Date 
of output: 22.07.2021 
 
Publisher’s   profile: Non-commercial 
organization “The Institute of Cultural Legacy” 
Address: 420111, Russia, Kazan, Kremlyovskaya 
str., 10/15. 
Tel.: +7 (843) 221-33-21 
 
Printing office addresses: 
Kazan Federal University Printing House. 
1/37, Professor Nuzhin str., Kazan, 420008 
Phone: (843) 233-73-59, 233-73-28. 
Printed  in  Egypt, Egyptian-Russian  Foundation 
for Culture and Science 
11769  Nozha,  114  Joseph  Tito  St.,  Helioplis – 
Cairo – Egypt   
Tel.: + (202) 219 271 57 & 58            
Fax: + (202) 219 271 50        
www.russiannewsar.com                   
secertary_ert@yahoo.com 
 
 

Subscription and distribution:  
catalog  “Newspapers  and  magazines – 2022  the 
first  half  of  the  year”  the  Ural-Press  Group  of 
Companies, 64983 
 
Editorial and Publishing Board 
Assistant Editor 
Shamsutdinova E.Kh. (Kazan, Russia) 
Science Editor 
Subich  V.G., Candidate  of  Philology  (Kazan, 
Russia) 
Website Operator 
Vitol E.V. (Kazan, Russia) 
Output Editor 
Vitol E.V. (Kazan, Russia) 
Corrector 
Khabibullina A.M. (Kazan, Russia) 
Founder, Editor-in-chief 
Khayrutdinov R.R.,   Candidate  of   History, 
Associate Professor (Kazan, Russia) 
Founder, Executive Editor 
Mingazova   N.G.,   Candidate  of  Philology, 
Associate Professor (Kazan, Russia) 
Deputy Editor 
Zakirov  R.R., Candidate  of  Philology, Associate 
Professor (Kazan, Russia) 
Deputy Editor 
Al-Ammari   M.S.,  Candidate  of  Pedagogy, 
Associate Professor (Kazan, Russia) 
President of the Editorial Board  
El-Shafie  H.,  Dr.,  President  of  the  Egyptian-
Russian  Foundation  for  Culture  and  Science 
(Cairo, Egypt) 
Board Executives 
Al-Foadi  R.A.,  Ph.D.,  Associate  Professor 
(Baghdad, Iraq) 
Al-Jarf  R.S.,  Ph.D.,  Professor  (Riyadh,  Saudi 
Arabia)  
Bernikova   O.A., Candidate   of   Philology, 
Associate Professor (Saint Petersburg, Russia) 
Ibragimov I.D., Candidate of Pedagogy, Associate 
Professor (Pyatigorsk, Russia) 
Kirillina  S.A. Doctor  of  History,  Professor 
(Moscow, Russia) 
Editorial Board 
Alekseev  I.L.,  Candidate  of  History  (Moscow, 
Russia) 
Alikberov  A.A.,  Candidate  of  History  (Moscow, 
Russia) 



 

 

           

 

Almazova  L.I.,  Candidate of  Philosophy  (Kazan, 
Russia) 
Al-Musawi   S.   Ph.D.,   Assosiate   Professor 
(Tetouan, Morocco) 
al-Sharkawi M.,  PhD,  Associate  Professor 
(Detroit, USA)  
Andreasyan   A.K.,   Сandidate  of  Philology 
(Yerevan, Armenia) 
Belhamiti  M.E.-M.,  Candidate of  Philology 
(Oran, Algeria) 
Bolshakov   A.O.,   Ph.D.,   Professor  (Saint 
Petersburg, Russia) 
Chuprygin A.V. (Moscow, Russia) 
Chuprygina L.A. (Moscow, Russia) 
Dmitriev  K.,  Ph.D.  (St  Andrews,  United 
Kingdom)  
Dyakov N.N., Ph.D., Professor (Saint Petersburg, 
Russia) 
El-Hannach M., Ph.D., Professor (Fez, Morocco) 
ElSheikh N. professor (Cairo, Egypt) 
Farah S., Ph.D., Professor (Moscow, Russia) 
Frolov D.V., Ph.D., Professor (Moscow, Russia) 
Galiev, M.Kh., Candidate of Philology (Moscow, 
Russia) 
Gatin M.I. (Kazan, Russia) 
Gunther   S.,   Ph.D.,   Professor  (Göttingen, 
Germany) 
Kashaf Sh. R. (Moscow, Russia) 
Khiridi I.A., Dr. (Cairo, Egypt) 
Kuznetsov  V.V.,  Candidate  of  History  (Moscow, 
Russia) 
Kyamilev   S.Kh., Candidate of   Philology 
(Moscow, Russia) 
Lazzerini  E.,  Ph.D.,  Professor  (Bloomington, 
USA) 

Lebedev  V.V.,  Сandidate  of  Philology  (Moscow, 
Russia) 
Mukhametzyanova  F.G.,  Doctor  of Pedagogy, 
Professor (Kazan, Russia) 
Naumkin  V.V.,  Ph.D.,  Professor  (Moscow, 
Russia) 
Orfali B., Ph.D. (Beirut, Lebanon)  
Piotrovsky   M.B.,   Ph.D.,   Professor  (Saint 
Petersburg, Russia) 
Popov  V.V.,  Candidate  of  History  (Moscow, 
Russia) 
Prozorov S.M.,  Candidate  of  History (Saint 
Petersburg, Russia) 
Redkin O.I., Doctor of Philology, Professor (Saint 
Petersburg, Russia) 
Reisner  M.L.,  Doctor  of  Philology,  Professor 
(Moscow, Russia) 
Rezvan  E.A.,  Doctor  of  History,  Professor (Saint 
Petersburg, Russia) 
Sabirova  D.R., Doctor  of Pedagogy  (Kazan, 
Russia) 
Schulz E., Ph.D., Professor (Leipzig, Germany) 
Shaikhullin  T.A.,  Doctor  of  Philology,  Associate 
Professor (Kazan, Russia) 
Suvorov  M.N.,  Doctor  of  Philology,  Professor 
(Saint Petersburg, Russia) 
Sykiainen  L.R.,  Ph.D.,  Professor  (Moscow, 
Russia) 
Timerkhanov   A.A., Doctor   of   Philology, 
Associate Professor (Kazan, Russia) 
Tuleubaeva  S.A.,  Doctor  of  Philology,  Associate 
Professor (Nur-Sultan, Kazakhstan) 
 

 
Representative Office in A.R.E.:  
Al-Hewar Center for political & Media Studies.  
2 El Sharekat St.-Roshdy St., Abdin, Cairo, Egypt.  
T-F: (+202) 23920375 - (+2) 01021396352-01221646442 
E-mail: hcpms.hewar2@gmail.com 
 
 

Available free of charge 
© Eurasian Arabic Studies, 2021 

 

 

 

 

 



 

 

Арабистика Евразии, № 14, Июль 2021  
  ۲۰۲۱لیو یو ،۱٤، الدراسات العربیة األوراسیة

Eurasian Arabic Studies, № 14, July 2021 

9 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

Колонка главного редактора (на русском языке)  12 

Колонка главного редактора (на арабском языке) 13 

Колонка главного редактора (на английском языке) 14 

Колонка главного редактора (на татарском языке) 15 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Аль-Джарф  Р.С. Англо-арабский  перевод  научно-технических  терминов  в  Google 

переводчике 16 

Аль-Шаркави  М. Доисламская поэзия  и  возникновение  классического  арабского 

языка 38 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

Хербаши  А.,  Бельхамити  М.  Э.-М.   Алжир - Россия: противостояние кризисам и 

сохранение целостности государства (1991 – 2021) 57 

Сахри  С. Алжирское  движение  Хирак: анализ достижений, проблем и перспектив 

(неколониальный взгляд) 102 

 

ТЕОЛОГИЯ 

Ясавиев Р.М. Взгляды Р. Фахретдина на положение женщин в Исламе 120 

Рецензия  

Абделуахеб M. Рецензия  на  книгу  Малека  Беннаби  «Проблема  идей  в 

мусульманском мире» 129 



 

 

Арабистика Евразии, № 14, Июль 2021  
  ۲۰۲۱لیو یو ،۱٤، الدراسات العربیة األوراسیة

Eurasian Arabic Studies, № 14, July 2021 

10 

 

 

 

 المحتویات

 

 

 

 ۱۲ تحریر (باللغة الروسیة)الكلمة رئیس 

 ۱۳ العربیة) (باللغة تحریرالكلمة رئیس 

 ۱٤ تحریر (باللغة االنجلیزیة)الكلمة رئیس 

 ۱٥ تحریر (باللغة التتاریة)الكلمة رئیس 

 

 وم اللغویةــــــالعل

 ۱٦ العربیة للمصطلحات العلمیة التقنیة في مترجم غوغل-الترجمة االنجلیزیة ف ر.س.رالج  

 اللغة العربیة التقلیدیة ونشوء . شعر ما قبل االسالم الشرقاوي م

 ۳۸ 

 

 العلــــوم التاریخیة واآلثار

مواجھة األزمات و رھان الحفاظ على استمراریـة    :الجزائرـ روسیا خرباشي ع.، بلحمیتي م. أ.

 ٥۷ )2021ـ 1991( الدولـة

الحراك الجزائري: تقییم االنجازات والتحدیات واآلفاق من منظور غیر استعماري  صخري  س.  ۱۰۲ 

 

 علم الالھوت

 ۱۲۰ وجھات نظر فخر الدین لوضع المرأة في االسالمیاسفیف ر.م. 

 مراجعة

 ۱۲۹ تقییم لكتاب مالك بن نبي "مشكلة االفكار في العالم االسالمي" م.   الوھاب عبد
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Дорогие читатели! 

 
Выходит в свет очередной выпуск нашего журнала «Арабистика Евразии». 

Номер  открывает  речь  Его  Высочества  Шейха  Тамима  Бин  Хамада  Аль-Тани  Эмира 

Государства  Катар  на  Петербургском международном  экономическом  форуме,  который 

прошел  в  июне  2021  г.  Одной  из  целей  данного  мероприятия  был  поиск  эффективных 

решений современных экономических вызовов. 

В текущий номер журнала  «Арабистика Евразии» включены научные изыскания ученых из 

Алжирской  Народной  Демократической  Республики,  Королевства  Саудовская  Аравия, 

Соединенных  Штатов  Америки  и  Российской  Федерации,  посвященные  выявлению 

эквивалентов английских научно-технических терминов на арабском языке и семантических, 

контекстных,  синтаксических,  морфологических  и  орфографических  недостатков  их 

перевода  в  Google  переводчике;  освещению  доисламской  поэзии  и  возникновения 

классического арабского языка; обзору российско-алжирских отношений (1991 – 2021 гг.) на 

пути противостояния кризисам и сохранения целостности государства; анализу достижений, 

проблем  и  перспектив  алжирского  движения  «Хирак»;  рассмотрению  взглядов  Ризаэтдина 

Фахретдина на положение женщин в исламе. Отдельно включена рецензия на книгу Малека 

Беннаби «Проблема идей в мусульманском мире». 

Мы  надеемся,  что  этот  выпуск  журнала  внесет  определенный  вклад  в  распространение 

научных  идей  отечественных  и  зарубежных  ученых-арабистов  и  исламоведов  на  пути 

развития арабистики. 

 

С уважением, учредители  

шеф-редактор Рамиль Хайрутдинов,  

 

главный редактор Наиля Мингазова
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 ،القراء األعزاء
 

یُصدر العدد الدوري من مجلة "الدراسات العربیة االواسیة"، وفي أثناء ذلك یفتتح الكالم صاحب السمو الشیخ 

عقدت في حزیران من تمتم بن حمد الثاني أمیر دولة قطر في ندوة سانت بطرسبورغ االقتصادیة الدولیة التي 

  .. كان البحث عن الحلول الفعالة للتحدیات االقتصادیة المعاصرة أحد أھداف ھذه الفعالیة2012العام 

یضم  ھذا  العدد  الحالي  من مجلة  "الدراسات  العربیة  االواسیة" بحوثاً علمیة  لعلماء  من  الجمھوریة    الجزائریة 

یة  والوالیات  المتحددة  االمریكیة  وروسیا  االتحادیة،  وقد  كرست الدیمقراطیة  الشعبیة  والمملكة  العربیة  السعود

لتبیان المتكافئات الترجمیة للمصطلحات العلمیة التقنیة االنجلیزیة في اللغة العربیة والنقوص  الداللیة والسیاقیة 

ونشوء والنحویة والصرفیة والكتابیة لترجمتھا في مترجم غوغل. وكرست كذلك إلیضاح شعر ما قبل االسالم 

)  على  طریق  التصدي  لالزمات 2021-1991اللغة  العربیة  التقلیدیة  ولعرض  العالقات  الروسیة  الجزائریة  (

وافاق الحركة الجزائریة (حِراك)، وكذلك لبحث وجھات نظر فخر الدین الى وضع المراة في االسالم. أدرجَ 

 ."االسالمي بصورة منفصلة تقییم لكتاب مالك بن نبي "مشكلة االفكار في العالم

نأمل  بان  یسھم  اصدار  ھذا  العدد  في  نشر  االفكار  العلمیة  للعلماء  المستعربین  والمتختصین  باالسالم  العالمیین 

 والمحلیین على طریق تطویر اإلستعراب.

 

 

 

 د. حسیــن الشافعي
h.elshafie57@mail.ru 

 

 

 

 

mailto:h.elshafie57@mail.ru
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Dear readers! 
 

A new edition of the “Eurasian Arabic Studies” journal is coming out.  

The current edition starts with the speech of his Majesty Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Tani, Emir 

of Qatar, at the Petersburg International Economic Forum. One of the main aims of the event, which 

took place in June, 2021, was to find efficient solutions to the modern economic challenges.  

The current edition of the “Eurasian Arabic Studies” comprises scientific findings of scholars from 

the  Algerian People’s  Democratic  Republic,  Kingdom  of  Saudi  Arabia,  the  United  States  of 

America  and  the  Russian  Federation  devoted  to  searching  the  equivalents  to  the  English  science 

technical terms in the Arabic language and to the semantic, contextual, syntactical, morphological, 

and orthographic flaws in their translation by the Google-translator; the pre-Islamic poetry and the 

emergence of classical Arabic language; review of the Russian-Algerian relations (1991 – 2021) on 

the  way  to  resist  crises  and  retain  state integrity;  analysis  of  the  achievements,  problems  and 

perspectives of the “Hirak” Algerian movement; consideration of the views of Rizaetdin Fahretdin 

on  the  state  of  women  in  Islam.    Separately  included  is  the  review  of  the  Malek  Bennabi’s  book 

“The Problem of Ideas in the Islamic World”.  

We hope that our journal and the upcoming  developments will contribute to the dissemination of 

the scientific ideas of the Russian and foreign specialists of the Arabic and Islamic studies for the 

benefit of the development of the Arabic studies. 

 

 

Sincerely, the founders 

Editor-in-Chief Ramil Khayrutdinov, 

 

Executive Editor Nailya Mingazova 
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Хөрмәтле укучылар! 
 

«Евразия Арабистикасы» журналының чираттагы саны дөнья күрде. 

Бу сан Катар дәүләте Әмиры Шәех Тамим Бин Хәмад Әл-Тәни галиҗәнапларының 2021-нче 

елның  июнендә  Санкт-Петербург  Халыкара  икътисадый  форумында  ясаган  чыгышы  белән 

ачыла.  Бу  вакыйганың  максатларының  берсе  заманча  икътисади  проблемаларга  эффектив 

чишелешләр эзләү иде. 

«Евразия  Арабистикасы»  журналының әлеге  санында  Алжир  Халык  Демократия 

Республикасы,  Сәгуд  Гарәпстаны  Корольлеге,  Америка  Кушма  Штатлары  һәм  Россия 

Федерациясе  галимнәренең  түбәндәге  фәнни  тикшеренүләре  бастырылды:  гарәп  телендә 

инглизчә фәнни-техник терминнарның эквивалентларын барлау, шулай  ук Google Translator 

ярдәмендә   тәрҗемә  вакытында  семантик,  контекстуаль,  синтаксик,  морфологик  һәм 

орфографик  кимчелекләрне  ачыклау  турында;  исламга  кадәр  булган  поэзияне  яктырту  һәм 

классик  гарәп  теленең  барлыкка  килүе турында;  1991-2021-нче  елларда  Россия-Алжир 

мөнәсәбәтләрен  үстерү  барышында  кризисларга  каршы  тору  һәм  дәүләтләрнең  бөтенлеген 

саклауда  бу  илләрнең  тупланган  тәҗрибәсе  турында;  Алжирдагы  "Хирак"  хәрәкәтенең 

казанышларын,  проблемаларын  һәм  перспективаларын анализлау  турында;  Ризаетдин 

Фәхретдиннең  исламда  хатын-кызлар  тоткан  урынга  багышланган  карашлары  турында. 

Малек Беннабиның "Мөселман дөньясындагы идеялар проблемасы" китабына күзәтү аерым 

урынны алып тора. 

Журналыбызның әлеге  саны  һәм  күздә тотылган  планнар  безнең  ил  һәм  чит  ил  гарәп 

белгечләре  һәм  ислам  белгечләренең  фәнни  идеяләрен  таратуда  үз  өлешен  кертәчәк,  дип 

ышанып калабыз.  

 

 

 

Ихтирам белән, оештыручылар 

  шеф-мөхәррир Рамил Хәйретдинов,  

 

баш мөхәррир Наилә Минһаҗева
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Abstract 

Many  EFL  learners  resort  to  Google  Translate  (GT)  to  check  meanings  of  difficult 

words. The aim of the present study is to check the breadth of coverage and accuracy 

of the Arabic translation equivalents that GT gives to technical terms. It also aims to 

discuss  the  semantic,  contextual,  syntactic,  morphological  and  orthographic 

deficiencies  in  the  Arabic  equivalents  to  technical  terms  that  GT  yields. A  random 

sample of technical terms with different Greek and Latin roots and different prefixes 

and class-changing suffixes was collected. The Arabic meaning of each word with its 

derivatives  was  looked  up  in  Google  Translate.  It  was  found  that  GT  gives  Arabic 

equivalents  to  the  full  range  of  meanings  of  some  terms  such  as  ‘mobilization’  and 

‘technical’,  but  it  is  inconsistent  in  translating  terms  with  varying  prefixes,  roots 

combined  with  the  same  suffix,  compounds  and  blends.  A  team  of  linguists  or 

specialists  is  needed  to  revise,  add  and  supervise  scientific  terms  included  in  the 
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Google  English-Arabic  translation  dictionary.  Students  wishing  to  use  the  Google 

English-Arabic  translation  tools  need  to  be  cautious  and  are  advised  to  verify 

meanings obtained from GT with their teacher or a specialist.  

Keywords: Google  Translate,  machine  translation,  online  translation,  web-based 

translation,  translation  memory,  technical  terms,  semantic  deficiencies,  contextual 

deficiencies,  syntactic  deficiencies,  morphological  deficiencies,  orthographic 

deficiencies. 

 

For  citation: Al-Jarf,  R.S.  (2021).  An  investigation  of  Google’s  English-Arabic 
translation of technical terms. Eurasian Arabic Studies, 14,  16-37.  

 

АНГЛО-АРАБСКИЙ ПЕРЕВОД НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
В GOOGLE ПЕРЕВОДЧИКЕ  

Р.С. Аль-Джарф 

Университет им. Короля Сауда 

reima.al.jarf@gmail.com 

 

Аннотация 

Многие изучающие английский  в  качестве  иностранного  языка обращаются к 

сервису Google  переводчик  (Google Translate) для проверки значения  сложных 

слов.  Цель  настоящего  исследования – проверить наличие эквивалентов 

английских  научно-технических  терминов  на  арабском  языке и  точность  их 

перевода. Также обсуждаются семантические, контекстные, синтаксические, 

морфологические и  орфографические  недостатки  перевода у арабских 

эквивалентов,  полученных  при  переводе  в  Google Translate. Материалом  для 

исследования  послужила случайная  выборка  технических  терминов  с 

греческими   и   латинскими   корнями,   а   также   с разными 

словообразовательными  элементами – префиксами  и  суффиксами.  Арабское 

значение  каждого  слова  и  его  производных  было  проверено  в  Google 

переводчике.  Было обнаружено,  что сервис  выдает  все имеющиеся  варианты 

перевода   некоторых   технических   терминов,   например,   таких   как 

«мобилизация»  и  «технический»,  но ошибается при  переводе  терминов  с 

приставками, корнями в сочетании с одним и тем же суффиксом, сложными 

словами  и  словами-гибридами.  Для  решения  данных  проблем  видится 

необходимым  создание   команды лингвистов   или  специалистов   для 
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редактирования,  добавления  и  проверки научно-технических терминов, 

включенных  в  словарь  перевода  Google  с  английского языка на  арабский. 

Студенты, пользующиеся инструментами  перевода  Google  с  английского  на 

арабский, должны проявлять внимательность, и им рекомендуется проверять 

переведенные единицы со своим учителем или специалистом. 

Ключевые  слова: Google переводчик, машинный перевод, онлайн-перевод, веб 

перевод, память  переводов,  научно-технические  термины,  семантические 

ошибки,  контекстные  ошибки,  синтаксические  ошибки,  морфологические 

ошибки, орфографические ошибки. 

 

Для  цитирования: Аль-Джарф  Р.С. Англо-арабский  перевод  научно-

технических  терминов  в  Google  переводчике  //  Арабистика  Евразии. 2021.  № 

14. С. 16-37. (на английском языке) 

 

INTRODUCTION 

Recent advancements in information and communication technology made the world 

a  small  village  with  a  multitude  of  languages.  To  deal  with  this  multilingualism, 

automated or machine translation (MT) tools have become an urgent need. A variety 

of  free  translation  services  for  the  automatic  translation  of  texts  and  Webpages 

between a variety of languages are now available online such as Yahoo’s Babel fish, 

Babylon, Bing Translator, dictionary.com Translator and Google Translate (GT). GT, 

in particular, supports translation between 64 languages1.  

A  review  of  the  literature  has  shown  that  online  MT  systems  have  numerous 

advantages. They constitute an easier and faster way of translation between different 

languages  as  opposed  to  slow,  expensive  human  translators  (Bakhshaei,  Khadivi, 

Riahi and Sameti, 2010). They make it possible for layman Internet users to perform 

cross-language searches (Wu  and  He,  2010), help  remote  groups  of stakeholders  to 

translate  synchronous  text-based  chats  in  order  to  overcome  language  barriers  that 

might  exist  among  them  (Calefato,  Lanubile  and  Minervini,  2010), and are 

considered an  effective  tool  for  translating  Web  queries (Wu  and  He,  2010). 

Furthermore, they are used as a language learning tool by advanced learners (Garcia 

and Pena, 2011. 

Some other studies that focused on specific MT systems such as GT showed that GT 

is  more  effective  than  Apertium-service  in  translating  synchronous  text  chat 

                                                           
 1 http://support.google.com/translate/ 
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messages exchanged during four distributed engineering workshops in which groups 

of  stakeholders  were  remotely  negotiating  software  requirements.  GT  produced 

significantly  more  adequate  English-Italian  translations  than  Apertium  and  helped 

stakeholders  overcome  language  barriers  (Calefato,  Lanubile  and  Minervini,  2010). 

In  addition,  MT  systems,  such  as  GT,  were  found  to  be  effective  in 

translating PubMed  titles for  patients.  Analysis  of  statistical  machine  translation 

(SMT)  output  for  English  and  six  foreign  language  translation  pairs  within  the 

biomedical  domain  showed  a  high  performance  for  German,  French  and  Spanish-

English bi-directional translation pairs for both GT and the researchers’ system (Wu, 

Xia, Deleger and Solti (2011). 

Despite  the  numerous  advantages  of  MT  systems,  they  have  a  number  of 

shortcomings as revealed by findings of some studies. In a study by Sheppard (2011), 

French researchers who struggled with English found GT highly useful in translating 

technical documents. However, Sheppard found that GT has significant limitations: It 

yields faulty translations that users should be aware of when they use it; it tends to 

translate  word  for  word;  it  cannot  select  the  appropriate  equivalent  according  to 

context;  it  is  insensitive  to  syntax  and  idiomatic  expressions;  in  addition 

to confidentiality  issues.  Geer  (2005)  added  that  statistical  translation  technology 

must  clear  many  hurdles  such  as  inadequate  accuracy  and  problems  recognizing 

idioms  before it can be useful  for  mission-critical  tasks. MT  systems  typically  give 

the  general  meaning  of  the  words,  but  sometimes  provide  gibberish.  They  cannot 

accurately deal with complicated syntax, grammar, figures of speech, and jargon that 

native speakers take for granted (Goldsborough, 2009).  

Furthermore,  GT  has  limitations  when  translating  compound  and  proper  nouns 

encountered in general information articles and patent texts. Stefansson (2011) found 

that  neither  text  type  is  better  suited  for  Swedish-English  MT  than  the  other,  and 

neither had an error rate below 20%. Words were erroneously omitted in the English 

output or were incorrectly translated  in  relation  to  context.  However,  in the  general 

information  articles, the  most  prominent errors  were  related  to  the  Swedish  version 

not  being  maintained  in  the  English  output,  such  as  translating Abrahamsberg as 

Abraham  rock. Compound  and  proper  noun  errors  had  varying  impact  on  the 

meaning  of  the  texts.  Some  distorted  the  meaning  of  the  word  completely;  others 

were of minor importance.  

To  overcome  MT  problems  and  improve  its  quality,  some  researchers  proposed 

alternative  software  and  paradigms.  For  example,  Komeili,  Hendavalan  and  Ali 

Rahimi  (2011)  introduced  MT  software  consisting  of  Padideh,  Pars,  Google  and 
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Hezareh  bilingual  dictionary  to  overcome  irregularities  and  problems  in  English-

Persian MT software. In another study, Bakhshaei, Khadivi, Riahi and Sameti (2010) 

ran a statistical phrase-based system on Farsi-English language pairs using BLEU, an 

algorithm  for  evaluating  the  quality  of  translation  accuracy.  The  proposed  system 

achieved  an  improvement  of  1.84%,  relative  to  baseline  accuracy,  which  was  an 

increment from 16.97% to 18.81% in the best case. 

As for Arabic, Aljlayl, Frieder and Grossman (2002) empirically evaluated the use of 

an  MT-based  approach,  using  the  TREC-7  and  TREC-9  topics  and  collections  to 

improve query translation in an Arabic-English cross-language information retrieval 

(CLIR)  system,  called  ALKAFI.  In  another  study, Kholidy  and  Chatterjee  (2010) 

identified  errors  by  examining  the  outputs  of  some  aligner  annotation  tools  that 

already  exist,  and  studied  the  main  rules  and  guidelines  required  for  building  an 

aligner tool for correcting most alignment errors in Arabic. To overcome problems in 

the MT of Arabic relative clauses, Pedersen, Eades, Amin, and Prakash (2004) tried 

out  an  approach  for  parsing  Arabic  relative  clauses  in  the  tradition  of  the 

computational Paninian grammar framework, which led to deriving a common logical 

form  for  equivalent  sentences.  Their  analysis  was  based  on  the  development  of  a 

lexicalised  dependency  grammar  for  Arabic  with  applications  for  MT.  They  paid 

attention to resumptive pronouns in relative clauses that refer to the antecedent of the 

main clause, in the retrieval of syntactico-semantic relationships.  

In  Chinese, the  translation  of  derived  words  by  MT  systems  received  special 

attention. Wang and Harkness  (2010) utilized  a  head  transduction  model  for 

automatically translating derived words from English to Chinese, in order to solve the 

problem of derived words that are usually treated as unknown words by MT systems, 

and building a bilingual lexicon with a richer content. 

There is no doubt that studies, such as the ones reported above and others, have lead 

to the improvement in MT in some language pairs, yet there are still areas that need 

to  be  improved  at  the  word,  sentence  and  text  levels  in  other  languages  such  as 

Arabic.  

Geer (2005) notes that few researchers have worked on approaches that compare and 

analyze  documents  and  their  already-available  translations  to  statistically  determine 

the  likely  meanings  of  phrases,  to  help  statistical  systems  use  this  information  to 

translate new documents.  

The area of terminology is of special importance in MT, due to the influx of English 

technical  terms  and  productivity  of  new  inflected  and  derived  forms  in  this  age  of 

great  advancements  in  science  and  technology.  There  is a  need  to  find out  whether 
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MT  translation  systems  such  as  GT  are  capable  of  providing  accurate  Arabic 

equivalents  to  English  technical  terms,  especially  emerging  ones.  Therefore  the 

present study aims of investigate the English-Arabic translation of technical terms by 

GT. Specifically, the study aims to examine the following:  

(i) the  breadth  of  coverage  of  technical  terms,  i.e.  whether  GT  gives  Arabic 

equivalents  to  the  most  recent  English  technical  terms  (whether  single 

terms, compounds, blends or acronyms), cover all derivatives, all senses, all 

combinations  of  a  particular  affix  with  a  variety  of  roots  and  all  possible 

combination of a variety of affixes with a particular root;  

(ii) (ii)  the  semantic,  syntactic,  morphological,  contextual  and  orthographic 

accuracy  of  Arabic  equivalents  given  by  GT  to  English  technical  terms, 

whether GT is consistent in translating the same affix attached to different 

roots,  the  different  affixes  attached  to  the  same  root,  and  irregularities  in 

translating compounds, blends and acronyms.  

Although  the  Internet  has  greatly  increased  students’  access  to  many  language  and 

communication tools, web-based machine translation (WBMT) is still ineffective for 

translating text into another language, especially when the user of the software is not 

able  to  make  grammaticality  and  acceptability  judgments  in  the  target  language 

(Williams,  2006).  In  this  respect,  results  of  the  present  study  shed  light  on  the 

usefulness of GT as a tool for translating English technical terms into Arabic.  

The  paper  describes  specific  limitations  of  WBMT  with  examples  from  English-

Arabic GT translation of technical terms and areas that still need to be improved and 

give some recommendations to computational linguists for enhancing the quality of 

English-Arabic GT translation and to teachers when presenting WBMT such as GT to 

students in order to promote their language awareness and electronic literacy, which 

could help reduce their misuse of this tool. 

Results  of  the  present  study  are  also  useful  to  translation  students  at  the  college  of 

Languages  and  Translation  (COLT),  King  Saud  University,  Riyadh,  Saudi  Arabia 

who take 18 specialized translation courses in 18 subject areas including engineering, 

physical science, medicine, petroleum, computer science, sociology, and others, with 

English and Arabic as their working language pairs and who frequently check GT for 

Arabic equivalents of technical terms in those subject areas.  

Results will help raise their awareness of the shortcomings of the Google translation 

of scientific terms. Students wishing to use the GT in English-Arabic translation need 

to be  cautious  and  are  advised  to  verify  Arabic  equivalents  obtained  from  GT  with 

their instructor or a specialist.  
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MATERIALS AND METHODS     

Data Collection  

A  random  sample  of  200  technical  terms  covering  different  disciplines  such  as 

medicine, technology, politics, economics, psychology, computer science, linguistics, 

literature, astronomy and others was collected from Webster’s Online Dictionary and 

news  websites such  as BBC. The  sample covered  the following: (i)  90 Terms  with 

different   Greek   and   Latin  roots   and   affixes: electroencephalograph, 

hydrology, internationalization,   biometeorology,   biometeorologist, 

counterproductive, instrumentalization, macroeconomics, paralympic, psychometric, 

interoperability,  reflexology, hermeneutics,  bolemia,  phlebostasis,  psychometrist, 

arteriofibrosis, arteriorrhagia,  endocentric, exocentric. (ii) 60  compounds such  as: 

bypass  surgery,  extended  family,  facial  expressions,  handling  services,  video 

message, workstation,  workstation,  workstation,  Euro  games,  Bionic  bodies,  arctic 

archaeology).  (iii)  10  Blends  such  as flexicurity,  socioeconomic, workaholic, 

radiotherapy, aromatherapy, counter-productive,  videoconferencing. (iv)  10 

acronyms  such  as CIA,  HTML  &  PM;  and  (v)  10  miscellaneous  terms  as 

in: utilities, utility, tweet. Thus, the sample covers various noun and adjective forms 

and terms with correct and incorrect Arabic equivalents for comparison purposes. 

Data analysis 

The  author  looked  up  each  term  in  isolation,  i.e.,  without  a  context,  in  GT.  The 

percentages of terms with available Arabic equivalents and those with faulty Arabic 

translation  equivalents  were  calculated.  Faulty  Arabic  translations  were  classified 

into those  with  coverage  and  accuracy  shortcomings. Coverage refers  to  whether  a 

term  and/or  its  Arabic  meaning  exist  in  the  GT  corpus, whereas accuracy refers  to 

whether  Arabic  equivalents  obtained  match  the  English  source  terms  semantically, 

contextually, syntactically, morphologically, and orthographically. 

In  addition,  the  author  classified  each  faulty  Arabic  translation  given  by  GT  into  a 

semantic, contextual, syntactic, morphological, or orthographic deficiencies. Each of 

which is defined below. 

• Semantic deficiencies refer to Arabic equivalents with a faulty meaning such as: 

(a) giving far-fetched meanings; (b) giving inaccurate meanings to single terms with 

multiple meanings; (c) giving the literal meaning of a component part rather than the 

specialized meaning of the whole term as a block sequence; (d) when new meanings 

are  missing;  (e)  selecting  a  meaning  of  one  element  of  a  compound  that  does  not 

collocate  with  the  other  element  with  which  it  is  used;  (f)  treating  compounds  as 
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single isolated parts that are not related to each other, not as block sequences with a 

fixed  meaning;  (g)  inconsistency  in  translating  terms  containing  different  affixes 

when  they  combine  with  the  same  root,  and  in  translating  the  same  affix  when  it 

combines  with  different  roots;  (h)  translating  part  of  a  term  (a  root  or  affix), 

compound  or  blend  and  ignoring  the  other;  and  (i)  confusing  terms  that  are 

orthographically similar; and (j) giving unfamiliar Arabic equivalents. 

• Contextual deficiencies refer to: (a) giving an Arabic meaning that does not fit the 

context in which the term is used; (b) treating a compound or blend as consisting of 

single unrelated words rather than a block sequence with a fixed specialized meaning; 

and  (c)  giving  a  faulty  meaning  of  an  element  that  does  not collocate  with  the 

complementary element or does not match the domain in which a particular sense is 

used when translating compounds with elements with multiple meaning.  

• Syntactic deficiencies refer  to:  (a)  a  faulty  word  order  when  translating 

compounds, blends  and  terms  containing  prefixes,  i.e.  giving  a  left-to-right  rather 

than right-to-left word order; (b) inconsistency in translating compounds sharing an 

element;  and  (c)  giving  definite  Arabic  equivalents  to  single  terms,  acronyms, 

compounds and blends that are definite. 

• Morphological deficiencies refer to: (a) lack of agreement in number, gender and 

part  of  speech  between  the  English  source  term  and  its  Arabic  equivalent;  (b) 

inability to distinguish between different nouns or adjectives derived from the same 

base  form  but  ending  in  different  noun  or  adjective  suffixes;  and  (c)  inability  to 

capture the change in meaning when a particular noun is singular, and when it has a 

plural form.  

• Orthographic deficiencies refer to: (a) giving faulty meanings when the elements 

of  the  same  compound  are  hyphenated,  separated  by  a  blank  or  agglutinated;  (b) 

giving  faulty  meanings when  the  same  term  is  spelled  with  upper  and  lower  cases; 

and (c)spelling errors in the Arabic equivalents. 

Some faulty Arabic equivalents in the error corpus had more than one error. In this 

case, the equivalent was classified several times under the relevant error categories. 

For  example, river bed السریر نھر  has  three  translation  errors: Semantic  (the  bed  we 

sleep  on  of  the  river),  contextual  (bed  is  not  used  in  geography)  and  syntactic 

(reversed word order). 

Errors  in  each  category  (semantic,  contextual,  syntactic,  morphological,  and 

orthographical) were computed in percentages. 
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Validity and reliability 

To  verify  the  GT  translation  error  corpus,  the  list  of  terms  and  their  Arabic 

equivalents  given  by  GT  were  given  to  two  colleagues  with  a  Ph.D.  degree  in 

linguistics and two colleagues with a Ph.D. degree in translation. They were asked to 

judge the correctness/incorrectness of the Arabic equivalents given by GT. To check 

the  consistency  and  accuracy  of  the  author's  classification  of  the  translation  errors, 

they were also asked to classify the GT translation errors into semantic, contextual, 

syntactic,  morphological,  and  orthographic  errors  using  the  operational  definitions 

given  above.  Their  analyses  were  compared  with  those  of  the  author  and 

disagreements were resolved by discussion. 

RESULTS 

Coverage issues 

Results of the data analysis showed that GT covers many newly coined terms such as: 

flexicurity,  Euro  zone,  proxy  war,  hermeneutics,  surreptitious,  Zeitgeist, 

kinesophobia,  claustrophobia,  xenophobia,  Schadenfreude. A  large  number  of 

medical terms are covered by GT as well as political terms widely used in the media. 

It  gives  Arabic  equivalents  to  the  full  range  of  meanings  of  some  terms  and 

sometimes  explanatory  equivalents  according  to  the  Part  of  Speech  of  the  English 

terms in cases of terms with multiple parts of speech as in the following examples: 

• Mobilization: (noun) ،عسكریة تعبئة تجنید، تحریك األشیاء تكیف و تنظیم للحرب، وتؤھب حشد   

• Claustrophobia: األماكن من الخوف مرض المقفلة، األماكن من المرضي خوف االحتجاز، رھاب 

 الضیقة

• Xenophobia: الغرباء من خوف األجانب، رھاب  

When  it  lists  the  different  Arabic  equivalents,  English  synonyms  matching  each 

Arabic meaning are displayed on the right (See Figure 1). 

On the other hand, GT provides no translation or a partial translation to 11% of the 

terms  in  the  sample,  whether  single  terms,  compounds,  blends,  or  acronyms  as  in 

“bolemia,  endocentric,  exocentric, phlebostasis,  psychometrist,  arteriofibrosis, 
arteriorrhagia, thermite bomb قنبلة, aromatherapy الروائح, telecommuting بعد من ”. 70% 

of the common acronyms in the samples such as “PDF, FBI, CIA, G4S, DNA, FIFA, 

HTML” are not translated, although the Arabic meaning of the full form is given such 

as “Hypertext Markup Language التشعبي النص توصیف لغة ”. 

There is a lack of balance in GT’s coverage of terms containing medical roots. For 

example, the author found 17 terms containing the root arterio-, 11 terms containing 

the root phlebo-, and 6 terms containing the root veno- only. 
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Figure 1: Source text and target text windows, list of translation equivalents, Part of speech and 

English synonyms for which an Arabic meaning is given by GT 

 
In  addition,  Arabic  equivalents  given  by  GT  do  not  cover  all  forms,  i.e.,  parts  of 

speech  derived  from  the  same  term,  especially  nouns  and  adjectives.  Although  an 

equivalent  is  given  to ‘psychometrics,  psychometric;  grammar,  grammarian & 

grammatical’,  no  equivalents  are  given  to ‘psychometrist  &  grammaticality’.  GT 

gives no equivalents to exocentric & endocentric’ either. 

Accuracy Issues 

Data analysis revealed that GT gives correct Arabic equivalents to some new terms 

such as Nanotechnology, Muon, hermeneutics, surreptitious, Zeitgeist, kinesophobia, 

claustrophobia,  xenophobia,  Schadenfreude,  war  proxy,  smart  phone,  supernova, 

broadband internet, militant nexus, servicewomen, peri-mortem, Euro zone, plug-ins, 

painkillers and radiotherapy. It also gives correct Arabic equivalents to 88% of the 

medical  terms  in  the  data  containing  affixes  and/or  roots  and  widely  used  political 

terms. However, Arabic equivalents given by GT have several semantic, contextual, 
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syntactic, morphological and orthographic deficiencies, each of which is described in 

detail below. 

Semantic Deficiencies 

GT gives mistranslations with far-fetched equivalents as in examples 1-14:  

1. reflexology التفكیر  

2. macroeconomics االقتصاد الجمعي 
3. consortium األلماني االتحاد  

4. hydrometer  المسیل 
5. phlebangioma أم الدم الوریدیة  

6. Flexicurity  األمن المرن 
7. bypass surgery  سیخضع لعملیة جراحیة  
8. counterproductive عكسیة نتائج   

9. physiotherapy مداواة  -المعالجة الطبیة 

  الطبیعیة

10. socioeconomic status حالة  
 االجتماعیة واالقتصادیة 
11. social system  نظام االجتماعي  

12. smart board  الذكیةمجلس  

13. medical conditions الظروف الطبیة 
14. heart burn حرقة القلب 

In translating terms with multiple meanings, GT gives meaning that are inaccurate as 

in “logistics: ،السوقیات رمزیة، منطقیة سوقیة ; Technical اختصاصي بفن، خص ; technocrat  ،فني

أساس  الدراسة  االكادیمي من  یمارس  السلطة  على ; gives the literal meaning of the component 

part rather than the specialized meaning of the term as a block sequence as in 

‘flexicurity المرن األمن , physiotherapy الطبیعة مداواة ’. In other cases, new meanings are 

missing as in ’tweet سقسق   سقسقة، الصغیر، الطائر صوت السقسقة  ’. There is no mention a 

‘tweet’ written on Twitter.  

In compounds containing elements that have multiple meanings such as bodies, 

board, GT selected a meaning of one element that does not collocate with the other 

element with which it is used as in bionic bodies الھیئات بیونیك ; smart board المجلس 

الجمعي االقتصاد macroeconomic ;الذكیة . This is probably because GT does not treat those 

compounds as block sequences with a fixed meaning, but as single isolated parts that 

are not related to each other.  

GT  is  also  inconsistent  in  translating  terms  containing  different  affixes  when  they 

combine with the same root, and in translating the same affix when it combines with 

different  roots.  For  example,   GT   makes  no  distinction  in   meaning 

between intercellular and intracellular and both are translated as واقع بین خالیا. In some 

cases, ‘-gram’  & ‘-graph’ are  given the  same  equivalent  when  combined  with  the 

root arterio- as in arteriogram & arteriograph شریانیة صورة  ; but translated differently 

when combined with the root phlebo- as in phlebogram وریدي مخطط  & phlebograph 

الورید تصویر .  A  completely  different  equivalent  is  given  to –gram in 

electroencephalogram للدماغ الكھربائي الرسم  and no translation is given to -gram when it 

combines  with  the  root veno- as  in venogram or  when –graph is  used  in 
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electroencephalograph الكھربائي.  Similarly, GT  is  inconsistent  in  translating ‘-algia 

when it combines with different roots such as neuro- & arthr-. It gives an equivalent 

to ‘neuralgia’ عصبي االلم but not arthUalgiaU. 

In other instances, GT translates part of the term (a root or affix), compound or blend 

and  ignores the other  root,  base  or  element  as shown in  the underlined parts  of the 

following examples: telecommuting بعد من , electroencephalograph الكھربائي, phlebitis 
ورید  معناھا دئةبا , phleboasthenia phlebo الوھن, thermite bomb قنبلة, aromatherapy الروائح.  

GT  confuses  terms  that  are  orthographically  similar.  For  instance,  ‘neutrons  & 

neutrinos’ are given the same meaning ‘النیوترونات’, and ‘experiential & experimental’ 

are given the same Arabic equivalent ‘تجریبي’. 

GT  gives  unfamiliar  Arabic  equivalents  that  are  rarely  used  such  as psychometric 

 ,المائیات hydrology  ,الھیدلولیات hydraulics  , السرقوم sarcoma  ,السبرانیة cyber  ,البسیخومتري

hydrometer المسیل, biometeorology الجویات الحیویة, radiotherapy  االستشعاع , although 
such terms have more commonly used Arabic terms. 

In  some  cases,  GT  transliterates  some  source  term  although  an  Arabic  equivalent 

exists as in examples 15-22: 

15. videoconference فیدیوكونفرانس 

16. technological التكنولوجیة 

17. romanticism رومانتیكیة 

18. Psychometric  البسیخومتري  

19. hydrologist الھیدرولوجیا 

20. hydraulicھیدرولیكي  

21. Paralympic البارالمبیة 

22. neuralgia النورالجیا 

Contextual Deficiencies 

Results of the data analysis in the present study have revealed that in 16% of the total 

errors and 30% of faulty compounds, the faulty Arabic meaning provided by GT does 

not fit the context in which the term is used in Arabic. In such contextual errors, GT 

treats a compound or blend as consisting of single unrelated words rather than a block 

sequence  with  a  fixed  specialized  meaning  used  in  a  special  domain.  Although, 

‘radiotherapy باإلشعاع المعالجة ,  smart  phone الذكیة الھواتف  were  translated  correctly; 

‘physiotheraphy, aromatherapy, and smart board were not. It seems that GT does not 

recognize the domain in which such terms are used and the exact Arabic terms used 

in those domains in cases such as: flexicurity المرن األمن , irritable colon االنفعال سریع 
extended  family  ,ولونالق ,االسرة تمدید   liaison  interpreting تفسیر االتصال  ,  microeconomics 

الجمعي االقتصاد  and reflexology  Compounds  and  blends  that  refer  to  fields  of .التفكیر   

study (liaison  interpreting,  microeconomics),  diseases (irritable  bowel  syndrome, 

bypass  surgery,  bolemia) and  specific  concepts  used  in  sociology (extended  family, 

socioeconomic  status), technology (smart  board), geography (solar  system,  river 
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bed),  medicine (medical  conditions,  serum  iron), and linguistics (underlying 

meaning) should be translated as block sequences with a fixed meaning. 

In compounds in which an element such as (bodies, conditions, bed, core, hoard or 

return) has  multiple  meanings,  a  faulty  meaning  that  does  not  collocate  with  the 

complementary element together with the domain in which a particular sense is used 

need to be taken into consideration. 

Syntactic Deficiencies 

Data  analysis  has  shown  that  compounds  constitute  a  major  weakness  in  English-

Arabic translation by GT and the main deficiency in translating English compounds 

into Arabic is word order. In 60% of the compounds in the sample, GT gives Arabic 

equivalent with a reversed word order, i.e. a left-to-right rather than the Arabic right-

to-left  word  order  as  in Burmese  dissident المنشقین البورمیة ,  arctic  archaeology  القطب 
lexical  transference  , اآلثار علم الشمالي الجوي المریخ Martian  air  ; نقل المعجمیة  ,  plastic 

money المال البالستیك , security system النظام  امن . In such examples, GT follows a linear 

left-to-right  direction  (sequence)  in  translating  an  English  compound  which  is 

contrary to the natural Arabic word order. No rules seem to be provided in the GT 

dictionary for the correct re-ordering of elements of an equivalent Arabic compound. 

The  same  reversed  word  order  (linear  left-to-right  direction)  is  followed  in  the 

translation  of  English  blends  and  terms  containing prefixes  such  as flexicurity األمن 
األدلة مكافحة counterevidence  ,المرن ,  physiotherapy الطبیعیة مداواة الطبیة، المعالجة .  In  those 

examples,  GT  seems  to  break  such  blends  into  their  component  parts  and  handle 

those parts or elements as independent unrelated elements rather than treating them as 

block sequences with fixed Arabic meanings.  

In translating compounds sharing an element, GT is also inconsistent. For example, 

smart  phone الھاتف الذكي, nuclear  fusion االنصھار النووي, Euro  zone منطقة الیورو are 

translated correctly, but Smart board الذكیة  المجلس , nuclear sabotage التخریب النوویة and 

Euro games السیاسي النظام are not. Political system األلعاب الیورو   is translated correctly, 

whereas Solar system الشمسیة الطاقة نظام , social system االجتماعي نظام  and security system 

النظام امن  are  not.  Pine  wood لصنوبرا خشب ,  pinewood الصنوبر غابة ,  pinewoods  غابات 
السریر نھر are correctly translated, however river bedالصنوبر   is not. It seems that GT 

does  not  follow  any  Arabic-language  rules  in  translating  such  compounds  and  that 

correct Arabic equivalents given depends on the frequency of use of the compound, 

i.e., pairs that are commonly used in the GT corpus are correctly translated. 

Another  major  syntactic  deficiency  in  English-Arabic  translation  by  GT  is  giving 

definite  Arabic  equivalents.  It  was  found that  in  55%  of  the  data,  GT  gives  Arabic 

equivalents  to  single  terms,  acronyms,  compounds  and  blends  that  are  definite,  i.e. 
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containing  the  Arabic  definite  article  /–al/  as  in  the  following  examples: 

Circumnavigation الطواف,  proxy العصبي األلم neuralgia  ,النیوترونات  neutrinos  ,الوكیل    , 

facial  expressions التعبیرات الوجھة ,  fossil األحفوري األحفور ,  fossilization التحجر, 

gastrointestinal الھضمي جھازال ,  globalized العولمة,  tweet السقسقة ,  utilitarian المنفعي, 

understandability الفھم,  touristic السیاحیة,  Physiotherapy .الطبیة المعالجة  In  translating 

single terms, the Arabic equivalent, in most cases, should be indefinite, i.e. without 

the Arabic definite article –al. 

Morphological Deficiencies 

Findings  of  the  present  study  have  shown  that  the  most  common  morphological 

problem in English-Arabic translation by GT is lack of agreement in number, gender 

and  part  of  speech  between  the  English  source term  and  its  Arabic  equivalent. 

Agreement errors constitute 14% of the total errors. In some cases, GT gives single 

Arabic equivalents to plural English source terms as in radii الكعبرة, utilities الفائدة, and 

gives a plural Arabic equivalent to a singular English source term as in smart phone 

الذكیة الھواتف , Burmese dissident المنشقین البورمیة , hydraulics الھیدلولیات, hydrology  , المائیات 

logistics  In translating romanticism some of the .كأدوات instrumentalization , السوقیات 

equivalents are masculine ‘وھمي’ and others ‘رومانتیكیة &  .are feminine ’خیالیة  

In addition, some Arabic equivalents do not match the English (source) term in part 

of  speech.  GT  does  not  seem  to  distinguish  between  English  source  terms  that  are 

nouns and those that are adjectives based on their final suffix. English adjectives are 

given  an  Arabic  equivalent  that  is  a  noun  as  in contextual السیاقیة;  meteorological 

الجویة األرصاد , globalized العولمة, Technical التقنیة, touristic السیاحیة, and gastrointestinal 

الھضمي الجھاز . English nouns  are  given  Arabic  equivalents  that  are  adjectives  as  in 

hermeneutics تفسیري; an  English  noun  that  refers  to  a  dealer  or  doer  is  given  an 

equivalent that refers to the field of study as in hydrologist الھیدرولوجیا. The compound 

noun  ‘bypass  surgery’  is given  the  Arabic  equivalent  ‘ جراحیة لعملیة سیخضع ’  that  is  a 

verb phrase. Some nouns are given Arabic equivalents that are prepositional phrases 

as in instrumentalization كأدوات and fax بالفاكس. Furthermore, GT does not distinguish 

between different nouns or adjectives derived from the same base form but ending in 

different  noun  or  adjective  suffixes.  Both understandability  &  understanding are 

given the same Arabic equivalent ‘فھم’.  

Overall,  GT  does  not  seem  to  be  able  to  capture  the  change  in  meanings  when  a 

particular noun is singular and when it has a plural form. GT gives the same Arabic 

equivalent الفائدةfor both ‘utility’ and ‘utilities, although the former has a completely 

different meaning from the latter. 
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Orthographic deficiencies 

An interesting finding in the present study is that GT gives different Arabic meanings 

when  the  elements  of  the  same  compound  are  hyphenated,  separated  by  a  blank  or 

agglutinated.  Here  again,  some  inconsistencies  exist.  For  example,  a  translation  is 

given to peri-mortem الوفاة شبھ ,  but  not perimortem.  The  same  Arabic  equivalent  is 

given to Eurozone and Euro zone. Videoconferencing is translated as  التداول عن طریق

 Workstation is .فیدیوكونفرانس whereas ‘video  conferencing’  is  translated  as  ,الفیدیو

translated as العمل محطة  but both workstations and workstation are translated as عمل 
العمل محطة in which the word order is the reverse of المحطة . Score card نقاط بطاقة  and 

heart burn القلب حرقة  are translated word for word (literally translated); but scorecard 

األداء سجل  and heartburn المعدة في حرقة  are correctly translated. Interestingly, pine wood 
and pinewood الصنوبر خشب الصنوبر   غابة  are correctly translated. 

Letter case affects English-Arabic translation by GT as well. Entering the same terms 

in upper- or lower-case results in different Arabic translation equivalents. ’Neutrino 

halo’ is translated as نیوترینو ھالة  when entered in lower case; but ‘NUTRINO HALO’ 

is translated as ‘النیوترین Halo’, when entered in upper case. The equivalent ‘النیوترین 

Halo’ is meaningless as GT does not recognize HALO and hence it yields it as it is in 

the Arabic equivalent. 

In very few cases, there are minor spelling errors in the Arabic equivalents such as 

Mobilization:حشد وتؤھب للحرب  which should be "تأھب" and LASER الالزر which should 
be ‘اللیزر’ as it is the commonly used spelling. Such spelling errors seem to exist in 

the Arabic corpus of GT. 

DISCUSSION, CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS  

Despite the fact the GT is capable of providing accurate Arabic equivalents to a wide 

range of English technical terms, findings of the present study have shown that GT 

still  provides  Arabic  equivalents  to  English  terms  that  have  semantic,  syntactical, 

morphological and orthographic limitations especially in the case of compounds. GT 

seems to  follow  a  linear  left-to-right  word-for-word  order  in  translating  compound 

terms  from  English  to  Arabic,  seems  to  treat  compounds  as  consisting  of  unrelated 

constituents and translates each independently of the other.  

Findings  of  this  study  are  consistent  with  findings  of  other  studies  in  the  literature 

such  as  Sheppard  (2011),  Stefansson  (2011),  Wang  and  Harkness  (2010),  Geer 

(2005)  and  others  that  revealed  some  weaknesses,  irregularities,  and  limitations  in 

MT in general, between English and other languages such as French, Swedish, Farsi 

and Chinese, in particular.  
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One possible explanation for the semantic, syntactic, morphological, contextual, and 

orthographic limitations in the GT English-Arabic translation is that GT uses an SMT 

(statistical  machine translation) paradigm  where  translations  are  generated  on  the 

basis  of  statistical  models  whose  parameters  are  derived  from  the  analysis  of 

bilingual  text  corpora2.  When  GT  generates  a  translation,  it  looks  for  patterns  in 

hundreds  of  millions  of  documents  to  help  decide  on  the  best  translation  for  a 

particular user. By detecting patterns in documents that have already been translated 

by  human  translators,  GT  makes  intelligent  guesses  as  to  what  an  appropriate 

translation  should  be.  Since  the  translations are  generated  by  machines,  not  all 

translation  will  be  perfect.  The  more  human-translated  documents  that  GT  can 

analyze in a specific language, the better the translation quality will be. This is why 

translation  varies  across  languages3 and  translations  between  English,  German, 

Spanish and French are more accurate than other languages.  

Another possible explanation for the irregularities in GT English-Arabic translation is 

the poor Arabic content on the Internet compared to English, Spanish, German and 

others,  i.e. there  is  a  gap  between  the  number  of  people  who  speak  Arabic  and the 

amount  of  information  available  online  in  Arabic. This  means  that  the  inadequate 

amount of Arabic-English documents in the corpus results in gaps, irregularities and 

translation inaccuracies. 

A good MT system requires a good English-Arabic parallel corpus, i.e., a collection 

of original texts in English and their translations in Arabic. Internet archives contain a 

lot of parallel documents. To construct a good parallel corpus from Internet archives, 

we must have a good English-Arabic bilingual dictionary (a dictionary that translates 

words  and  phrases  from  English  into  Arabic).  Fattah,  Ren,  Shingo,  Atlam,  (2003) 

recommended using an algorithm to automatically extract an English/Arabic bilingual 

dictionary from parallel texts that exist in those Internet archives. Deng, Kumar and 

Byrne (2007) also recommended that bilingual chunk pairs be extracted from parallel 

texts to create training sets for SMT. This kind of chunk alignment can significantly 

reduce word alignment error rate. Based on this, currently available dictionaries such 

as  the  BASM,  Ajeeb,  Arabization  Center,  Arabic  Language  Academy  and  other 

dictionaries may be added to enrich the Google English-Arabic Dictionary. To help 

improve the quality of English-Arabic translations provided by GT, the present study 

recommends that a team of computational linguists or subject-area specialists revise, 

add and supervise scientific terms included in the Google English-Arabic Dictionary.  

                                                           
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_machine_translation  
3 http://translate.google.com/about/intl/en_ALL/    
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Another approach was proposed by Al-Khalifa and Al-Khalifa (2011) which is based 

on the power of user generated content to drive Arabic translations of English words. 

According  to  Vangie  Beal4 and  Rachel  Lebeaux5 user-generated  content  refers  to 

any published information such as video, wikis, blogs, discussion form posts, digital 

images,  audio  files  that  an  unpaid  contributor,  consumer  or  end-user  of  an  online 

system or service has provided to a website and is publically available to other end-

users.  Al-Khalifa  and  Al-Khalifa's  pilot  experiment  revealed  the  potential  of  this 

approach which can act as an add-on to improve the quality of Google Translate. 

Since GT is an SMT system, the quality of English-Arabic translations provided by 

GT can be improved based on the findings of prior studies and approaches proposed 

by  English-Arabic  translation  researchers.  Alsharaf,  Cardey,  Greenfield  and  Shen 

(2004) indicated that if we wish to have an MT of high quality, two issues must be 

resolved:  The  semantic  aspect,  i.e.  meaning  of  the  linguistic  units  and  adapting  the 

translation calculus to the Arabic language.  

In addition, word alignment (translation relationships among the words in a bitext) is 

an  important  supporting  task in  different  Natural  language  processing  (NLP) 

applications  like  training  of  MT  systems,  translation  lexicon  induction,  word  sense 

discovery,  word  sense  disambiguation,  information  extraction  and  cross-lingual 

projection  of  linguistic  information  (Kholidy and  Chatterjee  (2010).  To  solve 

alignment problems, Deng, Kumar and Byrne (2007) derived two different alignment 

procedures based on the underlying alignment model. The first procedure was used to 

generate an initial coarse alignment of the parallel text and the second was a divisive 

clustering parallel text alignment procedure used to refine the first-pass alignments. It 

permits  the  segmentation  of  the  parallel  text  into  sub-sentence  units  which  are 

allowed  to  be  reordered  to  improve  chunk  alignment.  In  another  study,  In  a  third 

study,  Dekai,  Carpuat  and  Yihai  (2006)  presented  a  direct  measurement  of  word 

alignment coverage on an Arabic-English parallel corpus using inversion transduction 

grammar (ITG) constraints. Their results provided evidence that ITG expressiveness 

appears to be largely sufficient for core MT models. 

To  solve  agreement  and  word  order  errors  in  Arabic  translations,  Abu  Shquier and 

Sembok (2008) recommended the use of Tarjim software by Sakhr Company which 

utilizes a new generation of Arabic Natural Language Processing (NLP) technologies. 

The approach adopted is a rule-based approach that can be used as a stand-alone tool 

or can be integrated in a general MT system for English sentences. 

                                                           
4 http://www.webopedia.com/TERM/U/UGC.html  
5 http://searchcio.techtarget.com/definition/user-generated-content-UGC 
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A Phrase-Based Statistical Machine Translation (PBSMT) approach can be also used 

based on the findings of a study by Oransa, Kouta, and Sakre (2010) that utilized the 

Injected  Tags (ITs)  approach,  which  was applied  to  English-Arabic  translation, and 

which  has  shown  considerable  improvement  in  the  translation  quality  with  an 

increase of at least 13% of BLEU score. Based on the results of another study that 

focused  on  PBSMT, Turchi,  Marco,  De  Bie,  Tijl,  Goutte  and  Cristianini,  (2012) 

proposed the integration of linguistic rules. 

To  solve  the semantic  problems in  English-Arabic  translation  by  GT, Jusoh  and 

Alfawareh (2011) proposed a framework for a semantic-based translation in English-

Arabic  MT. Ahmed  and  Nurnberger  (2008) also presented  a  word  sense 

disambiguation  approach  consisting  of  a  natural  language  processing  method  that 

deals  with  the  rich  morphology  of  the  Arabic  language  and  word  sense 

disambiguation.  This  approach  adapts  the  Naive  Bayesian  approach  with  new 

features that consider the Arabic language properties and the exploitation of a large 

parallel  corpus  to  find  the  correct  sense  based  on  its  cohesion  with  words in  the 

training  corpus. Tillmann  and  Zhang  (2008) presented  a  new  online  relevant  set 

algorithm  for  a  linearly  scored  block  sequence  translation  model.  This  online 

algorithm introduces "seed" block sequences which enable the training to be carried 

out without a gold standard block translation.  

Ellison  (2011)  also  proposed  AutoLex,  an  application,  for  translating  dynamic 

content  on  websites  that  use  the  Django  web  framework.  AutoLex  retrieves 

translations from the GT service., stores them in a database using a single table, and 

serves  them  via  a  user-defined  accessor.  In  doing  so,  AutoLex  offers  a  fast,  cheap 

way to translate large amounts of content and to enable multilingual communication 

among users.  

In addition, this study recommends that Arabic equivalents cover all parts of speech 

related to the same term, all parts of the word, all derived forms, all terms derived by 

adding  the  same  affix  to  different  roots,  and  different  affixes  to  the  same  root  and 

commonly used acronyms. Arabic equivalents to English compounds should follow 

the Arabic word order. Translation equivalents should make sense and should agree 

in number, gender and part of speech with the English source term. Some compounds 

also need to be translated as a block sequence. 

Finally, to advance the GT bidirectional English-Arabic translation of technical terms 

and  enhance  its  quality;  the  quality  and  coverage  of  Arabic-English  translation  of 

technical terms  by  GT;  comparisons of  English-Arabic  translation  by  GT  and other 

MT systems such as Babel Fish, and surveys of translation; and exploration of EFL 
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student-users'  views  of  GT  and  the  strategies  they  use  in  verifying  the  Arabic 

meanings  they  obtain  from  GT  are  still  open  for  further  investigation  by  future 

researchers. 
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Abstract 

This is the first of three articles. The general purpose of this series is to propose that 

Classical Arabic emerged from the grammarians’ practice of using poetic tokens as 

the main source of linguistic data. The grammarians’ choice of the tribal sources of 

the  data,  their  geographical  location  and  time  period,  the  socio-demographic 

structures of the poets, and the process of transmission caused the Classical variety 

to resemble in structure the Najdi pre-Islamic dialects. In the first article, I will show 

the  prevalence  of  the  poetic  data  over  other  types,  introduce  the  tribal  and 

geographical  tribal  sources  and  the  intensity  of  representation  in  the  Kitāb  of 

Sībawaihi. The entire article will be based on the collection of the numbers of poetic 

tokens  in  the  Kitāb  and  the  distribution  of  tokens  on  tribal  affiliations.  The  article 

concludes that the majority of the tokens came from eastern and northeastern Najdi 

tribe and from the pre-Islamic times, thus making Classical Arabic a close relative of 

the Najdi dialects.  

Keywords: Medieval grammarians, Classical Arabic, pre-Islamic poetry, dialects, 

pre-Classical Arabic Najdi dialects, Hijazi dialects. 
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ДОИСЛАМСКАЯ ПОЭЗИЯ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

КЛАССИЧЕСКОГО АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

М. Аль-Шаркави 

Государственный университет Уэйна 

ev7829@wayne.edu 

 

Аннотация 

Данная  статья  открывает  серию  публикаций,  посвященных  доисламской 

поэзии и появлению классического арабского языка. Цель этих трех научных 

исследований – предположить,  что  классический  арабский  язык  возник  из 

практики  грамматиков,  которые  использовали  поэтические  токены  в 

качестве   основного   источника   лингвистических   данных.   Выбор 

грамматиками  племенных  источников,  их  географическое  положение, 

временной период, социально-демографическое положение поэтов и процесс 

передачи  привел  к  тому,  что  классический  арабский  стал  по  структуре 

похожим  на  доисламские  диалекты  Наджди.  В  первой  статье  показано 

преобладание  поэтических  данных  над  другими  типами,  представлены 

племенные  и  географические  источники  и  количественная  характеристика 

их репрезентации в трактате Сибавейхи «Аль-Китаб». Также представлен 

весь  массив,  найденных  поэтических  символов  в  «Аль-Китабе»,  которые 

распределены  по  племенной  принадлежности.  В  статье  делается  вывод  о 

том, что большинство токенов пришло из восточного и северо-восточного 

племени  Наджди  и  из  доисламских  времен,  что  привело  к  схожести 

классического арабского языка с диалектом Наджди. 

Ключевые  слова: средневековые грамматики, классический арабский язык, 

доисламская поэзия, диалекты, доклассические арабские диалекты Наджди, 

диалекты Хиджази.  

 

Для цитирования:  Аль-Шаркави М. Доисламская поэзия и возникновение 

классического арабского языка // Арабистика Евразии. 2021. № 14. С. 38-56. 

(на английском языке) 
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INTRODUCTION 

Between ideological perspectives and partial understanding among both Western and 

Arab scholars, the history of Classical Arabic,1 its function and even its very nature 

remain key open questions historians of Arabic have yet to deal with in a meaningful 

fashion.  Oceans  of  ink  and  miles  of  paper  went  into  these  discussions  to  date,  to 

which I will not add here.2 Regardless of the individual perspective one takes as far 

as the history of Classical Arabic is concerned, poetry was always an integral feature 

therein.  Fleisch  (1947:  100),  who  assumes  the  existence  of  a  literary  variety 

separately from the vernacular in pre-Islamic times, describes it as a language of art 

made  by  poets  and  comprehended  mostly  by  poets.  It  resembles  Homeric  Greek;  a 

language  of  art  that  was  not  a  spoken  vernacular  as  well  (Rabin  1955:  24).  It  was 

further suggested that despite the lack of speakers, the language of poetry must have 

had its origins in the Najd plateau (Zwettler 1978: 109 and al-Sharkawi 2016: 54-55), 

due to the structural similarity with the Najdi tribal dialects. The organic relationship 

between  poetry  and  Classical  Arabic  and  its  limited  functions  are  two  basic 

assumptions I use here to forward the proposal that Classical Arabic was a product of 

the grammarians’ use of the available poetic corpus.  

I will make this argument in a series of articles. In this first of three articles, I will 

approach  the  history  of  Classical  Arabic  from  the  available  poetic  data  in  the 

medieval  Arabic  grammatical  cannon.  I  will  focus on  the  most  important source of 

data  from  which  Classical  Arabic  emerged,  namely  pre-Islamic  and  Early-Islamic 

poetry  within  the  grammatical  scholarship.  In  general,  however,  the  three  articles 

started here will not consider, the form, function or even the linguistic content of the 

poetic production of the period between the 6th and the 9th/2nd centuries. Information 

such as numbers of poetic tokens, geographical locations and the socio-demographic 

structure of the authors of the lines of poetry used in the Arabic linguistic tradition in 

its inception will be solely used here to shed light on the nature of this corpus and its 

role  in  the  formation  of  a  standard.  The  underlying  assumption  here  is  that  poetic 

tokens are the only reliable source for pre-Classical/Classical Arabic.3 

                                                           
1 The  designations  of  Classical  Arabic  are  discussed  in  al-Sharkawi  (2016a:  xiii-xiv  and  207-216).  The  ideological 
perspectives of the nature and functions of this variety are also summarized in al-Sharkawi (2010: 57-86). 
2 For that see the educational discussions presented and summarized in Versteegh 2014 and Miller 1986.  
3 On pre-Classical Arabic, see al-Sharkawi (2016b). 
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There are three aspects of the utilization of pre-Islamic poetry and its major poets in 

the  early  grammatical  tradition  that  may  have  shaped  our  perception  of  the  nature, 

structure and the degree of uniformity of Classical Arabic, hence our determination 

that there was a pre-Classical variety that we presumed may have existed in parallel 

to the pre-Islamic  dialects. In  this  introductory  article,  I  will  put  forward  the  initial 

claim  that  the  corpus  of  pre-Islamic  poetry  was  biased  in  favor  of  a  relatively 

homogeneous socio-demographic group of dialects which lived in a relatively limited 

area of the Najd Plateaued at a particular time in the late antique pre-Islamic Arabia. I 

claim  further  that  since  poetry  formed  a  large,  if  not  the  largest,  portion  of  the 

linguistic  data  available  to  medieval  Arab  grammarians  from  the  pre-Islamic  and 

early  Islamic  period,  if  not  the  bulk  thereof,  since  there  seems  to  have  been  a 

tendency  among  Arabs  in  the  first  three  centuries  of  the  Islamic  era  to  prefer  a 

particular  group  of  poets,  and  the  language  of  these  poets  may  have  eclipsed  other 

linguistic material during the same period. In the standardization process, this corpus 

effectively  became  the  image  of  what  Arabic  was.  To  these  factors,  I  will  add  the 

special  interest  and  position  the  earliest  of  medieval  grammars  enjoyed  in  terms  of 

study and commentary.  

The argument of this article will be made, after this introduction, in two sections. In 

section two, I will discuss the geographical location of the tribes to which the authors 

of  most  pre-Islamic  and  early  Islamic  poetic  tokens  belonged.  I  will  show,  in  this 

section,  that  the  numerical  majority  of  these  authors  lived  in  a  defined  particular 

geographical  area  on  the  peninsula  and  in  a  close  time  period.  They  were  not 

disbursed over the whole peninsula and in different centuries. The regions of Yemen 

and  Oman  and  the  extensions  of  the  Najdi  tribal  affiliations  in  Iraq  and  the  Levant 

were dark spots in terms of the production of major poets. Or, they were not admitted 

into the cannon from which medieval scholars took poetic data. A point of caution is 

in order here. In the discussion of section two below, I will only use representative 

tribes and authors as examples. A comprehensive process of tracing every and each 

author or tribal affiliation is beyond a reasonable space consideration.  

In  the  following  section,  however,  I  will  provide  some  preliminary  remarks  on  the 

relevance  of  poetry  beyond  its  artistic  status  in  the  medieval  Arabic  linguistic 

scholarship  as  the  main  source  of  data.  The  remarks  below  are  both  anecdotal  and 

numerical  for  reasons  of  space.  They  should  only  serve  as  an  illustration  for  the 

prominent position of poetry and not as a comprehensive study of its function in the 

argumentation  methods  of  Arab  grammarians.  Even  the  numerical  data  used  for 

analysis in this article are not comprehensive. A wide inclusion of the poetic tokens 
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in the grammatical tradition can no doubt shed more light on the role of pre-Islamic 

and early Islamic poetry in the evolution of Classical Arabic and more informative to 

the argument suggested here. It is however not possible due to reasons of space. The 

data  is  based  on  the  study  of  Sībawaihi  only.  More  grammarians  are  not  included 

here. 

In the following articles of the series, I will introduce the social networks in which 

the  authors  of  these  pre-Islamic  poetic  and  early  Islamic  tokens  moved  and 

functioned. It will become clear to the reader that they were not only geographically 

and chronologically close, these authors also moved and functioned within the same 

social circles. The articles will focus on two main points. First, more often than not, 

their narrators shared the same tribal affiliations and were even blood related in some 

cases.  The  transmission  of  pre-Islamic  poetry  to  the  age  of  standardization  is  the 

second main focus of the second article in this series. Poets were themselves narrators 

and transmitters of previous poets. Transmission was a period of apprenticeship that 

most poets must have gone through before their talent was acceptable enough to the 

world  around  them.  The  second  article  will  show  that  narrators  and  transmitters 

served  to  amplify  the  poetic  form  and  language  by  reproducing  it,  and  provided 

grammarians with a fairly homogeneous linguistic corpus for analysis.   

1 On Poetry as a Tool 

From the earliest days of the Arab Muslim civilization poetry enjoyed a unique status 

as a pre-requisite in almost all sorts of the available human knowledge, especially in 

the language and Qur’ān related fields. Ibn Fāris (aŞ-Şāḥibī, p. 43) claims that:  

Man  ‘arifa  daqā’iqahu  wa-’asrārahu  wa-xafāyāh  ‘alima  ’annahu  yurbā  ‘alā  ğamī‘ 

mā yabğaḥu bihi hā’ulā’-l-aḏīna yantaḥilūna ma‘rifata ḥaqā’iqa-l-’ašyā’ 

He  who  knew  its  details,  secrets  and  intricacies  knew  that  it  is  more  elevated  than 

everything those who claim knowing the truth about things claim.  

Poetry was therefore used in the language related fields in various roles: as a tool for 

linguistic  explanation,  illustration  and  even  justification/apology  in  so  far  as  the 

semantic  aspects  of  Arabic  are  concerned.  Al-Zamaxšarī,  for  instance,  advised  the 

public to resort to poetry in order to understand the Qur’ān when its overall meaning 

evades us (al-Kaššāf, II, p. 568). In al-’Itqān (1, p. 432), we are reminded that poetry 

is  also  a  resort  when  a  dialectal  form  in  the Qur’ān is  difficult  to  understand.  The 

resort  to  poetry  recommendation  extended  to  lexical  matters  as  well.  In  the  same 

previous al-Kaššāf recommendation, there is an anecdote in which ‘Umar asked for 

the meaning of the noun taxawwuf in (Q 16:47). The meaning was explained to him 

as ‘shortage’ in the dialect of Huḏayl, and was given a line of poetry from Abū Kabīr 
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al-huḏalī as a verification for the provided explanation (II, p. 568). The use of poetry 

in an evidentiary capacity went beyond language-related fields. Although the use of 

poetry  was  limited  in  the  early  historical  writings  in  Arabic  in  comparison  to  the 

linguistic  fields,  it  was  by  no  means  absent  (Al-Azmeh  2014:  101-102).  In  these 

historical writings, however, the use of poetry was confined to the small details in the 

narrative  or  contextual  information.  It  does  not  seem  to  have  been  used  for 

chronology (Al-Azmeh 2014: 109).  

For  the  sake  of  illustration  on  the  relevance  of  poetry  in  grammatical  arguments,  I 

will  use  the  tokens  of  poetry in  the Kitāb of  Sībawaihi  (148/765-180/796)  as  my 

starting point to establish the numerical aspect of the argument. In addition, the Kitāb 

has represented the ideal model for the Arabic linguistic tradition and its material the 

most reliable and reused (Olivirei 2020: 6). I will also show later in this section that 

the Kitāb of Sībawaihi is unique among medieval grammars in so far as the number 

of scholarly works written about it as a whole or some of its particular elements. An 

initial indicative number is that of the Qur’ānic verses in the Kitāb in comparison to 

poetic tokens. Table one below shows that the sheer percentage of Qur’ānic tokens 

represents only 41.19% of the Poetic tokens. Simplistic as it may sound, the below 

numbers indicate the primacy of poetry at least during the times of Sībawaihi in the 

2nd/8th and 3rd/9th centuries as a source of data. 

 

Table One: Qur’ānic and Poetic tokens 

Type of the šāhid        Number of tokens 

The Qur’ān            435 

Poetry                 1056 

 

These  sheer  primary  numbers  indicate  that  poetry  was  probably  as  a  trustworthy 

source of data as the Qur’ān, if not more. In addition to these numbers, the material 

of  the Kitāb,  including  its  poetic  tokens,  received  the  ample  scholarly  and 

documentary  attention  alluded  to  above  (which  amplified  its  effect)  in  the  six 

centuries following the death of Sībawaihi. The relevance of this scholarly activity to 

our  purpose  here  is  that  it  established  and  fortified  the  primary  position  of  poetic 

tokens  in  linguistic  analysis  and  emphasized  the  particular  priority  of  a  group  of 

poets.  

This attention is represented by titles of scholarly works kept in the medieval Arab 

Muslim  archives.  Some  of  these  titles  exist  now  in  print,  some  in  manuscript  only 
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still  and  some  others  exist  only  in  other  books  as  titles  but  their  manuscripts  were 

lost. In table two below, I will introduce these titles as they appear in Hārnūn (1988: 

37-45):  

Table Two: The Literature on al-Kitāb 

Genre                 Number of titles     Range of time 

Explanation (šarḥ)       23                 3rd/9th-8th/14th  

Critical Readings        11                 3rd/9th-8th/14th 

A šarḥ of the Poetry     14                 3rd/9th-7th/13th  

Summaries              2                  3rd/9th  

Summaries of šarḥ        1                  8th/14th  

Criticism               2                  3rd/9th-6th/12th  

Defense                2                  5th/11th-7th/13th  

 

Table two above shows that not only the arguments of the Kitāb, but also its poetic 

tokens  were  amplified  simply  as  a  function  of  using  the  same  material.  The šarḥ 

works and critical readings were in large number, given their dedication to a single 

work,  and  were  also  a  product  of  scholarly  activity  that  extended  along  eleven 

centuries.  In  addition,  14  of  these  work  titles  were  dedicated  solely  to  the 

classification  and  explanation  of  the  poetic  tokens  of  the Kitāb,  second  only  to  the 

general šarḥ work titles. Regardless of the purpose of a particular title, the discussion 

of the poetic tokens used as evidence in the Kitāb must have solidified the poem and 

the poet’s position in the Arabic linguistic field. The number and frequency of poetic 

tokens are not the only relevant factor here. It is also my conviction that the manner 

by which poetic tokens were ascribed in the Kitāb is also indicative, particularly in so 

far  as  it  relates  to  the  Arabs’  scholarly  culture  in  the  first  three  centuries  of  the 

Islamic  era.  Table  three  below  shows  three  significantly  different  manners  of 

ascription. 

 

Table Three: Ascription  

Classification           Number of tokens 

Ascribed to a poet       739 

Ascribed to a tribe       47 

anonymous             317 
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Table three above shows that 786 of the total number of poetic tokens was ascribed 

either  to  a  poet  or  to  a  tribal  community  in  the Kitāb itself,  which  indicates  the 

possible wide circulation of these lines in the particular field of Arabic grammar, if 

not in the wider linguistic field. The majority of the anonymous tokens were ascribed 

by other authors to poets either in one of the aforementioned 14 works on the poetic 

tokens or elsewhere in Kitāb literature, namely 134 tokens. These tokens were known 

in the field but may not have been known to the author of the Kitāb. Only 108 remain 

anonymous  to  our  time  (Ǧum‘a  1989:  214).4 Their  poets  or  tribes  may  have  been 

unknown to Sībawaihi himself and others in his field, but were, nevertheless, in some 

form of circulation in the field during his time.  

Taking  into  account  the  two  principles  about  poetry  mentioned  in  the  introduction 

and  detailed  elsewhere  in  the  literature,  the  739  tokens  ascribed  to  poets  become 

especially interesting. This number is an indication that the majority of the data in the 

Kitāb of  Sībawaihi  followed  a  strictly  regulated  and  highly  formulaic  art  form  that 

was not used as a vernacular in pre-Islamic or early Islamic times.   

Not  only  did  the  language  of  poetry  belong  to  a  closed  set,  it  also  belonged  to  a 

limited well-known pool. Table four below talks to the aforementioned circulation of 

poetry. These tokens and their poets, it seems, went beyond the scholarly community 

and were common knowledge in a wider social domain.  

 

Table Four: Sources of Tokens 

Heard from mentors 

Heard from Arabs 

 

It seems to me that the tokens Sībawaihi heard from whom he called one of the Arabs 

were  widely  known  lines  and  were  probably  in  circulation  among  grammarians  as 

well as the general public, whereby no documentation or verification/justification was 

needed or warranted. 

 I will also venture to conjecture here that the tokens he claimed he heard from his 

mentors were ones that were not in wide circulation among grammarians and other 

scholars  and  he  needed  to  justify  their  use  or  authenticity  by  ascribing  them  to  an 

authority in the field.  

                                                           
4 For  a  detailed  analysis  of  how  Sībawaihi  and  his  commentators  handled  the  anonymous  poetic  tokens,  see  Ǧum‘a 
(1989).  
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The number of the lines from outside that well-known pool is limited in comparison 

to the total number of lines. Table five below shows that Sībawaihi ascribes only 40 

poetic  tokens  to  his  mentors.  They  are  most  probably  the  only  ones  that  were  not 

publicly available and accepted among the scholars of the time. They are as follows: 

 

Table Five: Heard from Mentors 

Poet                Tokens 

Yūnus Bin Ḥabīb      17 

Al-Xalīl               9 

Al-’Axfaš            8 

‘īsa Bin ‘amr          4 

Al-’aṣma‘ī            2 

 

Given the previous distinction between what was heard from  an expert mentor or a 

colleague  and  what  was  heard  from  an  anonymous  layman  Arab,  one  can  further 

conjecture  that  what  was  ascribed  was  not  common  knowledge  or  available  to 

everyone in the field. Or, the ascribed material was probably new to the grammatical 

discussion  of  the  day.  Judging,  however,  by  the  available  biographical  information 

for each of these mentors, they all died in the third quarter of the second century of 

the  Islamic  era.  In  addition  all  five  of  them  were  active  and  connected  in  Iraq, 

especially  Baṣra,  except  Al-’Axfaš  who  was  born  in  Bahrain.  But  He  also  lived  in 

Baṣra. All these mentors were, however, neither poets nor narrators of poetry ( aZ-

Zubaydī, 40, 47 and 51). As I will show later in this article, he demographic and time 

features of the lines heard from mentors are almost identical to the majority of poetic 

tokens in the book.  

 

Table Six: Heard from the Arabs 

Directly         Indirectly 

43              11 

 

In total, these vaguely ascribed tokens are 54. They seem to me not common tokens 

that were probably available to students in the field, but at the same time were rather 

taken  from  non-experts  in  grammar  or  any  of  the  relevant  fields.  It  is  difficult, 

therefore,  to  make  any  prediction  as  to  their  geographical  affiliation,  although  they 

must have belonged to the same circles in which Sībawaihi operated and to the period 
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in  which  the  arguments  of  the  book  were  originated.  In  any  case,  comparatively, 

these  54  tokens  are  a  small  number in  comparison  to  the  rest  of  the  tokens  in  the 

book.  Fortunately,  the  majority  of  the  tokens  were  ascribed  at  least  tribally,  which 

affords  us  an  idea  as  to  the  relative  geographical  weight  of  the  Najdi  tries  in  the 

formation of Classical Arabic. We have seen so far that the poetic data in the Kitāb of 

Sībawaihi  is  the  numerical  majority  of  data,  it  was  amplified  in  the  Arabic 

grammatical  canon  through  the  commentaries  and  explanations,  mostly  it  came 

mostly  from  professional  poets,  and  was  selected  from  circulating  and  well-known 

data  in  the  field.  In  addition,  table  seven  below  will  show  that  the  geographical 

location to which these tokens belong was more drawn from a particular geographical 

location than from others in the Peninsula. 

 

Table Seven: Tribal Affiliation 

Tribe           Number of Poets 

Tamīm          44 

Hawāzin         27 

Bakr/Taġlib      24 

’Asad           22 

Al-’Azd         17 

Ġaṭafān         15 

Qurayš          14 

Maḏğaḥ         12 

Quḍā‘a           9 

Huḍayl           8 

Ṭayyi’            7 

aR-Rabāb         6 

Salīm            5 

Kināna           5 

‘Abdul-Qays      4 

Bāhila            2 

Ḏubay‘a          2 

Ġaniyy           2 

Muzayna         2 

’Anmār          2 

Kinda            2 
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Hamadān         1 

’Iyād            1 

Ḏabba            1 

‘Udwān          1 

‘Āmila           1 

In  table  seven  above,  the  geographical  source  from  which  the  majority  of  poetic 

tokens  in  the Kitāb of  Sībawayhi  becomes  obvious.  A  word  of  caution  about  the 

reliability of tribal affiliation is in order here. Later medieval Arab scholars defined 

the Arabs strictly in terms of tribal affiliation. That correlation was less strict in the 

2nd/8th century (Ulrich 2019: 1). In pre-Islamic times, tribal affiliation was loose and 

fluctuating  (Schiettecatte  and  Mounir  2016:  182).  Although  tribal  identities  existed 

from  pre-Islamic  times,  their  meaning  shifted  constantly  shifted  across  time  and 

space.  However,  modern  research  into  the  history  of  Arab  tribes  seems  to  indicate 

that despite fluctuation and change the larger tribes and tribal confederations seem to 

have  started  to  consolidate  in  the  6th century,  only  to  mature  in  early-Islamic  times 

(Ulrich 2019:  2-3).    The  point  of  caution  here  is  that  despite  the  fact  that  the  very 

notion of tribe was in evolution in pre-Islamic times and the territorial dominion of 

these evolving entities was not quite stable a general allocation certainly exists and is 

therefore used here.  

From  the  mere  above  numbers,  however,  we  can  see  that  the  majority  of  the 

poets/author come from non-Hijazi tribes, especially from Central, Northeastern and 

eastern Arabia. Qurayš, for instance, produced 14 poets/authors in the Kitāb. Most of 

the Hijazi tribal affiliations in turn contributed single digit poets/authors in the Kitāb. 

Tribes that occupied a buffer position between the Hijaz region and the Najd Plateau, 

namely  Huḍayl, Ṭayyi’ and Muzayna contributed 8 and 7 and 2 poets in the Kitāb, 

respectively.  Northern  and  Northeastern  tribal  affiliations  contributed  a  total  of  48 

poets/authors  to  the Kitāb.  Interestingly,  Eastern  tribal  affiliations  such  as  ‘Abdul-

Qays  contributed  a small  number  of poets  to  the tokens/authors  of  the Kitāb.  From 

the  above  table  one  can  understand  that  the  density  of  choice  intensifies  the  more 

northeast one  moves.  This geographical gradual intensification  will be  explained  in 

the following section.  

The number of poets/authors in a tribe is not the only relevant factor here that we can 

glean from the data, quite indicative as it is. The numbers of tokens per each author is 

also  important.  If  we  focus  on  the  tokens  from  the  Qurayš  authors  for  the  sake  of 

illustration, we can see that 12 of them contributed single lines, only one contributed 

two tokens and only two of them contributed more than two tokens. They are the two 
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Islamic poets, Ibn Qays-r-Ruqayāt (d. 85/704) and ‘Umar Bin ’Abī Rabī‘a (23/644-

93/711), who are also the only professional poets in that group. By the same token, 

Kināna, another Hijazi tribe,  contributed five names of authors, three of whom were 

professional  poets,  namely  Hunayy  Bin  ’Aḥmar,  Nuṣayb  Bin  Rabāḥ and  Qays  Bin 

Ḏarīḥ. Each of the first two poets contributed one token. The third poet contributed 

two tokens. One of these three poets, is pre-Islamic, Hunayy Bin ’Aḥmar. The other 

two  names  from  Kināna  also  lived  in  Islam  and  were  not  poets,  ’Abū-l’Aswad-d-

Du’alī  (16/603-69/688)  and  ‘Āmir  Bin  Wā’ila  (3/587/--),  both of  whom  died in  the 

first century of the Islamic era. Between them, they contributed five tokens., which is 

one token more than the three professional poets of the tribe combined.  

One more example along the same lines is the tribe of Salīm, which also contributed 

five names with a total of 11 line tokens. Four of them were professional poets, who 

were contemporaries to the Prophet, and one of them was an Islamic personality and 

not a poet, namely  ’Anas Bin-l-‘Abbās. Each of them contributed one token except 

‘Abbās  Bin  Mirdās  who  contributed  7  tokens.  ‘Abbās  Bin  Mirdās  (d.  18/639) 

belonged to a poetic family. His mother was al-Xansā’, who contributed one token to 

the Kitāb, and died immediately after the emergence of Islam. The Bin Mirdās family 

is one case study for the next article in this series.  

To conclude this part, it is worthwhile to recapitulate. From the poetic tokens in the 

Kitāb of  Sībawayhi  we  can  see  that  the  number  of  authors  and  the  number  of  the 

tokens per author were disproportionate and uneven. Generally speaking, the tribes of 

the  Hijaz,  western  Arabia  and  northwestern  Arabia  were  less  represented  and  less 

numerous  than  the  tribes  of  Najd  and  northeast  Arabia.  In  addition,  the  following 

section  will  also  show  that  the  concentration  of  authors  was  not  evenly  distributed 

over Najd and the buffer areas between Najd and the Hijaz. It was rather concentrated 

to the east and northeast of the plateau and away from Hijaz. For reasons of space, I 

will focus on the coming discussion on a representative sample of the Arab tribes of 

Najd. 

The Geographical Domains of Pre-Islamic Poets 

The  purpose  of  this paragraph  is to  show  that the tribes listed  in  table seven  above 

from  which  the  majority  (as  shown  in  table  eight  below)  of  contributing  authors 

descended resided in a relatively close and flat geographical area. The geographical 

argument  here  aims  to  be  an  indication  that  these  tribal  affiliations  and  their 

poets/authors must have been in constant and continuous language contact, which I 

claim  must  have  partly  contributed  to  the  linguistic  homogeneity  of  pre-Islamic 

poetry.  The  below  listed  tribes  resided  in  Najd.  In  medieval  Arabic  geographical 
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scholarship, Najd extended from the north from the southern borders of the alluvium 

of Iraq when the land starts to rise southwards to form a plateau (al-Bakrī, Mu‘ğam, 

vol. I, p. 14). The plateau remains relatively low in the north and northeast but begins 

to  elevate  noticeably  towards  the  west  and  southwest  closer  to  Hijaz  (aN-Nuwayrī, 

Nihāya, vol. I, p. 200). From the west and southwest, Najd extended eastwards from 

the desert east of the Sarāt mountain (al-Hamadānī, Şifa, p. 48). From the south, the 

Najd  plateau  ends  between  the  Empty  Quarter  and  southern Hijaz,  and  northern 

Yemen begins (Yāqūt, Mu‘ğam, vol. VIII, p. 258).  

The total number of poets/authors from the Najd plateau is 115 from a total number 

of 234 authors from the Peninsula as a whole, almost half the number.  Only 10 of the 

Najdi authors come from a Qaysi tribal affiliation and resided in the vast central and 

southern area of the plateau between Ṭaqīf in the west and the coastal strip controlled 

by  the  eastern  Arabian  tribe  of  ‘Abd-l-Qays  (see  al-’Aṣfahānī, Bilād-l-‘Arab,  p.  27 

and 79-80).  Numbers from 5 to 9 in table eight below belong to that Qays affiliation 

(Ibn Ḥazm, Ġamhara, p. 480-483). The rest of 105 authors come from northern and 

northeastern Najd tribes. One can add to these tribes the authors from ‘Abd-l-Qays as 

they resided in eastern Arabia and were connected with Tamīm, ’Asad and Bakr Ibn 

Wā’il  on  more than  one  level.  There  is,  therefore,  a  noticeable  underrepresentation 

for  western  and  southwestern  Najd  tribes,  where  Qays  territories  formed  a  buffer 

zone between the rest of Najd and the Western Hijazi tribes (Ġamhara, p. 479-483), 

and an overrepresentation of northern and northeastern Najd tribes. 

It  is  important  to  note  in  this  context  that  despite  the  fact  that  poets/authors  from 

Quḍā‘a (9) and Al-’Azd (17) appeared in the Kitāb, they are represented in Najdi and 

non-Najdi region alike, but Sībawayhi did not specify from which geographical area a 

particular token is taken.  

 

Table Eight: The Najdi tribes 

Number Tribe                               Number of poets 

1   Tamīm                  44 

2   Bakr/Taġlib              24 

3   ’Asad                   22 

4   Ġaṭafān                 15 

5   Salīm                    5 

6   Ġaniyy                   2 

7    Ḏabba                    1 
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8   ‘udwān                   1 

9   ‘Āmila                   1 

 

The Kitāb of Sībawayhi also contains tokens from border tribes other than Qays, ones 

that extended into parts of Hijaz and the Sarāt mountains in the west from their main 

Najdi territories in the east. Ṭayyi’ (7) in the northeast, Huḍayl (8) and Hawāzin (27) 

in the southeast contribute 42 author together, thus forming the second largest group 

of  author  contribution.    North  and northeastern  Najdi  tokens  are  more  than  western 

and southwestern tokens, but both were more represented than the Hijazi dialects.  

The  territories  of  Tamīm,  where  the  majority  of  poetic  contributions  to  the Kitāb  

come from, extended through Eastern Najd, which was a desert area (Tārīx aR-Rusul 

wal-Mulūk, vol. II, p. 169). In the north and north east, it controlled the territories of 

Baṣra and Yamāma (Şubḥ, vol. I, p. 347). From the east, Tamīm controlled the area 

between Hağar in the south and Yamāma in the north and also the area to Oman in 

the  south  and  southeast  (Mu‘ğam  mā-sta‘ğam,  vol.  I,  88).  Its  territories  in  the  east 

were in direct contact with the Qaysi and Hawāzin tribes, and in the northwest with 

’Asad and Ṭayyi’, respectively.  

As for ’Asad, it was between Kūfa and the Samāwa dissert in the north and northeast 

(al-’iṣṭaxrī, al-Masālik, p. 25), and Tamīm in the northeast and east (Şifa, p. 130). In 

the west and southwest of Tamīm, south of ’Asad and south east of Ṭayyi’ the tribes 

of Qays resided. Their territory was central Najd, separated from Yemen only by the 

east-to-west horizontal  strip of the  tribe of  Hawāzin  (Mu‘ğam  mā-sta‘ğam, vol.  III, 

p.59).  Hijaz  borders  Qays  from  the  west  and  northwest.  The  borders  between  the 

territories of these tribes were not marked by topographical barriers. In fact, a quick 

look at these tribes in the references used here, it is common to find that their territories 

mixed and their clans coexisted in the same areas.  

It  seems  that  the Kitāb of  Sībawayhi  Did  not  only  favor  a  particular 

tribal/geographical source for its poetic tokens. It also seems to have favored tokens 

from a particular time period, namely the pre-Islamic and early-Islamic period, as can 

be seen in table nine below. Again, I will use only a sample of the highest represented 

tribes in Najd as an illustration.  

 

Table nine: Time Period 

Tribe       Pre-Islamic   The eve   Islamic 

Tamīm      17          12        15 
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Bakr/Taġlib  13           2          9 

’Asad        9            6          8 

Hawāzin      9            6         12 

 

From the left column in table nine, one can see that pre-Islamic poets from the sixth 

century  were  numerically  more  prevalent  than  poets  from  the  post-Islamic  era in 

individual  tribes,  in  the  column  on  the  right-hand  side.  This  is  the  case  except  in 

Hawāzin,  where  post-Islamic  era  authors  were  more  numerous.  In  aggregate, 

however, pre-Islamic poets used in the Kitāb of Sībawayhi are 48, while post-Islamic 

poets are 44. The middle column, in its turn, contains the poets/authors during whose 

lifetime and poetic career Islam and the Arab state emerged. These are 26 names in 

number.  For  reasons  of  limited  space,  I will group  them  with  the pre-Islamic  poets 

without  much justification,5 thus  confirming  their  status  as  majority.  They  together 

become 74 in number.  

In table ten below, I will separate the professional poets from those who were known 

in the grammatical circles in the second half of the 2nd/9th century to have composed 

few lines of poetry, one or few of which were used in the Kitāb. A brief comparison 

between the number of poets and the total number of authors again in the highest four 

Najdi tribes will show that professional or expert poets were the numerical majority, 

except in the case of ’Asad.  

 

Table ten: Professional Poets 

Tribe       Poets   Total 

Tamīm      13      15 

Bakr/Taġlib   7        9 

’Asad        4        8 

Hawāzin     10      12 

 

The fact that the majority of the authors in the Kitāb in general and in the top four 

non-Hijazi  tribes  in  particular  were  expert  poets  allows  us  to  assume  that  they 

adhered to the same standards and methods as their pre-Islamic predecessors. Poetry, 

according  to  Monroe  (1972:  1-53),  Zwettler  (1978)  and  al-Sharkawi  (2010:  82-86), 

was a craft of a particular strict nature as its themes, diction and structures indicate.  
                                                           
5 I  adopt  the  general  conception  adopted  by  al-Sharkawi  (2016,2018,  2020a  and  2020b)  that  it  is  only  after  the 
establishment of Islam that a standardized uniform set  of structural features emerged from a  multitude of pre-Islamic 
and early Islamic dialects. 
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If this was the case, the language difference of the craft between post-Islamic poets 

and  pre-Islamic  poets  must  not  have  been  considerable.  In effect,  the  difference  in 

time periods between pre-Islamic and post-Islamic poets should not be a factor in our 

consideration.  

CONCLUSION 

In this rather introductory first of three articles I used the poetic data in the Kitāb of 

Sībawayhi to advance the first point of my general argument, namely that Classical 

Arabic was a product of the early grammatical scholarship’s use of poetry as the main 

source of data for analysis, justification, examples and analogy. This article focused 

on the number, geographical distribution, authors and period of the poetic tokens in 

the Kitāb to make the point that Sībawayhi in his book used more tokens from Najd, 

especially eastern and northeastern Najd, than from Hijaz and the buffer tribal areas. 

Bearing in mind the geographical openness and tribal territorial mixture the Najd area 

further east from Hijaz can be considered a one linguistic area (al-Sharkawi 2016: p. 

8-10 and 13-15).  

The poetic tokens in the Kitāb were selected for analysis in this article because the 

number  of  books  about  the  theory  and  tokens  and  the  historical  width  of  this 

scholarship  had  an  amplifying  effect  for  the  influence  of  the  impression  that  the 

number and geographical distribution of the poetic tokens must have produced.  

A total of 55 works was listed above according to Harūn’s bibliographical research. 

14 of these works, which extended over the period of seven centuries, were dedicated 

entirely to the poetic tokens.  

The fact that Sībawayhi used a majority of his tokens from expert poets and given the 

long  established  nature  of  pre-Islamic  and  early  Islamic  poetry  as  highly  formulaic 

allow us to assume that these experts followed the traditions of their craft, not only in 

style,  themes  and  metric  structures,  but  also in  the  choice  of  diction  and  linguistic 

features.  

As  summarized  in  Zwettler  (1978)  and  al-Sharkawi  (2010)  poetry  was  marked  by 

verbatim,  near  verbatim  and  partial  verbatim  structural  and  lexical  repetition. 

Linguistic and or structural innovation, including any that is caused by borrowing, is 

not easy to penetrate the poetry of pre-Islamic and early Islamic times.  

The  geographical  distribution  and  Socio-Demographics  of  Pre-Islamic  and  early 

Islamic Poets on the one hands and the manner by which their poetry was transmitted 

are the topic of the following two articles in the series. In the second article, I will 

discuss  the  transmission  of  poetry  from  one  generation  to  another  as  a  craft,  and 
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move to a case study. I will introduce the Bin Mirdās family of poets, which extended 

from pre-Islamic to early Islamic times.  

I will argue in the third article that the transmission of poetry up until the emergence 

of  Islam  and  immediately  thereafter  depended  on  a  socio-demographically  defined 

group of professionals and/or expert transmitters or ruwāt who did not only maintain 

the poem, but its style and linguistic features as well. I will also further argue that the 

emergence of Islam and the rise of the Arab Muslim civilization must have allowed 

members of this closed set of professionals to migrate to different parts of the new 

realm, thus further their poetic art and its language.  
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 ۲۰تم االستالم  في  

  ۲۰۲۱ مایو

یونیو  ۱٥ تم  التقییم  في 

۲۰۲۱  

 ۱٦  تم القبول للنشر في

  ۲۰۲۱ یونیو

 

ــــص  الملـخ

فترات صعبة واجھت   2021إلى  1991عرفت الجزائر و روسیا خالل الفترة الممتدة من عام 

فیھا العدید من األزمات، وسخرت الجھود واالستراتیجیات لكسب رھان الحفاظ على استمراریة 

الدولة،  األمر  الذي  یطرح  التساؤل  حول:  ماھي  طبیعة  األزمات  التي  واجھت  كل  نظام  سیاسي، 

 واآللیات الكفیلة بالحفاظ على استمراریة الدولة في كل من الجزائر وروسیا؟ 
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 . ۱۰۱ -٥۷، ص ص ۱٤الدراسات العربیة األوراسیة، 

على مسألة التصدي  الجزء األول  من المقالبالنظر لغنى الموضوع بالتفاصیل سیتم التركیز في 

لألزمات  وإعادة  ھیكلة  النظام  السیاسي  الجزائري،  التي  تدور  حول  اإلشكالیة  اآلتیة:  ماھي 

التحدیات  الداخلیة  والخارجیة  التي  اعترضت  مسار  الحفاظ  على  استمراریة  الدولة  في  الجزائر، 

ھي  أھم  اإلصالحات  المعتمدة  لمواجھة  األزمات،  وھل  كانت  كافیة  وناجعة  لضمان  استقرار وما

  النظام السیاسي، وتجنب أزمات الحقة، أم ھي مجرد حلول مرحلیة بحاجة إلصالحات أخرى؟

 : تجلت اإلجابة في نقطتین

غاء ،  وال1988أكتوبر   5شملت  أزمة  النظام  السیاسي  في  التسعینیات،  بدایة  بأحداث    )1

،  والفراغ  المؤسساتي  (الدستوري)،  اإلنزالقات  األمنیة،  ثم 1991اإلنتخابات  التشریعیة  في  

 اإلصالحات الدستوریة والمؤسساتیة المعتمدة للعودة للمشروعیة الدستوریة. 

الرافض  لھا،  )Hirakتمّ التطرق  ألزمة  العھدة  الرئاسیة  الخامسة،  الحراك  الشعبي  (  )2

،على  رأسھا  التعدیل 2019دة  لما  بعد  االنتخابات  الرئاسیة  لعاموحزمة  اإلصالحات  المعتم

،  تعدیل  قانون  اإلنتخابات،  حل  المجلس  الشعبي  الوطني  وتنظیم  انتخابات 2020الدستوري  لعام  

 تشریعیة مسبقة، باإلضافة إلصالحات اجتماعیة واقتصادیة.    

بلیوغرافیة  الكالسیكیة،  وكذلك اعتمد  على  العدید  من  المستندات  البی اإلشكالیةھذه  البحث  في  

الدعائم اإللیكترونیة الحدیثة، والنصوص  القانونیة،  باإلضافة إلى الحضور الفعلي في العدید من 

 المنتدیات والجلسات المنظمة من طرف السلطات العمومیة، ومؤسسات البحث. 

خالل مجموعة  إلى أن مواجھة األزمات والحفاظ على استمراریة الدولة من كما أفضت الدراسة

  .اإلصالحات المعتمدة في الجزائر تبقى غیر كافیة، و تتطلب إصالحات الحقة

،  الحراك  الشعبي، 1988أكتوبر   5أزمة  العشریة  السوداء،  أحداث  الكلمات  المفتاحیة:  

اإلصالحات  الدستوریة  والمؤسساتیة،  إعادة  ھیكلة  النظام  السیاسي  الجزائري،  الحفاظ  على 

 ة. استمراریة الدول

 

مواجھة األزمات و رھان  :روسیا– الجزائر ).2021(بلحمیتي، م. أ. & ع.، خرباشي، لالقتباس:

 ، ص ص  ۱٤). الدراسات العربیة األوراسیة، 2021ـ 1991( الحفاظ على استمراریـة الدولـة

٥۷- ۱۰۱. 
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Abstract 

The present paper is the first part of a series of articles devoted to overcoming crises 

in Algeria and Russia. The period from 1991 to 2021 is considered to be difficult for 

both  Algeria  and  Russia  as  the  two  states  had  to  face  multiple  crises  in  their 

governmental systems. 

The  first  article  discusses  the problems  related  to  overcoming  crises  and 

restructuring the  political system of  Algeria.  Particularly, the  internal  and  external 

reasons  that  hindered  the  preservation  of  the  integrity  of  the  state  in  Algeria  are 

discussed,  the  most  important  reforms  designed  to  help  overcome  crises,  the 

effectiveness  of  measures  taken  to  ensure  the  stability  of  the  political  system  and 

prevent subsequent crises. 

The paper examines the two crises in Algeria and the ways that have been taken to 

deal with the problems that have arisen as a result: 

1) the crisis of the political system in the 90s, which began with the events of October 

5,  1988,  the  cancellation  of  legislative  elections  in  1991,  the  institutional  and 

constitutional  vacuum,  mistakes in the  security  system,  approved  constitutional  and 

institutional reforms. 

2) the crisis of the fifth presidency of Abdel Aziz Boutefliki, Hirak  movement, reform 

package adopted after the presidential elections in 2019: constitutional amendments 

in  2020,  amendments  to  the  electoral  law,  dissolution  of  the  National  People’s 

Assembly  of  Algeria,  and  organization  of  primary  elections  in  legislatures,  in 

addition to social and economic reforms. 

The material for this study was the classic literature on overcoming political crises, 

modern  electronic  resources,  legal  documents,  as  well  as  the  personal  presence  of 

the authors of the article at numerous forums and sessions organized by government 

agencies and research institutions. 

In conclusion, it can be said that overcoming crises and maintaining the integrity of 

the  state  through  the  complex  of  reforms  carried  out  in  Algeria  is  insufficient,  and 

additional reforms are required. 

Keywords: Algerian  Civil  War,  the  events  of  October  5,  1988,  Hirak  movement, 

constitutional  and  institutional reforms,  restructuring  the  Algerian  political  system, 

preserving state integrity. 
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АЛЖИР - РОССИЯ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ КРИЗИСАМ И СОХРАНЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА (1991 – 2021) 

А. Хербаши1, М. Э.-М. Бельхамити2  

Университет Моаме Будиаф - Мсила1, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет2 

akilakherbachi@yahoo.com1, belha56@yahoo.fr2 

 
Аннотация 

Настоящая научная статья представляет собою первую часть серии статей, 

посвященных преодолению кризисов в Алжире и России.  Период с 1991 по 2021 

гг.  для  Алжира  и  России  считается  трудным,  поскольку  этим  двум 

государствам пришлось столкнуться с многочисленными кризисами.  

В  первой  статье  обсуждаются  проблемы  преодоления  кризисов  и 

реструктуризации   политической   системы   Алжира,   в   частности 

затрагиваются  внутренние  и  внешние  причины,  которые  препятствовали 

сохранению  целостности  государства  в  Алжире,  наиболее  важные  реформы, 

призванные  помочь  преодолеть  кризисы,  эффективность  предпринятых  мер 

для  обеспечения  стабильности  политической  системы  и  предотвращения 

последующих кризисов.  

В  данной  части  исследования  анализируются  два  кризиса  в  Алжире  и 

предпринятые способы решения проблем, появившихся в результате:  

1) кризис  политической  системы  в  90-е  годы,  начавшийся  с  событий  5 

октября  1988  года,  отмена  выборов  в  законодательные  органы  в  1991 

году, институциональный и конституционный вакуум, ошибки системы 

безопасности,  утвержденные  конституционные  и  институциональные 

реформы.  

2) кризис пятого президентского срока Абдель Азиза Бутефлики, народное 

движение  (Хирак),  пакет  реформ,  принятый  после  президентских 

выборов 2019 г.: конституционные поправки 2020 г., внесение поправок в 

закон  о  выборах,  роспуск  Национальной  народной  ассамблеи  Алжира  и 
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организация  предварительных  выборов  в  законодательные  органы, в 

дополнение к социальным и экономическим реформам. 

Материалом для данного исследования послужили классическая литература по 

преодолению  политических  кризисов,  современные  электронные  ресурсы, 

юридические  документы,  а  также  личное    присутствие  авторов  статьи  на 

многочисленных  форумах  и  сессиях,  организованных  государственными 

органами и исследовательскими учреждениями. 

В  заключение,  можно  сказать,  что  преодоление  кризисов  и  поддержание 

целостности  государства  посредством  комплекса  реформ,  проведенных  в 

Алжире,  является  недостаточным,  и  требуется  проведение  дополнительных 

реформ. 
Ключевые  слова: кризис  черного  десятилетия, события  5  октября  1988 г., 
народное   массовое   мирное   движение  (Хирак), конституционные   и 

институциональные  реформы, реструктуризация  политической  системы 

Алжира, сохранение целостности государства.   

 

Для  цитирования: Хербаши  А.,  Бельхамити  М.  Э.-М.  Алжир – Россия: 

противостояние кризисам и сохранение целостности государства (1991 – 2021) // 

Арабистика Евразии. 2021. № 13. С. 57-101. (на арабском языке)  

 

 مقدمـــة

، )Etat Simpleرغم تباین شكل الدولة في كل من الجزائر وروسیا، فاألولى تعد دولة بسیطة (

)،  تقوم  على  النظام Etat  Composéلھا  كتلة  دستوریة  وسیاسیة  موحدة،  والثانیة  دولة  مركبة  (

جمع  بینھما  على  مدار  عھود  طویلة  تحدیات  )،  لكن  الدولتینSystème  Fédéraleالفیدرالي  (

إلى غایة  1991الحفاظ على استمراریة الدولة، فعلى سبیل المقارنة، خالل الفترة الممتدة من عام 

، شھدت كال من الجزائر وروسیا العدید من االزمات الداخلیة والخارجیة، التي كاد البعض  2021

 منھا أن یقوّض وجود الدولة برمتھا.

ر  سجلت  عدة  موجات  من  التغییر،  لكن  سبقتھا  مجموعة  من  األزمات  الداخلیة  والفترات فالجزائ

، أول دستور تعددي في الجزائر  انتفض  الشارع 1989فیفري  23االنتقالیة، فقبل اعتماد دستور

، معلنا عن رغبتھ في اصالح النظام السائد وفتح ھامش أكبر لحریة 1988أكتوبر  5الجزائري في 

مع  إقرار التعددیة السیاسیة، ومنھا الحزبیة، التي نجم عنھا تحول في الخارطة السیاسیة، التعبیر، 

أبانت  عن  تموقع  أحزاب  سیاسیة  (إسالمیة)  1991فاالنتخابات  التشریعیة  التي  جرت    في  عام  

)، عن  FLN(حزب جبھة التحریر الوطني 1963سبتمبر  10أبعدت الحزب الحاكم منذ دستور 

 في توزیع المقاعد االنتخابیة. مركز الصدارة
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الوضع الذي لم یكن متوقعا حینھا، وحدث االختالف بین السلطة الحاكمة والحزب المُحَل (الجبھة  

) المتحصل على األغلبیة البرلمانیة، مّما أدى إلى إلغاء االنتخابات التشریعیة  FISاإلسالمیة لإلنقاذ

بالتجمھرات  الرافضة  لذلك،  وما  زاد  األمر  ،  فغصت  الشوارع  والساحات  العمومیة1991لعام  

تعقیدا  ھو  الفراغ  المؤسساتي  والدستوري  الناجم  عن  حل  المجلس  الشعبي  الوطني،  مع  اقترانھ 

،  ثمّ االنزالقات  األمنیة  الخطیرة، 1992باستقالة  رئیس  الجمھوریة  الشاذلي  بن  جدید  في  جانفي  

 نحصار العالقات الدولیة للجزائر.  ومشاكل اإلرھاب التي استمرت لعشریة كاملة، أدت ال

باإلضافة إلى تدھور األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة بفعل تضاؤل اإلیرادات، وانخفاض  قیمة 

العملة،  وزیادة  التضخم  وارتفاع  نسبة  البطالة،  فانخفاض  مستوى  معیشة  المواطنین  األمر  الذي 

وضاع العادیة  و ترك العدید من ضاعف من عمق األزمة، وأضاف ھوة في طریق العودة إلى األ

األزمة التي شلّت الجزائر تعود ألسباب داخلیة بحتة، أم ھناك أسبابا  تثار فیما إذا كانتالتساؤالت 

خارجیة  مبیتّة  لزعزعة  استقرار  الجزائر،  وما  ھي  الدوافع  التي  كانت  وراءھا،  وما  ھي  الحلول 

 واإلصالحات التي استوجب اتخاذھا؟

ي  بذلت  في  سبیل  إعادة  استقرار  الدولة  وضمان  األمن  والسلم  بدایة  من  عام  رغم  الجھود  الت

، إال أن النظام السیاسي الجزائري واجھ مرة أخرى أزمة في خضم العھدة الثالثة الممتدة من 1999

، بسبب مرض  رئیس الجمھوریة عبد العزیز بوتفلیقة وعودتھ إلى الجزائر 2014إلى  2009عام 

على  كرسي  متحرك  إثر  رحلة  عالج  مطولة  في  فرنسا،  واستمر  غیاب  2013جویلیة   16في  

إلى  2014الرئیس عن الممارسة الفعلیة للمھام المنوطة بھ، طیلة العھدة الرابعة الممتدة من عام 

 .2014أفریل  28، التي أدى فیھا الیمین الدستوریة مُقعَدًا وبصوت شبھ غائر بتاریخ 2019

یس لم تمنعھ من تقدیم ترشحھ لالنتخابات الرئاسیة التي كان مفترضا لكن الوضعیة الصحیة للرئ 

، وھي النقطة التي أفاضت غضب الشعب، وأدت النبعاث الحراك 2019أفریل  18تنظیمھا في 

الرافض  للعھدة الخامسة  جملة  وتفصیال   ممّا أدى لتأجیل  2019فیفري   22الشعبي السلمي في 

ولوال  ذلك  الترافق  الحاصل  بین  المؤسسة  العسكریة  والحراك االنتخابات  الرئاسیة  مرة  ثانیة،  

، التي فاز بھا المترشح الحر 2019دیسمبر  12الشعبي إلى غایة تنظیم االنتخابات الرئاسیة  في 

عبد المجید تبون، لكان من الصعب الحفاظ على استقرار األوضاع خاصة في ظل تھافت بعض  

تحدة األمریكیة على إقحام نفسھا في الشأن الداخلي للجزائر الدول على رأسھا فرنسا والوالیات الم

وما یلیھا)، باإلضافة للمخاطر التي تجابھھا الجزائر على حدودھا الغربیة مع  29(أنظر: الصفحة 

 المغرب، و الشرقیة مع لیبیا، وكذلك الجنوبیة مع مالي.

في  وجھ  كل  تدخل  أجنبي  في  المقابل  شكّل  الموقف  الروسي  الداعم  للجزائر  تحذیرا  صریحا   

)،  كما ساعد على التفرغ لبناء الجزائر الجدیدة، التي نادى بھا الرئیس  عبد 32(أنظر:  الصفحة  

المجید  تبون،  وإعادة  ھیكلة  النظام  السیاسي  الجزائري،  من  خالل  إجراءات  على  رأسھا  التعدیل 
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أھم المؤسسات الدستوریة ، وإصالح النظام االنتخابي، وإعادة تشكیل 2020نوفمبر1الدستوري في

 وحزمة من اإلصالحات األخرى.

رغم توالي التحدیات الداخلیة والخارجیة على كل من الجزائر وروسیا، وانشغال كل منھما بإعادة 

ترتیب  البیت  من  الداخل،  وإصالح  النظام  السیاسي  ووقف  كل  المحاوالت  الرامیة  للقضاء  على 

م تفتر بین البلدین من خالل المساندة والتأیید الذي أبدتھ كل معالم الدولة، إال أن أواصر التعاون ل

دولة  تجاه  الدولة  األخرى،  كما  تعززت  دینامیكیة  العالقات  الثنائیة  بإبرام  اتفاق  الشراكة 

 .2001أفریل  4االستراتیجیة األول من نوعھ المبرم في 

خل في شؤونھا الداخلیة، فمثلما دافعت كال من الجزائر وروسیا على بقاء الدولة ورفض  أي تد 

سعت  الدولتین  كذلك  إلى  ترسیخ  المواقف  الدولیة  الثابتة  تجاه  العدید  من  المسائل  الدولیة  الراھنة 

حسب  المقاربة  الخاصة  بكل  دولة،  وھذا  ما  سیكون  محل  دراسة  في  مقال  الحق  سینصب  على 

ف  في  القضایا  الدولیة موضوع:  "الجزائرـ  روسیا:  دینامیكیة  العالقات  الثنائیة  وتقارب  المواق

 الراھنة".

  اإلشكالیة:

ما ھي التحدیات  الداخلیة والخارجیة التي تدور  إشكالیة  موضوع  الجزء  األول  من  المقال  حول:  

اعترضت  مسار  الحفاظ  على  استمراریة  الدولة  في  الجزائر،  و  أھم  اإلصالحات  التي  اعتمدتھا 

بوجود الدولة، وھل كانت كافیة وناجعة لضمان الجزائر لمواجھة األزمات التي كادت أن تعصف 

استقرار النظام السیاسي، و تالفي أزمات الحقة، أم ھي مجرد حلول مرحلیة، واإلصالحات بحاجة 

 إلصالحات أخرى؟

ھذه  التساؤالت  وأخرى  ستكون  كذلك  محور  إشكالیة  الجزء  الثاني  للمقال  المتمحور  أساسا  حول 

النظام السیاسي الروسي، لیتم في ختام الجزئین محاولة إیجاد  مجابھة االختالالت وإعادة ھندسة

مقاربة ثنائیة لتجنب الوقوع في أزمات النظام السیاسي الحقا، وتحدید اآللیات الكفیلة بالحفاظ على 

 استمراریة الدولة في الجزائر وروسیا.

ج على رأسھا المنھجین للبحث واإلجابة على اإلشكالیة المطروحة سیتم الجمع بین العدید من المناھ

التحلیلي  والتاریخي  بالنسبة  للعدید  من  األحداث  والوقائع  الدستوریة،  السیاسیة  االجتماعیة، 

االقتصادیة، وكذا النصوص  القانونیة، باإلضافة للمنھج المقارن فیما یخص  األزمات واإلصالحات 

 التي اتخذتھا الجزائر في سبیل الحفاظ على استمراریة الدولة. 

نظر لتعدد المقاربات واألفكار التي ترتبط بموضوع اإلشكالیة، فسیتم االعتماد على العدید من بال

الدراسات األكادیمیة، والمقاالت، وبعض  اآلراء والتحالیل والتصریحات على شبكات المعلوماتیة 

لة باإلضافة إلى المعلومات المحص ،الحدیثة، عطفا على النصوص  القانونیة المرتبطة بالموضوع

من الحضور المباشر في العدید من المنتدیات والجلسات المنظمة من طرف السلطات العمومیة، 

 ومؤسسات البحث.
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ھذه  الدراسة  موجھة  على  نطاق  واسع  للدیبلوماسیین  الجزائریین  والروسیین،  والباحثین  

یةـ الروسیة، المستشرقین المھتمین بالنظامین السیاسیین الجزائري والروسي، وبالعالقات الجزائر

 وكذلك األساتذة وطلبة الدكتوراه.

اإلجابة على التساؤالت المثارة في اإلشكالیة المطروحة أعاله، وما یمكن أن یظھر من تساؤالت  

 ذات صلة بالموضوع ستتم تبعا للنقاط اآلتیة:

   التصدي لألزمات وإعادة ھیكلة النظام السیاسي الجزائري. أوـال 

 أزمة النظام السیاسي في التسعینیات واإلصالحات المعتمدة. أـ  

  .2019أزمة العھدة الرئاسیة الخامسة واإلصالحات لما بعد االنتخابات الرئاسیة لعام بـ  

(ھذا العنصر یطرح في الجزء ـ مجابھة االختالالت وإعادة ھندسة النظام السیاسي الروسي  ثانیا 

  الثاني للمقال)

 الختالالت الحاصلة في النظام السیاسي الروسي.مجابھة ا أـ 

 إعادة ھندسة النظام السیاسي الروسي. بـ  

 أوال: التصدي لألزمات و إعادة ھیكلة النظام السیاسي الجزائري. 

تشتركان   2021إلى غایة  1991أول ما یالحظ أن الجزائر وروسیا خالل الفترة الممتدة من عام 

الیات التي ارتبطت بالحفاظ على استمراریة الدولة     أو باألحرى عدم في مجابھة العدید من اإلشك

استقرار النظام السیاسي، باإلضافة إلى تزامن توقیت األزمات وحتى اإلصالحات التي إتخذھا كل 

بلد، وھي النقطة التي تطرح التساؤل فیما إذا كانت ھذه مجرد إشكالیات داخلیة، والتزامن مجرد 

ك  عوامل  وقوى  خارجیة  استھدفت  تحطیم  األنظمة  السیاسیة  التي  ال  تتالءم  مع صدفة،  أم  أن  ھنا

 مصالحھا؟

فالجزائر اعترضتھا أزمات مختلفة أدت في معظمھا إلى الدخول في الفترات االنتقالیة، التي نجم 

عنھا  في  كل  مرة  عدم  استقرار  النظام  السیاسي،  ممّا  استدعى  إعادة  ھیكلتھ،  و  محاولة  إیجاد 

یة التوازنات  األساسیة  بین  مختلف  جوانبھ،  وقد  شاب  النظام  السیاسي  مع  نھایة  الثمانینات  وبدا

)،  واحدة  عرفت  بأزمة  التسعینیات  (العشریة  السوداء)، 2أزمتین  ( 2021التسعینات  إلى  غایة  

   ( أزمة العھدة الرئاسیة الخامسة).  2019وأخرى مع مطلع عام  

 أ ـ أزمة النظام السیاسي في التسعینیات واإلصالحات المعتمدة.

جزائري في التسعینیات، ال تعود في نظرنا إن الحالة المتأزمة التي عانى منھا النظام السیاسي ال

لسبب  واحد،  ولم  تنحصر  آثارھا  على  مجال  دون  اآلخر،  لكنھا  أخذت  أبعادا  متعددة  أظھرت 

محدودیة، وعدم قدرة اآللیات المتاحة آنذاك على التصدي لھا، مّما فرض  ضرورة مراجعة النظام 

 السیاسي.

  ـ أبعاد أزمة النظام السیاسي في التسعینیات.1
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تشكل واقعة الفراغ المؤسساتي الناجمة على اقتران حلّ المجلس الشعبي الوطني، واستقالة  رئیس 

الجمھوریة  الشاذلي  بن  جدید،  النقطة  التي  أفاضت  كأس  النظام  السیاسي  الجزائري    الذي  أبانت 

من قبل على تناقضھ وجھرت بضرورة إصالحھ، كذلك إلغاء االنتخابات  1988أكتوبر 5أحداث 

،  ثمّ االنزالقات  األمنیة  الخطیرة،  وما  تبعھا  من  عزلة  وتراجع  العالقات 1991لتشریعیة  لعام  ا

 الدولیة الجزائریة، باإلضافة إلى تردي األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة.

  .1988أكتوبر  5أحداث ـ 1.1

ي كان ینبئ عرفت الجزائر مع منتصف الثمانینات أوضاعا متردیة في أغلب المجاالت، الحال الذ

بانفجار وشیك لألوضاع ، ففي المجال السیاسي نجم عن حصراللعبة السیاسیة بین الدولة والحزب 

)  تبعا  لمبدأ  وحدة  القیادة  بین  الدولة  والحزب،  بل  FLNالواحد  (حزب  جبھة  التحریر  الوطني  

والقاعدة، ممّا  أسبقیة الحزب على الدولة، إغالق منافذ تجدید الحزب، وتزعزع العالقات بین القمة

وأخرج للعلن تیارات معارضة، البعض  منھا كان یعمل في  1زرع الصراع داخل ھیاكل الحزب

)، ومنھا ما RCD( الثقافة والدیمقراطیة ،التجمع من أجل)FFSالخارج كجبھة القوى االشتراكیة (

   المسؤولین. كان یعمل في الداخل في سریة كاألحزاب اإلسالمیة، باإلضافة إلى فقدان الثقة في

الوضع الذي جعل الرئیس الراحل الشاذلي بن جدید یطرح خالل المؤتمر السادس لحزب جبھة  

و  فضّل  أن  یبدأ  باإلصالحات  االقتصادیة  ،2التحریر  الوطني  رغبتھ  في  مباشرة  اإلصالحات

ت المرتبطة  بالحیاة  الیومیة  للمواطن  ثمّ السیاسیة،  رغم  وجود  مناورات  وتشویھات  لإلصالحا

واحتكار من بعض  مسیري المؤسسات االقتصادیة، ممّا جعل الرئیس یوجھ أمام إطارات الدولة في 

خطابا  شدید  اللھجة  وغیر  مسبوق  ضد  حزب  جبھة  التحریر  الوطني  وبعض  1988 سبتمبر 19

إطارات الدولة الذین لم یتحملوا  مسؤولیاتھم  كما یجب، باإلضافة إلى انتشار سوق البازار الذي 

،  وھو  الخطاب  الذي 3رونات  تحتكر  الثروة،  ویدعو  المواطنین  إلى  تنظیم  أنفسھم  بأنفسھمخلق  با

تعبیرا  عن  مساندة  الرئیس  لإلصالحات،  وعن  عدم  قدرتھ  على  مباشرتھا  لوجود  أطراف  كان

مناوئة  لذلك،  فكان  ھذا  الخطاب  بمثابة  إعالن  بوجود  صراع  خفي  دائر  بین  الرئیس  وخصومھ 

 ي كانت بید الرئیس لكسب تأیید الشعب لھ، ووقوفھ معھ في مسار اإلصالحات.والورقة األخیرة الت

السیاسي المعتم،  والظروف االقتصادیة  واالجتماعیة  الصعبة،  بفعل المدیونیة  المناخفي ظل ھذا 

ملیار دوالر، والدخول في مفاوضات مع البنك الدولي و إعادة جدولتھا عن طریق  26التي بلغت 

وبرنامج إعادة  ،)La Conditionnalité( )، وفق سیاسة المشروطیةFMIولي (صندوق النقد الد

التي  أدت  إلى  تخفیض  قیمة  )Programme  d’ajustement  structurel( التكییف  الھیكلي

%، والدخول في إعادة ھیكلة مؤسسات الدولة والخصخصة السریعة للقطاع العام، 50العملة بنحو 

، وجد المواطن )Mokraoui, 2009وتحریر األسعار، باإلضافة إلى أزمة ندرة المواد األولیة (

                                                           
1 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/909   
2 https://www.youtube.com/watch?v=O7r3VPlL7og 
3 https://www.algerie360.com/le-19-septembre-1988-le-jour-ou-chadli/  
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ري  وراء  الكمالیات، نفسھ  في  حلقة  مفرغة  لتأمین  لقمة  العیش،  بینما  في  وقت  سابق  كان  یج

وھو  ما  ترجمتھ  سلسلة  اإلضرابات  التي  شملت  العدید  من  القطاعات  فانخفض  مستوى  المعیشة،

بدایة باإلضراب الشامل للعمال في المنطقة الصناعیة بمدینة رویبة في ضواحي الجزائر العاصمة 

لحاصل  في ،  الذي  شمل  ما  یقارب  ألفي  عامل  للمطالبة  بوقف  النزیف  ا1988سبتمبر   25في  

 .4القطاع العام، وحمایة القدرة الشرائیة للطبقة العاملة ومناھضة الفساد والتندید ببعض رموزه

في مظاھرات عارمة وعنیفة  1988أكتوبر  5أمام ھذه التناقضات، انتفض  الشارع الجزائري في 

 ضحیة  حسب 159في بعضھا، شھدت مشادات بین الجماھیر  وقوات األمن، أسفرت على  وفاة 

بحقوق  اإلنسان ضحیة  حسب  بعض  األوساط  المھتمة   500التقاریر  الرسمیة  ویرتفع  العدد  إلى  

، 5ومئات الجرحى وخسائر مادیة معتبرة من جراء تخریب بعض  المحالت والمؤسسات العمومیة

معبرا بذلك المتظاھرین عن رفضھم لألوضاع المتردیة، ومطالبین بضرورة مباشرة إصالحات 

 النظام.

ثیرت  العدید  من  التساؤالت  حول:  ما  ھي  الجھات  التي  كانت  تقف  وراء  المتظاھرین    ھل ھنا  أ 

الشعب انتفض  استجابة للدعوة الضمنیة التي وجھھا الرئیس الشاذلي بن جدید للشعب بتنظیم نفسھ 

بنفسھ؟ ھل بتخطیط من الجناح المعارض  للرئیس، ھل التیار اإلسالمي الرافض  لألوضاع وكذلك 

 یساري كان لھما ید في تلك األحداث، ھل كانت بتخطیط خارجي لضرب استقرار الدولة؟ التیار ال

في  دوامة  ھذه  التساؤالت  ذھب  السید  عبد  الرحمان  بلعیاط    أحد  قیادیي  جبھة  التحریر  الوطني 

إلى  1998دیسمبر  15ووزیر سابق للتجھیز والتھیئة العمرانیة (في حكومة إسماعیل حمداني من 

) في حوار لھ مع جریدة الشروق إلى االعتقاد بأن من دبّر تلك األحداث أطراف 1999دیسمبر  23

من داخل النظام بھدف واحد وھو الخروج من األحادیة الحزبیة إلى التعددیة، ویؤكد بقولھ:" لقد 

بالتحلیل عند أحداث أكتوبر وذلك في  1998توقف المؤتمر السابع للحزب الذي انعقد في مارس 

السیاسیة،  مؤكدا  أن  تلك  األحداث  لم  تكن  طبیعیة  للعدید  من  المعطیات،  وأن  مؤسسات الالئحة  

الدولة  المختلفة  تنبأت  بوقوع  تلك  األحداث  بأیام  غیر  أنھا  لم  تتمكن  من  استباقھا...  وأن  بعض  

األطراف  كانت  خارج  السلطة  مثل  اإلسالمیین  والیساریین  وغیرھم  من  التیارات  السیاسیة،  لم 

 صناعة تلك األحداث، وإنما رافقوھا وحاولوا االستفادة منھا". یشاركوا في

(التیار  اإلسالمي)  "MPSاألمر  الذي  أكده  أبو  جرة  سلطاني  أحد  قیادیي  حركة  مجتمع  السلم" 

) في نفس الحوار لجریدة الشروق: "أن 2001ـ2000ووزیر سابق للعمل والحمایة االجتماعیة (

أكتوبر  5، وأن أحداث 6ولم یصنعوھا 1988أكتوبر  5أحداث  اإلسالمیین والیساریین ركبوا موجة

لم تكن من صنع اإلسالمیین وال من الیساریین، لكن كانت نتاج خالف داخل السلطة آنذاك  1988

                                                           
4 https://akhbarelwatane.net/ / 2-ال-خالل-الجزائریة-اإلصالحیة-المبادرة / 
5 https://www.jeuneafrique.com/640641/societe/algerie-trente-ans-apres-la-revolte-et-les-avancees-doctobre-1988-
lamere-desillusion/ 
6 https://www.echoroukonline.com النظام/-داخل-أطراف-دبرتھا-أكتوبر-/أحداث  
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وتیار إصالحي، واندالع األحداث كان بغرض    FLNبین تیار محافظ داخل جبھة التحریر الوطني

ث كانت من صنع تیار داخل السلطة للضغط على الطرف التأثیر في الطرف األخر، وأن األحدا

 . 7اآلخر، لكن لما حركوا األحداث لم یكونوا یتوقعون تطورھا بذلك الشكل"

من جھة أخرى أكد اللواء خالد نزار( وزیر الدفاع الوطني سابقا):" أن األوضاع التي كانت تعرفھا 

من  خالل  األزمات  السیاسیة  التي  كانت  أكتوبر  كانت  كلھا  تنبئ  بانفجار  الشارع 5الجزائر  قبل  

غامضة،  واألزمات  االقتصادیة  التي  تسبب  فیھا  بعض  المقربین  من  الرئیس  الشاذلي  بن  جدید، 

العوامل  كلھا  في  إحداث  ومشاكل  اجتماعیة  كان  یعیشھا  المواطن  الجزائري،  حیث  ساھمت  ھذه

ؤكد  أن  أحداث  الخامس  من غضب  داخلي  لدى  الشارع  الجزائري  الذي  كان  مھیأ  لالنفجار...  أ

كان اإلصالحیون من ورائھا... والھدف من ذلك إخراج الجیش إلى الشارع، ومن ثمّ  88أكتوبر

 .8توفیر الفرصة لتمریر مشروعھم اإلصالحي..."

امتدت المظاھرات لتشمل أغلب األحیاء الشعبیة، في مختلف ربوع الوطن،  1988أكتوبر  6في 

أكتوبر قام اإلسالمیون بتنظیم مسیرة في  7ارس والثانویات، وفي فشلت حركة الدراسة في المد

شوارع باب الواد بالعاصمة،  ورغم  خطابات التعقل  من  طرف  مسیریھا إال أن األوضاع انفلتت 

 وحدثت مشادات بین قوات األمن والمتظاھرین وحركة اعتقاالت طالت العدید.

یوم إلى إعالن حالة الحصار، وفرض  حظر الوضع الذي أدى بالرئیس الشاذلي في مساء نفس ال 

التجول لیال في العاصمة وضواحیھا، مع انتشار أفراد الجیش الشعبي الوطني عبر أحیاء العاصمة 

حفاظا  على  أرواح  وممتلكات  الشعب،  مع  تقیید  الحقوق  الفردیة  والحریات  العامة  بسبب  دخول 

التي  استمرت  ألزید  من      9تثنائیة)الجزائر  في  مرحلة  الظروف  غیر  العادیة  (المشروعیة  االس

 عشریة كاملة.  

تدعو  10بنبرة  حزینة  ھادئة 1988أكتوبر   10على  إثرھا  جاء  خطاب  الرئیس  الشاذلي  في   

جرت  ،  وأنھ  سیباشر  إصالحات  متعددة  وتبعا  لذلك11المتظاھرین  إلى  التھدئة  واحترام  القانون

 موجتین من التعدیالت الدستوریة:

                                                           
 المرجع نفسھ. 7
 المرجع نفسھ. 8
االستثنائیة  (  الظروف  غیر  العادیة)  على  القاعدة  الفقھیة  التي  مفادھا  "الضرورات  تبیح  المحظورات"،  وفیھا  تحل  القواعد تستند  نظریة  المشروعیة   9

 االستثنائیة محل القواعد العادیة، بالنظر إلى عدم قدرة ھذه األخیرة على مجابھة األوضاع غیر العادیة.
أكتوبر كنت والیا على قسنطینة وكنت أكلم شقیقي یومیا... الحقیقة كان منھارا نفسیا... لم  5عت أحداث لما وق« یروي خلیفة بن جدید شقیق الرئیس قائال:  10

ھد السیاسي، یكن یظن أن األمور ستنزلق إلى حد القیام بأعمال شغب ومواجھات مع أجھزة األمن انتھت بسقوط أرواح... كان یرید إحداث تغییرات في المش
یة،  مبنیة  على  أسس  الحوار  مع  جمیع  المؤثرین  في  صناعة  القرار  في  البالد،  إال  أن  مظاھرات  الخامس  أكتوبر  خلطت  جمیع ولكن  بطریقة  تدریجیة  سلم

 حساباتھ ودفعتھ إلى إعادة التفكیر بخصوص بقائھ في سدّة الحكم من عدمھ...
عة الضیوف ورحنا نمشي في حدیقة منزلھ... ربع ساعة من المشي بإقامتھ الرئاسیة في زرالدة بالعاصمة، خرجت مع الشاذلي من قا 1988أكتوبر  12وفي  

على مضض   لم نكلم بعضنا، بعدھا توقف ونظر إليّ وقال: وهللا یا خلیفة لوال خوفي على تماسك الجیش لرمیت المنشفة، وكان یقصد أنھ باق في الكرسي
 . » ولسبب واحد ھو الحفاظ على استقرار المؤسسة العسكریة

 ،المرجع السابق. » أحداث أكتوبر ...« أونالین،الشروق - 
11 https://www.youtube.com/watch?v=O7r3VPlL7og 
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). 2021ـ 1991الدولـة ( روسیا: مواجھة األزمات و رھان الحفاظ على استمراریـة –). الجزائر 2021خرباشي، ع.، & بلحمیتي، م. أ.(
 . ۱۰۱ -٥۷، ص ص ۱٤الدراسات العربیة األوراسیة، 

   تمّ إعادة تنظیم الوظیفة التنفیذیة بإحداث منصب رئیس  :1988نوفمبر   3الموجة  األولى  في

الحكومة،  الذي  أصبح  یشارك  رئیس  الجمھوریة  في  بعض  الصالحیات  التنفیذیة  باإلضافة  إلى 

الدعم  النسبي  لمكانة  البرلمان  في  مواجھة  الحكومة،  بالنص  على  عرض  الحكومة  لبرنامجھا، 

على  المجلس  الشعبي  الوطني،  مع  تمكین  النواب  من  المبادرة ولبیان  سیاستھا  العامة  السنوي  

 باقتراح قوانین.

   تمّ إقرار عدد من التعدیالت الدستوریة الجوھریة عن  :1989فیفري   23الموجة  الثانیة  في

التي أسفرت على دستور جدید التوجھ، تضمن  ،198912فیفري  23طریق االستفتاء الحاصل في 

 نذكر أھمھا:  1976نوفمبر   19لتلك التي تضمنھا دستور  عددا من المبادئ المغایرة

 ).Montesquieu, 1824( اعتماد مبدأ الفصل بین السلطات •

من خالل إلغاء التشریع بأوامر، وتوضیح حدود العالقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة مع  •

 إعطاء وضع متفوق لصالح السلطة التنفیذیة، خاصة رئیس الجمھوریة.

تكریس مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وتكلیف المجلس الدستوري بالرقابة السیاسیة على  •

 دستوریة القوانین.

 التوجھ نحو اقتصاد السوق، والتخلي عن الخیار االشتراكي. •

، وعدم جرأة المؤسس 1989فیفري  23تبني التعددیة السیاسیة: رغم التحفظ الذي شاب دستور  •

منھ نصت صراحة على  40مصطلح الحزب السیاسي مباشرة، لكن المادة  الدستوري  على ذكر

حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي، وتبعا لذلك شھدت الجزائر انفتاحا سیاسیا غیر مسبوق، 

وأحصت الساحة السیاسیة العشرات من الجمعیات ذات الطابع السیاسي (األحزاب السیاسیة)،التي 

 یمقراطیة، واالشتراكیة، اإلسالمیة وغیرھا.تباینت أسسھا فمنھا الد

 . 1991دیسمبر  26ـ إلغاء االنتخابات التشریعیة لـ 2.1

بخصوص   1989دیسمبر 12كان من المقرر إجراء أول انتخابات بعد تبني التعددیة السیاسیة في 

ا إلى غایة البالد أدت إلى تأجیلھ المجالس المنتخبة المحلیة، لكن الظروف المتدھورة التي عرفتھا

، المتضمن 1990مارس  27المؤرخ في  06ـ 90، و تخللھا إصدار القانون رقم 1990جوان  12

 .13قانون االنتخابات

 فأسفرت  انتخابات  المجالس  الشعبیة  البلدیة  والوالئیة  على  فوز  حزب  الجبھة  اإلسالمیة  لإلنقاذ 

% لحزب 28.13شغلھا، مقابل % من عدد المقاعد المطلوب 54,25) بنسبة FIS(الحزب المحل 

،  (FFS)،  وباقي  المقاعد  وزعت  بین  جبھة  القوى  االشتراكیة (FLN)جبھة  التحریر  الوطني

                                                           
 .1989مارس  1، المؤرخة في 9، الجریدة الرسمیة رقم 1989فیفري  23دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر في  12
، المتضمن قانون االنتخابات، الجریدة 1989أوت  7المؤرخ في  13ـ 89عدل ویتمم القانون رقم ، ی1990مارس  27المؤرخ في  06ـ 90قانون رقم  13

 .1990مارس  28، الصادرة في 13الرسمیة عدد 
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). 2021ـ 1991الدولـة ( روسیا: مواجھة األزمات و رھان الحفاظ على استمراریـة –). الجزائر 2021خرباشي، ع.، & بلحمیتي، م. أ.(
 . ۱۰۱ -٥۷، ص ص ۱٤الدراسات العربیة األوراسیة، 

الحزب )، (MSPحركة  مجتمع  السلم(RCD)األحرار،  التجمع  من  أجل  الثقافة  والدیمقراطیة

 .PSD(14والحزب االجتماعي الدیمقراطي (  )PNSDالوطني للتضامن والتنمیة (

الذي  استخدمھ  الحزب  المحّل  لتعبئة  15نسب  المحصل  علیھا  كانت  تعكس  الخطاب  الدینيھذه  ال 

واستمالة حماسة الناخبین في الترویج إلقامة نظام إسالمي یضمن المساواة والعدالة ویقضي على 

الفساد،  وھو  ظاھر  األمر  الذي  إنساق  وراءه  الشعب،  ممّا  أعطى  الحزب  المحّل  صالحیة  تسییر 

س المحلیة، في انتظار ما كانت ستسفر عنھ االنتخابات التشریعیة، وھو ما یتوافق مع أغلب المجال

 )  التي  نادى  بھا  كل  من  زالدResourses  Mobilization  Theory( نظریة  تعبئة  الموارد

)N.Zaldوماكرتي  ( )J.D.McCarthy( والمطالب  المعبئة  في  أن  التنظیمات  تخلق  الحاجیات

)، Jenkins,1983 وخلقھا من طرف قادة التنظیمات ( ت یمكن تحدیدھاواالعتراضات واالستیاءا

 " Graham  Fuller"  جراھام  فیلر  األمریكي  مع  توظیف  العدید  من  الموارد  التي  أشار  لھا  

التعلیم، نشر خطاب محدد، استخدام الوسائل اإلعالمیة، استخدام المال  ھاللوصول إلى أھدافھا من

وشبكات الدعم من األنصار، و الحركات اإلسالمیة استخدمت  اإلسالم  لتحطیم  األنظمة القدیمة 

 .   )Break- up of the Old Dinosaur regimes )"Fuller,1999" الدیناصورات

 1991ماي  26ذي دعت لھ الجبھة اإلسالمیة لإلنقاذ في لكن عقب اإلضراب السیاسي الشامل ال

واحتالل  المسیرات  والتجمعات  الجماھیریة  للساحات  العمومیة،  للتعبیر  على  رفض  األوضاع، 

وكذلك قانون االنتخابات والقانون الخاص  بتقسیم الدوائر االنتخابیة، قرر رئیس الجمھوریة إعالن 

، مع 16لمدة أربعة أشھر عبر كامل التراب الوطني 1991جوان  5حالة الحصار بدایة من تاریخ 

 .1991جوان 27تأجیل االنتخابات التشریعیة التي كانت مبرمجة في 

،  تمّ اإلعالن  عن  تنظیم  الدور  األول 199117مباشرة  عقب  رفع  حالة  الحصار  في  سبتمبر   

،  وقد  أسفر 1992جانفي   16،  والدور  الثاني  في  1991دیسمبر   26لالنتخابات  التشریعیة  في  

مقعدا،  وحزب  جبھة  القوى  188بـ    )FISالدور  األول  على  فوز  الجبھة  اإلسالمیة  لإلنقاذ  (

 3مقعدا، واالحرار بـ  15) بـ FLNمقعدا، وجبھة التحریر الوطني ( 25) بـ   FFSاالشتراكیة (

 .18مقعد للدور الثاني 198مقاعد، وتبقى 

كم، ولم تتقبلھا العدید من األوساط، فنظمت جبھة القوى ھذه النتائج لم تكن في تقدیر النظام الحا 

االشتراكیة  واللجنة  الوطنیة  إلنقاذ  الجزائر،  المشكّلة  من  شخصیات  وطنیة  وجمعیات  وبعض  

مسیرة عبر شوارع الجزائر العاصمة تطالب  1992جانفي  2الحساسیات السیاسیة األخرى في 
                                                           
14 https://www.humanite.fr/histoire-12-juin-1990-la-victoire-des-islamistes-en-algerie-ouvre-une-decennie-de-plomb-
690202 
15 Babadji, R. (1992). Les elections locales en Algerie ou la commune au peril de la mosquee. Tumultes, 1(1), 127-141. 
Retrieved from http://www.jstor.org/stable/43966950 

 
 .1991جوان  12، الصادرة في 29 عدد، المتضمن إعالن حالة الحصار، الجریدة الرسمیة 1991جوان  5المؤرخ في  96ـ91مرسوم رئاسي رقم  16
 .1991سبتمبر  25، الصادرة في 44، المتضمن رفع حالة الحصار، الجریدة الرسمیة عدد 1991سبتمبر  22المؤرخ في  336ـ 91مرسوم رئاسي رقم 17 
(الدور األول)، الجریدة  1991دیسمبر  26یتضمن النتائج الرسمیة لالنتخابات التشریعیة بتاریخ  1991دیسمبر  30إعالن المجلس الدستوري مؤرخ في  18

 .1991جانفي  4الصادرة في ، 1الرسمیة عدد 
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 . ۱۰۱ -٥۷، ص ص ۱٤الدراسات العربیة األوراسیة، 

شحون واالنسدادات داخل المجالس المحلیة عقب فیھا بوقف المسار االنتخابي، نتیجة الوضع الم

فوز  الجبھة  اإلسالمیة  لإلنقاذ  على  أغلبیة  المقاعد  في  المحلیات  وفي  الدور  األول  لالنتخابات 

) بضرورة تمكینھ من ممارسة السلطة، وفي FISالتشریعیة، في المقابل تمسك الحزب المُحَّل ( 

ام  رئیس  الجمھوریة    الشاذلي  بن  جدید  بحل معترك  الصراع  القائم  بین  السلطة  والمعارضة  ق

 المجلس الشعبي الوطني ثم قدم استقالتھ. 

 

 ـ الفراغ المؤسساتي (الدستوري).3.1

،  واستقالة  رئیس 199219جانفي   4تشكل  واقعة  اقتران  حل  المجلس  الشعبي  الوطني  بتاریخ  

النظام الدستوري  وجعلت ، المسألة التي غیبت 1992جانفي  11الجمھوریة الشاذلي بن جدید  في 

 11في   ،  وما  زاد  األمر  تعقیدا  ھو  بیان  المجلس  الدستوري  الصادر20الشعب  في  دوامة  أخرى

الذي  أثبت  فیھ  الشغور  النھائي  لرئاسة  الجمھوریة،  واعتبر  من  جھة  أخرى  بأن  1992جانفي  

یق الحل الدستور لم ینص  في أحكامھ على حالة اقتران شغور المجلس الشعبي الوطني عن طر

بشغور  رئاسة  الجمھوریة  بسبب  االستقالة،  لذلك  یتعین  على  المؤسسات  المخولة  بالسلطات 

من الدستور أن تسھر على استمراریة  130،153 129، 79، 24،75المنصوص  علیھا في المواد 

 .21الدولة وتوفیر الشروط الضروریة للسیر العادي للمؤسسات والنظام الدستوري

من  تولي  مھمة  رئاسة  22س  المجلس  الدستوري  السید  عبد  المالك  بن  حبیلسلذلك  لم  یتمكن  رئی 

تنص  على اقتران وفاة رئیس  1989فیفري  23من دستور  84/8الدولة، على إعتبار أن المادة 

الجمھوریة  بشغور  المجلس  الشعبي  الوطني  بسبب  حلھ،  ولیس  على  اقتران  استقالة  رئیس 

 ني بسبب حلھ.الجمھوریة بشغور المجلس الشعبي الوط

،  أعلن  رئیس  الحكومة  السید  سید  أحمد  غزالي  1992جانفي   11في  ساعة  متأخرة  من  لیلة   

)  أن  استقالة  رئیس  الجمھوریة 1992جویلیة   8إلى   1991جوان  5رئیس  حكومة  سابق  من  (

، وعلى الجیش الشعبي الوطني اتخاذ الترتیبات المالئمة 23أحدثت وضعیة ال سابق لھا في الجزائر

 1992جانفي     12لمحافظة  على  األمن  العمومي  وحمایة  أمن  المواطنین،  وترأس  في  صباح  ل

                                                           
 .1992جانفي  8، الصادرة في 2 عدد، المتضمن حل المجلس الشعبي الوطني الجریدة الرسمیة 1992جانفي  4المؤرخ في  01ـ 92مرسوم رئاسي رقم   19
 .78، ص. 2013وري الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع الجزائر، د/عقیلة خرباشي، مركز مجلس األمة في النظام الدست 20
 ،على موقع المجلس الدستوري الجزائري على الرابط1992جانفي  11بیان المجلس الدستوري الصادر في  21
 https://www.conseil-constitutionnel.dz. 
:"... یعین رئیس الجمھوریة رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتھا ست سنوات غیر قابلة للتجدید"، 1989فیفري  23من دستور  154وفقا للمادة  22

 من الدستور. 159ـ153ولمزید من التفاصیل حول المجلس الدستوري یمكن الرجوع للمواد 
لشاذلي  بن  جدید  استقال  أو  أجبر  على  تقدیم  استقالتھ    وھل  الجناح  الرافض  لإلصالحات  من  المؤسسة الزال  الجدل  لغایة  الیوم  حول:  ھل  أن  الرئیس  ا 23

 العسكریة وراء ذلك، وھل ھناك أطراف أخرى ؟
ولم یجبره  ھیذكر علي ھارون، وزیر حقوق اإلنسان في حكومة سید أحمد غزالي في كتابھ "الحصن المنیع" أن الرئیس الشاذلي بن جدید استقال بمحض إرادت

 .11/5/2021، أطلع علیھ في  YouTube.Ennahar tvعلى الرابط2017مارس  10أحد، وھو ما تمّ اإلدالء بھ في حصة "زاد في مزاد" على قناة النھار، 
 بینما   یثیر   البعض   أن   المؤسسة   العسكریة   أجبرتھ   على   تقدیم   استقالتھ   من   بینھم: 

https://www.jeuneafrique.com/mag/294182/politique/algerie-generaux-ont-ecarte-chadli-plonge-pays-linconnu 
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مجلس الحكومة، كما أطلعھ على الوضعیة القائمة وعلى موقف المجلس الدستوري وتمّ اتخاذ قرار 

 بضرورة إجتماع المجلس األعلى لألمن. 

ل في دورة مفتوحة واجتماع من ، ودخ24على لألمن بمقر الحكومةفي نفس الیوم اجتمع المجلس األ

دون توقف تمخض  عنھ إعالن إلغاء الدور الثاني لالنتخابات التشریعیة والتصریح بأن الوضعیة 

االستثنائیة  التي  تمر  بھا  البالد  ال  یمكنھا  أن  تستمر  دون  إفراز  مخاطر  جمة  على  الدولة 

یة،  وذلك  بإنشاء  جھاز والجمھوریة،  وأن  استمراریة  الدولة  تقتضي  سدّ شغور  رئاسة  الجمھور

 لإلنابة یتمتع بكل السلطات والصالحیات التي یخولھا الدستور لرئیس الجمھوریة.

عھد لھ جمیع  26، المتكون من خمسة أعضاءHCE(25( فتم إعالن إقامة المجلس األعلى للدولة 

 22الصالحیات المخولة لرئیس الجمھوریة إلى غایة نھایة الفترة الرئاسیة الناتجة عن انتخابات 

،  وتساعده  ھیئة  وطنیة  استشاریة  "المجلس  االستشاري  الوطني"  المتكون  من 1988دیسمبر

لقوى ) عضوا معینین بمرسوم رئاسي وبكیفیة تضمن تمثیال موضوعیا ومتوازنا لمجمل ا60ستین(

 .27االجتماعیة في تنوعھا وحساسیاتھا

شھرا على امتداد كامل التراب  12لمدة  1992فیفري  9كما تمّ فرض  حالة الطوارئ بدایة من 

، بالنظر للمساس الخطیر والمستمر للنظام العمومي في العدید من نقاط التراب الوطني، 28الوطني

إلدارة العامة لتنفیذ تدابیر الوقایة والحفاظ على تبعا لذك تولى وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ا

 .29النظام العمومي

  ـ اإلنزالقات األمنیة الخطیرة.4.1

في  ظل  األوضاع  المعقدة  التي  طالت  الدولة  والفشل  في  الحفاظ  على  المؤسسات  الدستوریة 

) الذین  FIS والصراع بین السلطة الحاكمة وقادة وأنصار الحزب المحّل( الجبھة اإلسالمیة لإلنقاذ

طالبوا بإحترام اإلرادة الشعبیة وتمكینھم من ممارسة السلطة عبر العدید من المسیرات التي تحولت 

الحقا لمواجھات عنیفة، أدت العتقال قیادات الجبھة، ثمّ حظر نشاطھا بموجب حكم قضائي صادر 

أحدث  االنقسام وھو  القرار  الذي   199230عن  المحكمة  اإلداریة  بالجزائر  العاصمة  في  مارس  

                                                           
ة حضر  إجتماع  المجلس  األعلى  لألمن:  رئیس  الحكومة  ووزیر  االقتصاد  سید  أحمد  غزالي،  وزیر  الدفاع  الوطني  اللواء  خالد  نزار،  وزیر  الداخلی 24

اإلبراھیمي، وزیر العدل حمداني بن خلیل، قائد أركان الجیش الوطني الشعبي اللواء والجماعات المحلیة العربي بلخیر، وزیر الشؤون الخارجیة األخضر 
 عبد المالك قنایزیة.

 .1992جانفي  15، الصادرة في 3، المتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة الجریدة الرسمیة عدد 1992جانفي  14إعالن المجلس األعلى لألمن، المؤرخ في  25
 ولة ھم السادة: دمحم بوضیاف (رئیسا)، خالد نزار(عضوا)، علي كافي (عضوا)، تیجاني ھدام (عضوا) علي ھارون (عضوا) أعضاء المجلس األعلى للد 26

 1992ماي  4المؤرخ في  01ـ 92في دار الثقافة بعنابة وھو یلقي خطابا، وتم بموجب المرسوم التشریعي رقم  1992جوان  29دمحم بوضیاف اغتیل في 
 وطنیة للتحقیق في اغتیال الرئیس دمحم بوضیاف فتح تحقیق في ظروف االغتیال ومالبساتھ. المتعلق باللجنة ال

، یتعلق بصالحیات المجلس االستشاري الوطني وطرق تنظیمھ وعملھ، الجریدة الرسمیة عدد 1992فیفري  4المؤرخ في  39ـ 92مرسوم رئاسي رقم  27
 .1992فیفري  9، الصادرة في 10
 .1992فیفري  9، الصادرة في 10، یتضمن إعالن حالة الطوارئ، الجریدة الرسمیة عدد 1992فیفري  9المؤرخ في  44ـ 92مرسوم رئاسي رقم  28
، یتضمن التنظیم العام لتدابیر الحفاظ 1992فیفري  10قرار وزاري مشترك بین وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة مع وزیر الدفاع الوطني، المؤرخ في  29

 .1992فیفري  11، الصادرة في 11لعام في إطار حالة الطوارئ، الجریدة الرسمیة عدد على النظام ا
المؤرخ  04ـ 12من القانون العضوي  5من أجل منع تكرار واقعة استغالل الدین ألغراض  حزبیة من طرف من تسببوا في المأساة الوطنیة نصت المادة  30
على ما یلي: "یمنع تأسیس  2021جانفي  15، الصادرة في 2اب السیاسیة، الجریدة الرسمیة عدد المتضمن القانون العضوي لألحز 2012جانفي  12في  

 حزب سیاسي أو المشاركة في تأسیسھ أو في ھیئاتھ المسیرة على كل شخص مسؤول عن استغالل الدین الذي أفضى إلى المأساة الوطنیة.
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ودخول  الجزائر  في  مستنقع  1993داخل  الحزب  المحل،  وأدى  لظھور  الجماعات  المسلحة  في  

خطیر  من  القتل  والتعذیب  والترویع  والسرقة  التي  استمرت  لسنوات  عدة  عرفت  بـ  "العشریة 

 1السوداء"، راح ضحیتھا ما یقارب مئتي ألفي ضحیة وترمیل وتیتیم اآلالف، ونزوح ما یربو عن 

ألف  من  الكفاءات  نحو  الخارج،  وتكبد  100ملیون  مواطن  من  مساكنھم،  وھجرة  ما  یضاھي  

 .31االقتصاد الوطني خسائر كبیرة

فطفى  على  السطح  مشكل  اإلرھاب  الذي  أحدث  ھلعا  وحاالت  خوف  حاد  لدى  مجموع  أفراد 

المؤسسات  تلفالشعب، ولم تفرق جرائم اإلرھاب بین األخ وأخیھ، ومثلما طالت أفراد الجیش ومخ

األمنیة األخرى شملت أفرادا عزّال، وكما استھدفت قرى ومداشر نائیة طالت كذلك المدن، ولم تدع 

حتى األطفال بل األجنة في بطون أمھاتھم، وھي الوضعیة التي لم یتعود علیھا الشعب الجزائري 

ل من؟ إلى جانب المعروف بالتعاطف والرحمة بینھ، وطرحت العدید من التساؤالت حول: من یقت

 ھذا التساؤل عصي اإلجابة القاطعة، تبقى كذلك تساؤالت أخرى منھا:

ھل تتحمل الدولة قسطا من مسؤولیة التضییق على الحقوق والحریات، وعدم االستعداد والتنبؤ  

لنتائج  التحول  من  األحادیة  الحزبیة  إلى  التعددیة  السیاسیة؟  ھل  ھي  مسؤولة  عن  إلغاء  نتائج 

، وھو القرار الذي اعتبره أعضاء الحزب المحّل بمثابة إعالن حرب على 1991دیسمبرتشریعیات 

التیار اإلسالمي؟ ھل تتحمل الجبھة اإلسالمیة لإلنقاذ وزر الجرائم التي طالت أبریاء عزّل؟ وھل 

،  التي  كانت  تضم  عناصر  من 32تتحمل مسؤولیة الدفع إلى  تشكیل الجماعات االسالمیة المسلحة

ن،  والجزائریین  العائدین  من  أفغانستان  الذین  شاركوا  في  الحرب  األفغانیة  في  عام الجزائریی

وحاملین  معھم  على  حد  وصف  البروفیسور  محند  برقوق        "منطقا  جھادیا"  للتغییر ، 1979

السیاسي  واالجتماعي  وتجربة  میدانیة  في  حرب  العصابات  والتعامل  مع  المتفجرات  ابتداء  من 

 ؟ 199133القاعدة العسكریة في قمار جنوب شرق الجزائر في دیسمبر الھجوم اإلرھابي على 

باإلضافة إلى ضلوع عناصر أجنبیة عن طریق شبكات الدعم الخارجیة لتغذیة الجرائم اإلرھابیة 

وتشكیل القواعد الخلفیة لھا، واالستفادة من حق اللجوء السیاسي بھا، وھو ما أفضى إلى أن مشكل 

ائر فقط، بل ھو جریمة دولیة یجب التصدي لھا، وھو ما نصت علیھ اإلرھاب لیس خاصا بالجز

بمعاقبة  كل  جزائري  في  1995فیفري   25المؤرخ في  11ـ 95من  األمر   6مكرر 87المادة  

الخارج ینظم إلى أو ینشط في جمعیة أو جماعة أو منظمة إرھابیة أو تخریبیة مھما كان شكلھا أو 

 . 34دف بالضرورة اإلضرار بالجزائر ومصالحھاتسمیتھا حتى وإن كان نشاطھا ال یھ

                                                                                                                                                                                                 
ض  االعتراف بمسؤولیتھ في المشاركة في تصور وانتھاج وتنفیذ سیاسیة تدعو للعنف والتخریب كما یمنع من ھذا الحق كل من شارك في أعمال إرھابیة ویرف

 ضد األمة ومؤسسات الدولة".
31 https://www.aljazairalyoum.dz/5- أین؟-إلى-الجزائر-سنة-30-بعد-1988-أكتوبر / 

 18في الندوة الصحفیة المباشرة بتاریخ  من كلمة السید  علي بلحاج بالسالح..." مقطع"في مجال السیاسة كُتب علیكم القتال والقتال ال یكون إال بأداة...إال  32
  https://www.youtube.com/watch?v=EG8d1mWaCPc على الرابط ، والتي أعتقل بعدھا مباشرة.1991جوان 

33 https://www.politics-dz.com/ اإلر-لمكافحة-الجزائریة-اإلستراتیجیة / 
والمتضمن قانون  1966جوان  8المؤرخ في  156ـ 66یعدل ویتمم األمر رقم  1995فیفري  25المؤرخ في  11ـ95من األمر رقم  6ررمك 87نص المادة  34

) سنة وبغرامة مالیة من 20) سنوات إلى عشرین (10یعاقب بالسجن المؤقت من عشر(: "1995مارس  1، الصادرة في 11العقوبات، الجریدة الرسمیة عدد 
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ھذه  التساؤالت  وأخرى  ال  تزال  محل  جدال  إلى  غایة  الیوم  في  ظل  تباین  المصادر  وتعارض 

المصالح بین مختلف الجھات التي شھدت مراحل الصراع الداخلي خالل التسعینیات من قریب أو 

القواعد  الخلفیة  لنشاط  الجماعات من  بعید،  ناھیك  عن  بعض  الدول  األجنبیة  التي  شكلت  

فوسعت  من  حدود  الجبھات  التي  كان  على  الدولة  مواجھتھا  إلعادة  األمن  واالستقرار  المسلحة،

 بأسرع وقت وبأقل خسائر.

أمام تدھور الظروف األمنیة على المستوى الداخلي وجدت الجزائر نفسھا في عزلة دولیة فالعدید 

على الجزائریین سواء عند العبور عبر المنافذ الدولیة، أو من دول العالم فرضت رقابة صارمة 

بتشدید المعاملة على أفراد الجالیة الجزائریة بالخارج، ومنھا ما أضافت الحصول على التأشیرة 

للعبور إلیھا كالمملكة المغربیة، وأخرى قلصت من حجم تمثیلھا ونشاطاتھا في الجزائر، وبعثات 

انحصار  العالقات  الدولیة  للجزائر،  و  تراجع  دور  الجزائر  في أخرى  غادرتھا،  مما  أدى  إلى  

 المحافل الدولیة.   

ألف ضحیة حسب ما أكده رئیس اللجنة الوطنیة  150كما تكبدت الجزائر خسائر بشریة قدرت بـ 

 25وخسائر مادیة ضخمة قدرت بـ  35االستشاریة لحمایة وترقیة حقوق اإلنسان فاروق قسنطیني

، 36جراء  التفجیرات  وأعمال  التخریب  التي  طالت  العدید  من  الھیاكل  األساسیةملیار  دوالر  من  

وكذلك ھروب العدید  من المستثمرین  وشلّ االستثمارات واقترن ذلك  بانخفاض  اإلیرادات نتیجة 

تراجع  أسعار  النفط  وانخفاض  العملة  مع  ارتفاع  التضخم  والبطالة  ممّا  أدى  إلى  انخفاض  معدل 

 المعیشة، ودخول الجزائر في أزمة اقتصادیة خانقة. النمو و تراجع مستوى

ظھر  أول  خیوط  حل  األزمة  في  ضرورة  العودة  لدولة  المؤسسات  وسدّ الفراغ  الدستوري  

الحاصل،  وتجاوز  المرحلة  اإلنتقالیة  العصیبة  باإلسراع  في  إیجاد  حلول  سلمیة  توافقیة  للصراع 

لم  الالزم حفاظا على األرواح والممتلكات و الدائر بین أفراد الشعب الواحد وضمان األمن والس

 خاصة الحفاظ على استمراریة الدولة.

 ـ اإلصالحات الدستوریة والمؤسساتیة لتجاوز أزمة التسعینیات.2

انصب  اھتمام  السلطة  القائمة  أنداك  على  ضرورة  مباشرة  الحوار  الوطني  من  أجل  العودة  لدولة 

االنتقالیة  التي  شھدت  غیاب  أھم  المؤسسات  المؤسسات،  والخروج  بأسرع  وقت  من  الفترة

، واالنتخابات 1994الدستوریة للدولة، فتم تنظیم ندوة الوفاق الوطني حول المرحلة اإلنتقالیة في 

،  وإجراء  االنتخابات  الرئاسیة 1996نوفمبر   28،  ثم  تعدیل  الدستور  في  1995الرئاسیة  في  

 ات الرامیة الستتباب األمن والسلم الداخلیین. ، مع مباشرة العدید من اإلجراء1999المسبقة في 

                                                                                                                                                                                                 
د ج، كل جزائري ینشط أو ینخر ط في جمعیة أو جماعة أو منظمة إرھابیة أو تخریبیة مھما كان شكلھا أو تسمیتھا حتى  1.000.000إلى  د ج 500.000

 وإن كانت أفعالھا غیر موجھة ضد الجزائر.
   و تكون العقوبة السجن المؤبد عندما تستھدف األفعال المبینة أعاله اإلضرار بمصالح الجزائر". 
 http://www.ennaharonline.comعلى الرابط  .ملیار دوالر خسائر العشریة السوداء 25مائة وخمسین ألف ضحیة إرھاب و 35
على  حقوق  اإلنسان،  بخاصة  الحقوق  االقتصادیة  واالجتماعیة  والثقافیة،  على تأثیر  اإلرھاب  تقریر  الجمھوریة  الجزائریة  الدیمقراطیة  الشعبیة،    36
   https://www.ohchr.orgالرابط
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 .1995ـ إجراء االنتخابات الرئاسیة في 1.2

، 1994جانفي  26ـ  25تم تنظیم ندوة الوفاق الوطني حول المرحلة االنتقالیة في الفترة ما بین  

رغم عدم حضور بعض  من الفعالیات  خاصة األحزاب السیاسیة، على رأسھا حزب جبھة التحریر 

حركة النھضة التي   MSPوحركة مجتمع السلم  FFS)، جبھة القوى االشتراكیةFLNلوطني(ا

المجلس األعلى لألمن، وھي تحفظت على المادة السادسة المتعلقة بتعیین رئیس الدولة من طرف 

 المسألة التي كانت األحزاب السیاسیة ترى ضرورة فتحھا للنقاش. 

، ممّا صعب من عمل الندوة التي 37ر على أرض  مغایرةبینما البعض  منھا طالب بإجراء الحوا

ترأسھا  السید  یوسف  خطیب  (عقید  وقائد  عسكري  سابق  في  الجیش)،  لكنھا  توصلت  إلى  اعتماد 

 ) سنوات كحد أقصى.3، التي تمتد إلى ثالث (38ھیئات وقواعد لتسییر المرحلة اإلنتقالیة

رضیة  إلى  تعزیز  النظام  الدستوري من  األ 3كانت  تھدف  المرحلة  اإلنتقالیة  حسب  المادة   

واستمراریتھ، بما یضمن سیادة الدولة، والطابع الجمھوري والدیمقراطي للدولة في إطار مبادئ 

اإلسالم  وخصوصیات  الشعب  الجزائري،  والحقوق  والحریات  األساسیة  الفردیة  والجماعیة،  من 

المدني  والرقي  السیاسي أجل  تكریس  العدالة  االجتماعیة  والتضامن  الوطني،  وضمان  السلم  

واالقتصادي  واالجتماعي  والثقافي  للبالد  وفقا  لتطلعاتھا  وطموحاتھا  في  احتالل  مكانتھا  ضمن 

 الحضارة العالمیة.

عیّن  المجلس  األعلى  لألمن  لیامین  زروال،  رئیسا  للدولة  ووزیرا  1994جانفي   30مباشرة  في  

خالل  المرحلة  اإلنتقالیة  في  رئاسة  الدولة ،  وتمثلت  الھیئات  المسیرة  للدولة  39للدفاع  الوطني

عضو  تمّ تعیینھم  بموجب  مرسوم  لمدة  200الحكومة،  المجلس  الوطني  االنتقالي،  الذي  یضم  

المرحلة اإلنتقالیة، لكن رئیس الدولة لیامین زروال لم یكمل مدة ثالث سنوات من عھدتھ المقدرة 

تحصل  فیھا  على  1995نوفمبر   16ي بخمس  سنوات،  وفضّل  إجراء  انتخابات  رئاسیة  مسبقة  ف

األغلبیة  المطلقة،  وھي  االنتخابات  التي  أعطتھ  شرعیة  شعبیة  ومكنت  من  االنتقال  من  الحكم 

 العسكري إلى الحكم المدني الذي یستند على اإلرادة الشعبیة.

كما مكنت اإلنتخابات الرئیس زروال من مباشرة إجراءات تھدئة األوضاع األمنیة، وإیجاد حل  

سلمي ومخرج لتجاوز التناحر الدائر بین أفراد الشعب الجزائري من خالل إطالق قانون الرحمة 

                                                           
أو" عقد روما" كما سمي، والذي جاء بمبادرة من المجتمع  )Plate-forme de Sant’Egidioاستجابت العدید من التشكیالت لمحادثات سانت ایجیدیو (37 

بحضور وتوقیع  1995نفي جا 13واللقاء الثاني في  1994وكان اللقاء االول في نوفمبر   )La Communauté Catholiqueالكاثولیكي لسانت ایجیدیو ( 
طني، حسین كل من : الرئیس األسبق أحمد بن بلة وخالد بن سماعین عن الحركة من أجل الدیمقراطیة في الجزائر عبد الحمید مھري عن جبھة التحریر الو

هللا جاب هللا عن حركة النھضة محفوظ نحناح  آیت أحمد  وأحمد جدي عن جبھة القوى االشتراكیة، أنور ھدام ورابح كبیر عن الجبھة اإلسالمیة لإلنقاذ، عبد
ن عن حركة المجتمع اإلسالمي (السلم)، لویزة حنون عن حزب العمال، نور الدین بوكروح عن حزب الشعب الجزائري، وعلي یحي عبد النور ممثل ع

 رابطة حقوق اإلنسان، وأحمد بن دمحم عن الجزائر المسلمة المعاصرة.
https://www.monde-diplomatique.fr/1995/03/A/6228 

، یتعلق بنشر األرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة اإلنتقالیة، الجریدة الرسمیة رقم 1994جانفي  29مؤرخ في  40ـ 94مرسوم رئاسي رقم  38
 .1994جانفي  31، المؤرخة في 6
  .1994جانفي  30، الصادرة في 6رقم ، الجریدة الرسمیة 1994جانفي  30إعالن المجلس األعلى لألمن بتاریخ 39 
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،  الذي  تضمن  تدابیر  وإجراءات  اإلعفاء  من  المتابعة  القضائیة  وكذا 199540فیفري   25في  

 .41التخفیف من العقوبات

 

  .1997والمحلیة في وتنظیم االنتخابات التشریعیة  1996نوفمبر 28ـ تعدیل الدستور في 2.2

مجموعة  من  االقتراحات  لضمان  استقرار  1996تمخض  عن  أرضیة  الوفاق  الوطني  في  عام   

،  الذي  تمخض  عنھ 199642نوفمبر   28النظام  الدستوري  أھمھا  إجراء  التعدیل  الدستوري  في  

 &  ,Bicaméralisme( Ardant( التحول  إلى  نظام  الثنائیة  البرلمانیة  "  البیكامیرالیة"

Mathieu, 2013) ،(الغرفة الثانیة في البرلمان، وھي غیر قابلة للحل 43إحداث مجلس األمةب ،

یتولى رئیسھا رئاسة الدولة في حالة المانع لرئیس الجمھوریة ، وفي حالة شغور منصب رئیس 

 الجمھوریة بسبب االستقالة أو الوفاة، ومنھ سدّ الفراغ الدستوري الذي عرفتھ الجزائر سابقا.

)  إلى  ھرم  تدرج  القواعد Lois  Organiques( باإلضافة  إلى  إدخال  طائفة  القوانین  العضویة 

القانونیة، و اعتماد ازدواجیة القضاء من خالل النص على إحداث مجلس الدولة كأعلى جھة مقومة 

 و  المحاكم  اإلداریة  ومحكمة  التنازع،  كذلك  إقرار  التعددیة ،ألعمال  الجھات  القضائیة  اإلداریة

منھ، مع حظر أن یؤسس الحزب على أساس دیني أو عرقي أو  40الحزبیة صراحة بموجب المادة 

 جھوي.

على إحداث المحكمة العلیا للدولة لمحاكمة رئیس الجمھوریة عن األفعال 158كما نصت المادة  

بھا التي یمكن وصفھا بالخیانة العظمى، ومحاكمة رئیس الحكومة عن  الجنایات والجنح التي یرتك

بمناسبة  تأدیتھ  لمھامھ،  في  تأكید  صریح  على  المسؤولیة  الجنائیة  لرئیس  الجمھوریة  ورئیس 

الحكومة،  ولم  یصدر  القانون  العضوي  المتعلق  بسیر  واختصاصات  المحكمة  العلیا  للدولة،  مما 

 عطل إعمال المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمھوریة.

ة،  إال  أن  الرئیس  زروال  ووفقا  لما  تمخض  عن رغم  الظروف  األمنیة  الصعبة  والمجازر  الدموی

عمل على استكمال صرح المؤسسات الدستوریة حیث تمّ  1996أرضیة الوفاق الوطني في عام 

،  التي  أسفرت  على  أول  برلمان  تعددي  في 1997جوان   5إجراء  االنتخابات  التشریعیة  في  

 380مقعد من أصل  156) على RNDالجزائر، تحصل فیھ حزب التجمع الوطني الدیمقراطي (

 مقعد.  69بـ   (MSP)مقعد، ثم حركة مجتمع السلم
                                                           

 .1995مارس  1، الصادرة في 11المتضمن تدابیر الرحمة، الجریدة الرسمیة عدد  1995فیفري  25المؤرخ في  12ـ 95األمر رقم  40
 شملت تدابیر وإجراءات اإلعفاء من المتابعة القضائیة: 41

من قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب   3مكرر 87رھابیة أو التخریبیة وفقا لما حددتھ المادة ـ األشخاص  الذین  سبق لھم االنتماء إلى إحدى المنظمات اإل
مكرر من قانون العقوبات، وأدت إلى قتل  شخص  أو سببت لھ عجزا دائما أو مست  87ولم یرتكبوا الجرائم المنصوص  علیھا في المادة  11ـ 95األمر رقم 

  .لمواطنین أو خربت أمالكا عمومیة أو خاصةبالسالمة المعنویة أو الجسدیة ل
 .ـ الشخص الذي یكون حائزا أسلحة ومتفجرات أو وسائل مادیة أخرى وقام بتسلیمھا تلقائیا إلى السلطات

 .سنة 22و  18ـ تخفیف العقوبات بالنسبة لألشخاص  الذین تتراوح أعمارھم ما بین 
 أو في إصابتھ بعجز دائم من أحكام تدابیر الرحمة ومن األعذار المنصوص علیھا في قانون العقوبات.ـ عدم استفادة األشخاص الذین تسببوا في قتل شخص  

 8، المؤرخة في 76، الجریدة الرسمیة رقم 1996نوفمبر  28المتضمن التعدیل الدستوري لـ  1996دیسمبر 7المؤرخ في  436ـ 96المرسوم الرئاسي رقم  42
 .1996دیسمبر 

  .63-29، ص ص.2013مركز مجلس األمة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر  د/ عقیلة خرباشي، 43
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مقعد، جبھة القوى  34بـ  (MR) مقعد وحركة النھضة 62بـ   (FLN)تلیھ جبھة التحریر الوطني

مقعد  19بـ    (RCD) مقعد،  التجمع  من  أجل  الثقافة  والدیمقراطیة 20بـ    (FFS)االشتراكیة

مقاعد  3 (PRP) مقاعد، الحزب الجمھوري التقدمي PT)  (4مقعد   حزب العمال 11األحرار 

 01 (PSL)اللیبیرالي مقعد، الحزب االجتماعي1  (UDL)اإلتحاد من أجل الدیمقراطیة والحریات

 .1997أكتوبر  23، كما تم تجدید انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والوالئیة في 44مقعد

و استكمال اإلجراءات الرامیة الستتباب  1999أفریل  15في ـ االنتخابات الرئاسیة المسبقة 3.2

 األمن والسلم الداخلي.

،  أعلن  في  خطاب  موجھ  للشعب  عن 1998سبتمبر   11الرئیس  زروال  لم  یكمل  عھدتھ  ،  ففي  

،  إال  أن  البعض  وجھ 45قراره  بتنظیم  انتخابات  رئاسیة  مسبقة،  ورغم  أنھ  لم  یذكر  أسباب  قراره

عض  األطراف في الجیش، وقیام المخابرات بمفاوضات مع عناصر من اإلشارة إلى ضغط من ب

الجیش اإلسالمي لإلنقاذ من دون إعالمھ، وھو األمر الذي لم یتقبلھ الرئیس وفضّل الخروج من 

 .46الباب الواسع وترجیح اعتبارات مصلحة الوطن

بد  العزیز  بوتفلیقة ،  وفوز  المترشح  الحرّ ع1999أفریل   15لیتم  تنظیم  االنتخابات  الرئاسیة  في  

باألغلبیة  الساحقة،  كما  تمّ تعزیز  اإلجراءات  الرامیة  إلطفاء  نار  الفتنة  في  الجزائر  من  خالل 

 16، وعرضھ على االستفتاء الشعبي في 1999جویلیة  13اإلعالن عن قانون الوئام المدني في 

 . 48%98.6،  فحاز على تأیید أغلبیة الشعب الجزائري بنسبة 199947سبتمبر

المتعلق  08ـ 99وبموجبھ تمّ إلغاء األمر المتضمن تدابیر الرحمة، واستبدالھ بأحكام القانون رقم 

منھ  على  أنھ  یھدف  إلى  تأسیس  تدابیر  خاصة  بغیة  1باستعادة  الوئام  المدني،  الذي  نصت  المادة

توفیر  حلول  مالئمة  لألشخاص  المورطین  والمتورطین  في  أعمال  إرھاب  أو  تخریب،  والذین 

برون  عن  إرادتھم  في  التوقف  بكل  وعي  عن  نشاطاتھم  اإلجرامیة  بإعطائھم  الفرصة  إلعادة یع

اإلدماج  المدني  في  المجتمع،  وقد  تضمن  تدابیر  تتعلق  باإلعفاء  من  المتابعات،  الوضع  رھن 

 اإلرجاء، و تخفیف العقوبات. 

العزیز بوتفلیقة على استكمل الحقا بمیثاق السلم والمصالحة الوطنیة، الذي عرضھ الرئیس عبد  

،  وحاز  على  تصویت  األغلبیة  الساحقة  من  الشعب 2005سبتمبر 29االستفتاء  الشعبي  في  

، بھدف لمّ شمل الجزائریین وطيّ صفحة االنتقام بینھم والتصالح مع 49% 97.38الجزائري بنسبة 

                                                           
،  الجریدة 1997جوان   5،  یتعلق  بنتائج  انتخاب  أعضاء  المجلس  الشعبي  الوطني  الذي  جرى  یوم  1997جوان   9المؤرخ  في  97/إ.م.د/01إعالن رقم  44

 .1997جوان  11، المؤرخة في 40الرسمیة عدد 
، أطلع علیھ في https://www.algeriachannel.net، على الرابط 2016جانفي  14،  » شھادات حول أسباب استقالة الیامین زروال« قناة الجزائر،45 
15/5/2021. 

 46 https://www.jeuneafrique.com/mag/367621/politique/algerie-liamine-zeroual-chronique-dune-demission-forcee/ 
 .1999جویلیة  13، المؤرخة في 46، یتعلق باستعادة الوئام المدني، الجریدة الرسمیة رقم  1999جویلیة  13المؤرخ في  08ـ 99قانون رقم ال 47
، 66دد حول استعادة الوئام المدني، الجریدة الرسمیة ع 1999سبتمبر  16المتعلق بنتائج استفتاء  1999سبتمبر  19المؤرخ في  99/إ.م.د/02إعالن رقم  48

 .1999سبتمبر  21الصادرة في 
حول المیثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنیة، الجریدة  2005سبتمبر  29یتعلق بنتائج استفتاء  2005أكتوبر  1المؤرخ في  05/إ.م.د/01إعالن رقم   49

 .2005أكتوبر  5المؤرخة في  67الرسمیة رقم 
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 . ۱۰۱ -٥۷، ص ص ۱٤الدراسات العربیة األوراسیة، 

مّ إصدار األمر رقم الذات ومع اآلخرین، وبعث قیم التسامح بین أفراد الشعب الواحد، وتنفیذا لذلك ت

  .50المتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة 2006فیفري  27المؤرخ في  01ـ  06

،  وقد  بلغ  عدد  المستفیدین  منھ  إلى  غایة 51باإلضافة  إلى  المراسیم  الرئاسیة  المبینة  لكیفیة  تطبیقھ

 2226بینھم  شخص  من   8752حسب  التقریر  النھائي  لخلیة  المساعدة  القضائیة  حوالي   2015

 .2006شخص غادروا المؤسسات العقابیة خالل السداسي األول لعام 

 500ملف من أصل  44ملف خاص  بمعتقلي مراكز الجنوب، ومعالجة  270كما تمت معالجة  

أسرة فقدت واحد أو أكثر من  7144ملف متعلق باألطفال المولودین في الجبال، مع إحصاء رسمیا 

من أسر  11224ھا من التعویضات، وأیضا تقدیم  تعویضات لصالح من 7100أفرادھا، استفادت 

 .52اإلرھابیین المعوزة

بالرغم  من  الجھود  التي  بذلتھا  السلطات  الجزائریة  إلعادة  األمن  والسلم  الداخلي،  لكن  ملف 

المفقودین  لم  تستطع  طیھ  بسرعة  في  ظل  العدید  من  التساؤالت  حول  أسباب  الفقد،  والمطالب 

جاجات العائالت بحقھم في معرفة وضعیة مفقودیھم، وھوما أكدتھ الحقا مفوضیة المتكررة واحت

على  أن  2014جانفي   22األمم  المتحدة  السامیة  لحقوق  اإلنسان  بموجب  تقریرھا  الصادر  في  

 .53مسألة المفقودین مسألة إنسانیة و مستقلة على أي اعتبارات سیاسیة

تمّ تنصیب  اللجنة  الوطنیة  االستشاریة  لتعزیز  وحمایة  حقوق  اإلنسان  لدى  رئاسة  2003في   

ملف، ورأت أن أفضل حل ھو  6000الجمھوریة برئاسة فاروق قسنطیني تكفلت بالملف وعالجت 

التعویض  عن حاالت المفقودین في ظل صعوبة الحصول على وثیقة تثبت أن المفقود قتل خالل 

،  لیتم  في  سبتمبر 2006ن  متورطا  في  أعمال  إرھابیة،  وأعید  تعیین  اللجنة  في  مناوشات  أو  كا

 . 54إقفال ملف المفقودین نھائیا وتعویض أغلب عائالتھم  2007

                                                           
 .2006فیفري  28، المؤرخة في 11یتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة الجریدة الرسمیة عدد ، 2006فیفري  27المؤرخ في  01ـ 06أمر رقم 50 
 ، یتعلق بتعویض  ضحایا المأساة الوطنیة.2006فیفري  28المؤرخ في  93ـ 06مرسوم رئاسي رقم  51

 ر التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربھا في اإلرھاب.، یتعلق بإعانة الدولة لألس2006فیفري  28المؤرخ في  94ـ 06ـ المرسوم الرئاسي رقم 
من  األمر  المتضمن  تنفیذ  میثاق  السلم  13،  یتعلق  بالتصریح  المنصوص  علیھ  في  المادة  2006فیفري   28المؤرخ  في   95ـ 06ـ مرسوم رئاسي رقم 
 والمصالحة الوطنیة.

دة  إدماج  أو  تعویض  األشخاص  الذین  كانوا  موضوع  إجراءات  إداریة ،  یحدد  كیفیات  إعا2006مارس   27المؤرخ  في   124ـ 06مرسوم  الرئاسي  رقم  ـ 
 للتسریح من العمل بسبب األفعال المتصلة بالمأساة الوطنیة.

 ).2006لعام  11( المراسیم الرئاسیة أعاله جمیعھا في الجریدة الرسمیة رقم  
،على  الرابط 2018سبتمبر   29،  » كاملة  وتحتاج  إلجراءات  تكمیلیةبنود  میثاق  السلم  والمصالحة  نفذت  بصفة  شبھ  « وكالة  األنباء  الجزائریة،52 

http://www.aps.dz 24/4/2021، أطلع علیھ في. 
ا عمل اللجنة بمناسبة زیارة وفد من لجنة الحریات المدنیة والعدالة والشؤون الداخلیة في البرلمان األوروبي لجمع معلومات بشأن التطورات التي شھدھ 53

) شددت المفوضیة على: "أن الحق في معرفة 1974، وأحداث جویلیة 1964ـ 1963ة المفقودین في قبرص  (بسبب االقتتال الطائفي في عامي المعنیة بمسأل
 أن تربط أو مصیر األقارب المفقودین حق أساسي من حقوق األسر المعنیة یجب ضمانھ...وأن مسألة األشخاص  المفقودین اإلنسانیة، مسألة مستقلة وال یجب
لجزء الشمالي من تتأثر بأي اعتبارات سیاسیة أخرى"، كما دعا الوفد إلى السماح للجنة بالدخول فورا ودون قیود إلى جمیع المناطق العسكریة الواقعة في ا

 قبرص، ولمزید من التفاصیل یمكن الرجوع إلى: 
، https://www.ohchr.org،على الرابط 2014جانفي  22ن في قبرص، تقریر مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان عن مسألة حقوق اإلنساـ 
 .24/4/2021اطلع علیھ في 24
، على 14/12/2015،  » تقاریر المنظمات الدولیة عن الجزائر مبالغ فیھا وملف المفقودین طوي نھائیا« االذاعة الجزائریة، قسنطیني لإلذاعة الجزائریة،  54

  https://www.radioalgerie.dz الرابط
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 . ۱۰۱ -٥۷، ص ص ۱٤الدراسات العربیة األوراسیة، 

ـ  إعادة  بعث  دور  الجزائر  على  المستوى  الدولي  و  الرفع  من  المستوى  االقتصادي 4.2

 واالجتماعي. 

دة الھدوء واستقرار المؤسسات الدستوریة   تمّ رفع عقب انفراج األوضاع األمنیة في الجزائر وعو

مضروبة  ، و وضع حد للعزلة الدولیة التي كانت0555ـ 11حالة الطوارئ بموجب القانون رقم 

على الجزائر طیلة عشریة كاملة، ومباشرة نشاط الدیبلوماسیة الجزائریة بصورة الفتة، من خالل 

ء الدول والحكومات والمحادثات مع ممثلي المنظمات سلسلة الزیارات الدولیة مع العدید من رؤسا

، 2001أفریل  6ـــ 3الدولیة، على رأسھا زیارة الرئیس األسبق بوتفلیقة لروسیا في الفترة ما بین 

،  و  في  المقابل  زیارة  الرئیس  الروسي 2001أفریل   4و  إبرام  اتفاق  الشراكة  االستراتیجیة  في  

 .2006 مارس 10فالدیمیر بوتین للجزائر في 

دورا بارزا للجزائر في حل القضایا  2012إلى غایة  2000كما شھدت المرحلة الممتدة من عام 

الدولیة العالقة، أبرزھا وقف إطالق النار في الحرب الحدودیة  بین إثیوبیا وإرتیریا بموجب اتفاق 

سبتمبر  11،  وعقب  أحداث  2000دیسمبر   12السالم  المبرم  بالجزائر  "اتفاقیة  الجزائر"  في  

، حازت تجربة الجزائر في التصدي لإلرھاب مرتبة الریادة وأصبحت "الدولة المفتاح" في 2001

المجال األمني، واستقطبت المجموعة الدولیة التي رسّمت المركز اإلفریقي للدراسات والبحوث في 

اعات ، والمصادقة على مذكرة الجزائر  برفض  دفع الفدیة للجم2004مجال اإلرھاب في أكتوبر

كما  تمّ في  عام    2012اإلرھابیة في إطار أشغال المنتدى العالمي الثالث لمكافحة اإلرھاب في 

إیجاد  حل  لمشكلة  النزاع  في  مالي  بإمضاء  اتفاق  الجزائر  بین  حركة  األزواد  وأنصار  2012

 .56الدین

ئر"، فتمّ استحداث باإلضافة إلى تشكل البعد القیادي للجزائر في إفریقیا "العمق االستراتیجي للجزا

من  أجل الجدیدة  منصب  وزیر  مكلف  بالشؤون  المغاربیة  واإلفریقیة،  و  إطالق  مبادرة  الشراكة  

)، و التحول نحو اإلتحاد اإلفریقي بدل منظمة الوحدة اإلفریقیة، وإطالق NEPADتنمیة إفریقیا (

توسعت العالقات الجزائریة آلیة التقییم من قبل النظراء إلصالح وحوكمة النظم اإلفریقیة، كذلك 

تمّ إقامة  منطقة  حرة  للتبادالت  مع  اإلتحاد  األوربي  بالنظر  2010مع  الدول  االوربیة،  ففي  عام  

  % بین الجانبین. 60لحجم الشراكة الذي وصل إلى 

أما على الصعید االقتصادي ، فقد اعتمدت الدولة على سیاسیة إنعاش النمو االقتصادي، الذي بلغ 

ما یقارب  2011كاملة من االستقرار حسب تقریر البنك المركزي الصادر في جویلیة  بعد عشریة

%،  25.9%،  وارتفعت  قیمة  الصادرات  بنسبة   3.3%،  وقدر  إجمالي  الناتج  الداخلي  بـ   2.4

% من إجمالي 1.1ملیار دینار، أي بـ      133.2وانخفض  العجز في المیزانیة بشكل ملحوظ إلى 

 4842.8، وبلغ إجمالي صندوق ضبط اإلیرادات مبلغ 2009% في سنة  5.7قابل الناتج الداخلي م

                                                           
، المتضمن رفع حالة الطوارئ، 2011فیفري  23المؤرخ في  01ـ 11یتضمن الموافقة على األمر رقم  2011مارس  22المؤرخ في  05ـ 11قانون رقم  55

 .2011مارس  27، المؤرخة في 19الجریدة الرسمیة رقم 
56 https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR800/RR892/RAND_RR892z1.arabic.pdf 
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 . ۱۰۱ -٥۷، ص ص ۱٤الدراسات العربیة األوراسیة، 

ملیار دینار إیرادات  2412.7% من إجمالي الناتج الداخلي منھا  40.2ملیار دینار، وھو ما مثل 

في  2010إلى  2000المحروقات، وشكّل االستثمار العمومي في الجزائر خالل الفترة الممتدة من 

 .57%  13المتوسط 

بفعل تحسن الوضعیة المالیة واالقتصادیة، أطلقت الدولة العدید من المشاریع الكبرى التي تدخل 

في تحسین الظروف المعیشیة، وضمان السلم االجتماعي، وإعادة بناء ما تمّ تخریبھ طیلة العشریة 

 وإعادة  تھیئة السوداء،  فتم  إطالق  عدة  مشاریع  أھمھا:  مشروع    الطریق  السیار  شرق  غرب

ملیون سكن، مع تعزیز برامج السكن الریفي إلعادة السكان إلى القرى  2المطارات، و مشروع 

 .58والمداشر التي أجبروا على مغادرتھا من جراء ویالت اإلرھاب  ومشروع میترو أنفاق الجزائر

) شھدت الجزائر 2009ـ 2004)، والثانیة (2004ـ1999فعلى مدار العھدتین الرئاسیتین األولى (

) وطیلة العھدة  2014ـ 2009ركیة ملحوظة في مختلف المیادین، لكن مع نھایة العھدة الثالثة ( ح

)  تضاءلت  الوتیرة  بفعل  مرض  الرئیس  عبد  العزیز  بوتفلیقة  في  نھایة 2019ـ 2014الرابعة  (

 )، و تطفو أزمة العھدة الخامسة.2019ـ 2014، لتتفاقم األوضاع مع نھایة العھدة الرابعة (2012

 . 2019ب ـ أزمة العھدة الرئاسیة الخامسة واإلصالحات لما بعد االنتخابات الرئاسیة لعام 

عرفت الجزائر أزمة خانقة بسبب مرض  الرئیس من جھة وإصراره رغم  2019مع مطلع عام 

غیابھ طیلة العھدة الرابعة على الترشح لعھدة رئاسیة خامسة، ممّا جعل الشعب الجزائري ینتفض 

 الشعبي رافضا ذلك، ومطالبا بضرورة إصالح النظام السیاسي. في الحراك

 ـ تداعیات أزمة العھدة الرئاسیة الخامسة.1

شكّل مرض  رئیس الجمھوریة في أواخر العھدة الرئاسیة الثالثة، وفتور العھدة الرئاسیة الرابعة، 

الرافض  للعھدة الرئاسیة الخامسة  2019فیفري  22أھم المسببات التي بعثت الحراك الشعبي في 

 جملة وتفصیال. 

 ـ مرض الرئیس بوتفلیقة.1.1

 2005نوفمبر  26تعود تفاصیل معاناة الرئیس بوتفلیقة مع المرض  إلى بدایة العھدة الثانیة، ففي  

، وتمّ  "Val-de-Graceنقل الرئیس بوتفلیقة إلى المستشفى العسكري بشمال فرنسا فال دوغراس"

 التصریح  في  بیان  لرئاسة  الجمھوریة  أن  الرئیس  یشكو  من  قرحة  معدیة  تطلبت  تدخال  جراحیا،

إلجراء الفحوصات  2006، ثم یرجع مرة أخرى لنفس المستشفى في أفریل 59لیعود بعدھا للوطن

راجت  بعض   2012إلى   2010وفي  الفترة  من   ،الطبیة،  ویستكمل  عقبھا  نشاطاتھ  الرسمیة

 اإلشاعات عن تدھور الوضعیة الصحیة للرئیس.

 67مناسبة  إحیاء  الذكرى  ،  تكلم  الرئیس  بوتفلیقة  أثناء  خطابھ  في  سطیف  ب2012ماي   8في  

بصریح العبارة أنھ على الشباب أخذ زمام األمور وأن "جیلھ طاب جنانھ،  1945ماي  8لمجازر 

                                                           
 https://www. Bank-of-algeria.dzعلى الرابط  .. التطور االقتصادي والنقدي للجزائر2010التقریر السنوي  لبنك الجزائر  57
 htpps://www.echoroukonline.comالرابط  . على سنة من الحك 15ھذه حصیلة بوتفلیقة خالل  58
  https://www.albayan.ae. على الرابط  بوتفلیقة یغادر المستشفى الباریسي  59
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، وھي العبارة التي أخذت على محمل 60وعاش من عرف قدره، وال  یكلف  هللا نفسا إال  وسعھا"

وجھھ الرئیس بوتفلیقة الجد في أن الرئیس لم یعد بوسعھ العمل الحقا، وفعال كان ھذا آخر خطاب ی

أصیب الرئیس بجلطة دماغیة، نقل فیھا مجددا  2013أفریل  27بكامل قواه للشعب مباشرة ، وفي  

 إلى فرنسا.

في  2013جوان  12" بباریس، لیظھر في les Invalidesمكث الرئیس  في مصحة لیزان فالید" 

عبد المالك سالل وأحمد قاید صالح ق السابلقاء بثھ التلفزیون الجزائري وھو یستقبل الوزیر األول 

عاد  الرئیس  ألرض  الوطن  على  2013جویلیة   16قائد  أركان  الجیش  الشعبي  الوطني،  وفي  

، وطیلة العھدة 2014أفریل  28كرسي متحرك، وأدى علیھ الیمین الدستوریة للعھدة الرابعة في 

طات االستقبال الضیقة جدا، مع الرابعة كان الرئیس مختفیا تقریبا عن األنظار ماعدا في بعض  نشا

 نقلھ من فترة ألخرى لقرونوبل بفرنسا للفحوصات الطبیة.

، نقل على جناح السرعة إلى 2019قبل موعد االنتخابات الرئاسیة التي كانت مبرمجة في أفریل  

جنیف  السویسریة  للخضوع  للعالج،  رغم  التصریحات  الواردة  في  البیان  الصادر  عن  رئاسة 

، وھي األحداث التي عمّقت التساؤالت 61أنھا مجرد فحوصات طبیة دوریة "روتینیة"الجمھوریة ب

في الساحة حول مدى ترشح الرئیس من عدمھ للعھدة الخامسة، وحتى ھل الرئیس حيّ أم ال؟ وسط 

 سخط شعبي غیر معلن للوضع الذي عرفتھ البالد من جراء غیاب الرئیس. 

 ـ فتور العھدة الرئاسیة الرابعة.2.1

إن غیاب الرئیس بوتفلیقة أفقد الجزائر حركیتھا وأدخلھا في مرحلة من الجمود السیاسي خاصة  

بالنظر  إلى  الوتیرة  التي  ظھر  بھا  الرئیس  بوتفلیقة  خالل  العھدتین  األولى  والثانیة  فكان  برنامجھ 

نامت حافال  بالزیارات  والخطابات،  بینما  العھدة  الرابعة  شھدت  فتورا  واضحا،  وفي  المقابل  ت

الحركات  االحتجاجیة،  خاصة  اإلضرابات  المتكررة  في  سلك  التربیة  الوطنیة  متقاعدي  الجیش 

الشعبي الوطني وحاملي الشھادات في إطار عقود ما قبل التشغیل، وتعالت العدید من االصوات 

وانتشار  البیروقراطیة  62التي  كشفت  عن  قضایا  فساد  كبرى  أھمھا  تلك  الحاصلة  في  سوناطراك

 .63سوبیة  و الرشاوى خاصة في التعامالت العمومیة. والمح

إلى تراجع في اإلیرادات بشكل الفت، إذ  2014كما أدى ھبوط أسعار النفط بدایة من منتصف عام 

ووصل معدل  2014ملیار دوالر عام  60مقارنة بـ  2016ملیار دوالر عام  27.5انخفضت إلى 

سنة، ونسبة  24ـ 16ى الفئات العمریة  ما بین % خاصة لد 29.1إلى  2018البطالة بحلول عام 

 % . 4.2تضخم بلغت 
                                                           

              https://www.ennaharonline.comوعاش من عرف قدره'' على الرابط   طاب جناني .. بوتفلیقة '' 60
،  على  الرابط 2019مارس   11، » بالصور    والفیدیو...  أول  ظھور  رسمي  للرئیس  بوتفلیقة  بعد  عودتھ  من  رحلة  العالج  في  سویسرا 61

https://www.arabic.rt.com. 
62 https://www.aps.dz/algerie/101893-les-dossiers-de-chakib-khelil-et-amar-ghoul-devant-la-cour-supreme 

دولة في مؤشر المدفوعات غیر النظامیة والرشاوى، ولمزید من  137من بین  92احتلت الجزائر المرتبة  2018ـ 2017التنافسیة العالمیة  حسب تقریر  63
 التفاصیل یمكن الرجوع إلى:

 https:/www.sasapost.com" لیست العھدة الخامسة فقط... أسباب اقتصادیة تدفع الجزائریین لالستمرار باالحتجاجات. على الرابط 
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% من  27ممّا تسبب في ارتفاع األسعار وتراجع القدرة الشرائیة للموطنین، وأصبح الفقر یھدد  

بإعادة  2017الطبقة المتوسطة، باإلضافة إلى سیاسة التقشف التي فرضتھا الدولة منتصف عام 

 3أول خلفا لعبد المجید تبون الذي أستبعد من الوزارة األولى في ظرف تعیین أحمد أویحیى وزیرا 

 .64أشھر من تعیینھ

وتعیین أحمد أویحیى لم یرق للشعب الجزائري على إعتبار أنھ معروف لدیھم  بصاحب المھمات  

الصعبة، و یرتبط اسمھ بالقرارات التي تضیق على المواطنین، واستفز الشعب من خالل فرض  

،  وبمناسبة  2018ى  أبرزھا  على  بطاقة  التعریف  الوطنیة  وجواز  السفر  في  ماي  ضرائب  أخر

أمام  2019فیفري  28أحمد أویحیى بیان السیاسة العامة السنوي في  األول السابق تقدیم الوزیر

المجلس  الشعبي  الوطني،  ذكّر  الشعب  بما  یجري  في  سوریا،  وھو  التشبیھ  الذي  اعتبره  الشعب 

 .  65رفض الواضح لھ من قبل الشعبتخویفا لھ وظھر ال

أما على المستوى الدولي، فتراجع  النفوذ الجزائري، بفعل غیاب رئیس الجمھوریة، الممثل األول 

للدولة  في  المحافل  الدولیة،  فغالبا  ما  كان  یحضر  رئیس  مجلس  األمة  نیابة  عنھ  في  المؤتمرات 

وھي الوضعیة التي قلصت بشكل آخر، ممثل واللقاءات الدولیة، أو وزیر الشؤون الخارجیة، أو 

واضح  االھتمام  الدولي  بالجزائر،  وأضعفت  من  دورھا  كفاعل  أساسي  في  الساحة  الدولیة،  و 

 المسألة القت عدم الرضى حتى في أوساط الشعب الجزائري.

فتراكمت  العدید  من  التساؤالت  حول:  ما  الجدوى  من  ترشح  الرئیس،  وھو  في  وضع  صحي  

صلحة في بقاء الرئیس في الحكم، وھو على كرسي متحرك ناھز سن الثمانین؟ متدھور؟ و من لھ م

ھل سیتقبل الشعب العھدة الخامسة ؟ ھل ھاجس العشریة السوداء، وتذكیر السلطة الشعب بذلك من 

 مناسبة ألخرى یقف حائال أمام رغبة الشعب في إحداث التغییر ؟

 ـ الحراك الشعبي ورفض العھدة الخامسة.3.1

من  102دل  متضارب  بین  من  یدعو  لتأجیل  االنتخابات  الرئاسیة،  وتطبیق  أحكام  المادة  وسط  ج

الدستور،  المتعلقة  بالمانع  لرئیس  الجمھوریة،  وظھور  بعض  األصوات  منھا  حركة  مواطنةـ 

،  ومن  یدعو 66دیمقراطیة،  التي  قامت  باحتجاجات  لقیت  معارضة  من  طرف  مصالح  األمن

ال المحددة دستوریا، قام الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة الذي كانت لضرورة تنظیمھا احتراما لآلج

                                                           
، أن 2019دیسمبر  12تكلمت الوسائط اإلعالمیة حینھا، كما كشف السید عبد المجید تبون في لقائھ مع الصحافة بمناسبة الحملة  االنتخابیة لرئاسیات   64

أمام   2017 ومة  في  جوانمخطط عمل الحكإبعاده من الوزارة األولى كان بسبب رفضھ وجھره بوجود الفساد واالفصاح عن التصدي لھ بمناسبة تقدیم 
لمال، فالدولة المجلس الشعبي الوطني بقولھ أنھ:" سیكون من الیوم فصاعداـ ھناكـ حدود واضحة بین الدولة ورجال األعمال وسیتم التفریق بین السلطة وا

 .دولة والمال مال"
  ابط.   على   الر الوزیر   األول   عبد   المجید   تبون:   حدود   واضحة   بین   الدولة   ورجال   األعمال 

https://www.youtube.com/watch?v=bBjZGRAkEk0 
  https://www.elbilad.net/article/detail?id=93785. على الرابط  حتى في سوریا المسیرات بدأت بالورود الجزائر: أویحیى 65
استقالت بسبب  2019أفریل  18كانت السیدة زوبیدة عسول ھي الناطقة الرسمیة باسم حركة مواطنة، ولكن بعد مساندة ترشح علي غدیري في رئاسیات   66

على  شخصیة لمناھضة العھدة الخامسة 14رفض  حركة مواطنةـ دیمقراطیة دعم أي مرشح عقب ترشح بوتفلیقة للرئاسیات، وخلفھا سفیان جیاللي، وتضم 
ینة خضرة، رأسھا أحمد بن بیتور، جیاللي سفیان رئیس حزب جیل جدید، زبیدة عسول رئیسة حزب اإلتحاد من أجل التغییر والرقي، الكاتب المعروف بیاسم

 األستاذة فتیحة بن عبو، أمیرة بوراوي، رئیس الرابطة الجزائریة لحقوق اإلنسان صالح دبوز.  
 https://www.dw.comدد الجزائریین بـ" إما نحن وإما اإلرھاب. على الرابط ـ منسق حركة مواطنة: النظام یھ
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یتعلق  2019جانفي  17بإصدار مرسوم رئاسي مؤرخ في  2019أفریل  28ستنتھي عھدتھ في 

أعلن  ترشحھ  2019 فیفري 10،  وبتاریخ  201967أفریل   18بتنظیم  االنتخابات  الرئاسیة  في  

:"  استجابة  لكل  المناشدات  والدعوات،  وألجل رسمیا  في  رسالة  وجھھا  لألمة  جاء  فیھا  أنھ

أفریل  18االستمرار  في  أداء  الواجب  األسمى  أعلن  الیوم  ترشحي  لالنتخابات  الرئاسیة  لـ  

2019"68. 

قرار الرئیس أو قرار من كان یقف وراء دفع الرئیس للترشح لعھدة خامسة، أخلط حسابات السلطة 

ھاتھا ببساطة أو ببعض  الجھد من خالل العزف على القائمة، التي اعتادت تمریر خطاباتھا وتوج

أوتار  الشعب  العظیم  من  دون  االكتراث  بإنتقاداتھ  التي  كانت  مجرد  أحادیث  یتجاذبھا  الناس  في 

خرج  الشعب  للشارع  منددا  2019فیفري   22جمیع  األماكن  من  دون  تحریك  ساكن،  لكن  في  

 جمیع ربوع الوطن وحتى في الخارج.برفض  ترشح الرئیس لعھدة خامسة، وامتدت االحتجاجات ل

 24بعد  یومین  من  خروج  الشعب  في  مظاھرات  عارمة  ضد  ترشح  الرئیس  بوتفلیقة،  في   

نقل الرئیس  بوتفلیقة لجنیف السویسریة إلجراء الفحوصات الطبیة، من دون التنبھ  2019فیفري

لن الرئیس بوتفلیقة في أع 2019مارس  3إلى تحول الكتلة الشعبیة كلیة ضد بقائھ في الحكم، و في 

رسالة بثھا التلفزیون العمومي عن إیداع ملف ترشحھ، وأنھ یتابع حراك الشعب ویتعھد في حال 

فوزه بإجراء انتخابات رئاسیة مبكرة ال یترشح فیھا، وعن تعھده بإعداد دستور جدید یزكیھ الشعب 

الجزائري الجدید، ووضع  الجزائري عن طریق االستفتاء، یكرس میالد جمھوریة جدیدة والنظام

سیاسات عمومیة عاجلة كفیلة بإعادة التوزیع العادل للثروات الوطنیة، وبالقضاء على كافة أوجھ 

التھمیش  واإلقصاء  االجتماعیین،  باإلضافة  إلى  تعبئة  وطنیة  فعلیة  ضد  جمیع  أشكال  الرشوة 

 . 69والفساد"

لسحب ترشحھ، خاصة بعد أن أعلن على إثر ذلك تصاعدت وتیرة الضغط على الرئیس بوتفلیقة 

، وھي السابقة التي لم 70) قاضي رفضھم اإلشراف على االنتخابات الرئاسیة1000أزید من ألف (

تحصل  من  قبل  بفعل  أن  جھاز  القضاء  یحكمھ  نظام  تأدیبي  صارم  جدا  وال  مجال  نھائیا  إلعالن 

یة  االنتخابیة  بدایة  بمراجعة التوجھات  السیاسیة  للقضاة،  وامتناع  القضاة  عن  المساھمة  في  العمل

بإنھاء  2019مارس  11القوائم االنتخابیة، قلب موازین السلطة الحاكمة، فقام الرئیس بوتفلیقة في 

من  205قاضي و 205مھام رئیس وأعضاء الھیئة العلیا المستقلة لالنتخابات التي كانت تتكون من 

                                                           
، الصادرة 3یتضمن استدعاء الھیئة االنتخابیة النتخاب رئیس الجمھوریة، الجریدة الرسمیة عدد  2019جانفي  17مؤرخ في  08ـ 19مرسوم رئاسي رقم  67
 .2019جانفي  17في 
یقة إلى األمة لإلعالن عن ترشحھ لالنتخابات الرئاسیة. على الرابط النص الكامل لرسالة الرئیس بوتفل  68

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20190210/162051.html 
 https://m.elbilad.netرسالة الرئیس بوتفلیقة: المواالة تثمن  وارتباك لدى المعارضة. على الرابط   69

70  Algerie:   des   magistrats   refusent   de   superviser   la   présidentiel.   Récupéré   de 
https://www.jeuneafrique.com/762794/politique/algerie-des-magistrats-refusent-de-superviser-la-presidentielle/ 
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وسحب ترشحھ مع تأجیل االنتخابات الرئاسیة، كما أعلن    71الكفاءات المستقلة في المجتمع المدني

 :72في رسالة لألمة عن أربعة قرارات ھي

 ال محل لعھدة خامسة.  •

 . 2019أفریل  18عدم إجراء انتخابات رئاسیة یوم  •

 . 73إجراء تعدیالت جمة على تشكیلة الحكومة •

اإلصالحات التي ستشكل أسیسة  تنظیم الندوة الوطنیة الجامعة المستقلة لتدارس وإعداد كل أنواع •

النظام الجدید، وستتولى تنظیم أعمالھا بحریة تامة بقیادة ھیئة رئیسة تعددیة على رأسھا شخصیة 

وطنیة مستقلة تحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص  الندوة على الفراغ من عھدتھا قبل نھایة 

ة على االستفتاء الشعبي، وسینظم ، وسیعرض  مشروع الدستور الذي تعده الندوة الوطنی2019عام 

 االنتخاب الرئاسي عقب الندوة الوطنیة، وإنشاء لجنة انتخابیة وطنیة مستقلة.

رغم  كل  ھذه  التنازالت  والمھادنات  التي  قدمھا  الرئیس  بوتفلیقة  أو  باألحرى  "الدولة  الفعلیة"  " 

Etat  de  fait،" ،أن  الحراك  بقي  مستمرا  إال التي كانت تسیر الدولة خارج القواعد الدستوریة

وثابتا  على  رفض  العھدة  الخامسة  كلیا  وجزئیا،  واعتبر  ھذه  القرارات  كسبا  للوقت  بدل  الضائع 

، من الدستور 102وال بد من العودة إلرادة الشعب وإعمال المادة  لتمدید العھدة بشكل غیر مباشر،

احل أحمد قاید صالح، الذي وحینھا حصل التوافق بین الشعب والمؤسسة العسكریة على لسان الر

من  التعدیل  102على  تبني  الحل  الدستوري  الوارد  بموجب  المادة   2019مارس   26أعلن  في  

، التي كانت تقضي بإعالن حالة الشغور النھائي لمنصب رئیس الجمھوریة  2016الدستوري لعام 

مدة  ال  تتجاوز بسبب  المرض  المزمن  الخطیر،  وتولي  رئیس  مجلس  األمة  مھام    رئاسة  الدولة  ل

، لتتوالى المزاعم والوثائق المزعومة أنھا صادرة من 74ثالثة أشھر تنظم خاللھا انتخابات رئاسیة

 رئاسة الجمھوریة بتنحیة القاید أحمد صالح.

كما أثیرت معضلة اختطاف ختم الرئاسة من طرف شقیق الرئیس السعید بوتفلیقة، وكذلك واقعة  

دولة  بزرالدة    بضواحي  الجزائر  العاصمة  مع  نھایة  شھر  مارس اللقاء  الذي  جمعھ  في  إقامة  ال

بالرئیس األسبق لیامین زروال وعدد من الوجوه السیاسیة والعسكریة السابقة، الذین قدموا اقتراحا 

على الرئیس زروال لتسیر الدولة لمرحلة إنتقالیة، ومنھ طرحت إشكالیة تدخل قوى غیر دستوریة 

 .75عصابة أو بالدولة العمیقة"في الحكم، أو ما عرف "بال

                                                           
م  الرئاسي  المتضمن  استدعاء  الھیئة  االنتخابیة  النتخاب  رئیس یتضمن  سحب  أحكام  المرسو 2019مارس   11مؤرخ  في   92ـ 19مرسوم  رئاسي  رقم   71

 الجمھوریة.
 یتضمن إنھاء مھام رئیس الھیئة العلیا المستقلة لمراقبة االنتخابات. 2019مارس  11مؤرخ في  93ـ19ـ مرسوم رئاسي رقم 
تضمنة تعیین رئیس وأعضاء الھیئة العلیا  المستقلة لمراقبة یتضمن إلغاء  المراسیم الرئاسیة الم 2019مارس  11مؤرخ في  94ـ19ـ مرسوم رئاسي رقم 

 .2019مارس  11الصادرة في  15االنتخابات، مأخوذة جمیعھا من الجریدة الرسمیة عدد 
  https://aljazair1.comعلى الرابط .  النص الكامل لرسالة الرئیس بوتفلیقة  72
 .2019لعام  15من إحداث وظیفة نائب الوزیر األول الجریدة الرسمیة رقم یتض 2019مارس  11مؤرخ في  95ـ 19مرسوم رئاسي رقم   73
 https://www.aps.dzمن الدستور(قاید صالح). على الرابط  102وكالة األنباء الجزائریة، الحل للخروج من األزمة منصوص علیھ في المادة  74
. على الرابط 2019أفریل  2عثمان لحیاني، قائد الجیش الجزائري یصف مجموعة بوتفلیقة بالعصابة ویستعجل  تنحیھ،  75

https://www.alaraby.co.uk 
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مقابل ھذه التناقضات الحاصلة في داخل المؤسسات الدستوریة ظھر الحراك منسجما خاصة عند 

، وھي الصورة التي طرحت التساؤل حول ھویة القوى التي دعمت 2019فیفري  22انبعاثھ في 

الحراك  لمن  م  إعالنتماسكھ؟  في  رأینا  أن  محاولة  تقدیم  إجابة  قاطعة  لھذا  التساؤل  في  ظل  عد

یمثلونھ تنطوي على مجازفة لتقویضھ، لكن تتبع مختلف المسارات التي سلكھا الحراك الشعبي، 

وتصاعد  وتیرة  المطالب  التي  عبر  عنھا  من  خالل  الشعارات  والھتافات  التي  مألت  الشوارع، 

لمطالبة تكشف  ضمنیا  على  تعدد  القوى  التي  اجتمعت  وأوصلت  الشعب  إلى  الخروج  للشارع،  وا

من الدستور، واالحتكام إلى إرادتھ دون واسطة، ونستطیع ذكر على  8و7بإحترام أحكام المادتین 

سبیل  المثال،  نشطاء  شبكات  التواصل  االجتماعي،  حركة  "مواطنةـ  دیمقراطیة"،  الراغبون  في 

الترشح  للرئاسیات،  شخصیات  مستقلة  وشخصیات  وطنیة،  األحزاب  الیساریة،  األحزاب 

 میة، النقابات والمنظمات المھنیة، الطلبة   الحركة األمازیغیة، الجالیة الجزائریة بالخارج.  اإلسال

من جھة أخرى شكلت السیاسات القطاعیة الفاشلة، والتخویف الشعبي من فرضیة ما سیحصل كما 

في سوریا ومصر، التي أراد بعض  المسؤولین تمریرھا، وسیاسة المؤامرة التي تستھدف استقرار 

الجزائر  مثلما  حصل  في  العشریة  السوداء،  عناصر  ضغط  ولدت  انفجار  الشارع  الذي  كبتھ  ولم 

 تنجح ریاح الثورات العربیة أن تحركھ من قبل.

، وبعد تثبت 76قدم الرئیس بوتفلیقة استقالتھ لرئیس المجلس الدستوري 2019أفریل  2في مساء 

ر النھائي وتولي عبدالقادر بن صالح البرلمان من شغور منصب رئیس الجمھوریة، أعلن الشغو

أعلن  عن  إجراء  االنتخابات  2019أفریل   9رئیس  مجلس  األمة  رئاسة  الدولة  بالنیابة،  وفي  

، لكن الشعب لم یتقبل ھذه االنتخابات خاصة في ظل غیاب ضمانات 2019جویلیة  4الرئاسیة في 

ترشحین وقرر استحالة إجراء ) الم2نزاھتھا، ومن جھة أخرى رفض  المجلس الدستوري الملفین (

 .77وتأجیلھا 2019جویلیة  4االنتخابات الرئاسیة في 

ھذه المرحلة اإلنتقالیة العصیبة زادتھا محاوالت التدخل الخارجي ثقال، من خالل محاولة التدخل 

التي أبدتھا بعض  القوى األجنبیة نذكر على رأسھا فرنسا والوالیات المتحدة األمریكیة، اإلمارات 

 ربیة المتحدة بشكل غیر مباشر، على خالف الموقف الروسي الداعم للجزائر.الع

الطرف الفرنسي أراد إقحام نفسھ في الشأن الجزائري من خالل التعلیق على كل ما حصل في *

بدایة إلى فترة   Emmanuel Macronالجزائر، حیث دعا الرئیس الفرنسي إیمانویل ماكرون 

الدعم للرئیس الجزائري األسبق، ثم جاء تصریح وزیر خارجیة فرنسا  إنتقالیة لمدة معقولة مظھرا

" بأن فرنسا تأمل في أن یتم سریعا إطالق دینامیة Jean-Yves Le Drianجان إیف لدوریان"

                                                           
 .2019أفریل  3، المؤرخة في 21، یتعلق بالشغور النھائي لرئاسة الجمھوریة، الجریدة الرسمیة عدد 2019أفریل  3تصریح مؤرخ في   76
 12، الصادرة في   38الرسمیة عدد  ، یتضمن رفض  ترشح النتخاب رئیس الجمھوریة، الجریدة2019جوان   1/ ق.م.د/  المؤرخ في  18رار رقم الق 77

  .2019جوان 
    ، یتضمن رفض ترشح النتخاب رئیس الجمھوریة، المرجع السابق.2019جوان   1المؤرخ في  19/ق.م.د/ 19القرار رقم ـ 

، وإعادة تنظیم العملیة 2019جویلیة  4، (المتعلق باستحالة  إجراء انتخاب رئیس الجمھوریة  في 2019جوان  1المؤرخ في  19/ ق.م.د/20ـ القرار رقم 
 .2019جوان  12الصادرة في   38االنتخابیة من جدید)، الجریدة الرسمیة عدد 
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وھو  ما  رفضھ  الشعب  جملة ، 78جدیدة  من  شأنھا  تلبیة  التطلعات  العمیقة  للشعب  الجزائري"

القرارات" األمر الذي جعل فرنسا  إمارات والشعب ھو سیّدوتفصیال رافعا شعارات "ال فرنسا ال 

تنقص  من حدة تدخلھا وترجع  Jean-Yves Le Drianعلى لسان لدوریان  2019أوت  29في 

  :79للجزائریین إیجاد مسار التحوالت الدیمقراطیة

«Le  seul  souhait  de  la  France,  c’est  que  les  Algériens  trouvent  ensemble 

les  chemins  d’une  transition  démocratique » ومن  خاللھا  الالئحة  التي  اصدرھا  ،

البرلمان  األوربي  لوضعیة  حقوق  اإلنسان  في  الجزائر،  وھو  ما  اعتبره  رئیس  المجلس  الوطني 

لحقوق اإلنسان البروفیسور بوزید لزھاري "استھداف مقصود للجزائر في حین أن ھذه الجھات لم 

واحدة،  وھي  تشاھد  األسلوب  الحضاري  الذي  اعتمدتھ  السلطات  خالل  تذكر  بالدنا  بكلمة  خیر

 . 80مرافقة المسیرات ، فلم ترق قطرة دم واحدة ولم نسجل ال قتیال وال جریحا"

الموقف  الفرنسي  لم  یكن  بعیدا  عن  التوقع  بالنظر  إلى  أھمیة  المصالح  التي  تجنیھا  فرنسا  من 

خل  السلطة  وفي  الخارج،  ومنھ  تخوفھا  من  فقدان الجزائر،  ووجود  عدد  من  الموالین  لھا  في  دا

نفوذھا في المستعمرة السابقة لھا، لذلك فتغییر عناصر النظام ومغادرة العدید من المحسوبین على 

الطرف الفرنسي، والحذر الذي تبدیھ المؤسسة العسكریة من فرنسا شكّل تحوال في مسار العالقات 

وتر علنا بسبب ملف الذاكرة واألرشیف والمطالبة بخرائط الجزائریة الفرنسیة التي ظھر فیھا الت

 النفایات النوویة.

وھي المسألة التي أدت حسب البعض  إلى إلغاء الزیارة الرسمیة لرئیس الوزراء الفرنسي جان  

" بعد أن قررت فرنسا تقلیص  عدد الوفد، باإلضافة إلى مسائل أخرى Jean Castexكاستیكس"

ربیة الذي تتباین فیھ مواقف البلدین، الجزائر الداعمة لجبھة البولیساریو، تتعلق بملف الصحراء الغ

بینما تدعم فرنسا خطة المملكة المغربیة في الحكم الذاتي، وتم إنشاء لجنة دعم  في مدینة الداخلة 

في  الصحراء  الغربیة  من  طرف  حزب  الرئیس  ماكرون،  مع  وجود  جماعات  ضغط  تعمل  ضد 

 . 81فرنسا التفاھم بین الجزائر و

الوالیات المتحدة األمریكیة أبانت تدخال واضحا في الشأن الجزائري، فالمتحدث باسم الخارجیة *

:"نحن نراقب التظاھرات في الجزائر ھ"صرح أنRobert Palladinoاألمریكیة روبرت باالدینو"

السلمي...  أن الوالیات المتحدة تدعم الشعب الجزائري وحقھ في التظاھر و وسنواصل فعل ذلك...

،ھذا  الموقف  خلق  امتعاضا  لدى 82وتدعو  السلطات  الجزائریة  إلى  احترام  حق  التظاھر"

                                                           
 https://m.arabi21.comط على الراب لماذا تالحق فرنسا تطورات حراك الجزائر... أین مصالحھا؟ 78

79 La France se prononce de nouveau sur la situation politique en Algérie. Récupéré de 
https://www.observalgerie.com/Politique  

 https://www.maghrebvoices.comعلى الرابط  . لزھاري: أطراف خارجیة تستھدف الجزائر باسم حقوق اإلنسان80 
 على الرابط  .  بین الجزائر وفرنسا: باریس متھمة باالستفزاز أزمة81 

https://www.france24.com/ /ar/ االستفزاز-بـ-متھمة-باریس-وفرنسا-الجزائر-بین-أزمة-20210410األخبارالمستمرة/  
https://www.jeune-independant.net/les-lobbies-des-pivots-incontournables-pour-lalgerie/ 

 .https://www.elbiledأمریكا تصدر بیانا حول الوضع في الجزائر... ونشطاء یردون ال دخل لكم. على الرابط  82
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المتظاھرین الذین رفعوا شعارات رافضة لكل تدخل أجنبي وأن األمر یخص  الجزائریین وحدھم " 

 ".It’s family issueزیتنا في دقیقنا"،"

موقفھا،  فأكد  تصریح  القائم  باألعمال  بسفارة ھذا  ما  جعل  الوالیات  المتحدة  األمریكیة  تغیر   

" لقناة الحرة أن قضیة الحراك مسألة Goutam Ranaالوالیات المتحدة في الجزائر قوتام رانا"

 .83خاصة ویعود للجزائریین وحدھم تحدید مستقبل بلدھم، وتطویر مؤسساتھم وحكومتھم

حول ممارسات  2020دولي لعام لكنھا عادت مرة أخرى للشأن الجزائري من خالل التقریر ال 

حقوق اإلنسان في الجزائر،  ووضعت قائمة االنتھاكات في عدید المجاالت التي  ترتبط  بالحقوق 

، في المقابل الجزائر لم تقحم نفسھا في األزمة التي شھدتھا الوالیات المتحدة األمریكیة 84والحریات

 بین الرئیسین ترامب وبایدن.بمناسبة اإلنتخابات الرئاسیة األمریكیة  2021في جانفي 

الموقف األمریكي والفرنسي ال یخرجان من دائرة الخطة الممنھجة التي تعتمدھا القوى الكبرى  

في  عدم  ترك  الدول  العربیة  تشق  طریق  التقدم،  وتبقى  خاضعة  لرقابتھا  على  حد  تعبیر  المؤرخ 

 :"Jacques Berqueالفرنسي  جاك بارك "

"les puissants de ce monde ne laisseront jamais se développer à leur guise 

trois  pays  arabes  :  l’Irak,  l’Egypte  et  l’Algérie.  De  par  leurs  idéologies 

politiques,  leurs  histoires,  leurs  populations  instruites  et  leurs  potentiels 

économiques, ces trois Etats doivent demeurer sous un étroit contrôle ."85 

اإلمارات العربیة المتحدة: لم تعلن بشكل رسمي موقفھا تجاه الحراك الشعبي، لكن اھتمامھا البالغ *

بما یحصل في الجزائر من خالل وسائل إعالمھا كان واضحا جدا، على إعتبار أن اإلمارات من 

كل  الفت  دائرة  التعامالت أولى  الدول  التي  ساندت  وصول  الرئیس  بوتفلیقة  للحكم،  واتسعت  بش

واالستثمارات  اإلماراتیة  في  الجزائر،  لذلك  فرفض  العھدة  الخامسة  سبب  لھا  تخوفا  من  ضیاع 

 مصالحھا بالدرجة األولى. 

ناھیك عن التخوف من انتقال تجربة نجاح الشعب الجزائري في تحقیق الدیمقراطیة إلى اإلمارات، 

مصالح األنظمة العربیة التقلیدیة، فدمار الدول العربیة مما یضعف شأفة الحكام، وھذا یتعارض  مع 

یخدم  األنظمة  االستبدادیة،  باإلضافة  إلى  سیاسة  التطبیع  التي  تعتمدھا  دولة  اإلمارات  مع  الكیان 

جعل الحراك ینادي صراحة  اإلسرائیلي، عكس الموقف الجزائري الرافض  للتطبیع، األمر الذي

 . 86"اقطعوا العالقات مع اإلمارات"  ال لإلمارات في أرض الشھداء"بقطع العالقات مع اإلمارات 

                                                           
 https://www.alhurra.comالقائم بأعمال السفارة األمریكیة في الجزائر: واشنطن تدعم حق الشعب في التظاھر السلمي. على الرابط  83

84  Les Etats-Unis énumèrent les violations des droits de l’homme en Algerie. Récupéré de https://www.tsa-algerie.com 
85  Le   Hirak,   l’ANP Et   la   cruciale   équation   des   relations   internationale.   Récupéré   de 
https://www.elwatan.com/edition/contributions/le-hirak-lanp-et-la-cruciale-equation-des-relations-internationales-05-
08-2019 

 https://ultraalgeria.ultrasawt.comعلى الرابط . اإلمارات والحراك الجزائري... عداء قدیم متجدد 86
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الموقف الروسي:  خلقت روسیا الفارق في المواقف الدولیة،  من  خالل دعمھا لخطط السلطات *

وزیر خارجیة روسیا في Sergy Lavrov الجزائریة لالستقرار، وھو ما أكده سیرغي الفروف

عمامرة ( نائب الوزیر األول  ووزیر الخارجیة سابقا) اللقاء الصحفي الذي جمعھ مع رمضان ل

 Belyaev  Igor كما أكد سفیر روسیا بالجزائر إیغور بلییف ، 201987مارس  19موسكو في ب

 la  Russie  rejette  toute  ingérence» على  رفض  روسیا  لكل  تدخل  أجنبي  في  الجزائر

étrangère dans les affaires intérieures de l’Algérie«88. 

كما  ذكرت  بعض  الوسائط  اإلعالمیة  التحذیر  الروسي  لفرنسا  لمنع  كل  محاولة  تدخل  في  الشأن  

ویفسر  الموقف  الروسي  الداعم  للجزائر  عمق  العالقات  ،)Buzzanca,  2019(الجزائري

، وحجم المصالح التي تجمع بین البلدین، فروسیا شریك استراتیجي 89الجزائریة ـ الروسیة من جھة

%  من  الترسانة  العسكریة 70)، إذ Chémali,  2019خاصة  في  المجال  العسكري( للجزائر

الجزائریة روسیة الصنع، مما جعل الجزائر تحتل مراتب الصدارة في ترتیب الجیوش في المنطقة 

العربیة  وفي  إفریقیا،  وتشكل  مصدر  قلق  للعدید  من  الدول  باإلضافة  إلى  مجاالت  تعاون  عدیدة 

 .V" Sputnik V"90 سبوتنیك أخرھا اللقاح الروسي

من جھة أخرى تعد الجزائر البوابة اآلمنة لروسیا لتنمیة عالقاتھا مع إفریقیا، وتوسیع نفوذھا على 

حساب القوى التقلیدیة التي تستحوذ على المنطقة مثل فرنسا، الصین والوالیات المتحدة األمریكیة، 

ا، وظھرت للعلن في إطار قمة روسیاـ إفریقیا وھي االستراتیجیة الجدیدة التي تسعى لتحقیقھا روسی

 ). 2021بلحمیتي،  &(خرباشي  2019"عام Sotchiالمنعقدة بسوتشي"

في مقابل ھذا التجاذب الدولي حول الوضع في الجزائر تمّ تشكیل ھیئة الوساطة والحوار الوطني 

 ،APN(91برئاسة  كریم  یونس(  رئیس  سابق  للمجلس  الشعبي  الوطني   2019جویلیة   25في  

للبحث  عن  حلول  لألزمة  السیاسیة  للبالد  التي  عمدت  إلى  توسیعھا  من  خالل  تشكیل  لجنتھا 

عضو من الشخصیات الوطنیة وزراء سابقون  41، التي تضم 2019جویلیة  17االستشاریة في 

وخبراء  ونشطاء  بالحراك،  و  رغم  االنتقادات  التي  طالت  الھیئة  خاصة  حول  كیفیة  ومعاییر 

من  اللقاءات  والحوارات  مع  مدى  تجاوبھا  مع  مطالب  الحراك،  لكنھا  وبعد  العدیداختیارھا،  و

 2019سبتمبر  8األحزاب السیاسیة، الشخصیات، المنظمات، نشطاء من الحراك، قدمت بتاریخ 

 تقریرھا لرئیس الدولة، الذي ارتكز على مقترحین رئیسیین:

                                                           
     https://arabic.sputniknews.com. على الرابط روسیا تدعم خطط السلطات الجزائریة لالستقرار على أساس الحوار واحترام الدستور 87

88  La Russie s’exprime sur la situation politique en Algérie. Récupéré de https://www.observalgerie.com 
 https://www.aps.dz. على الرابط  بوتین یؤكد دعم موسكو للخط المتوازن الذي تتبعھ الجزائر في الشؤون الدولیة واإلقلیمیة 89
 https://www.arabic.sputniknews.comتبون یشكر روسیا... الجزائر تعلن عن تعاون ثنائي لتصنیع لقاح سبوتنیك. على الرابط  90

Défense: l’Algerie se veut un pays pivot dans une zone de tempêtes. Récupéré de https://kapitalis.com  
، وتم تعیین 2021ماي  18وأنھیت مھامھ في  2020فیفري  15عیّن السید كریم یونس وسیط للجمھوریة  في  عقب انتھاء مھام ھیئة الوساطة والحوار 91

 السید إبراھیم مرّاد المكلف بمناطق الظل محلھ.
 .2020ري فیف 19، الصادرة في 9یتضمن تأسیس وسیط الجمھوریة، الجریدة الرسمیة عدد  2020فیفري  15المؤرخ في  45ـ 20ـ مرسوم رئاسي رقم 
 ، یتضمن تعیین وسیط الجمھوریة، المرجع نفسھ. 2020فیفري  15المؤرخ في 46ـ20ـ مرسوم رئاسي رقم 
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). 2021ـ 1991الدولـة ( روسیا: مواجھة األزمات و رھان الحفاظ على استمراریـة –). الجزائر 2021خرباشي، ع.، & بلحمیتي، م. أ.(
 . ۱۰۱ -٥۷، ص ص ۱٤الدراسات العربیة األوراسیة، 

اإلنتخابات ومن أھم التعدیالت إبعاد اإلدارة  : تمّ تعدیل قانون92اقتراح تعدیل قانون اإلنتخابات *

عن  عملیة  تنظیم  اإلنتخابات  واسنادھا  للسلطة  الوطنیة  المستقلة  لالنتخابات،  مع  قابلیة  قراراتھا 

منھ  شرط  حصول  المترشح  لرئاسة  139للطعن  أمام  المجلس  الدستوري،  كما  اشترطت  المادة  

ح  من  طرف  المرشح  شخصیا،  لمواجھة الجمھوریة  على  شھادة  جامعیة،  وإیداع  ملف  الترش

 التي تم تأجیلھا. 2019أفریل 18الثغرات التي شھدھا إیداع ملفات الترشح النتخابات 

: في سبیل ضمان نزاھة وشفافیة اإلنتخابات استحدثت 93إحداث سلطة وطنیة مستقلة لالنتخابات *

ت  االنتخابیة  رغم  المفارقة سلطة  وطنیة  مستقلة  لالنتخابات،  تتولى  تنظیم  ومراقبة  جمیع  العملیا

المتضمن  التعدیل    01ـ16من  القانون  رقم   194الدستوریة  الحاصلة  بسبب  وجود  نص  المادة  

،  التي  تنص  على  إحداث  ھیئة  علیا  مستقلة  لالنتخابات  ولم  تذكر  مطلقا 2016الدستوري  لعام  

ظات التي طالت تشكیلة السلطة المستقلة، ولم یتم دستوریا إلغاء أو تعدیل الدستور، وكذلك التحف

عضوا  یعینھم  رئیس  الجمھوریة،  وھي  الطریقة  التي  انتقدت  على  50السلطة،  التي  كانت  تضم  

أساس أن التعیین یبقي األعضاء خاضعین للسلطة التنفیذیة، مما یؤثر على نزاھة وحیاد المكلفین 

 باإلشراف على اإلنتخابات.

اإلنتخابات  الرئاسیة،  وخلق  مناخ  إیجابي  لتعزیز باإلضافة  إلى  إجراءات  تھدئة  من  خالل  تنظیم  

الثقة  بین  السلطة  والشعب،  وإطالق  سراح  الموقوفین،  ورحیل  الحكومة  القائمة  وتكوین  حكومة 

 كفاءات لتصریف األعمال.

بأن الخیار األسلم ھو العودة   94على إثرھا اقترحت المؤسسة العسكریة برئاسة القاید أحمد صالح

یة من خالل إعادة تشكیل أھم المؤسسات الدستوریة على رأسھا مؤسسة رئیس للمشروعیة الدستور

تمّ استدعاء الھیئة الناخبة للمرة الثالثة لالنتخابات الرئاسیة  2019سبتمبر  15الجمھوریة، فبتاریخ 

، التي عرفت ترشح كل من السادة: عبد المجید تبون، عبد القادر بن قرینة، 2019دیسمبر  12في 

لیس، عزالدین میھوبي، عبد العزیز بلعید، وعرفت فوز المترشح الحرّ عبد المجید تبون علي بن ف

تعھدا   54، والذي كان قد قدم 95%38%، ونسبة مشاركة قدرت ب 58,2في الدور األول بنسبة 

جمھوریة  جدیدة"،  حملت  العدید  من  التزاما  من  أجل 54في  برنامجھ  السیاسي  بعنوان"  

 ، والتي سنذكر أھم مجاالتھا.96ائر الجدیدةاإلصالحات لبناء الجز

 .2019دیسمبر  12ـ إصالحات النظام السیاسي لما بعد االنتخابات الرئاسیة لـ 2

                                                           
یتعلق  بنظام  2016أوت   25المؤرخ  في   16/10،المعدل  والمتمم  للقانون  العضوي  رقم  2019سبتمبر   14المؤرخ  في   08ـــ  19القانون  العضوي  رقم 92

 .2019سبتمبر  15، المؤرخة في 55دد االنتخابات، الجریدة الرسمیة ع
 15، الصادرة في 55، یتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة لالنتخابات، الجریدة الرسمیة عدد 2019سبتمبر  14المؤرخ في  07ـ19القانون العضوي رقم  93

 .2019سبتمبر 
إلى جوار ربھ، وخصھ الشعب والدولة بجنازة   2019دیسمبر 23صالح في مباشرة عقب تسلم الرئیس عبد المجید تبون لمھامھ انتقل الراحل القاید أحمد  94

 مھیبة فاقت الجنائز الرئاسیة.
 18المؤرخة  في   78،  یتضمن  النتائج  النھائیة  النتخاب  رئیس  الجمھوریة،  الجریدة  الرسمیة  رقم  2019دیسمبر 16مؤرخ  في   19/إ.م.د/03إعالن  رقم95 

 .2019دیسمبر 
 https://eldjoumhouria.dzعلى الرابط .  تبون: التزامات تجسدت لبناء جزائر جدیدةالرئیس عبد المجید  96
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). 2021ـ 1991الدولـة ( روسیا: مواجھة األزمات و رھان الحفاظ على استمراریـة –). الجزائر 2021خرباشي، ع.، & بلحمیتي، م. أ.(
 . ۱۰۱ -٥۷، ص ص ۱٤الدراسات العربیة األوراسیة، 

اإلخفاق الحاصل في النظام السیاسي من جراء الممارسات السلبیة للسلطة واالستحواذ علیھا شكل 

التغییر الحقیقي في النظام بضرورة إحداث  2019فیفري  22مطلبا واضحا للحراك الشعبي في 

السیاسي،  ممّا  دفع  الرئیس  عبد  المجید  تبون  إلى  إعالن  جملة  من  اإلصالحات  نورد  بعضا  منھا 

الرتباطھا  بموضوع  ھذه  الدراسة،  والسؤال  المطروح  ھو:  ھل  تعتبر  ھذه  اإلصالحات  عمیقة، 

الشعب عموما، أم أنھا استطاعت قطع الصلة مع الممارسات السابقة التي أنھكت النظام السیاسي و

 أولیة وال یزال النظام السیاسي بحاجة لحزمة أخرى من اإلصالحات؟

 

 ـ تعدیل الدستور عن طریق االستفتاء الشعبي.1ـ 2 

من أول تعھدات الرئیس عبد المجید تبون إجراء مراجعة واسعة ومعمقة للدستور، تبعا لذلك تمّ  

طرح لإلثراء والنقاش  2019ماي  7تكلیف لجنة إلعداد المشروع التمھیدي لتعدیل الدستور، وفي 

في من طرف األكادیمیین واألحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم، لتنتھي 

شھر جوان مرحلة تقدیم المقترحات، ثمّ الصیاغة النھائیة لمشروع تعدیل الدستور، وعرضھ على 

عرض  على االستفتاء الشعبي   حیث  2020نوفمبر  1كل غرفة من البرلمان للموافقة علیھ، و في 

 . 97%23,84% بنسبة مشاركة تقدر بـ   66,80حاز على موافقة 

تحدید تجدید العھدة الرئاسیة بمرة واحدة، والعھدة البرلمانیة بعھدتین  من أھم التعدیالت الواردة بھ،

على  األكثر،  إحداث  المحكمة  الدستوریة،  اعتماد  منصب  الوزیر  األول  في  حالة  التوافق  بین 

األغلبیة الرئاسیة واألغلبیة البرلمانیة، ورئیس الحكومة عندما تتمخض  عن االنتخابات التشریعیة 

مختلفة  عن  األغلبیة  الرئاسیة،  ویتولى  رئیس  الحكومة  تنفیذ  برنامج  األغلبیة أغلبیة  برلمانیة  

  البرلمانیة.

عند ھذه النقطة المفصلیة في العالقة بین الحكومة والبرلمان، یبدو أن رغبة المؤسس الدستوري  

في  إحداث  التغییر  تستند  لمحاولة    سدّ الثغرات  التي  من  المتوقع  أن  تطرأ  في  ظل  2020لعام  

التحوالت السیاسیة التي تشھدھا الدولة  والمجتمع في سبیل ضمان أكبر قدر  من استقرار النظام 

خاصة ) بین األغلبیتین الرئاسیة والبرلمانیة، La Cohabitationالدستوري، من خالل التعایش (

 في حالة وجود أغلبیة برلمانیة مختلفة عن األغلبیة الرئاسیة.

وتقریر  االنتخابات  التشریعیة  طني،  تعدیل  قانون  االنتخابات،حل  المجلس  الشعبي  الوـ 2ـ 2

 المسبقة.

من  بین  المطالب  التي  نادى  بھا  الحراك  الشعبي،  وتضمنھا  برنامج  الرئیس  عبد  المجید  تبون  

اإلصالح  الشامل  للدولة  بكل  فروعھا  ومؤسسات  الجمھوریة،  و  أخلقة  السیاسة  والحیاة  العامة 

لنظر  لتعالي  العدید  من  االصوات  التي  تدعو  لحل  المجلس  الشعبي وتعزیز  الحكم  الراشد،  وبا

                                                           
حول مشروع تعدیل الدستور، الجریدة  2020، یتضمن النتائج النھائیة الستفتاء أول نوفمبر سنة 2020نوفمبر  12، المؤرخ في 20/ إ.م.د/ 1إعالن رقم  97

 .2020دیسمبر  3، المؤرخة في 72الرسمیة رقم 
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). 2021ـ 1991الدولـة ( روسیا: مواجھة األزمات و رھان الحفاظ على استمراریـة –). الجزائر 2021خرباشي، ع.، & بلحمیتي، م. أ.(
 . ۱۰۱ -٥۷، ص ص ۱٤الدراسات العربیة األوراسیة، 

الوطني،  الذي  أثیرت  بصدده  مسألة  إقحام  المال  السیاسي  في  انتخاب  أعضائھ  قرر  رئیس 

، معلال قراره بإبعاد المال 98من الدستور حل المجلس الشعبي الوطني 151الجمھوریة طبقا للمادة 

 .99ت، وتمكین فئة الشباب من اقتحام المؤسسات المنتخبةالفاسد أو غیر الفاسد من االنتخابا

في ھذا السیاق تمّت إعادة صیاغة اإلطار القانوني لالنتخابات بإصدار رئیس الجمھوریة لألمر  

،  یتضمن  القانون  العضوي  المتعلق  بنظام 2021مارس   10المؤرخ في  01ـ 21رقم  

ماد  طریقة  االقتراع  النسبي  على  القائمة ،  الذي  نذكر  من  بین  أھم  ما  ورد  فیھ  اعت100االنتخابات

، والتي تشكل 101المفتوحة وبتصویت تفضیلي دون المزج بالنسبة لالنتخابات المحلیة والتشریعیة

إضافة جدیدة في النظام االنتخابي وتقضي على جمود نظام القائمة المغلقة التي تترك مجاال واسعا 

 وائم الترشیحات. للمزایدة وتدخل المال السیاسي في سبیل تصدر ق

لكننا نثیر التساؤل حول مدى تمكّن جمیع الھیئة الناخبة، خاصة الذین ال یعرفون القراءة والكتابة 

من االختیار والترتیب داخل القوائم المترشحة  من دون مزج بین القوائم وبطریقة حقیقیة ونزیھة؟ 

عد على القوائم المترشحة في ظل وماذا عن اإلشكالیات التي ممكن أن تطرحھا عملیة توزیع المقا

 عدم ترتیب الناخب لجمیع المقاعد المطلوب شغلھا، واكتفائھ مثال بترتیب البعض  منھا دون كلھا؟

من األمر   191/3من أجل تمكین فئة النساء والشباب من دخول الحیاة البرلمانیة، اشترطت المادة 

لشعبي الوطني مراعاة مبدأ المناصفة تحت طائلة رفض  قائمة المترشحین للمجلس ا 01ـ 21رقم 

) الترشیحات للمترشحین الذین تقل 1/2، وأن تخصص  على األقل نصف (102بین النساء والرجال

)  مرشحي  القائمة  على  األقل  مستوى 1/3)  سنة،  وأن  یكون  لثلث(40أعمارھم  عن  أربعین  (

 .103جامعي

لكن في مقابل ھذه الشروط تطرح مسألة مستوى التكوین السیاسي لدى الشباب وحتى لدى النساء،  

فھل أن قوائم الترشیحات تكتفي بمراعاة ھذه الشروط القانونیة العامة أم ال بد علیھا أن تأخذ بعین 

                                                           
فیفري  28،  الصادرة  في  14،  یتضمن  حل  المجلس  الشعبي  الوطني  الجریدة  الرسمیة  عدد  2021فیفري   21المؤرخ في   77ـ 21مرسوم  رئاسي  رقم   98

2021. 
 ".رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون: "لقد قررت حل المجلس الشعبي الوطني وسنمر مباشرة من اآلن إلى انتخابات خالیة من المال الفاسد... 99
على موقع المؤسسة العمومیة للتلفزیون الجزائري  2021فیفري  18بمناسبة ذكرى یوم الشھید المصادف لـ لألمة ـ مقتطف من خطاب رئیس الجمھوریة  

www.entv.dz. 
مارس  10، الصادرة في 17، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات الجریدة الرسمیة عدد 2021مارس  10المؤرخ في  01ـ 21أمر رقم  100

2021. 
 .01ـ21من األمر رقم  191، 169المادتان   101
المتضمن القانون العضوي المتعلق  01ـ21من األمر رقم  317ة نظرا لصعوبة إعمال مبدأ المناصفة في االنتخابات التشریعیة المقبلة، فقد نصت الماد 102

 بنظام االنتخابات على ما یلي:
حین المقدمة تحت "بصفة إنتقالیة، وفقط بالنسبة النتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تلي صدور ھذا األمر المتضمن القانون العضوي، یمكن قوائم المترش

من ھذا القانون  191ائم المستقلة في الدوائر االنتخابیة التي لم تتمكن من تحقیق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة رعایة األحزاب السیاسیة أو القو
 بقبولھا."العضوي، أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتھا بترخیص لشرط المناصفة، وفي ھذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على ھذه القوائم وتصرح 

على  إمكانیة  منح  الدولة  لمساعدات  محتملة  للمترشحین  الشباب  في  القوائم  المستقلة  بمناسبة  االنتخابات  01ـ21من األمر رقم  4البند   87دة  نصت  الما 103
 التشریعیة والمحلیة.
شحین االحرار، الجریدة الرسمیة ، یحدد كیفیات تكفل الدولة بنفقات الحملة االنتخابیة للشباب المتر2021ماي  5مؤرخ في  190ـ 21ـ مرسوم تنفیذي رقم 

 .2021ماي  5، الصادرة في 33عدد 
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مثیلیة  على االعتبار  مدى  جاھزیة  المترشحین  لتقدیم  أداء  برلماني  فعال،  وترجیح  االعتبارات  الت

 االعتبارات الخاصة، ولیس فقط مأل القوائم باألسماء؟  

شروطا جدیدة للمترشح للمجلس الشعبي الوطني  01ـ21من األمر رقم  200كما تضمنت المادة 

منھا  أال  یكون  معروفا  لدى  العامة  بصلتھ  مع  أوساط  المال  واألعمال  المشبوھة  وتأثیره  بطریقة 

الختیار الحر للناخبین وحسن سیر العملیة االنتخابیة، وأال یكون قد مباشرة أو غیر مباشرة على ا

مارس عھدتین برلمانیتین متتالیتین أو منفصلتین، وإذا كان الشرط األخیر سھل التثبت منھ، فإن 

الشرط  األول  المتعلق  بإبعاد  المال  السیاسي  عن  الترشح  یحتاج  آللیات  قانونیة  وجزاءات  أكثر 

المعتبر للذین یقحمون المال السیاسي  في العملیات االنتخابیة للتأثیر على  صرامة، بالنظر للعدد

 ومحاولة المساس بشفافیة ونزاھة االنتخابات. الناخبین وحتى على سیر مختلف العملیات االنتخابیة

وھو  ما  تأكد  من  خالل  رفض  السلطة  المستقلة  لالنتخابات  بمناسبة  فحص  ملفات  الترشح  

قائمة  ترشیحات    بسبب  1199،  لما  یساوي2021جوان   12عیة  المنظمة  في  لالنتخابات  التشری

 .104الصلة بالمال واألعمال

القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، قام رئیس  المتضمن  01ـ 21عقب إصدار األمر رقم 

جوان  12الجمھوریة  باستدعاء  الھیئة  الناخبة  النتخاب  أعضاء  المجلس  الشعبي  الوطني  في  

كشف رئیس السلطة الوطنیة المستقلة لالنتخابات في أخر یوم  2021أفریل  27، ولغایة 2021105

حزب سیاسي  53من قبل  1813استمارة ترشح، منھا  4882إلیداع ملفات الترشح أنھ تم سحب 

 حزب في جمع التوقیعات المتطلبة قانونا.  19والباقي لقوائم مستقلة، وقد نجح فقط 

والیة  23ألف توقیع في  25حزبا تخطي عتبة جمع التوقیعات المقدرة بـ  34في حین لم یستطع 

)  توقیع  عن  كل 100قائمة  مستقلة  في  جمع  التوقیعات  المقدرة  بمئة  ( 765على  األقل،  ونجحت  

لكن تطرح  106آالف قائمة سحبت استمارات الترشح 3مقعد مطلوب شغلھ من مجموع أكثر من 

على  تقدیم  بدائل  حقیقیة  وبرامج  سیاسیة  واضحة،  أم  أنھا  تبقى مسألة مدى قدرة القوائم المستقلة 

قوائم شخصیة ال تعكس إال توجھات أصحابھا، بالنظر إلى أنھا تفتقر للتجربة و لقواعد نضالیة من 

 الشعب؟  

)  أحزاب  ھي:  جبھة  القوى 6في  المقابل  قررت  مقاطعة  االنتخابات  التشریعیة  ستة  (

) اإلتحاد من PT)، حزب العمال(RCDجل الثقافة والدیمقراطیة ()، التجمع من أFFSاالشتراكیة(

)، MDS) برئاسة زبیدة عسول، والحركة الدیمقراطیة االجتماعیة (UCPأجل التغییر والرقي (

) برئاسة كریم طابو (غیر معتمد) مرجعة قرارھا UDSحزب اإلتحاد الدیمقراطي واالجتماعي (

                                                           
104 Législatives: près de 1200 listes rejetées pour des liens aux milieux suspects de l’argent et des affaires. Récupéré de 
https://www.algerie-eco.com/2021/05/10/legislatives-pres-de-1200-listes-rejetees-pour-des-liens-aux-milieux-suspects-
de-largent-et-des-affaires/ 

، یتضمن استدعاء الھیئة الناخبة النتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة 2021مارس  11المؤرخ في  96ـ 21مرسوم رئاسي رقم  105
 .2021مارس  11، الصادرة في 18 عدد
  https://ina-elections.dzدمحم شرفي رئیس السلطة الوطنیة المستقلة لالنتخابات.على الرابط ندوة صحفیة للدكتور  106
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ر بھا البالد لیست حال لألزمة المتعددة األبعاد، ولم تعد إلى أن االنتخابات في الظروف التي تم

 .جوان أولویة بالنسبة للبعض  منھا12انتخابات 

في  107 أكبر  األحزاب  الدیمقراطیة  والعلمانیة  المعارضة  للسلطة 2021بذلك  فقدت  تشریعیات  

إلصالح )، حركة اMSPمقابل دخول األحزاب اإلسالمیة بقوة إلى التنافس، كحركة مجتمع السلم(

)،  جبھة  العدالة MR)،  حركة  النھضة(El  Binaa)،  حركة  البناء  الوطني(MRNالوطني(

)،  ممّا  یثیر  التساؤل  حول  احتمال  عودة  التیار  اإلسالمي  للواجھة  السیاسیة  مثلما FJDوالتنمیة(

 حصل في التسعینیات، وعن اآلثار المترتبة على ذلك؟ 

)،  والتجمع FLNالتقلیدیین،  جبھة  التحریر  الوطني(طبعا  إلى  جانب  مشاركة  أحزاب  السلطة  

)، لكن مع تساؤل عریض حول ھل یمكن TAJ)، وتجمع أمل الجزائر(RNDالوطني الدیمقراطي(

للشعب  أن  یمنح  ثقتھ  لھا  مجددا  بنفس  الطریقة  السابقة،  وفي  ظل  تعھد  الرئیس  تبون    بتنظیم 

األغلبیة  البرلمانیة،  خاصة  في  ظل  انتخابات  نزیھة  وما  مصیرھا  في  حالة  خروجھا  من  دائرة

وسلسلة المحاكمات التي طالت  2019فیفري  22التحوالت التي أكدھا الحراك الشعبي األصیل في 

 أمنائھا العامین السابقین؟

ھل  2017، 2012كذلك  في  ظل  غیاب  التحالفات  الحزبیة  على  غرار  ما  حصل  في  تشریعیات  

) من الحصول على ثقة الھیئة الناخبة في وسط جدلیة 19ستتمكن األحزاب السیاسیة التسعة عشر (

 1،  واستفتاء  تعدیل  الدستور  في  2019العزوف  االنتخابي  الذي  شھدتھ  االنتخابات  الرئاسیة  في  

؟ و ھل من الممكن أن تسحب القوائم المستقلة البساط من تحت األحزاب السیاسیة 2019نوفمبر 

 سي؟التي منھا ما أشھر الواقع إفالسھ السیا

 .ـ االستمرار في مكافحة الفساد وتحسین الخدمة العمومیة3ـ2

شكل  التصدي  للفساد  واسترداد  األموال  المنھوبة  من  طرف  ما  سمي  بالعصابة،  أحد  مطالب  

بدأ  القضاء  في  2019 الحراك  الشعبي  الذي  وافقتھ  المؤسسة  العسكریة،  فبدایة  من  شھر  ماي

أعمال للتحقیق معھم، وسماعھم في قضایا فساد على استدعاء وزراء ومسؤولین سامیین ورجال 

رأسھا االستفادة من امتیازات وقروض  وتحویالت مالیة محل شبھة وتھریب أموال بالعملة الصعبة 

 بطرق غیر مشروعة. 

علنیا بمحكمة سیدي أدمحم بالعاصمة محاكمة العدید من المسؤولین في  2019دیسمبر  2لتنطلق في 

، أولھا قضیة تركیب السیارات، 108ورطین في قضایا فساد ونھب المال العامالنظام السابق، المت

و مجموعة من الوزراء     ، عبد المالك سالل وأحمد أویحیىینالتي أتھم فیھا رئیسا حكومتین سابق

منھم  وزیر  الصناعة  األسبق  عبد  السالم  بوشوارب  الفارّ من  العدالة  لغایة  الیوم،  باإلضافة  إلى 

مل  المدیر  العام  السابق  لألمن  الوطني  وبعض  رجال  األعمال،  منھم  على  سبیل محاكمة  علي  ھا

                                                           
107 Législatives du 12 juin le FFS ne participera pas. Récupéré de https://www.elwatan.com  

  https://www.echoroukonline.comمحاكمة القرن تصدم الجزائریین بأرقام مھولة وتكسر جبروت كبار المسؤولین. على الرابط  108
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الذكر  علي  حداد  ومراد  عولمي  واإلخوة  كونیناف  وآخرین  وتمّ إصدار  عقوبات  في  حقھم  تصل 

 .109) سنة سجن مع غرامات مالیة معتبرة20بعضھا إلى حد عشرین (

ھذا التعھد أدرجھ أیضا الرئیس تبون ضمن برنامجھ، ویسعى لتحقیقھ میدانیا، إذ كشف في لقائھ  

عقار من بینھا شقق وقصور  44، عن استرجاع 2021أفریل  4الدوري مع وسائل اإلعالم بتاریخ 

في باریس، وأن استرجاع األموال المھربة إلى الخارج مرتبط بصدور األحكام النھائیة، وأوضح 

ملیار دینار، لم یسترجع منھا إلى غایة  6000ن قیمة القروض  التي أخذھا المتورطون قدرت بـ أ

 . 110% ، یضاف إلیھا تحویالت غیر شرعیة قاموا بھا عبر البنوك15إلى  10الیوم سوى نسبة 

وجھ  رئیس  الجمھوریة  الوزیر  األول  2021ماي   16وفي  إجتماع  مجلس  الوزراء  المنعقد  في  

دوق خاص  باألموال واألمالك المنھوبة المصادرة والتي سیتم مصادرتھا مستقبال الستحداث صن

 .  111بناء على أحكام قضائیة نھائیة في إطار قضایا محاربة الفساد

باإلضافة إلى الخرجات المیدانیة للوالة والمسؤولین لالطالع مباشرة على انشغاالت المواطنین، 

نون منھا، وحتى نقل مواساة الدولة لھم في بعض  المحن ومحاولة إیجاد حلول للمشاكل التي یعا

التي  ألمت  بھم،  وفي  إطار  ردع  بعض  المسؤولین  المتقاعسین  عن  خدمة  الشعب      عمد  رئیس 

الجمھوریة على إنھاء مھام العدید من المسؤولین، خاصة المحلیین على خلفیة التالعبات وخیانة 

طق الظل، ومسؤولین أخرین فشلوا في ضمان الخدمة األمانة في إنجاز المشاریع التي تتعلق بمنا

 .112العمومیة بصورة الئقة

كذلك بخصوص  التزام اصالح شامل للتنظیم االقلیمي ولتسییر اإلدارة المحلیة، تمّ إعادة التقسیم 

، بھدف تقریب اإلدارة 113والیة 58والیات جدیدة لیرتفع عدد الوالیات إلى  10اإلقلیمي بإحداث 

المعیشیة  خاصة بعث  التنمیة  المحلیة  في  المناطق  المعزولة،  وتحسین  الظروف  من  المواطن،  و

 للمناطق التي صنفت على أنھا مناطق ظل، تفتقر في بعض الحاالت ألبسط ظروف الحیاة العادیة. 

في المجال االقتصادي ومن أجل إیجاد موارد جدیدة لخلق الثروة أطلقت الدولة العدید من البرامج 

تجسیدھا نظمت عدة منتدیات منھا: الجلسات الوطنیة حول اقتصاد المعرفة، االقتصاد القطاعیة، ول

 الثقافي، االستثمار الفالحي والصناعات الغذائیة. 

                                                           
    https://www.arabic.euronews.comعلى الرابط. بدء محاكمة رئیسي وزراء سابقین ورجال أعمال بتھمة الفساد في الجزائر 109

En   Algerie,  lourdes   peines   pour   des   anciens  responsables   de  l’ère   Bouteflika.   Récupéré   de 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/25/en-algerie-lourdes-peines-pour-des-anciens-responsables-de-l-ere-
bouteflika_6044126_3212.html 

على  الرابط  . عقارا  من  بینھا  شقق  وقصور  بباریس 44علن  استرجاع  األموال  المھربة:  الرئیس  تبون  ی« اإلذاعة  الوطنیة، 110
https://www.radioalgerie.dz 

111 Conseil  des  ministres:  Adoption  de  textes  juridiques  et  d’exposés  portant  sur  plusieurs  secteurs.  Récupéré  de 
https://www.aps.dz,Consulté le 18/5/2021. 
112  Le  Président Tebboune  limoge  plusieurs  responsables  locaux. Recupuré  de  https://www.algerie-
eco.com/2020/08/11/le-president-tebboune-limoge-plusieurs-responsables-locaux/  

 https://eldjoumhouria.dz ـ یومیة الجمھوریة،" رئیس الجمھوریة ینھي مھام وزیر البرید بومزار ویكلف فروخي بالنیابة" على الرابط
المتعلق بالتنظیم اإلقلیمي للبالد، الجریدة  1984فیفري    4المؤرخ في  09ـ 84المعدل للقانون رقم  2019دیسمبر  11المؤرخ في  12ـ19قانون رقم  113

 .2019دیسمبر  18، الصادرة في 78الرسمیة عدد 
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المكلفة من تنظیم الوزارة المنتدبة لدى الوزیر األول  :الجلسات  الوطنیة  حول  اقتصاد  المعرفة*

- Economie de la Connaissance et des Start( باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

up خبیر وطني ودولي 200مشارك و 1300كثر من أبمشاركة  2021مارس  29و 28) یومي ،

على  مناقشة  تشجیع  البحث  والتنمیة  في  القطاع  االقتصادي،  تمویل  االبتكار  والملكیة  ركزت

ة إلى التسییر،  وفي ختام الفكریة، التحویل التكنولوجي والتكوین والتربیة  وتدعیم القدرات إضاف

األشغال تم إطالق منصة رقمیة للمساھمة في إعداد اإلطار القانوني من أجل بعث اقتصاد مبني 

 على المعرفة.

غیر  أن  التحول  من  االقتصاد  الریعي  إلى  اقتصاد  المعرفة،  یحتاج  إلى  مناخ  استثمار  مناسب 

ك أكد الرئیس تبون في كلمتھ االفتتاحیة یستوعب جمیع الكفاءات الوطنیة في الداخل والخارج، لذل

للجلسات على تفعیل آلیات الشراكة االقتصادیة الحقیقیة المربحة مع وضع آلیات  تسمح  بإشراك 

فعلي وحقیقي للكفاءات العلمیة الوطنیة المقیمة خارج التراب الوطني والتي ترید المساھمة في بناء 

 .114الجزائر الجدیدة

:  نظمت  ندوة  حول  الفضاءات  الثقافیة  وفرص  االستثمار  المنعقد الثقافيمنتدى  االقتصاد   *

بھدف  بعث  الصناعة  الثقافیة،  ومرافقة  مشاریع  2021أفریل   5ـ3بالجزائر  في  الفترة  ما  بین  

سینماتوغرافیة، وتم اإلعالن عن فتح مكتب لالستثمار الثقافي على مستوى وزارة الثقافة والفنون، 

أصحاب  المشاریع  والمستثمرین  الخواص،  واستحداث  دار  للمقاوالتیة  یكلف  بتوجیھ  ومرافقة

الثقافیة في جمیع والیات الوطن، وإعداد دفتر الشروط الخاص  باالستثمار الثقافي، وتم االعالن 

عن  انطالق  مشروع  موقع  التصویر  السینمائي  في  تیمیمون،  واالفتتاح  الوشیك  لمركب  سینمائي 

ة،  وإنشاء  مدرسة  للتكوین  السینمائي  بقسنطینة،  وأكادیمیة  الفنون بمدینة  وھران  وآخر  بالعاصم

 .115بتیزي وزو، وإطالق منصة رقمیة "لوحتي" لبیع وشراء اللوحات الفنیة

لكن  اعتبار  الثقافة  مصدرا  للموارد  وتحویلھ  من  القطاعات  المستھلكة  إلى  قطاع  منتج  یستدعي 

ین،  وإدخال  التقنیات  الحدیثة  للرفع  من  مستوى اھتماما  بالغا  بھیاكل  اإلنتاج  واإلبداع    والمبدع

ونوعیة المنتوج الثقافي، وتوفیر أسواق دائمة للعرض، وتوزیع آلیات ووسائل العمل الثقافي على 

مختلف نواحي الوطن بالنظر إلى أن الكثیر من المنتوج الثقافي یرتمي في أحضان الجبال وفي 

 ء.القرى والمداشر واألماكن البعیدة عن األضوا

أفریل  12: نظمت وزارة الفالحة ھذا المنتدى في منتدى االستثمار الفالحي والصناعات الغذائیة *

ورشاتھ تحت  شعار"  االستثمار  محرك  التنمیة  الفالحیة  والصناعیة  والغذائیة"،  تطرقت     2019

ائیة، في وحلقات النقاش فیھ على العقار الفالحي والري والطاقة، التأطیر المالي والصناعات الغذ

، تجسیدا لتعھدات رئیس الجمھوریة في تقلیص  2024ـ2020إطار خارطة طریق القطاع للفترة 

                                                           
  https://www.echoroukonline.com لرابطعلى ا .الجزائر تملك مقومات التموقع في سوق المعرفة 114
 https://www.djzzairess.comعلى الرابط  .منتدى االقتصاد الثقافي: الدعوة إلى رفع العراقیل أمام االستثمار الثقافي 115
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 . ۱۰۱ -٥۷، ص ص ۱٤الدراسات العربیة األوراسیة، 

فاتورة  االستیراد،  وتعزیز  قدرات  االستثمار  الوطنیة  في  المجال  الفالحي،  وفتح  الشراكة  مع 

 .    116المتعاملین األجانب

راج  نص  في  قانون  العقوبات أما  في  مجال  تكریس  الحقوق  والحریات  الفردیة  والجماعیة  تمّ إد

یجرم نشر وترویج أنباء كاذبة، بالمصادقة على المرسوم التنفیذي المتعلق بكیفیات ممارسة نشاط 

 .117اإلعالم عبر األنترنیت ونشر الرد أو التصحیح عبر الموقع اإللیكتروني

و في مجال تعزیز أمن المواطنین والممتلكات ومنع خطابات التمییز والكراھیة، تمت المصادقة  

،  والقانون  المتعلق  بالوقایة  من 118على  القانون  المتعلق  بالوقایة  من  عصابات  األحیاء  ومكافحتھا

باإلضافة  إلى  قانون  الوقایة  من  جرائم  االختطاف  119وخطاب  الكراھیة  ومكافحتھما زالتمیی

 . 120كافحتھاوم

 ـ إعادة تفعیل الدیبلوماسیة الجزائریة.4ـ2

بسبب  األزمة  الداخلیة  التي  عرفتھا  الجزائر  انحسر  دور  الدیبلوماسیة  الجزائریة  على  المستوى  

خاصة إثر تعیین  121الدولي مقارنة بمراحل سابقة، لذلك حاول الرئیس تبون إعطاء نفس جدید لھا

الشؤون الخارجیة، وتغییرات أخرى على مستوى ممثلیات  السید صبري بوقادوم على رأس وزارة

الجزائر في الخارج على رأسھا سفارتي الجزائر في كل من فرنسا وبلجیكا، كذلك حضور الرئیس 

 2020لبحث القضیة اللیبیة وقیام  وزیر الخارجیة بدایة من جوان  2019تبون لمؤتمر برلین في 

 عودیة لیبیا، مصر.بالعدید من الزیارات لكل من تونس، الس

من جھة أخرى عملت الدیبلوماسیة الجزائریة على إعادة االعتبار لنشاط الدیبلوماسیة في العمق 

، التي 2020 لالتحاد اإلفریقي في أفریل 33اإلفریقي، عن طریق حضور الرئیس تبون في القمة 

لتضامن والتنمیة بغرض  أعلن فیھا عن قرار استحداث الوكالة الجزائریة للتعاون الدولي من أجل ا

بعث دینامیكیة جدیدة في التعاون الدولي، ال سیما في البعد اإلفریقي، ومحاولة إیجاد حلول لبعض  
                                                           

على  الرابط .   منتدى  االستثمار  الفالحي  والصناعات  الغذائیة:  جراد  یدعو  المتعاملین  إلى  االستثمار  بقوة  في  قطاع  الفالحة 116
https://www.eldjazaironline.dz  

یحدد كیفیات ممارسة نشاط اإلعالم عبر األنترنیت ونشر الرد أو التصحیح عبر الموقع  2020نوفمبر  22مؤرخ في  332ـ20مرسوم تنفیذي رقم  117 
 .2020نوفمبر  25، المؤرخة في 70اإللیكتروني، الجریدة الرسمیة عدد 

 .2020أوت  31، المؤرخة في 51والمتعلق بالوقایة من عصابات األحیاء ومكافحتھا الجریدة الرسمیة رقم  2020أوت  30في  المؤرخ 03ـ20أمر رقم 118
، یحدد تشكیلة اللجنة الوطنیة واللجنة الوالئیة للوقایة من عصابات األحیاء وكیفیات سیرھما، 2021مارس  29المؤرخ في  123ـ 21ـ مرسوم تنفیذي رقم 

 .2021أفریل  4، المؤرخة في 25لرسمیة رقم الجریدة ا
 29، الصادرة في 25یتعلق بالوقایة من التمییز وخطاب الكراھیة ومكافحتھما، الجریدة الرسمیة رقم  2020أفریل  28المؤرخ في  05ـ20قانون رقم  119
 .2020أفریل 
 30، الصادرة في 81طاف األشخاص  ومكافحتھا، الجریدة الرسمیة رقم ، یتعلق بالوقایة من جرائم اخت2020دیسمبر  30المؤرخ في 15ـ 20قانون رقم  120

 2020دیسمبر 
مع قناة روسیا في ردّ للرئیس تبون على سؤال لھ  بشأن عودة الدیبلوماسیة الجزائریة إلى الواجھة من خالل نشاطھا المكثف في الفترة األخیرة في حوار   121
 ھا ونزاھتھا باستطاعتھا أن تلعب دور الوسیط، فھي تقوم بذلك وفاء لمبادئھا... ):"أن الجزائر بمصداقیتRussia today( الیوم

على مسافة وأعتقد أن عودة الدیبلوماسیة الجزائریة ھو مطلب شعبي نابع من إیمان متأصل من أجل لم شمل الفرقاء واألشقاء باألخص... والجزائر تقف 
 انطالقا من مبدأ عدم انحیازھا. واحدة من كل الفرقاء، و كل المتدخلین في أي قضیة

 عھما".وأعرب الرئیس تبون عن أملھ في أن تنتقل عالقات البلدین إلى مرحلة جدیدة من التعاون االقتصادي تعكس مستوى التفاھم السیاسي الذي یجم
،  » ا یؤھالنھا للعب دور الوسیط في حل مختلف األزماتقناة روسیا الیوم،" الرئیس تبون: مصداقیة الدیبلوماسیة الجزائریة ونزاھتھ« ـ اإلذاعة الجزائریة، 

 .2021ماي  6، أطلع علیھ في https://www.radioalgerie.dz، على الرابط 2020فیفري  22
،  على  الرابط 2020أكتوبر   12ـ  عاطف  قدادرة،  "الجزائر  تطلق  أذرعھا  الدیبلوماسیة  في  الخارج  للترویج  لتحولھا  السیاسي  واإلقتصادي"،

https://www.independentarabia.com 2021ماي  6، أطلع علیھ في. 
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 . ۱۰۱ -٥۷، ص ص ۱٤الدراسات العربیة األوراسیة، 

األزمات  على  رأسھا  أزمة  مالي  التي  كثفت  فیھا  جھودھا  لتقریب  وجھات  النظر  بین  األطراف 

 المتنازعة (سنعود للموضوع في المقاالت الالحقة). 

ماي  من  كل  سنة  أكد  وزیر  الخارجیة  صبري  25یوم  إفریقیا"  المصادف  لـ  وبمناسبة  إحیاء  "

على مواصلة الجھود الستكمال اإلصالح المؤسساتي لمنظمة اإلتحاد اإلفریقي بوقادوم في كلمتھ 

لمجابھة  التحدیات  التي  تھدد  أمن  واستقرار  القارة،  وتعیق  مسارھا  االندماجي  ومخطط  التنمیة 

،  وایجاد  الحلول  اإلفریقیة  للعدید  من  المسائل  المرتبطة  بتصفیة 2063المرسوم  في  أجندة  

االستعمار، النزاعات المسلحة، الجریمة المنظمة، التدخالت األجنبیة التغیرات المناخیة واألمراض  

تم التصدیق على إنشاء الوكالة االفریقیة لألدویة)، باإلضافة إلى  2021أفریل  24واألوبئة (في 

مشاریع المھیكلة لالندماج اإلفریقي كمنظمة التجارة الحرة القاریة اإلفریقیة لفتح المضي قدما في ال

 . 122آفاق واعدة للتكامل االقتصادي

كما أن الجزائر توجد على رأس القاطرة االقتصادیة اإلفریقیة، وھدفھا األسمى ھو الخروج بالقارة 

بد  العزیز  خالف  مستشار  رئیس من  مستوى  الدول  النامیة  إلي  الدول  المتقدمة  وفق  ما  أبرزه  ع

 Africanالجمھوریة  في  افتتاح  ملتقى  إفریقیا  لالستثمار  والتجارة  "اإلنتاج  اإلفریقي""

Production بالجزائر تحت رعایة رئیس الجمھوریة ومن  2021ماي  25و 24" المنعقد یومي

 تنظیم المركز العربي اإلفریقي لالستثمار والتطویر.

أعلن  وزیر  الشؤون  الخارجیة  عن  استحداث  الدیبلوماسیة  2021فیفري   25بتاریخ  

،إلیجاد  أسواق  للمنتوجات  الجزائریة  خارج La  diplomatie  Economique"123االقتصادیة"

أسوار  المحروقات،  ومرافقة  المستثمرین  الجزائریین    من  خالل  إنشاء  مكتب  مكلف  باإلعالم 

االستثمارات وتخفیف األعباء وھذا  ، لجلب مزید منBIPIE"124"ات والتصدیروترقیة االستثمار

الھدف یحتاج لقرارات  جادة في إبعاد االستثمار عن العوائق اإلداریة،  وھي النقاط التي عاینتھا 

فرق  الدیبلوماسیة  االقتصادیة  بمناسبة  الخرجات  المیدانیة  واللقاءات  التي  نظمتھا  مع  اصحاب 

  االستثمارات في العدید من اللقاءات عبر ربوع الوطن.

،  وسلسلة 19في  خضم  المواقف  الدولیة  المتباینة  بشأن  الوضع  في  الجزائر،  وجائحة  كوفید  

العاصمة،  اإلصالحات الجاریة لم یھدأ الحراك الشعبي واستمرت آثاره في كل جمعة خاصة في

واألشھر التي  2019فیفري  22لكن لیس بنفس الوتیرة السابقة وال حتى بالقوة التي ظھر بھا في 

 .125وحقق بھا العدید من النتائج اإلیجابیة تلتھ،

                                                           
 https://www.mae.gov.dzرسالة السید صبري بوقادوم، وزیر الشؤون الخارجیة بمناسبة االحتفال بیوم إفریقیا. على الرابط   122

123 Diplomatie: Des Conseillers Economique formés pour soutenir et informer les exportateurs nationaux.  Récupéré de 
https://www.elwatan.com  
124  Bureau  d’information  et  de  promotion  des  investissements  et  des  exportations. Récupéré  de 
http://www.mae.gov.dz/BureauIPIE-fr.aspx 

 ألخوة والتالحم بین الشعب وجیشھ من أجل الدیمقراطیة.فیفري من كل سنة یوما وطنیا تحت اسم" الیوم الوطني ل 22تمّ إعتبار   125



 

Арабистика Евразии, № 14, Июль 2021  
  ۲۰۲۱لیو یو ،۱٤، الدراسات العربیة األوراسیة

Eurasian Arabic Studies, № 14, July 2021 

97 

 

           

). 2021ـ 1991الدولـة ( روسیا: مواجھة األزمات و رھان الحفاظ على استمراریـة –). الجزائر 2021خرباشي، ع.، & بلحمیتي، م. أ.(
 . ۱۰۱ -٥۷، ص ص ۱٤الدراسات العربیة األوراسیة، 

عدد  المتظاھرین  فتناقص فاإلصالحات  الحاصلة  والتطورات  األخیرة،  ھدأت  من  قوة  الحراك 

من الحراك، باإلضافة إلى تحول موقف األجھزة األمنیة  117وعدد المظاھرات إلى غایة الجمعة 

والمنظمات غیر  عض  الجماعاتمن ب 126تجاه المتظاھرین، خاصة عقب تداول اختراق الحراك

الحكومیة وفقا لما كشفت عنھ مصالح الدولة، والتي ضمتھا إلى قائمة المنظمات اإلرھابیة بموجب 

 ).Nadir, 2021( 2021ماي  18إجتماع للمجلس األعلى لألمن  المنعقد في 

على  ضرورة  2021ماي   9كما  أكدت  وزارة  الداخلیة    بموجب  البیان  الصادر  عنھا    یوم   

التصریح من طرف المنظمین بأسماء المسؤولین عن تنظیم المسیرة وساعة بدایتھا ونھایتھا المسار 

، وھي المسألة التي تطرح العدید من التساؤالت 127والشعارات المرفوعة وفق ما یتطلبھ القانون

 . قیید حریة التظاھر من جھة والحفاظ على النظام العام من جھة أخرىبشأن ت

 

 

 خاتمة ( الجزء األول للمقال)

زمات  التي  اعترضت  النظام  السیاسي  و  مسار  الحفاظ  على  استمراریة  الدولة  في إن  تتبع  األ 

 یفید ما یلي:  2021إلى غایة  1991الجزائر من عام 

 ر، و امتداد آثارھا إلى العدید من المجاالت.تعدد األزمات التي واجھتھا الجزائ .1

بعض  النصوص  الدستوریة  یعوزھا  التروي  وسدّ الثغرات،  التي  تترك  منافذ  للتھرب  من  .2

تطبیق القواعد الدستوریة، أو أنھا تبقى قاصرة على استیعاب الوقائع الالحقة على دخولھا 

 حیز النفاذ.

مجابھة األزمات، وھذا یكشف عن ضعف عدم قدرة المؤسسات الدستوریة السیاسیة على  .3

 المؤسسات السیاسیة، والحاجة إلصالحھا.

أغلب األزمات ارتبطت بشكل أو بأخر بغیاب مؤسسة رئیس الجمھوریة، مما یكشف على  .4

أن  جمیع  مؤسسات  الدولة  تدور  في  فلك  رئیس  الجمھوریة،  الذي  یشكل  محور  النظام 

رئیس  الجمھوریة  مقارنة  بباقي  السلطات السیاسي،  و  یبرز  المركز  القوي  الذي  یحتلھ  

األخرى،  وھذا  یشكل  مؤشرا  قویا  في  أن  النظام  السیاسي  الجزائري  نظام  رئاسي  مشدّد 

 مطعم ببعض  مالمح النظام البرلماني. 

أزمة التسعینات وأزمة العھدة الخامسة تشتركان في الدور المحوري الذي لعبتھ المؤسسة  .5

إذا  كانت  أزمة  التسعینات  تصدى  لھا  الجیش  الوطني العسكریة  في  احتواء  األزمات،  ف

الشعبي بأقل ما یمكن من األضرار، فإن أزمة العھدة الخامسة جابھتھا المؤسسة العسكریة 

                                                           
  https://m.elwatannews.comعلى الرابط  . الرئیس الجزائري: الحراك الشعبي ظاھرة صحیة وأحذر من محاوالت اختراقھ 126

  https://www.interieur.gov.dz طعلى الراب .2021ماي  9بیان وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، الصادر في  127
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 . ۱۰۱ -٥۷، ص ص ۱٤الدراسات العربیة األوراسیة، 

باحترافیة عالیة، أظھرت دوره كفاعل رئیسي في الحفاظ على استمراریة الدولة، الوضع 

 الذي جعل المؤسسة العسكریة تتحكم في زمام الدولة.

حزاب  السیاسیة  یعوزھا  االنضباط  الحزبي،  فعدید  االحزاب  شھدت  حركات  تصحیحیة األ .6

داخلھا، وأخرى استحوذ علھا أصحاب النفوذ فأصبحت الكلمة لمن یدفع أكثر، بل انحرفت 

عن  خط  النضال  وتحولت  إلى  مسرح  للمالسنات  والشجار  العنیف،  مما  یبرز  الدور 

ة تغییر حقیقیة أساسھا قوة اإلقناع واستعمال الضعیف لألحزاب السیاسیة في أن تشكل قو

وسائل مشروعة لكسب الرأي الشعبي، والوصول إلى السلطة بطرق سلمیة، فبدال من أن 

تكون  األحزاب  عامال  للتكوین  والرفع  من  مستوى  الخطاب  والنضج  أصبحت  في  بعض  

 الحاالت عامال لزعزعة استقرار مؤسسات الدولة بفعل تضارب المصالح.

اإلرادة الشعبیة سیدة في التعبیر مباشرة عن إرادتھا في ظل فشل ممثلیھ في التعبیر عنھا   .7

وال بد من ترجیح االعتبارات التمثیلیة على االعتبارات الخاصة، والحراك الشعبي المنبعث 

حتى وإن لم یصل لمجمل أھدافھ إال أنھ أثبت قدرة الشعب الجزائري   2019فیفري  22في 

 التغییر ولو عبر مراحل.على إحداث 

السیاسات  المؤقتة  وضعف  االستشراف  الصحیح  خلقت  اقتصاد  ریعي،  ومنھ  نظام  ریعي  .8

ویدخل إلى غرفة اإلنعاش بھبوط األسعار، لیدخل المواطن في  ،ینتعش بارتفاع أسعار النفط

 صراع من أجل الحصول على أدنى ظروف المعیشة.

ت والحفاظ على استمراریة الدولة من خالل مجموعة كما أفضت الدراسة إلى أن مواجھة األزما

اإلصالحات المعتمدة في الجزائر تبقى غیر كافیة، و تتطلب إصالحات الحقة لضمان استمراریة  

 وفعالیة النظام السیاسي الجزائري تتعلق بـما یلي:

سدّ الثغرات  الحاصلة  في  النصوص  الدستوریة  والقانونیة  وضمان  أكثر  تناسق  للنظام  .1

 .سیاسيال

إعادة التوازن بین السلطات وفقا لمبادئ المساواة، االستقاللیة والتعاون بالقدر الذي یمنع أیة  .2

 سلطة من االعتداء على وجود السلطات األخرى . 

إعمال مبدأ الفصل  بین  السلطات في مفھومھ الصحیح،  والبحث عن آلیات حقیقیة للعالقة  .3

 فیذیة.الوظیفیة بین السلطتین التشریعیة والتن

لرفع من كفاءة ممثلي المؤسسات السیاسیة، وااللتزام باالختصاصات المسندة لھا، وال بد ا .4

 من ترجیح االعتبارات التمثیلیة على االعتبارات الخاصة.

تحمّل األحزاب السیاسیة مسؤولیتھا كفاعل أساسي في الرفع من مستوى النضج والممارسة  .5

 .الفعلیة للسلطة

یة للدولة خارج المحروقات، بالتركیز على القطاعات المنتجة   وتخفیف تنویع الموارد المال .6

 أعباء االستثمارات، مع االنتقال فعلیا إلى اقتصاد المعرفة.
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 . ۱۰۱ -٥۷، ص ص ۱٤الدراسات العربیة األوراسیة، 

تدعیم  الثقة  بین  المواطن  ومؤسسات  الدولة،  واالستجابة  النشغاالتھ  وفقا  لمعاییر  الشفافیة  .7

 كال الفساد. والمساواة في تقدیم الخدمات العمومیة، ومحاربة كل أش

اضطالع  المواطنین  بواجب  الدفاع  عن  الدولة  بنفس  الحرص  الذي  طبع  الحراك  الشعبي  .8

 لمنع كل تدخل أجنبي في الشأن الجزائري.

المؤسسة العسكریة التي حرصت في جمیع الظروف على الحفاظ  منع أي  مساس بمكانة .9

تعزیز القدرات الدفاعیة للوطن على الدولة، مع تمكینھا من التفرغ للمھام المسندة لھا في 

وتأمین  الحدود،  وردع  كل  محاولة  لتھدید  أمن  وسیادة  الدولة،  باإلضافة  للمھام  الدستوریة 

 األخرى.

تعزیز  العالقات  والتبادل  الدولي  مع  االستفادة  من  التجارب  الدولیة  في  مجال  مواجھة  .10

 صة من التجربة الروسیة.أزمات النظام السیاسي وآلیات الحفاظ على استمراریة الدولة، خا
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Abstract 

This academic contribution seeks to provide an objective and scientific interpretation 

of the Algerian protests movement which started since February 22, 2019, and named 

as the Algerian Hirak. The article attempted to free the coverage of this major event 

in  the  history  of  independent  Algeria  from  the  narrowly  ideological  and  political 

writings  and  post-colonial-oriented  media  and  communication plans  that  attempted 

to falsify the reality of this popular dynamism and distort its emancipatory aims. The 

presentation  of  this  non-colonial  perspective  of  the  Algerian  Hirak  came  in  the 

context of the post-colonial theory that was employed as a central theoretical tool in 

this essay. This work focused on the essential aspects related to the Algerian Hirak, 

including its nature, its causes and motives, the most significant internal and external 

constraints  and  challenges  facing  it,  the  most  important  proposed  solutions  and 

applied policies to achieve its demands, its major achievements and failures as well 

as its  most important  future prospects.  On  the  other hand,  the  article affirmed  that 

the  Algerian  Hirak,  and  if  its  demands  and  aspirations  were  sincerely  embodied, 

would  inevitably  allow  Algeria  to  start  a  new  path for  economic  development  and 

political stability and turn it into a beacon for all peoples seeking emancipation and 

progress, just as Algeria was previously a beacon to the peoples that were under the 

burden  of  direct  colonial  rule.  Moreover,  this  article also  opened  the  appetite  to 

other  studies  on  other  angles  and  aspects  related  to  the  Algerian  Hirak,  which 

definitely deserves further scientific and research attention. 
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АЛЖИРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ХИРАК: АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ, 
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Аннотация  

Данное   академическое   исследование   дает   объективную,   научную 

интерпретацию  протестному  движению  Алжира,  начавшемуся  22  февраля 

2019 года  и  получившему  название  Хирак.  Хирак  изучается  как  одно  из 

важнейших событий в истории независимого Алжира на основе политического 

дискурса   и   пост-колониальной   прессы,   целью   которых   является 

фальсификация  сути  этого  движения  и  принижение  его  освободительных 

целей. Презентация неколониальных перспектив движения Хирак в контексте 

пост-колониальной  теории  является  основным  методом  данной  статьи. 

Исследование  выявляет  основные  аспекты  алжирского  движения,  включая 

причины  его  появления,  мотивы,  внутренние  и  внешние  ограничительные 

факторы  и  основные  проблемы,  основные  предлагаемые  решения  и  политику 

достижения  его  основных  целей,  достижения  и  неудачи,  а  также 

перспективы  дальнейшего  развития.  В  статье  также  подчеркивается,  что 

Хирак, в случае если его цели и требования бы были достигнуты, позволил бы 

Алжиру  выйти  на  новый  уровень  экономического  развития  и  политической 

стабильности,  превратив  его  в  маяк  для  всех,  кто  ищет  освобождения  и 

развития  подобно  тому,  как  ранее  Алжир  был  маяком  для  народов,  живущих 

под гнетом  колониального  режима.   Кроме   того,  статья  должна 

способствовать  интересу  к  другим  исследованиям  проблем,  относящимся  к 

алжирскому  движению  Хирак,  которое  без  сомнений  заслуживает  внимание 

исследователей и ученых. 
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14. С.102-119. (на английском языке) 

 

INTRODUCTION 

Since  February  22,  2019,  the  Algerian  people  have  launched  a  massive  and  well 

organized peaceful protests movement, known as the Algerian Hirak, which aimed at 

ending the rule of dictatorship, political corruption and the systematic destruction of 

Algerian state resources and institutions by the ruling class. After years of patience, 

fearing that the country will be driven into chaos, the Algerians have decided since 

this  date  to  protest  and  invade  the  streets  and  public  space  in  order  to  end  the 

personalistic  regime  of  former  President  Bouteflika  and  preserve  the  Republican 

character  of  the  Algerian  state  and  free  their  country  from  the  paternalism  system 

domestically and neo-colonial dominance and tutelage externally, notably the French 

political  interference  and  neo-colonial  exploitative  economic  policies  in  Algeria. 

With  a  wave  of  highly  civilized  protests,  the  Algerian  people  sought  reaching  a 

radical  change  of  the  ruling  system  and  cutting  off  ties  with  the  regime’s  external 

protectors by establishing a new and modern Algeria based on the rule of law, equity, 

freedom,  good  governance  and  the  respect  of  the  Algerian  people’s  will  to  choose 

their rulers and representatives in a free and democratic manner.  

More than seventeen  months have passed since the outbreak of the Algerian Hirak, 

during which Algeria has witnessed major developments and fundamental milestones 

that require examination with a reflective perspective and within the framework of a 

scientific study founded on a theoretical analysis and objective interpretation, which 

transcends the narrative and superficial description of the most significant events to 

provide a systematic and explanatory thesis that grants the Algerian Hirak its right in 

a thorough scientific coverage that reflects the aspirations of the Algerian people. 

The thirst for this scientific endeavor increases when evaluating the Western writings 

and media coverage regarding the Algerian Hirak, especially the French ones, which 

were overshadowed by a colonialist perspective and an orientalist-oriented approach 

that distorted the reality of the Algerian Hirak and the path of the Algerians towards 

emancipation and liberation as these narrow interpretations linked the Algerian Hirak 

with stereotypes that do not reflect the nature and objectives of the Algerian popular 
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movement.  Furthermore,  many  of  the  contributions  and  theses  that attempted  to 

present  a  general  picture  of  the  Algerian  Hirak  to  the  world  and  present  its  most 

important  achievements  and  failures  carried  ideological  tendencies  and  political 

calculations  that  emptied  this  popular  movement  of  scientific  truth  and  objective 

content1. 

The  above-mentioned  background  urges  the  writing  of  an  essay  that  provides  an 

objective assessment of the Algerian Hirak and examines its main aspects including 

its  nature,  the  causes  of  its  outbreak,  its  main  internal  and  external  constraints and 

challenges, its accomplishments and failures, as well as its prospects.  

Armed with the thoughts of post-colonialism theory, this work attempts to substitute 

for  intellectual  contributions  to  the  Algerian  Hirak  that  were  dominated  by  the 

colonial vision. Choosing to write the article in English in an international academic 

journal that combines the Eurasian and Arabic spaces will definitely help achieving 

the article’s endeavor and expand its readability. In order to reach this purpose, this 

work answers the following key questions: What is the Algerian Hirak? What are the 

circumstances  and  reasons  for  its  outbreak?  What  are  the  most  important  proposed 

solutions and policies in place to satisfy the demands of the Algerian Hirak? What are 

the limitations and challenges it faces internally and externally? What are its failures 

and achievements? And what are its main future prospects? 

MATERIALS AND METHODS 

As confirmed previously, the article takes from the postcolonial theory a theoretical 

framework  that  accompanies  and  supports  the  scientific  arguments  of  this 

contribution, especially in its endeavor to provide an explanation for the path of the 

Algerian Hirak from a non-colonial perspective. 

Post-colonialism  theory  is  a  critical  theory  that  accompanied  the postmodernism 

stage  by  presenting  an  Anti-Orientalism  approach  aimed  at  defending  the  national 

values  and  identity  of  the  colonized  peoples  because  the  writings  related  to  the 

societal, cultural, intellectual and political structures of the non-Western world from 

the  point  of  view  of  the  West  were  overshadowed  by  a  post-colonialist  feeling  of 

superiority, that did not understand the peculiarities and aspirations of Non-Western 

countries.  This  thinking  is  an  extension  of  the  narrow-minded  colonial  perspective 

                                                           
1 French  Television  channels  aired  several  documentaries  that  falsified  the  nature  and  goals  of  the  Algerian  Hirak, 
among the most controversial was the aired documentary on the state owned channel “France 5” entitled “Algeria My 
Love”.  The  books  on  the  Algerian  Hirak  that  were  published  in  France  such  as  the  one  entitled  “Hirak  en  Algérie: 
L’invention d’un soulevement” (La fabrique editions/2020) focused mainly on the tyranny and corruption of the regime, 
but  largely  neglected  a  fundamental  aspect  of  the  Algerian  Hirak  which  is  related  to  ending  French  tutelage  over 
Algeria. 
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that  justified  the  crimes  of  the  colonial  period  by  the  West  seeking  to  export  a 

civilized project for barbaric societies. Post-colonialism theory, whose roots go back 

to  the  writings  of  the  Italian  thinker  and  political  activist,  Antonio  Gramsci,  was 

developed  by  some  prominent  thinkers,  headed  by  Franz  Fanon  and  Edward  Said, 

and  turned  into  an  important  theoretical  framework  in  social,  literary,  political  and 

international studies (Said, 1978). 

Certainly, the nature of the Algerian Hirak unintentionally implied the Gandhi flavor, 

which calls for combating colonialism, exploitation and tyranny in a peaceful manner 

(Gandhi,  2001,  pp. 383-384), due to the fear of the Algerians from returning to the 

stage of chaos that the country experienced in the nineties of the last century, which 

is,  apparently,  a  counter  thesis  to  Frans  Fanon  approach  that  considered  organized 

violence as the best way to get rid of colonialism and external exploitation (Fanon, 

1963,  pp.  35-106).  However,  the  article  considers  post-colonialism  theory  as  an 

appropriate theoretical tool in explaining the course of the Algerian Hirak for at least 

two main reasons:  

1- The  Algerian  Hirak  is  a  continuation  of  the  path  of  liberation  of  the  Algerian 

people  from  the  French  colonialism,  which  managed  to  survive  after  the 

independence  of  Algeria  through  various  channels  and  actors,  and  the  French 

hegemony appeared strongly in the last mandates of the ousted president Bouteflika, 

which  makes  "colonialism"  and  "post-colonialism"  as  key  concepts  in  the  theory 

associated with the Algerian Hirak. 

2- The linkage of the intellectual coverage of the Algerian Hirak with communication 

plans  and  intellectual  propaganda  aimed  at  falsifying  the  demands  of  the  Algerian 

people  and  distorting  their  emancipatory  aspirations,  especially  through  the  French 

media, which attempted to distort the Algerians quest for building a national project 

free  from  French  hegemony  and  which  does  not  seek  to  quote  the  French  societal 

model  is  completely  consistent  with  the  intellectual  foundations  and  theoretical 

arguments  of  post-colonialism  theory  and  enhance  the  chances  of  this  theoretical 

perspective to be the theoretical framework for this article.  

Consequently,  the  article  will  present  an  objective  interpretation  of  the  Algerian 

Hirak from a non-colonial perspective by examining the following axes:  

- The nature of the Algerian Hirak, its causes and motives. 

- The internal and external constraints and challenges facing the Algerian Hirak. 

- The  suggested  solutions  and  applied  policies  to  fulfill  the  Algerian  Hirak's 

demands. 

- Achievements and failures of the Algerian Hirak. 
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- Future prospects of this Algerian movement.  

The Nature, Causes and Motives of the Algerian Hirak:  

On  the  eve  of  the  outbreak  of  the  Algerian  Hirak  in  February  2019, Algeria  was 

going  through  disastrous  political,  institutional  and  socio-economic  conditions  that 

foretold the inevitability of a popular uprising at any moment. 

Bouteflika's 20-year rule relied primarily on encouraging and generalizing corruption 

to create loyal groups and clientele networks in all fields and all institutions. This was 

helped by the large financial revenues that the Algerian state has known thanks to the 

recovery of the oil market and high oil prices at that point in time. 

The  personalistic and  family  rule  of  Bouteflika's  regime  struck  the  Republican 

character of the Algerian state, which was supposed to rely on the rule of the people 

and transformed Algeria into an undeclared tyrannical monarchy. 

Repeated amendments to the content of the Algerian constitution to sew it according 

to  President  Bouteflika's  desires  and  the  frequent  organization  of  fraudulent 

presidential, parliamentary and local elections have damaged the credibility of state 

institutions  and  its  legal  frameworks  and  created  a  deep  gap  between  the  ruling 

groups and the rest of the people. 

The last mandates of Boutelika’s rule were a stage of political insanity, in which most 

parties,  associations,  trade  union  movements  and  media  outlets  became  reckless 

supporters of a devastating program called “the President’s Program”, a situation that 

burned all channels and tools of communication between the ruler and the ruled.  

Matters became more unwise and complicated after the president suffered a stroke in 

2013, which necessitated his absence and his inability to rule, but the rule in his name 

continued  for  years  by  unconstitutional  groups  consisting  mainly  of  the  president's 

family  members  and  an  oligarchy  group  close  to  the  president's  circle  comprising 

businessmen  who  took  advantage  of  public  financial  resources  and  privileges  to 

accumulate undue wealth.  

Furthermore, while the president and the rest of the officials were going abroad for 

medical  treatment  and  care,  especially  in  France,  the  Algerian  health  system 

experienced  a  significant  backwardness,  similar  to  all  other  sectors,  including 

education, university, industry, agriculture and services.  

In  order  to  fill  the  lack  of  popular  legitimacy,  the  Bouteflika  regime  resorted  to 

external support and created clients for it abroad to ensure its continuity. France was 

one  of  the  biggest  beneficiaries  of  this  strategy,  as  France  provided  unprecedented 

and unconditional support to the Bouteflika regime in exchange for material benefits 

that  helped  France  to  confront  its  financial  and  economic  problems  within  the 
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framework  of  a  neo-colonial  policy  through  which  the  French  traditional  colonial 

perspective  continued  viewing  Algeria  as  a  spoil  of  war  and  a  free  space  for 

exploitation and tampering2. 

In  light  of  these  disastrous  outputs,  everyone  thought  that  President  Bouteflika's 

candidacy  for  a  fifth  term  or  any  attempt  to  extend  his  fourth  term  would  be  a 

fictional adventure, but everyone was surprised with the determination of Bouteflika's 

entourage  to  keep  the  president  in  power  by  preparing  for  a  new  fifth  term  for 

Bouteflika or playing the card of extending the president's fourth term. This was the 

drop that spilled the cup. 

Under these circumstances, the Algerian people did not find any alternative but the 

street to express their rejection of this shameful and absurd situation that affected the 

dignity  of    Algerian  people  whose  name  has  always  been  linked  to  resistance  and 

struggle inherited from the Algerian liberation war (1954-1962), thus began the story 

of the Algerian Hirak since Friday February 22, 2019, which gave a new breath to the 

Algerian  national  character  and  revived  Algerians  self-confidence  and  hope  in 

changing the ruling regime and building a better Algeria. 

The  most  important  demands  and  slogans  of  the  Algerian  Hirak  centered  around 

dropping the fifth presidential mandate's maneuver, ending Bouteflika's rule, stopping 

corruption  and  fighting  the  corrupt,  stopping  French  protection  for  the  political 

system,  and  returning  power  to  the  people  through  democratic  elections, 

transparency, accountability, equity and the rule of law. 

In this context, it should be emphasized that the Algerian Hirak was characterized by 

a  set of  attributes that distinguished  it  from  other popular  revolutions  that  the  Arab 

and  Mediterranean  region  experienced,  and  the  most  important  of  which  are  the 

following: 

- The Algerian Hirak was distinguished by its peacefulness in demonstrating and its 

sophisticated  organization  as  it  was  able  to  gather      millions  of  demonstrators  in  a 

civilized and violence free manner, affirming that the Algerian people have reached a 

large  degree  of  political  awareness  that  qualifies  them  to  enter  the  path  of 

democratization and freedom without slipping into disorder. 

- This  peaceful  collective  awareness  and  highly-civilized  style of  protest  was 

confirmed by the protesters self-decision to suspend the Hirak for a temporary period 

                                                           
2 More  than  600  French  companies,  including  companies  that  were  in  the  way  of  bankruptcy,  benefited  from  the 
financial  fortunes  that  Algeria  experienced,  especially  following  the  outbreak  of  the  financial  crisis  that  hit  capitalist 
countries like France after 2008. The French arrogant neo-colonialist outlook is evident  in the official declarations of 
the president of the French national rally party, Marine Le Pen, which always mocks the independence of Algeria. 
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of time due to the outbreak of the coronavirus (covid-19) pandemic in the world and 

its arrival in Algeria which required preventive measures to curb the outbreak of the 

pandemic, although many of the Hirak's demands have not yet been fulfilled. 

- Another feature related to the Algerian Hirak is continuity and perseverance, as the 

wave  of  protests  managed  to  continue  regularly  every  Friday  and  Tuesday  for  a 

period that exceeded the year, despite the Hirak's exposure to systematic and repeated 

attempts to separate its ranks and distort its path. 

- An additional significant characteristic of the Algerian Hirak is its rejection to the 

neo-colonial  methods  applied  in Algeria,  especially  French  collusion  with  the 

Bouteflika  regime  and  the  continued  French  colonial  methods  of  economic  and 

financial exploitation of Algeria, this confirms that the Algerian Hirak which started 

in 2019 is a continuation of the path of liberation and independence that the Algerian 

people  went  through  to  eliminate  direct  French  colonialism  (1830-1962),  although 

this  time  the  course  to  liberation  and  change  is  peaceful  compared  to  the  Algerian 

liberation war that was an armed struggle. 

- Besides the  above,  the  Algerian  Hirak  was  distinguished  by  a  popular  unity  that 

was able to rise above all ideological and regional differences, as it managed to turn 

into a venue through which ideological, partisan and political trends melted despite 

several  attempts  to  fabricate  many  ideological  and  regional  splits  to  disperse  and 

weaken this popular unity and common awareness. 

Constraints and Challenges Facing the Algerian Hirak: 

It has been evident since the previous section that the Algerian Hirak witnessed a set 

of  different  restrictions,  obstacles  and  challenges,  internally  and  externally,  that 

impeded  its  way  and  hampered  its  actual  embodiment  in  a  practical  road  map  that 

achieve the desired change. In this context, the article begins with the external factor 

in view of its importance. 

If  we  go  back  a  little,  we  find  that  the  processes  of  change  through  the  popular 

uprisings  that  spread  across  the  Arab  region  since  late  2010  and  the  beginning  of 

2011 did not achieve much, except to some extent the Tunisian experience, as many 

Arab peoples that revolted against their rulers to establish freedom and democracy in 

the so-called Arab Spring reaped either the chaos and self-destruction of the state or 

the exit of the dictatorship from the door and its return from the window. Therefore, 

the  Algerian  Hirak’s  determination  to  peacefully  protest  to  build  democracy  away 

from chaos raised once again the possibility of domino's effect of popular uprisings in 

the region and caused fears among many Arab authoritarian regimes that do not want 
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success for any popular revolution in the neighboring regions in order to preserve the 

survival of their dictatorships3. 

On the other hand and always in the external context, countries that have economic 

interests in Algeria, such as France, have remained apprehensive about the process of 

political  change  in  Algeria  because  building  a  new  Algeria  on  the  foundations  of 

representation of the people and good governance will certainly end all forms of neo-

colonialism and external exploitation and would surely contribute to establishing real 

partnerships with other countries according to the logic of win-win relationship. This 

explains the French media propaganda to distort the Algerian Hirak and misrepresent 

its demands as the French establishment is conscious that eliminating French tutelage 

in Algeria is one of the major Hirak's demands and aspirations4. 

In  addition  to  the  external  context,  the  Algerian  Hirak  faced  a  set  of  internal 

challenges, including counter-revolutionary strategies that aimed to create ideological 

discord and regional division within the ranks of the Hirak as well as campaigns of 

repression and arrests of several activists and protestors, in addition to disinformation 

and  fake  propaganda  which  was  disseminated  through domestic  media  in  order  to 

curb this popular dynamism. 

Moreover and as the article will reveal in the following section, the Algerian Hirak 

found itself in a zero-sum game position between a ruling authority that did not make 

much concessions and a popular movement that was able to be organized in the street 

but  was  powerless  to  shift  this  organization  into  a  practical  political  road  map  that 

allows  the  structuring  and  organization  of  the  Algerian  Hirak  in  a  unified  political 

platform  that  define  solutions and  mechanisms  which  lead  to  the  fulfillment  of  the 

demands and aspirations of the Algerian people. 

The Suggested Solutions and Applied Policies: 

As  mentioned  above,  the  implementation  of  the  Algerian  Hirak  aspirations  has 

known  a  huge  gap  between  discourse  and  practice  and  between  hopes  and  reality. 

Besides, the hegemony of narrow-interests over good intentions was very evident in 

managing the course of this popular movement.   

                                                           
3 Besides denouncing the French collusion against the will of the Algerian people for political change, protesters of the 
Algerian  Hirak  denounced  the  role  of  Arab  regimes,  particularly  the  United  Arab  Emirates,  in  curbing  the  winds  of 
change in Algeria. 
4 French President, Emmanuel Macron, understood, since the beginning of the Algerian Hirak, that the Algerian people 
reject  any  French  interference  in  Algerian  affairs.  Therefore,  President  Macron  was very  cautious  in  his  official 
statements on the  Algerian Hirak  which often called for democratic dialogue and respect for the  will of the  Algerian 
people, although the French authorities were hoping for the failure of the movement and the reproduction of the same 
system in order to preserve France’s interests in Algeria. This explains the return of intimate relations between France 
and Algeria after the Hirak’s moratorium, due to the coronavirus crisis.  
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From  the  beginning,  the  ruling  regime  in  Algeria  stuck  to  not  to  be  drawn  into 

solutions outside the Algerian constitution, although this constitution is the result of 

illegal  acts  conducted  by  the  Bouteflika’s  ruling  groups  against  which  the  people 

revolted5. 

Staying  in  the  constitutional  framework  allowed  the  President  of  the  Senate, 

Abdelkader  Bensalah,  to  run  the  affairs  of  the  country  after  the  resignation  of 

President  Bouteflika.  However,  this  did  not  stop  the  anger  of  the  street  because 

President Bensalah was considered as one of the deposed president's men, similar to 

Noureddine  Bedoui  who  headed  the  government  as  Prime  Minister  in  the  same 

period.  

In  addition  to  remaining  within  the  constitutional  framework,  the  Algerian  regime 

adopted dialogue as a political method to reach the settlement of the blockage that the 

country has reached, but conducting dialogue with the Hirak was a task that President 

Bensalah  has  failed  to  accomplish,  as  did  the  Algerian  and  international  diplomat 

Lakhdar Brahimi before him. In order to deal with this malfunction, a National Panel 

for  Dialogue  and  Mediation  was  established,  it  was  headed  by  the  former  minister 

and  head  of  Parliament,  Karim  Younes.  However,  this  body  failed  to  organize  a 

national  conference  and its  consultative  meetings  turned into  a  monologue between 

the ruling authority and its loyal channels and instruments in politics and civil society 

such as political parties and pro-government civil society associations.  

In addition to insisting on staying within the constitutional framework and focusing 

on the dialogue mechanism, the ruling regime led by President Bensalah focused on 

returning to the electoral process as the only guarantee for the restoration of power to 

the people, and after a first failure to organize elections on 04 July 2019 due to the 

lack  of  candidates,  which  was  in  fact  the  second  failure  in  organizing  presidential 

elections  in  the  year  2019  if  we  take  into  consideration    the  canceling  of  elections 

scheduled in April 18, 2019, due to Bouteflika's candidacy for a fifth term which led 

to  the  outbreak  of  the  Hirak,  the  electoral  solution  was  imposed  by  force  on 

December  12,  2019  in  turbulent  and  unusual  circumstances,  prevailed  by  a 

widespread popular rejection that resulted in the election of former Prime Minister, 

Abdelmadjid Tebboune, who is also a loyal figure to the ousted President Abdelaziz 

Bouteflika. 

On  the  other  side,  the  Hirak  rejected  the  way  in  which  the  dialogue  took  place 

because of its endeavor to impose the logic of the ruling regime, and a large part of 

                                                           
5 Substantial  changes  to  the  Algerian  constitution  took  place  in  2008  and  2016  without  going  through  the  popular 
referendum. 
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the citizens rejected the electoral process due to the lack of adequate guarantees for 

the  transparency  of  the  elections.  The  way  in  which  the  National  Independent 

Authority  on  Elections  was  established  and  whose  members  were  nominated  by 

appointment and not by election as well as the unconstitutional manner in which the 

electoral  body  was  convened  for  presidential  elections  led  all  to  mistrust  in  the 

electoral process, although some of the Algerians were convinced of the urgent need 

to  go  to  elections,  whatever  their  circumstances  and  credibility,  to  avoid  any 

subsequent disturbances.  

Hirak  activists  and  other  actors  who  sought  radical  change  of  the  system  have 

attempted to organize various forums and launch several initiatives, whether in free 

structures  or  under  the  auspices  of  political  parties  or  in  the  framework  of  civil 

society  activities  and  free  trade  union  movements.  The  proposals  ranged  between 

those  who  rejected  the  electoral  solution  categorically  and  called  for  a  constituent 

assembly that establishes a new constitution and governs Algeria for a specific period 

and those who welcomed the electoral election on the condition of the resignation of 

the  Bedoui  government  as  well  as  other  proposals  calling  for  the  resignation  of 

President Bensalah and the installation of a presidential council to govern Algeria for 

a transitional period. 

The  mechanism  of  the  constituent  assembly  has  proved  difficult  to  materialize 

because of the absence of transparent and objective measures that allow the choice of 

its  members  and  components.  As  for  the  calls  that  were  convinced  of  the  electoral 

path  in  return  for  applying  certain  conditions,  they  did  not  receive  any  concessions 

from  the  ruling  regime  which  decided  to  hold  presidential  elections  under  its  total 

control.  In  the  face  of  these  circumstances,  another  trend  emerged  that  called  for 

going  to  the  electoral  solution  provided  that  the  December  12  elections  would  be 

postponed until the provision of better and more favorable conditions for transparent 

elections worthy of the greatness of this historic popular movement.  

In  the  end,  none  of  the  aforementioned  proposals  was  taken  into  consideration  as 

there  was  an  implicit  agreement  between  internal  and  external  interest  groups  to 

maintain the same system through a contested and weak electoral output that did not 

live  up  to  the  aspirations  of  the  majority  of  the  Algerian  people,  which  led  to  the 

continuation of the Hirak's demonstrations following this presidential election. 

The Algerian Hirak’s Achievements and Failures: 

It is clear that the above analysis and interpretation confirmed that the Algerian Hirak 

reached  a  set  of  accomplishments  but  failed  to  achieve  a  range  of  goals  due  to 

external and internal factors. Externally, countries and international lobbies that have 
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interests  with  the  Algerian  regime  sought  to  keep  the  same  political  system  to 

maintain  dealing  with  the  same  rentier  economy.  On  the  internal  side,  the  Hirak's 

failures  were  linked  on  the  one  hand,  to  the  lack  of  desire  for  the  ruling  regime  to 

grant full power to the people through smooth and deliberate concessions, and on the 

other  hand,  there  are  shortcomings  related  to  the  movement  itself,  as  some  of  the 

components of the Hirak have intentionally caused its deadlock with the intention of 

controlling  the  movement  so  as  to  satisfy  their  narrow  political  ambitions  and 

calculations.    

The Hirak succeeded in abolishing the farce of the fifth term of President Bouteflika, 

who was forced to resign because of the great public pressure. Thanks to the Hirak, 

prominent  figures  affiliated  with  the  Bouteflika  regime  were  imprisoned  and 

prosecuted  as  part  of  the  anti-corruption  campaign,  including  the  ousted  president's 

brother,  businessmen,  ministers,  head  of  governments  and  heads  of  parties.  But 

contrary  to  what  President  Tebboune  promised  in  his  election  campaign,  the  anti-

corruption campaign did not lead to the recovery and repatriation of the looted funds, 

as what happened later was the opposite of what the Algerians were waiting for, as in 

the face of the erosion of the exchange reserves, the supplementary finance law for 

the  financial  year  2020  resorted  to  the  pockets  of  Algerian  citizens  to  cover  this 

deficit  through  price  increases,  especially  fuel  prices  (The  Official  Journal  of  the 

Algerian Republic, 2020).  

Algeria  after the  December  12th  elections  is  witnessing the gradual  return  of  many 

figures and political instruments affiliated with the Bouteflika regime in the name of 

"The  New  Algeria" slogan.  This  continuation  is  reinforced  by a well-organized and 

widely spread bureaucratic networks that go back to Bouteflika's regime. However, in 

front of this endeavor to renew and recycle the former regime, the Hirak was unable 

to  agree  on  appointing  representatives  to  unify  its  efforts  in  a  common  political 

platform to be negotiated with the ruling authority, despite the efforts of some of the 

components of the Hirak to unify the movement in one political front and around a 

unified negotiating strategy, which were, unfortunately, met with harsh rejection by 

some  circles  outside  and  within  the  Hirak.  This  served  the  ruling  authority  and 

strengthened the embodiment of the ruling regime’s survival strategy. 

As for relations with France, despite some diplomatic stances and media statements 

that  sometimes  give  the  impression  of  strained  relations  between  the  two  countries 

and  sometimes  give  the  impression  of  the  return  of  relations  to  their  intimate 

character  inherited  from  the  period  of  Bouteflika's  rule,  the  French  colonial 

penetration is still visible and the evidence for this is that President Tebboune used 
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the  French  language  in  his  first  official  outing  as  he  emphasized  the  necessity  of 

strengthening  relations  with  France  before  his  election.  Moreover,  the  current 

Algerian President has also pointed out the possibility to go in the option of shale gas 

with  French  companies  to  develop  and  revive  the  oil  sector,  bearing  in  mind  that 

drilling  for  shale  gas  which  necessitates  hydraulic  fracturing is  forbidden  in  France 

because  of  its  negative  repercussions  on  the  environment.  This  confirms  the 

continuation  of  the  colonial  French  approach  that  sees  the  Algerians  as  laboratory 

mice as it did with the French nuclear tests in the Algerian desert6. 

Future Prospects: 

The Algerian Hirak needs to fill certain gaps and redress some critical failures and to 

improve dealing with the current political and socio-economic conditions in order to 

ensure the peaceful and smooth change desired. 

The  desperate  attempts  to  reproduce  the  previous  system  under  a  new  title, "New 

Algeria",  using  the  same  figures,  actors,  tools  and  mechanisms  that  were  directly 

affiliated  with  the  Bouteflika  regime  will  definitely  cause  anxiety  and  frustration 

among the ranks of Algerian people. 

The  growing  rejection  of  the  proposed  draft  constitution  in  its  formulation  and 

content, which did not guarantee the long awaited and hoped real separation of state 

powers and provoked a false debate about Algerian identity, will inevitably increase 

Algerians'  doubts  about  the  will  of  the  current  ruling  president  in  meeting  the 

demands  of  the  Algerian  people  and  the  aspirations  of  their  peaceful  Hirak 

(Preparatory  Draft  to  Amend  the  Constitution,  2020).  Moreover,  passing  the  draft 

constitution  through  the  parliament  of  the  ousted  president  complicated  matters 

further. 

In addition to the previously mentioned negative political indicators, the time bomb 

that  threatens  the  future  of  Algeria  is  the  economic  and  social  problems  inherited 

from  the  previous  era  as  the  Bouteflika's  system  did  not  take  advantage  of the 

financial profitability that Algeria experienced due to the high oil prices in achieving 

health and food security, building a productive economy, eliminating unemployment 

and upraising the purchasing power of Algerian citizen. 

                                                           
6 Decades  after  the  first  French  nuclear  test  in  Algeria,  named  "Blue  Jerboa",  thousands  of  Algerian  victims  are  still 
waiting for compensation from the French government. French colonialism in Algeria has killed millions of Algerians 
since the beginning of the occupation in 1830 and exiled thousands of resistance fighters. In this context, in July 2020 
Algeria  has  received  the  skulls  of  24  resistance  fighters  decapitated  during  France's  colonial  occupation  which  were 
kept  in  storage  in  a  Paris  museum.  This  evidence  could  be  added  as  another  stigma  to  the  barbarism  of  French 
colonialism in Algeria which has never spread civilization and progress. 
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As an oil rentier state, Algeria is strongly affected by the current collapse in oil prices 

and the volatility of the global oil market, which, as usual, the OPEC has been unable 

to  deal  with.  This  critical  situation  has  negatively  affected  government  budget  and 

public expenditures. This critical economic situation was combined by the suspension 

of  commercial  activities  and  measures  of  lockdown  and  curfew  imposed  by  the 

government  to  prevent  the  spread  of  the  corona  virus,  covid-19,  pandemic,  which 

caused  a  remarkable  increase  in problems  of  poverty  and  hunger  in  many  fragile 

social  groupings,  despite  the  government's  attempts  to  reduce the  crisis  and  several 

campaigns of social solidarity among Algerians (Ghanem, May 26, 2020).   

The combination of the above-mentioned political fragility with this turbulent social 

and economic situation means that the spices of a new Algerian uprising are close to 

the  doors,  and  compared  to  the  peaceful  Hirak  under  study,  the  next  round  of  the 

Algerian  Hirak  can  be  violent  and  non-peaceful  because it  is  the  hunger  revolution 

and the protests of social and economic demands are usually violent protests because 

they are hungry/empty stomach uprisings. 

The  current  Algerian President  and  his  government  are  attempting  to  complete  the 

pace of combating corruption and prosecuting the corrupt, in addition to purifying the 

corrupted bureaucratic apparatus inherited from the previous period. Besides, the so-

called New Algeria is also endeavoring to regain its regional and international status 

after a long absence, through intensive diplomatic actions on the Libyan and Malian 

issues.  However, the  real  establishment  of  the  new  Algeria  requires  a new  political 

system  that  rules the  country  and not the  recycling of  the old  regime.  On  the  other 

hand,  avoiding  future violent  unrest  in  Algeria  requires  social  unity  and  the 

confidence  of  the  governed  in  the  governor,  which  will  only  be  through  the  real 

embodiment  of  the  demands  of  the  Algerian  Hirak  and  the  successful 

accomplishment of radical change. 

Besides,  the  smooth and  peaceful  process  of  the  change  also  requires  taking 

advantage  of  the  shift  of  power  in  international  relations  to  consolidate  equal  and 

win-win  relations  with  genuine  partners  according  to  a  smart  Algerian  geopolitical 

approach  that  enables  the  country  to  confront  the  foreign  forces  that  want  the 

continuation of the status quo in Algeria, especially France, which is still dealing with 

Algeria from a colonial perspective, whether in its material dealings or its intellectual 

approach to the project of change in Algeria7. 

                                                           
7 The  turbulent  regional  situation  surrounding  Algeria  calls  for  the  development  of  a  smart  Algerian  geopolitical 
approach  that  knows  how  to  choose  allies.  Algeria's  eastern  neighbor,  Libya,  which  France,  led  by  former  French 
President Nicolas Sarkozy, has contributed to its destruction, is swimming in a quagmire of proxy wars and oil conflicts 
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RESULTS 

This scientific contribution to the subject of the Algerian Hirak from a non-colonialist 

perspective has reached the following results: 

- The  study  of  the  Algerian  Hirak  from  a  non-colonial  standpoint  provided  an 

objective,  scientific  and  authentic  picture  of  its  nature,  characteristics,  motives  and 

purposes. 

- The  Algerian  Hirak  is  a  popular  and  societal  phenomenon  of  a  nationalistic 

dynamism  aimed  at  ending  internal  despotism  and  abolishing  all  forms  of  neo-

colonialism. 

- In addition to its societal characteristic, the original and real spirit of the Algerian 

Hirak is political as its major claims are not factional, sectoral or socio-economic but 

are instead directly linked to political demands. 

- The  Algerian  Hirak  is  a  reference  of emancipation  in  a  peaceful  and  civilized 

approach, which requires further examination and research. 

- The  peacefulness  of  the  Algerian  Hirak  proved  the  failure  of  the  colonial  view, 

which  envisions  that  the  colonial  peoples  are  more  civilized  than  their  former 

colonies,  and  the  proof  of  this  is  that  the  Algerian  Hirak  far  exceeds  the 

demonstrations of yellow vests (jackets) in France in terms of peacefulness and the 

civilized way in demonstrating8. 

- The  Algerian  Hirak  succeeded  in  some  aspects  and  failed  in  others,  as  the  real 

change  project  is  still  open  and  the  dream  of  building  a  new  Algeria  is  still  a  long 

way off. 

- The achievements and failures of the Algerian Hirak were linked to external and 

internal factors, which included a set of restrictions and challenges. 

- The  Algerian  Hirak  has  undergone  several  maneuvers  to  destroy  its  original 

national spirit and distort its political path and collective conscience. 

- The  absence  of  political  will  to  meet  the  aspirations  of  political  change  and  the 

ruling  regime’s  unwillingness  to  compromise,  in  addition  to  the  Hirak’s  failure  to 

shift from demonstrating in the street to launch dynamism for political change within 

the state institutions according to a negotiated political road map, have all impeded 

the Algerian Hirak’s path. 

                                                                                                                                                                                                 
that could lead to the division of Libya despite Algeria's continuous efforts to reach a peaceful political solution in this 
country.  The  Sahel  states  neighbors  in  the  south  are  still  suffering  from  French  interference  and  are  still  very  fragile 
states.  Moreover,  the  regime  of  the  western  neighbor  of  Algeria,  Morocco,  is  still  demonstrating  an  unexplained 
hostility to the Algerian state. 
8 The  yellow  vests  (jackets)  movement  that  began  in  France  in  October  2018  was  characterized  by  riots,  vandalism, 
property attacks, and brutal clashes with security forces.  
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- The future prospects for the Algerian Hirak can be negative if the ruling authority 

continues to be intransigent and the desired radical change will not occur, and if we 

add to this the worsening socio-economic problems, this means that Algeria faces a 

mixture  of  spices  which  might  lead  to  a  violent  uprising  that  generates  a  Hirak  of 

another type, to be exact a hunger revolution whose consequences are either absolute 

chaos  or  absolute  dictatorship (Future  For  Advanced  Research  and  Studies, 

November 14, 2016). 

- The future prospects for the Algerian Hirak can be positive if the Algerian national 

forces  are  unified  in  a  united  popular  front  in  order  to  face  the  plan  to  renew  the 

foreign-backed  dictatorial  system  by  those  who  seek  the  continuation  of colonial 

thought  and  colonial  politics  and  those  who  are  against  any  political  change  in  the 

Middle East and North Africa in order to preserve the status quo that guarantees the 

survival  of  political  dictatorships  in  the  region  and  the  continuation  of  exploitative 

economic policies. 

CONCLUSION  

In the end, it must be emphasized that the success of the Algerian Hirak in achieving 

a radical change of the ruling regime and building a new and modern Algerian state 

based on good governance will definitely transform Algeria into a model state in the 

region,  as  the  wise  exploitation  of  the  existing  material  and  human  resources  in 

Algeria  will  inevitably  make  this  country  a  vital  geopolitical  center  in  the  current 

world order that is experiencing fundamental transformations and shifts in the centers 

of global power (Khanna, 2019, pp. 357-359). 

In addition, the success of the Algerian Hirak will make this country a beacon for all 

peoples  and  countries  that  want  to  be  liberated  from  internal  tyranny  and  neo-

colonialism in peaceful and civilized ways, just as the Algerian liberation war from 

direct French colonialism represented a beacon and a model in the armed struggle of 

the  people  who  were  still  under  the  grip  of  colonialism  at  that  time,  especially  the 

people of Africa9. 

On  the  other  hand,  the  Algerian  Hirak,  and  if  succeeded  in  achieving  the  goal  of 

change and liberation, can become a phenomenon and a case for social, political and 

international  studies  and  teaching  programs  in  universities  and  specialized  centers 

that  are  concerned  with  topics  related  to  popular  revolts,  the  will  of  peoples  to 

emancipation,  peaceful  protesting,  nonviolent  resistance,  democratization,  the 

                                                           
9 After  Algeria  defeated  France  in  1962  and  achieved  independence,  the  country  became  a  significant  fortress  for 
revolutionary  activities  in  the  Third  World.  In  this  framework,  Algeria  helped  the  liberation  movements  in  Angola, 
Mozambique, Guinea, Zimbabwe and other African countries that saw Algeria as Mecca of revolutionaries. 
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domino effect of democratization, neo-colonialism, dependence, the struggle against 

neo-colonialism and dependence disposal mechanisms. 

Consequently, the field of research remains open on the topic of the Algerian Hirak, 

which needs more intellectual and theoretical attention that addresses the angles and 

levels  that  have  not  been  addressed  yet,  in  particular,  studies  and  writings  that  are 

free  from  the  colonial  perspective  and  any  form  of  demagogic,  political  and 

ideological calculation, because the phenomenon of the Algerian Hirak is a popular 

awakening  and  renaissance  that  will  inevitably  leave  its mark  in  the  societal  and 

political developments of the Algerian state and other developing countries. 
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Аннотация 

Данная   научная   статья   посвящена   анализу   взглядов   крупнейшего 

просветителя Ризаэтдина  Фахретдина  (1859-1936) на проблему эмансипации 

женщины  в  мусульманском  мире. После  долгих  лет  забвения  Р.  Фахретдина 

был  признан  одним  из  крупнейших  татарских  и  башкирских  богословов  и 

религиозных   просветителей,   востоковедов и   религиозных деятелей. 

Актуальность  данного  исследования  обусловлена  малоизученностью  данной 

темы не  только  на  уровне  мусульманского,  но  и  международного  права. 

Материалом  для  исследования  послужили рассуждения  ученого  в  трудах: 

«Асар» и «Дини вэ ижтимагый мэсьэлэлэр», на страницах журнала «Шура» и 

журнальной рубрики «Мурасаля уа Мухабара». Предлагается комплекс мер по 

развитию  женского  образования,  который  включал  обучение  грамоте, 

улучшение  качества  обучения,  создание  условий  для  получения  средне-

специального  образования  и  освоение  иностранного  опыта  в  этой  сфере. 

Призывал  женщин  занять  более  активную  общественную  позицию.  В 

контексте  семейно-брачных  отношений  предлагал  запретить  многоженство 

и насильственную выдачу замуж. 
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В заключение, можно сказать, что Р. Фахретдин издавал научно-богословский 

журнал  в  традициях  ханафитского  мазхаба  и  оказал  огромное  влияние  на 

положение женщин в мусульманском обществе и получение ими определенных 

прав и свобод. 
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This scientific article is devoted to the analysis of the views of the greatest educator 

Rizaetdin  Fakhretdin  (1859-1936)  on  the  problem  of  the women’s emancipation  in 

the Muslim world. After many years of oblivion, R. Fakhretdin was recognized as one 

of  the greatest Tatar  and  Bashkir  theologians, religious  educators,  orientalists and 

religious figures. The relevance of this study is due to the poor study of this topic, not 

only in both Islamic and international law. The research is based on such works as 

"Asar" and "Dini ve iztimagy mesieleler", "Shura" magazine and the regular column 

"Murasalya  ua  Mukhabara".  A  set  of  measures  is  proposed  for  the  development  of 

women's  education,  which  included  teaching  literacy,  improving  the  quality  of 

education,  creating  conditions  for  obtaining  secondary  specialized  education  and 

mastering foreign experience in this area. He called on women to take a more active 

public position. In the context of family and marriage relations, he proposed to ban 

polygamy and forced marriage. 

In conclusion, we can say that R. Fakhretdin published a scientific and theological 

journal in the tradition of the Hanafi madhhab and had a huge impact on the position 

of women in Muslim society and their obtaining certain rights and freedoms. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность  одного  из  крупнейших  татарских  богословов  и  религиозных 

деятелей Ризаэтдина Фахретдина многогранна и представляет большой интерес 

для  историков,  педагогов  и  для  многих  представителей  научных  кругов. 

Предметом изучения в данной работе являются взгляды учёного на различные 

этапы истории России начала XX в.  

В  настоящее  время  исследователи  неверно  интерпретируют  положение 

женщины в исламском обществе.  Данная тема в настоящий момент считается 

актуальной не только в мусульманском, но и международном праве.  

До  недавнего  времени  положение  женщины  в  исламе  казалось  ущемлённым. 

Считалось,  что  положение  женщины-мусульманки  сохраняет  средневековые 

пережитки  и  не  соответствует  современным  условиям.  Это  связывается  в 

первую очередь с тем, что данная тема мало изучена. Во-вторых, общество не 

понимает  настоящую  сущность  морально-правового  положения  женщины  в 

исламе.  

В  настоящее  время,  благодаря  трудам мусульманских  учёных,  стало  известно, 

что  отстало  не  религиозно-этическое  учение  ислама,  а  то,  что  представление 

женщины не менялось со средневековой эпохи.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  данной  работе  были  использованы  следующие  методы  исследования: 

системный и сравнительный методы. 

Системный  метод:  теологические  рассуждения  ученого  на  страницах  таких 

книг, как  «Асар»,  «Дини  вэ  ижтимагый  мэсьэлэлэр»,  журнала  «Шура»  и 

журнальной  рубрики  “Мурасаля  уа  Мухабара”,  рассматриваются  как  система, 

включенная  в  общемусульманскую  и  региональную  традиции  богословских 

решений. 

Наряду  с  системным  методом  в  работе  используется  сравнительный  метод  (в 

сравнении источников фетв и трудов Р. Фахретдина с высказываниями поздних 

богословов ханафитского мазхаба), а также общелогические методы и приемы: 

анализ, синтез, сравнение, аналогия, абстрагирование, обобщение. 

Ризаэтдин  Фахретдин  является  одним  из  самых  выдающихся  религиозных 

деятелей  России.  В  истории  татарской  общественной  мысли  и  культуры  он 

оставил глубокий след как журналист, педагог и моралист, писатель и ученый-

энциклопедист,  изучающий  многие  отрасли  науки:  историю,  этнографию, 

эпиграфику,  археологию,  нумизматику,  географию,  медицину,  философию, 

юриспруденцию,  искусство,  языки,  литературу  и  др.  Особое  место  в  его 

творчестве занимали книги, которые содержали в себе проблемы  женщин, их 
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права  и  свободы.  Но  в  то  же  время  ученый  приложил  много  усилий  для 

воспитания  праведных  женщин,  поэтому  очевидно,  что  многие  поколения 

татарских дочерей Евы выросли на его книгах.   

Основные  источники  по  нашей  теме – это  личный  архив  Ризаэддина 

Фахретдина, хранящийся в НА УНЦ РАН, содержащий в себе около сорока дел.  

Прежде  чем  попасть  в  архив  НА  УНЦ  РАН,  они  были  переданы  после 

опубликования статьи М. Усманова «Яца табылган едеби, тарихи истелеклер». 

Первоначально  все  хранилось  в  архиве  ОМДС.  В  1963-1966  гг.  часть  личных 

рукописей ученого в количестве 24 томов была передана в НА УНЦ РАН, они 

составили  так  называемый  старый  акт.  Помимо  личного  архива,  дочери  Ризы 

Фахреддина  часто  упоминали  об  огромной  библиотеке  отца.  Однако 

информации об этом просто мизерно мало [Янбаев, 2013, С. 77].  

В отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского 

Казанского  федерального  университета  хранится  рукопись  первой  части 

первого  тома  свода  «Асар»  с  цензорскими  поправками.  Здесь  же  хранится 

переписка  Ризаэтдина  Фахретдина  с  Габдрахманом  Гумари.  В  хранилище 

отдела  рукописей  и  текстологии  АН  РТ  хранятся  материалы,  относящиеся  к 

Ризе  Фахретдину,  находящиеся  в  фонде,  в  котором  собраны  различные 

документы о его жизни и деятельности. В том же хранилище содержится его 

формулярный   список,   несколько   вариантов   шаджара,   составленных 

различными  людьми,  фотографии,  обращения  дочерей  Р.  Фахретдина  в 

различные инстанции с просьбой реабилитировать отца и другие материалы. 

В  книге  «Джавамигуль-калим  шархе»  Р.  Фахретдин  приводит  порядка  30 

хадисов Посланника Аллаха о женщинах [Фахретдин, 1995, С. 199]. Основные 

темы,  которые  затрагивает  богослов: развод,  многоженство,  скромность  в 

запросах,  благосклонность  мужа  к  своей  жене,  соблюдение  прав  женщин, 

(«имущество  иссякнет,  но  права  других  не  исчезнут,  и  за  их несоблюдение 

будет спрошено») о женщинах, которые могут выступить причиной для смут и 

многое другое.  

Один  из  ярких  ученых  Египта  и  шариатский  судья  ханафитского  мазхаба 

Бадретдин  Махмуд  бин  Ахмад  аль-Гыйна  говорил о  том,  что  нравы  женщины 

испорчены, ссылаясь на неподобающую одежду и не примерное поведение. Р. 

Фахретдин добавил, что основная причина упадка нравов женщин в России не в 

предоставленных свободах в начале 20-го столетия, а в том, что жившие ранее 

мусульмане не могли хвастаться счастливой жизнью [Фахретдин, 1995, С. 200]. 

На страницах «Шура» Р. Фахретдину задают вопрос о достоверности хадиса  ال

 что в переводе означает «не возвышайте своих ,تسكنوا نسائكم الغرف وال تعلموھن الكتابة
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жен и не учите их письму». Некоторые башкирские имамы считали, что данный 

хадис  указан  в  «Мафатих»  и  тафсире  «Джами».  В  своем  ответе  ученый 

отмечает,  что  среди  башкир  распространено  явление  продажи  своей  земли 

приезжим хохлам, и, в последствии продавцы становились работниками новых 

владельцев земли, тем самым превращаясь в рабов, что приводило их в полную 

экономическую зависимость.  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Таким  образом,  Р.  Фахретдин  призывает  к  тщательному  разбору  его 

собственных работ. Богослов не желает, чтобы его труды попали в чужие руки, 

так как они могут трактоваться совершенно иначе.  

Писатель  считал,  что  экономическая  самостоятельность  невозможна  без 

определенных  знаний,  то  есть  грамотность  женщин – это  естественная  вещь, 

как и право работать на своей земле.  

 Богослов утверждал, что в Коране упомянуты все виды запретов, касающиеся 

мусульманской  уммы,  и  они  не  теряют  свою  актуальность,  то  есть  не 

подвластны  времени  и  жизненным  обстоятельствам.  Эти  установления  носят 

постоянный и окончательный характер, в них нет пункта о запрете грамотности 

среди женщин.  

В  свое  время  Посланник  Аллаха  велел  женщинам  научиться  пряже,  точно  так 

же  в  нынешнее  время  актуален  вопрос  умения  писать.  Без  этого  умения 

женщины  не  смогут  общаться  со  своими  мужьями,  которые  уезжают  на 

заработки.  В  конце  ученый  напоминает,  что  вышеуказанный  хадис  не 

встречается ни в одной из книг, которые входят в «Кутуб ас-ситта»,  то  есть 

шесть наиболее распространенных книг по хадисам [«Шура», 1908, С.153]. 

Р.  Фахретдин  критикует  установленные  татарские  традиции,  запрещающие 

женщинам  посещать  кладбища.  Он  считает  пророческий  хадис  об  этом 

отмененным [Сунан ибн Маджа, 2014, С. 201].  

Одним  из  отменяющих  запрет  на  посещение  женщинами  могил  Р.  Фахретдин 

приводит хадис: «Раньше я вам запрещал посещение могил» [Аминов, 2010, С. 

99-101]. 

Подводя итог данной работы по актуальному и в наши дни вопросу, богослов 

считает  возможным  посещение  кладбищ  женщинами  при  выполнении  двух 

условий: отсутствия таких явлений, как «табаррудж» и «ихтилятъ».  Табаррудж 

(араб. تبرج)  – выставление  женщиной  напоказ  своей  красоты  перед 

посторонними мужчинами.  

По  единогласному  мнению,  ученых-богословов,  табаррудж  в  разных  формах 

его  проявления  относится  к  категории  запрещенных  (харам)  и  греховных 
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деяний, что подтверждается аятами Священного Корана и изречениями пророка 

Мухаммада [Насыйров, 2000, С. 25]. 

Понятие «табаррудж» охватывает следующие моменты: 

-       оголение  в  присутствии  посторонних  мужчин  тех  частей  тела  (‘аурат), 

которые предписано прикрывать; 

-       ношение  прозрачной  и  обтягивающей  одежды,  через  которую  виднеется 

кожа и очевидным образом проявляются части тела; 

- любое  излишне  привлекающее  внимание  поведение,  действующее 

возбуждающе [Фэхритдин, 2009, С. 47]. 

Сущность  «ихтилять»  описал  известный  ханафитский  ученый  Шамсуль-

Аиммах Сарахси: «судья должен обеспечивать нахождение женщин отдельно, а 

мужчин  отдельно,  потому  что  люди  теснятся  в  заседании,  и  в  смешении 

женщин с мужчинами в толпе кроется явная смута и безобразие [Тухватуллина, 

2003, С. 23]. 

Бадр  ад-Дин  аль-Айни,  сказал  в  своем  комментарии  к  аль-Бухари,  запрещая 

смешение полов: «Потому что мужчины сильнее для этого (то есть для несение 

тела покойного), а женщины особенно уязвимы и могут подвергнуться большой 

нагрузке,  особенно  если  они  беременны.  Если  же  они  понесут  тело  усопшего 

вместе  с  мужчинами,  получится  смешение  полов,  и  вследствие  этого  может 

возникнуть смута (глава о проведении похорон мужчин без женщин) [Аминов, 

2010, С. 89].  

Ибн  Абидин  ад-Димашкый  в  его  «Хашия»:  «пришло  в  книге  свидетельств, 

отвергается   свидетельство   женщин,   которые   выходят   лицезреть 

противоречащие исламу явления при встрече прибывшего эмира, и в результате 

мужчины смешиваются с женщинами [Кунафин, 2006, С. 66]. 

По  вышеизложенным  фетвам  известных  ханафитских  ученых  следует,  что 

«ихтилятъ»  т.е.  смешение  полов,  чужих  друг-другу  мужчин  и  женщин  может 

привести  к  смутам  разного  рода,  и  может  быть  одной  из  причин  деградации 

общества. 

Права женщины равны правам мужчины, но неодинаковы. Женщина в исламе – 

такая  же  независимая  личность,  как  и  мужчина,  со  всеми  человеческими 

качествами  и  душевными  стремлениями.  Ее  мнение  всегда  принимается  во 

внимание  и  не  игнорируется  лишь  потому,  что  она  женского  пола.  Женщина 

может  свободно  заключать  контракты,  заниматься  предпринимательством, 

самостоятельно  принимать  решения,  владеть  деньгами  и  т.д.  Ислам  защищает 

женщину как духовно, так и материально [Баишев, 1996, С. 60]. 
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Положение женщины в исламе высоко и реально подходит ее женской природе. 

В  общественной  жизни  мусульманка  играет  не  менее  важную  роль,  чем 

мужчина, только принцип участия не всегда одинаковый. Ислам требует, чтобы 

женщина  оставалась  полноправным  членом  общества.  И,  если  в  некоторых 

мусульманских  странах  достоинства  и  свобода  женщины  не  всегда 

обеспечиваются,  это  не  значит,  что  ислам  является  причиной  неравенства 

между  мужчиной  и   женщиной  и  главным  препятствием  на  пути 

цивилизованного развития мусульманки. 

ВЫВОДЫ 

Признание  исключительной  роли  женщины  в  воспитании  нового  поколения 

вело  к  проявлению  особого  внимания  к  положению  женщины  в  семье  и 

обществе,  а  также  к  уровню  ее  образованности.  В  этой  связи  журнал  «Шура» 

предлагал комплекс мер по развитию женского образования, который включал 

улучшение  качества  обучения,  создание  условий  для  получения  средне-

специального образования и освоение иностранного опыта в этой сфере. 

Подчеркивая  связь  между  положением  женщины  в  обществе  и  уровнем 

развития последнего, в журнале предлагалось покончить с бесправием женщин, 

авторы  обращались  при  этом  к  истории  ислама  времен  пророка  Мухаммада  и 

примерам  современной  деятельности  женщин  за  рубежом.  Они  призывали 

современниц  занять  активную  общественную  позицию.  В  контексте  семейно-

брачных  отношений  было  предложено  избавить  женщину  от  нежелательных 

последствий многоженства и насильственной выдачи замуж. 

Р. Фахретдин ввёл традицию издания научно-богословского журнала, создания 

учебной литературы и биографий выдающихся деятелей мусульманского мира, 

как  российских,  так  и  зарубежных.  Причем  все  это  делалось  в  традициях 

ханафитского  мазхаба.  Благодаря  этим  инициативам  Р.  Фахретдину  удалось 

добиться  многого  на  посту  казыя,  а  затем  и  муфтия.  На  сегодняшний  день 

литературные деятели стремятся продолжить традиции великого алима, ведь он 

хотел, чтобы среди российских мусульман жили его идеи и открытия. 
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РЕЦЕНЗИЯ  

НА КНИГУ МАЛЕКА БЕННАБИ  

«ПРОБЛЕМА ИДЕЙ В МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ» 

М. Абделуахеб 

Университет «Алжир 2» им. Абу Эль-Кассема Саад Аллаха 

halimovitch2@yahoo.fr 

 

Малоизвестный  в  русскоязычных  странах  алжирский  мыслитель  Малек 

Беннаби  (1905-1973)  представляет  собой весьма  интересное  и  необычное для 

современного мусульманского мира явление. Будучи памятником философской 

мысли  и  автором многих философских  работ  (112  работ),  Малек  Беннаби 

считается  образцом  универсального  и  оригинального  мыслителя,  владеющего 

как  научными  знаниями  нашего  времени,  так  и  философской,  социальной, 

исторической, художественной и религиозной культурой.    

Серия его философских работ, выпушенных под общим названием «Проблемы 

цивилизации», поистине, – новый и непривычный для мусульманского разума 

подход  к  проблемам,  которые переживает  современный  мусульманский  мир. 

Вдали  от  привычных  форм  тавтологии  и  обыкновенных  проповедей 

богословов,  Беннаби  ищет  конкретные  причины  отсталости  мусульманского 

мира в самой его культуре и его окружающей среде.  

В  книге  «Проблема  идей  (в  мусульманском  мире)  все  начинается  с  того,  как 

действует  человек,  оказавшийся  в  одиночестве,  когда  им  овладеет  чувства 

космической пустоты (космического вакуума), как он заполняет эту пустоту и 

как  он  проявляет  внутренние  и  внешние  особенности  своей  исторической 

миссии. Человек, по мнению Беннаби, подходит к проблеме вселенной пустоты 

двумя  способами:  он  ее решает  либо  вещами  (материей),  либо  идеями 

(размышлениями).  

Каким путем человек приходит к осмыслению жизни? В этой книге, состоящей 

из  17  глав,  Малек  Беннаби  по-своему,  очень  просто,  отвечает  на  этот  столь 

важный  для  человека  вопрос.  Все  осложняется  постепенным  погружением  в 

глубину  этого  философского  вопроса.  Малек  Беннаби  считает,  что  перед 

человеком два пути для решения задачи «вселенной пустоты», он либо смотрит 

перед своими ногами, на землю, символизирующую мир вещей и материи, либо 

на  небо,  символизирующее  идеи  и  бессмертье.  В  этих  двух  мировоззрениях 

автор  представляет  нам,  с  одной  стороны,  европейскую,  материалистическую 
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цивилизацию,  которая,  обратив свой  взор  на  землю,  научилась  обращаться  с 

вещами;  с  другой  стороны,  арабо-мусульманскую  цивилизацию,  обратившую 

свои  взгляд  на  небо  и  научившуюся  впоследствии  обращаться  с  идеями  и 

невидимым миром.  

Для Беннаби,  когда  речь  идет  о  менталитете  нации,  то  сказка  является 

наилучшим  выразительным  примером,  поэтому он  в  самом  начале  книги 

приводит  нам  две  сказки,  каждая  из  которых  носит  в  себе  образец 

своеобразного  поведения,  подход  к  материальному  и  духовному  началам, 

лежащим в основу Западного и Восточного миров последовательно:  

Перед  нами  сказка  «Робинзон  Крузо»  английского  писателя  Даниэля  Дефо  и 

сказка  «Хай  ибн  Якзан»  арабо-мусульманского  писателя,  Ибн  Тофейла. 

Робинзон  Крузо  и  Хай  ибн  Якзан – два  героя,  оказавшихся  после 

кораблекрушения  на  необитаемом  острове.  Первый,  будучи  уже  взрослым 

человеком,  заполняет  свое  время  на  острове  поисками  пищи  и  изобретением 

средств  для  выживания.  У  второго  обстоятельства  сложились  иначе,  

оказавшись  на  острове    еще  ребенком,  сначала  его  накормит  своим  молоком 

газель, позже он приспособится к животной жизни, и выживет во враждебной 

ему  среде.  Но  в  один  день  все  для  него  изменится,  умирает    его  «приемная» 

мать.  Сначала  он  пытается  ее вернуть  в  жизнь,  толкает  ее,  старается  ее 

поднимать  на  ноги,  проверяет,  не  задетые  ли  ее видные  органы,  но 

убедившийся в том, что все в ней не тронуто, он поймет, что энергия, которая 

ее двигала  куда-то ушла. Мысль о том, куда ушла энергия жизни приводит его 

позже к создателю.   

Символика  в  этих  двух  сказках  в  том,  что Робинзон  Крузо,  оказавшись  в том 

положении, где нет вещей, он сосредоточивает свое внимание на поисках вещи, 

выдавая при этом западную цивилизационную модель, основанную на материи.  

Хай  ибн  Якзан  представляет  собой  ребенка,  который,  находясь  в  мире,  в 

котором  нет  идей,  оказывается  способным  самостоятельно  погружаться  в  мир 

идей  и  в потусторонний  мир.  Именно  на  этом  принципе  и  строится  арабо-

мусульманская  цивилизация:  «мысли  вращаются  вокруг  вещей», по  словам 

Беннаби.    

По его мнению, человек проходит в своей жизни три этапа, или три мира (мир 

вещей – мир  людей – мир  идей).  В  начале  он  знакомится  с  вещами,  с 

игрушками, весящими над его колыбелью, или с соской, которую он держит в 

руке; затем знакомится с окружающими его людьми, с мамой, папой и другими, 

а  только  потом  знакомится  с  миром  идей.  Как  только  он  начинает  входить  в 

мир идей, перед ним встанут трудности, которые мы считаем простыми, но для 
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него  они  сравнимы  с  раскрытием  Архимедом  закона  статики  жидкостей. 

Знакомство ребенка с миром идей вводит его в общество, которое, как правило, 

состоит  из  разных  организованных  идеологических  систем,  и  он  в  нем 

становится либо Робинзоном Крузо, либо Хаем ибн Якзан.      

В данном исследовании обсуждаются следующие темы:  

- тема  ребенка  и  его  идейный  мир:  постепенное  восприятие  им  троих 

миров: мира вещей, мира людей и мира идей; 

- этапы исторического развития общества (до цивилизации – цивилизация 

и цивилизационный цикл – после цивилизации); 

- этапы развития самой цивилизации (духовность – разум – инстинкт); 

- жизненная энергия и мир идей, жизненная энергия и развитие общества; 

- мир идей: основные и научно-исторические идеи; 

- изменение  и  трансформации,  происходящие  в  мире  людей  и  в  мире 

вещей,  связь  вещей  с  критерием  оценки  деятельности,  смерть  и 

трансформации идей.   

- связь между религиозными и светскими идеями в мусульманском мире; 

- полемику идея-вещь и борьба между ними; 

- cвязь между индивидом и вещью; 

- оригинальность  идей  и  их  эффективность,  социальная  динамика  и 

революционный антагонизм; 

- базовые идеи, двойственность языка, мертвые и губительные идеи.  

Свою работу Беннаби заканчивает беседой о «изменчивых идеях», о причинах 

болезни,  которая  настигает  жизнь  общества;  о  мести  идей,  заимствованных  у 

Запада и упадке ценности наследственных идей.    
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29  июня  2021 года  скончался видный представитель 
арабской   интеллигенции, известный   египетский 
просветитель  и  меценат,  президент  Египетско-российского 
фонда  культуры  и  науки, директор  издательства  «Новости 
России», издатель   журнала   «Арабистика   Евразии», 
основатель  Арабского  культурного  центра  в  Санкт-
Петербурге,  доктор  Хусейн  Эль-Шафи.  Его  смерть  стала 
огромной  утратой  для научного  сообщества  Российской 
Федерации и Арабской Республики Египет.  
Хусейн  Эль-Шафи был  необыкновенным  человеком  с 

огромным  жизненным  опытом,  посвятивший  всю  свою  плодотворную  жизнь делу 
распространения арабской культуры в Российской Федерации и культуры народов России в 
арабском мире. 
Доктор  Эль-Шафи  всю  свою  жизнь  занимался  наукой  и  познанием  мира.  В  1984  году  он 
получил  степень  бакалавра  инженерного  дела  в  Хелуанском  университете  (Египет).  В  1988 
году  окончил  Ленинградский  политехнический  институт  по  направлению  «Возобновляемая 
энергетика».  В  1992  году  получил  ученую  степень  кандидата  технических  наук  в 
Московском  энергетическом  институте.  В  2003  году  он  получил степень  доктора  наук  в 
Бельгийской  академии  информатизации.  В  2017  году  ему  было  присвоено  звание  члена-
корреспондента Российской академии народного искусства.  
Многогранная  деятельность  доктора  Эль-Шафи  проявилась  в  том,  что  он  в  разные  годы 
занимал следующие  важные  посты:  член  консультативного  совета  центра  стратегических  и 
международных  исследований  Каирского  университета,  глава  координационного  совета 
Египетско-российского  фонда  культуры  и  науки,  председатель  научно-культурного  совета 
при Организации солидарности народов Азии и Африки, председатель постоянного комитета 
научно-культурного форума «Россия – Арабский мир»,  председатель редакционного совета 
журнала  «Азия  и  Африка»  при  Институте  востоковедения  Российской  академии  наук, 
председатель  редакционного  совета  и  главный  редактор  журнала  «Новости  России» 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель редакционного совета 
журнала  «Арабистика  Евразии»,  выпускаемого  Казанским  (Приволжским)  федеральным 
университетом  в  сотрудничестве  с  центром  арабской  культуры  «Аль-Хадара»  при  КФУ, 
глава редакционной коллегии журналов «Казахстан сегодня» и «Новости Узбекистана».  
Под  его  руководством  был  осуществлен  перевод  значительного  количества  научной  и 
научно-популярной литературы с последующим их изданием. Среди них следует упомянуть 
следующие  работы:  «Из  наследия  шейха  Ат-Тантави»  (Часть  1,  2011),  «Страницы  истории 
египетско-российских  отношений»  (2013),  «В.С. Голенищев: основатель  отечественной 
египтологии» (2014), «Египетский диалект для русскоговорящих» (2018), «Русско-Арабский, 
Арабско-Русский словарь (Египетский диалект)» (2018) и т.д. 
Плодотворная  деятельность  доктора  Эль-Шафи  получила международное  признание,  и  он 
был  удостоен  государственных  наград  ряда  стран:  Российской  Федерации,  Республики 
Казахстан,  Украины,  Китайской  народной  республики,  Республики  Беларусь,  Чешской 
Республики,  Арабской  Республики  Египет,  Королевства  Саудовская  Аравия,  Королевства 
Бахрейн и Сирийской Арабской Республики.  
Он  с  уважением  и  огромным  интересом  относился  к  представителям  других  культур. 
Отдельно стоит упомянуть его безграничную любовь и уважение к нашей стране.  
Наши народы всегда будут помнить эту выдающуюся личность. 




