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 .4اشاكًَة املرشوع
ا ّن قَاب مؤسسة "رخال ادلٍن" يف اﻻسالم ﻻ ًـين قَاب " رخي ادلٍن" ذو اًسَعة ادلًنِة يف مس خوايت مـَنة وىو اﻻمام يف
املسجس حبمك ادذالفو يف درخة مـصفذو ابدلٍن ؾن أأوًئم " املؤمنني اًـادًني" كري املخرططني مما ًفرتض امذالنو موكـا وػَفِا وسَعة
دًنِة ؿَهيﻢ ثبس أأ ابملـصفة وثخواضي من ذالل ارشافو ؿىل اًطَوات امخلس ودعبيت ادلـة و اضساره ٌَفذاوى و جس َريه ملاكن املٌلرسة
ادلًنِة .
وؿىل اًصمغ من هونو حيخي ماكنة أأدىن يف سمل حصثُب املخرططني يف ادلٍن ملارنة ﺑـ " اًـامل" أأو " املفيت" ثبلى ًالمام يف املسجس سَعة
دًنِة يف مس خوى مـني ابؾخبار دوره " يف انخاج  ،اؿادة انخاج  ،حفغ وثوزًؽ اًـلارات ادلًنِة" نٌل ًلول ﺑَري ﺑوردًو . 1فبناء ؿىل
ٍىوهنا رواد املساخس ؾهنﻢ ًـعهيﻢ لك ذكل ضفة اًسَعة ادلًنِة يف أأماهن اًـبادة اًيت
اًنشاظات اًيت ًلومون هبا ًومِا واًطورة اًيت ّ
ٌرشفون ؿَهيا وا ألحِاء أأو اًلصى اًيت ًخواخسون هبا  .ميىن اًلول  ،من اًناحِة اًـﻤََة واًواكـَة ،أأ ّن ا ألمئة يف املساخس اًَوم مه من
ًشنّصون وًـصفون اًناس ابدلٍن وًؤوًون ثـاٍميو ًومِا وميثَون ابًنس بة ًصواد املساخس أأو ﺑـضيﻢ ؿىل ا ألكي سَعة دًنِة ﺑسرخة أأو ﺑأأدصى.
و أأحِاان ميخكل ﺑـظ أأمئة املساخس سَعة دًنِة ؿىل رواد مساخسمه ثخجاوز سَعة " ؿامل ادلٍن املخرطص" أأو " املفىت".
متثي ىشه اًسَعة ادلًنِة " اًفـََة" رىاان ابًنس بة ًـسد من اًفاؿَني الاحامتؾَني ،أأمهيﻢ فاؿَو احلصاكت ادلًنِة اﻻحِائَة " ادلؾوًة"
وجٌلؿات "اًخبََف" و"اًسَفِة اًـَﻤَة"  ،حصاكت اﻻسالم اًس َايس أأو ا ألحزاب ادلًنِة اضافة اىل املﻤثَني ٌَسَعة اًصمسَة ٌدلوةل من
ذالل اًفاؿَني اﻻدارًني حمََا ومصنزاي .ومن ذالل مذاﺑـخنا ٌَرعاابت اًصمسَة وثرصحيات اًوضاًة ؿىل اًشأأن ادلًين أأي وزارة اًشؤون
ادلًنِة نالحغ " كَلا" حول "ظبَـة " ومضامني اخلعاب ادلًين اًسائس يف مساخس اجلزائص اًَوم وجنس حسًثا ؾن رضورة احلفاظ ؿىل "
املصحـَة ادلًنِة اجلزائصًة أأو امللارﺑَة" يف ملاﺑي " اسالم أأحن"ي" ًأأ ي " من اخلارج" .وؿََو فان اًسَعة ادلًنِة اًفـََة ً أأمئة يف املساخس
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رىان أأسايس ابًنس بة ٌَفاؿي اﻻداري املﻤثي ٌدلوةل  ،فيو ٌسـى  ،ﺑناء ؿىل " كَلو" ساًف اذلهصٌَ ،خحمك يف احللي ادلًين ومضامني
دعاابت ا ألمئة ورشوط لك من ًطـس ٌَﻤنرب أأو ّ
ٌسري أأماهن اًـبادة ،ومن ىنا ًبس أأ احلسًر ؾن رىاانت مأأسسة اًسَعة ادلًنِة يف اجلزائص
واحصاءاهتا اًـﻤََة.
ؾصفت فرتة هناًة اًدسـَنِات واًـلس ا ألول من س نوات ا ألًفني نزوع اًسَعة اًس َاس َة يف اجلزائص من ذالل وزارة اًشؤون ادلًنِة اىل
مأأسسة احللي ادلًين  .ػيص ذكل من ذالل ؿسد من املصاس مي واًلوانني اًدرشًـَة واًخـَاميت اًخنفِشًة اًيت ضسرت يف ىشه اًفرتة 2ملا مسي
يف ﺑـظ ملاﺑالثنا مؽ اظارات حمََة ﺑـ "ًخنؼمي كعاع اًشؤون ادلًنِة يف اجلزائص" و"الاىامتم ﺑوضؽ وماكنة اﻻمام" من ذالل ادماخو يف
سكل اًوػَف اًـﻤويم.
ًلس ّ
شّك املصسوم اًخنفِشي رمق  411-10املؤرخ يف  24دٌسﻤرب  2110واملخضﻤن ٌَلانون ا ألسايس اخلاص ابملوػفني املنمتني ً أأسالك
اخلاضة ابﻻدارة امللكفة ابًشؤون ادلًنِة وا ألوكاف ثلَريا خََا يف اًوضؽ الاؾخباري ًالمام و ظبَـة امليﻤة اًيت ًلوم هبا ،حِر حتوًت
اﻻمامة يف املساخس اىل وػَفة معومِة حتمكيا كواؿس وكوانني اًوػَف اًـﻤويم ؿىل مس خوى رشوط الاًخحاق ابًوػَفة ،امليام املنوظة بّك
ضنف من أأضناف ا ألمئة ونشا احللوق واًواحبات .جتسر اﻻشارة اىل أأ ّن ىشا اًخحول يف ماكنة اﻻمام داذي "مؤسسة املسجس" ىو اس متصار
ًسَسةل املصاس مي اًيت ثواًت يف س نوات اًـرش اًساﺑلة حول "ثنؼمي كعاع اًشؤون ادلًنِة" سواء ؿىل مس خوى ﺑناء املساخس و املسارس
اًلصأنَة واًزوااي وحىت أأماهن اًـبادة ٌَشـائص كري اﻻسالمِة ،سواء ؿىل مس خوى حتسًس ضالحِات وهمام و أأدوار مطاحل ومسٍصايت
اًشؤون ادلًنِة ؿىل املس خوى املصنزي و احملًل وضوﻻ اىل حتسًس ضالحِات وهمام اًفاؿَني يف خمخَف مطاحل اًشؤون ادلًنِة من أأمئة،
مفدشني ،والكء أأوكاف ،مصشسات دًنِات ،مـَﻤي كصأن و أأؾوان املساخسٌ .شري ىشا املصسوم ؿىل املس خوى اًخنؼميي وحود دعاب رمسي
حول دور املؤسسة املسجسًة وهماهما ٍصاد هل أأن ًوضؽ حزي اًخنفِش ،ا ألمص اذلي ثضـو نطوص املصسوم حول همام اﻻمام اضافة اىل اًرتنزي
املس بق ؿىل حسود سَعة اﻻمام ودضوع دعاﺑو ادلًين ٌَﻤصاكبة من ذالل ا ألمئة اًصئُس َني ،املفدشني أأو ادارة اًشؤون ادلًنِة ؿىل
املس خوى اًوﻻيئ.
ًلس حسّد اًلانون ا ألسايس رشط الاًخحاق ﺑوػَفة اﻻمامة ،ذاضة ما ًخـَق مهنا بصثبة اﻻمام ا ألس خاذ أأو اخلعَب ،فيو ذكل اذلي
حتطي ؿىل شيادة أأو اخازة مـادةل يف اًـَوم اﻻسالمِة .خيضؽ اﻻمام املوػف ًرتﺑّص جتصً"ي مسثو س نة واحسة كبي حصس ميو يف منطبو
ّ
حِر ًخاﺑؽ حىوًنا حتضرياي .ميىن أأن جُيسَّد اًرتﺑص ملصة واحسة فلط ﺑـسىا مينىن جرسحي اﻻمام دون اشـار مس بق أأو ثـوًظ اذا ما " ّمت
اًخلِمي اًسَ"ي ؿىل أأدائو ذالل فرتة حصﺑطو"ٌ .شري املصسوم اىل أأن ا ألمئة ًُسوا يف درخة واحسة من انحِة امليام واملسؤوًَات ،اذ أأن ىناك
أأرﺑؽ مصاثب  :رثبة اﻻمام املـمل ،اﻻمام املسرس ،اﻻمام ا ألس خاذ واﻻمام ا ألس خاذ اًصئُيس ..ﻻ ٌشرتط يف ضنفي اﻻمام املـمل ٌَلصأن أأو اﻻمام
املسرس املس خوى اًـَﻤي اًـايل ﺑي ٍىفي أأن ٍىوان من حفؼة اًلصأن ،يف حني ٌشرتط يف ضنف اﻻمام ا ألس خاذ اٌَُسانس يف اًـَوم
اﻻسالمِة نٌل أأسَفنا اذلهص مضافا اٍهيا حفغ اًلصأن ،وٌشرتط يف اﻻمام ا ألس خاذ اًصئُيس مس خوى املاحس خري يف اًـَوم اﻻسالمِة أأو ذربة
ؾرش س نوات اكمام أأس خاذ .انعالكا من ىشا اًخطنَف ﻻ ٍلكّف ابؿساد واًلاء دعب ادلـة ا ّﻻ من هلﻢ رثبة ا ألمئة ا ألساثشة أأو ا ألمئة
ا ألساثشة اًصئُس َون .وﺑناء ؿىل ىشا اًخلس مي اجلسًس ٌَﻤيام داذي املؤسسة املسجسًة واذلي ًخزش من اًخطنَف واًرتاثبِة املوحودة يف
مؤسسات اًخـَمي اًـايل منوذخا ًالكذساءً ،ؼيص معق ّ
حوًيا من منعق ثلََسي
اًخلري اذلي أأحسزو اًلانون يف وػَفة اﻻمامة ومـناىا حِر ّ
 2أٔظز فً هذا اٌسٍاق اٌّزاسٍُ اٌتاٌٍح عٍى سثًٍ اٌّثاي  :اٌّزسىَ رلُ 381 -98اٌصازر فً  01زٌسّثز
 1998حىي تحسٌس شزوط ئزارج األِالن اٌىلفٍح وتسٍٍزها وحّاٌتها ،اٌّزسىَ رلُ  200-2000اٌصازر فً 26
ٌىٌٍى سٕح  2000واٌّتضّٓ تحسٌس لىاعس تٕظٍُ ِصاٌح اٌشإوْ اٌسٌٍٕح واألولاف فً اٌىالٌاخ وعٍّها ،اٌتعٍٍّح
اٌىسارٌح رلُ 60اٌّإرذح فً 2000/04/12اٌتً تتضّٓ تٕظٍُ عًّ اٌّسجس،اٌمزار اٌىساري اٌّشتزن رلُ60:
ِإرخ فً 1999/04/10:تٍٓ اٌّسٌزٌح اٌعاِح ٌٍىظٍفح اٌعّىٍِح ،ووسارج اٌّاٌٍح ،ووسارج اٌشإوْ اٌسٌٍٕح
واألولاف ٌتضّٓ اٌرزٌطح اٌّسجسٌح ،وصىال ئٌى اٌّزسىَ اٌتٕفٍذي رلُ  411-08اٌّإرخ فً  24زٌسّثز
 2008واٌّتضّٓ ٌٍمأىْ األساسً اٌراص تاٌّىظفٍٓ إٌّتٍّٓ ٌألسالن اٌراصح تاإلزارج اٌّىٍفح تاٌشإوْ
اٌسٌٍٕح واألولاف.
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ًلوم ؿىل همام ما اكن ًعَق ؿََو ﺑـ"ش َخ اجلامؽ" أأٍن ٍىون حفغ اًلصأن ىو مصنز اًخطنَف ٌَوضؽ الاؾخباري ًالمام اىل منعق اًوػَفة
مبسًوًيا احلسًر حِر اًشيادة اجلامـَة يه املصنز اًصئُس يف حتسًس رشوط اﻻمام اخلعَب.
مسرس ،امام أأس خاذّ )... ،
ًـني بشّك اداري من كبي مسٍصًة اًشؤون
فاﻻمام مبرخَف ثطنَفاثو اﻻدارًة ( امام ضَوات مخس ،امام ّ
ادلًنِة وﺑناء ؿىل رشوط ؿَﻤَة وادارًة و مساﺑلة ؿامة حىون ادارة اًوػَف اًـﻤويم ظصفا رئُسا فهيا .و أأما ما ًخـَق ﺑأأمهَة مضﻤون دعب
ادلـة يف ثثبِت اﻻمام أأو جرسحيو من منطبو فِمكن يف حمخوى امليام اًيت حسدىا اًلانون ا ألسايس ًالمام ا ألس خاذ ومن أأمهيا يف ىشا
اًس َاق "احلفاظ ؿىل اًوحسة ادلًنِة ٌَجٌلؿة ومتاسىيا" (املادة  34من اًلانون ا ألسايس) ،حِر أأشار ا ألمئة املس خجوﺑون يف دراسة
مِسانَة ًنا ساﺑلة حول ا ألمئة يف مسًنة وىصان  3أأن املـىن اذلي فيﻤوه من ىشه املادة من ذالل اًنسوات اًخىوًنِة اخملخَفة ىو "رضورة
احلفاظ ؿىل املصحـَة ادلًنِة اًوظنَة" وكس ادذَفت ثأأوًالت ا ألمئة ملسًول ىشه املصحـَة مفهنﻢ من ًخحسث ؾن همﻤة "ادلفاع ؾن املشىب
املاًيك أأمام خمخَف املصحـَات املشىبَة اًلادمة من املرشق ؾن ظصًق اًفضائَات" نٌل خاء ؿىل ًسان أأحس ا ألمئة أأو ﺑخـبري أدص اًفاؿة ؾن
مـىن ٌَسَعة ادلًنِة ومصحـَهتا يف ملاﺑي دعاابت دًنِة منافسة ثؤسس ملـاين خمخَفة ٌَسَعة ادلًنِة ؛ ومهنﻢ من حتسث ؾن "ابصاز اًلِادة
ادلًنِة ًوزارة اًشؤون ادلًنِة" يف ملاﺑي ىَئات وحٌلؿات دًنِة أأدصى حصًس الاس خحواذ ؿىل مصنزًة اًلصار ادلًين يف املساخس داذي
اجلزائص اكجملَس اﻻساليم ا ألؿىل أأو ادلاؿات اًسَفِة و اًس َاس َة اخملخَفة.
ًبسو ًنا من ذالل ثكل امللاﺑالت املنجزة مؽ أأمئة املساخس أأن رىان اًلانون ا ألسايس ً أأسالك اخلاضة ابًشؤون ادلًنِة ىو حىصٌس
حمسودًة اًسَعة ادلًنِة ًالمام وحماوةل اًخحمك يف مضامني دعاﺑو ادلًين ،يف ملاﺑي اًبساًة يف مسار ملأأسسة ىشه اًسَعة وحتوًي مصنز
"اًلصار ادلًين" من اﻻمام اىل اﻻدارة اًيت " ّ
ثوػفو" .مفطسر اًسَعة ادلًنِة انعالكا من ىشه اخلعاابت اًيت ميىن أأن نـسّىا أأوًَة
اس خىشافِة ىو مسٍصًة اًشؤون ادلًنِة اًيت ّجسري "كانونَا واداراي" احللي ادلًين ويه ابًخايل اًيت ثؤظص ىشا احللي ؿىل مس خوى
اًخوػَف واًخىوٍن واًخوحِو واًفذوى ،انىَم ؾن اضعالؾيا مبيﻤة اًدس َري املايل واجلوانب املخـَلة اب ألوكاف .ومـىن حمسودًة اًسَعة
ادلًنِة يف ىشه احلاةل ًخـَق أأساسا ﺑدبـَة اﻻمام اﻻدارًة واملاًَة ،ابؾخباره موػفاً ،سَعة اًوضاًة املبارشة أأي املسٍصًة ،ا ألمص اذلي كس
ُيـي دعاﺑو ادلًين "ذاضـا ٌَﻤصاكبة اﻻدارًة" .
مؤسسة دًنِة مـمتسة يف اجلزائص نٌل ىو احلال يف ﺑـظ ادلول اًـصﺑَة أأو اﻻسالمِة معوماّ ،
ٌشّك ا ألمئة حسب أأدوارمه
ويف قَاب ّ
وماكنهتﻢ داذي مساخسمه و أأحِاهئﻢ احسى ضور و أأشاكل اًسَعة ادلًنِة ؿىل املس خوى احملىل ،وؿََو س خطبح اًسَعة ادلًنِة ًالمام جماﻻ
ًـالكات اًلوى ًخجاذهبا اًـسًس من اًفاؿَني اذلٍن ٌس هتسفون ،و ألس باب خمخَفة ،اس خزساهما ٌَخأأزري يف اًفضاء ادلًين واًفضاء اًـام بشّك
أأو ﺑأدصٌ .س خلي ّ
لك مهنﻢ دعاابثو وممارساثو ادلًنِة من مصحـَات ومسارس و أأحِاان مشاىب فليَة خمخَفة ،اضافة اىل ىؤﻻء مجَـا ىناك
مسٍصًة حمََة ٌَشؤون ادلًنِة جرشف معََا ؿىل ادارة احللي ادلًين ؿىل املس خوى احملًل مسدنسة يف ذكل ؿىل اًنطوص اًلانونَة واملصاس مي
اخملخَفة اًيت ثؤظص وػَفة اﻻمامة ولك ما ًخـَق ابملساخس يف اجلزائصّ .
جشّك املسٍصًة فاؿال أدص يف سريورة ﺑناء اًسَعة ادلًنِة ،حسب
درخات ثأأزريه ؿىل ا ألمئة حمََا.
اذا انعَلنا من فصضَة ثـسّ د اًفاؿَني اذلٍن ّ
ٌشلكون فضاء اخلعاب ادلًين داذي املساخس حمََا ،و أأ ّن ًيؤﻻء اًفاؿَني ؿىل ادذالفيﻢ متثالت
ودعاابت حول همنة أأو وػَفة " اﻻمامة" ورىاانهتا حسب مواكفيﻢ املس بلة ( ﺑناء ؿىل مصحـَاهتﻢ اًفىصًة واًس َاس َة وحىوٍهنﻢ ادلًين)
وحسب مطاحليﻢ ومـُشيﻢ اًَويم ومس خوى ؿالكاهتﻢ سواء ابملطَني أأو بسَعة اﻻرشاف ؿىل احللي ادلًين حمََا ،س خطبح من ا ألمهَة
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مباكن ابًنس بة اًَنا حتََي متث ّي اﻻمامة ؾنس ىؤﻻء اًفاؿَني مجَـا .ومن ذالل ىشه اٍمتثالت واخلعاابت ميىننا فيﻢ مـاين وسريورات
ّ
جشّك اًسَعة ادلًنِة يف ادذالفيا ﺑي ويف شلكيا اًخنازؾي أأحِاان ؿىل مس خوى حمًل .ﻻ نس هتسف من ذالل ىشا املسذي اًخحًََل وضؽ
ثطنَف ً أأمئة ؿىل مس خوى املساخس انعالكا من ادذالف أأضوهلﻢ الاحامتؾَة ومسارات حىوٍهنﻢ ومصحـَاهتﻢ اًفىصًة أأو اًس َاس َة فلط،
" ًالمامة – اًوػَفة" اًَوم.
وًىن من ذالل أأشاكل ﺑناهئﻢ ًسَعهتﻢ ادلًنِة حمََة انعالكا من اًصىاانت املخـسّ دة
انعالكا من ىشا اًس َاق س نحاول أأن جنَب يف ىشا املرشوع ؿىل أأس ئةل الانعالق اًخاًَة:
ما يه دعاابت وممارسات ا ألمئة يف اجلزائص اًَوم اجتاه مسار مأأسسة اًسَعة ادلًنِة اذلي نفرتض أأنو ﺑس أأ مؽ سَسةل اًلوانني واملصاس مي
اذلهص وضوﻻ اىل وػفنة اﻻمام من ذالل كانون 2110؟ ما يه مواكفيﻢ من ثكل اًلوانني واملصاس مي اًيت جس هتسف "ثنؼمي" املٌلرسات
ادلًنِة واخلعاابت املسجسًة يف اجلزائص ؟ ما يه املؼاىص اجلسًسة اًيت نخجت ؾن مسار مأأسسة اًسَعة ادلًنِة؟ ما مـىن اًفـي اًنلايب
ؾنس أأمئة املساخس اًَوم؟ وىي متثي احلصنة اًنلاﺑَة يف سكل ا ألمئة اجتاىا حنو اًخأأسُس ًسَعة دًنِة "مس خلةل" ؾنس "ا ألمئة املوػفني" اًَوم
ًخىون ا ألمئة يف مسارس
ًخىون وؿىل ماذا ّ
أأم أأهنا جمصد "رد فـي أين" ؿىل سَسةل اﻻحصاءات اﻻدارًة حنو مأأسسة احللي ادلًين ؟ هَف ّ
اًخىوٍن اًصمسَة اًخاﺑـة ٌَوزارة اًوضَة؟ وىي دعاب اًخىوٍن وملصراثو حزء من مسار املأأسسة ىشا؟
ثؤسس ًسَط دًنِة منافسة هلﻢ ومذنافسة مـيﻢ ﺑي وكس ثنازؾيﻢ سَعهتﻢ سواء ؿىل
وما يه مواكف ا ألمئة من اخلعاابت ادلًنِة اًيت ّ
4
املس خوى احملًل ،اًوظين؟ ما يه دعاابهتﻢ حول "سَعة اًفلِو اًفضايئ" مثال سواء اكن ذكل يف اًفضائَات اًوظنَة أأو اًـصﺑَة
واﻻسالمِة ؟
يف س َاق ىشه ادلراسة س نحاول وضؽ ثطنَفات أأوًَة ً أأمئة يف مِسان دراسدنا انعالكا من اﻻخاﺑة ؿىل أأس ئةل أأدصى مالزمة ًـﻤَنا املَسين
و أأمهيا :من مه ا ألمئة يف اجلزائص اًَوم ؟ مايه مالحميﻢ اًسوس َوًوحِة؟ مايه مساراهتﻢ اًخىوًنِة واملينَة ؟ وما مـىن أأن ٍىون اًشرص
اماما يف اجلزائص اًَوم؟ وما يه ا ألدوار واًنشاظات اًَومِة اًيت ًلوم هبا ا ألمئة؟ وهَف ًلومون ﺑخكل اًنشاظات وًخفاؿَون مؽ خمخَف
اًفاؿَني املصثبعني بشّك أأو ﺑأدص ابًفـي ادلًين أأو جس َريه حمََا ( مطَني ،ادارًني ،جتار ،منخربني أأو مسؤوًني حمََني)... ،؟
انعالكا من اًيسف اذلي وضـناه ملرشوؾنا واملخـَّق ﺑبحر مسار مأأسسة اًسَعة ادلًنِة يف اجلزائص ومواكف ا ألمئة يف املساخس مهنا،
حناول أأن ننعَق يف اٌَحؼة ا ألوىل من مؤرش اًـنارص املخضﻤنة يف اخلعاب اًصمسي حول ا ألمئة يف اجلزائص وحول سَعهتﻢ ادلًنِة يف
املساخس واملـىن اًسائس حوًيا من ذالل حتََي اًلوانني واملصاس مي واﻻحصاءات اﻻدارًة اًيت ضسرت حول جس َري احللي ادلًين يف اجلزائص
ٍىوهنا فاؿَو ادلوةل حول
ووػَفة ا ألمئة ابخلطوص يف حماوةل منا ًفيﻢ ىشا اخلعاب اًَوم وثطنَفاهتﻢ يف اخلعاب املؤسيس واًطورة اًيت ّ
سَعة ىؤﻻء ا ألمئة .ومن ث ّة فيﻢ رىاانت مأأسسة اًسَعة ادلًنِة وحسودىا ﺑناء ؿىل ذكل اخلعاب اًصمسي وثكل اﻻحصاءات اًيت اجتيت
حنو "وػفنة" اﻻمام واًوضؽ الاؾخباري ألماهن اًـبادة بشّك ؿام .ونـﻤس من ذالل ذكل ،يف حلؼة اثنَة  ،اىل حتََي وثفىِم اخلعاابت
ًؤوًون احصاءات مأأسسة
ٍىوهنا اًفاؿَون اﻻدارًون ممثَو اًسَعة اًصمسَة حول حمخوى اخلعاب ادلًين اًسائس وىو ّ
وا ألحاكم املس بلة اًيت ّ
اًسَعة ادلًنِة.
وننعَق يف اٌَحؼة اًثاًثة من مؤرشات دعاابت وممارسات ا ألمئة ودطائطيﻢ اًسوس َودميوقصافِة وثطنَفاهتﻢ من ذالل دعاابهتﻢ حول
أأنفسيﻢ من أأخي حبر وحتََي رىاانت سَعهتﻢ يف ملاﺑي اًفاؿي اﻻداري املﻤثي ﻻرادة ادلوةل من هجة واًفاؿَني ادلًنُني املنافسني ممن
ٍصًسون اس خزسام املساخس ًنرش رؤى مشاىهبﻢ وثأأوًالهتﻢ ادلًنِة واًسًوًوحِّاهتﻢ اًس َاس َة من هجة اثنَة .
وًخبِان ذكل سننعَق يف مصحَخنا ا ألوىل ىشه من املرشوع من مِسانني ازنني ٌدلراسةً :خـَق املَسان ا ألول ابملٌلرسة اًنلاﺑَة ؾنس "ا ألمئة
املوػفني" ابؾخبارىا احسى مؼاىص ونخاجئ مأأسسة اًسَعة ادلًنِة يف اجلزائص وكس حىون مسذال من مساذي دراسة مواكف ا ألمئة من
 4نستخدم هذا انطالقا من عنوان الكتاب الذي ألفه الباحث السعودي " محمد أحمد الغذامً" حول الموضوع
بعنوان  :الغذامً عبد هللا محمد ،الفقٌه الفضائً  :تحول الخطاب الدٌنً من المنبر الى الشاشة المركز الثقافً
العربً ,الدار البٌضاء.3122 ،
4

احصاءات مأأسسة احللي ادلًين .وٍصثبط املَسان اًثاين مبسرسة حىوٍن ا ألمئة مكسذي أدص ًبحر مسى " انلصاس" احصاءات مأأسسة ادلًين
يف املهنج اًخىوًنِة ً أأمئة يف اجلزائص اًَوم ملارنة ابملناجه اًساﺑلة  ،وميىن من ذالل ىشا املَسان أأن نسرس اجتاىات وأراء "ا ألمئة
املرتﺑطني" حول احصاءات مأأسسة اًسَعة ادلًنِة واخلعاب اًصمسي حوًيا انعالكا من دعاابهتﻢ وممارساهتﻢ ومواكفيﻢ من املناجه اًخىوًنِة
واملواد اًخـَّﻤَة.
ويف حاةل قصداًة نـﻤس اىل الاسدناد اىل حاةل ذات مـىن  significativeمتىّننا من دراسة مسار مأأسسة اًسَعة ادلًنِة يف اجلزائص ؿىل
أأساس امللارنة ﺑني شلكني من جس َري احللي ادلًين يف اجلزائص ،شّك أأول سائس يف معوم اجلزائصويف املساخس " املاًىِة" ﺑلصداًة واًلامئ
ؿىل "اًدس َري اﻻداري" ٌَحلي ادلًين واذلي ًـمتس اًلوانني واملصاس مي واحصاءات وػفنة اًفاؿَني ادلًنُني يف املساخس و أأمهيﻢ ا ألمئة ،وشّك
اثن خمخَف ﻻ جنسه يف كري منعلة قصداًة وىو " اًدس َري ادلاؿا ي" ٌَحلي ادلًين مؽ دِط راﺑط ﺑني اﻻداري وادلاؿا ي ٍمتثي يف موكؽ "
انػص ا ألوكاف اﻻابضَة" اذلي ٌشلي دور حَلة اًوضي ﺑني اًشلكني .وﻻ ميىن يف نؼصان حبر مسار املأأسسة دومنا دراسة هَفِة ملـىن
اًسَعة ادلًنِة يف ممارسة اﻻمامة ؾنس اابضَة قصداًة ومواكف أأمئهتا من اًدسري اﻻداري اًسائس يف املساخس " املاًىِة" .ومن ذالل
دراسدنا خلعاابت وممارسات ا ألمئة يف قصداًة نسـى اىل حتََي أأشاكل ادراك مـاين سَعة اﻻمامة وادذالفيا وثنازؾيا ﺑني فاؿَني خمخَفني أأي
ﺑني سَعة اﻻمام  ،سَعة اًـزاﺑة ،سَعة جمَس معي سـَس (جمَس ىَئات اًـزاﺑة يف اًلطور اﻻابضَة اًس بـة) ،سَعة انػص ا ألوكاف
اﻻابضَة  ،سَعة اًفاؿَني اﻻدارًني احملََني واملصنزًني املﻤثَني ٌدلوةل ،وسَعة فاؿًل احلصاكت ادلًنِة واًس َاس َة احملََةً .ضاف اىل لك
ذكل ثكل اًـالكة املـلسة يف ﺑناء اًسَعة ادلًنِة ًالمام اﻻابيض ﺑني احملًل واًوظين وادلويل ابؾخبار اًـالكة اًيت حصﺑط اﻻابضَة يف قصداًة
ابملصحـَات ادلًنِة اﻻابضَة يف دول أأدصى وذاضة سَعنة ؾٌلن.
نشري يف ىشا اًطسد اىل أأن ىناك اًـسًس ادلراسات املَسانَة واملساىٌلت املنشورة اًيت ثناوًت دعاابت وممارسات أأمئة املساخس
وثكل اًـالكة ﺑني اخلعاب اًصمسي اذلي ٌس هتسف مأأسسة احللي ادلًين واخلعاب ادلًين ٌَفاؿَني ادلًنُني من أأمئة يف املساخس أأؾضاء
جملاًس دًنِة رمسَة اكنت أأو ؾصفِة .ومن ثكل ادلراسات ما ثـَق حباةل اجلزائص أأو املنعلة امللارﺑَة واًـامل اًـصيب .نشهص من ثكل ادلراسات
ؿىل سبِي املثال ﻻ احلرص :مسامهة ؾبس اًصمحن موساوي 5حول املساخس يف اجلزائص من ذالل دعاابت وممارسات اًفاؿَني ،نخاب محمس
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ﺑلساد 6حول انخاج اًنرب ادلًنِة يف اجلزائص  ،دراسة فصانم فصًلوزي 7حول اًخنؼمي املؤسسات ًالسالم يف ثونس ،مسامهة محمس هصو
حول س َاسات اﻻسالم يف ثونس ،حبر اًلامسي محمس رؤوف 9حول اًخنؼاميت املسجسًة يف اجلزائص ،دراسة ؾبس احلىمي أأﺑو اٌَوز 10حول
اًس َاسة ادلًنِة يف امللصب ،أأظصوحة ؾباس ﺑوكامل 11حول املسأأةل ادلًنِة واملؤسسة املَىِة ابمللصب ،اًخحلِق املَساين حول اًلمي
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واملٌلرسات ادلًنِة يف امللصب ،12مسامهة أأمحس زاًس 13حول اخلعاب ادلًين يف مرص اًَوم و دراسة محمس نبِي مَني 14حول اًـالكة ﺑني
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