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علؿغاٍمومأحقازػا.مصؿػلريػامالمؼؿقؼؼممعدؼـةمإنماألحداثماظيتمدـؿعرضمهلامػلماظيتمذفدتفا
ىزائرؼةمضؾقؾماالحؿاللماظػرغلل.مااالجؿؿاسقةماظيتمطاغتممتقزماٌدنمم–ثـقةمإالمإذامحؾؾـاماظؾـقةماإل

ماظؿقظقػمإظبممـدرجمػذهماٌعاىةمضؿـمعؼاربةمتمظػمبنيمعػفقعلماظؾـقةموايدثت ومغلعكمعـمػذا
طؿعطكمعلؾؼامضبددمظقحدهماظػعؾماظؿارطبلموغؿائفف.ممؿعؾريمسـمرصضـامظؾؿقضػماظذيمؼؿكذمايدثاظ

عمؼصـماإلغلانغؿؾـكمؼبمعؼابؾمػذاماٌقضػمغظرةمتشؽؾمضؿـفاماظؾـقةمذروطموجقدمايدث،مذظؽمأنم
ماظؿارؼخمؼبمزؾمزروفمظقلتمدائؿامعـماخؿقاره.

)اظؽراشؾةموماألتراكمؼبمطاعؾةمأحفؿتمسـمعؼاوعةماالحؿاللماظػرغللمماجؿؿاسقةغـامغعؾؿمأنمصؽاتمإ
واعؿقازاتفاماالجؿؿاسقةماٌدن(،مبؾمحاربتمإظبمجاغبماىقشماظػرغللمدصاسامسـمعصايفاماظلقادقةم

طدهماًطابماظؿارطبلماظرمسل؟مأممػقمدؾقكممقرـ"مطؿامؼواالضؿصادؼة.مػؾمػلم"خقاغةمؼبمحؼماظ
مأعؾؿفمذػـقةمساعةمطاغتممتقزمػذهماظػؽةماالجؿؿاسقة؟

مواألتراكمصقعؿربػ معصطػكماألذرفمبنيمعقاضػماظؽراشؾة موبنيمعقضػم"ايضر"مماميقز "خقاغة"
طانمطبؿؾجمإذمؼؼقل:م"إنماظشعقرماظقرينماظذيمصادرامسـمذعقرمورينمصادق،مم–اظذيمطانمؼبمغظرهم

اظشعقرمؼبمغػقسمايضرمذعقرمصادق..معامؼبمذظؽمذؽ..موملمؼؽـماظشعقرماٌدغلمسـدػؿمأضؾممناءمعـم
ايؼائؼماظؿارطبقةمطاغتمأطـرمتعؼقدامممامتصقرهمعصطػكماألذرف.مصاظؿقؾقؾممأنوماظقاضعمم1اظؼقعل"

ماظرتاتبماالجؿؿاسلموخصائصفمؼبماٌدنماىزائر متقضقحمؼة،ماالجؿؿاسلماظذيمؼػرتضمدرادة بؼصد
مػ ماالحؿالل معـ ماٌكؿؾػة ماالجؿؿاسقة ماظػؽات ماألحداثممقعقاضػ مبؿػلري ماظؽػقؾة ماألداة مغظرغا ؼب

مػلم مواالضؿصادؼة ماالجؿؿاسقة موعقاضعفا ماخؿالصفا مسؾك ماظػؽاتماالجؿؿاسقة مػذه مواضع مإن اظلقادقة.
ماظيتمحددتمعقاضػفاماظلقادقة.

                                                                                                                                        
*
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ؼبمطؿابةمتارطبـاماظقرين،مصببمسؾقـامأنمغؿزودمباٌـاػجمإغـاماظققم،موسبـمغدسقمإظبمإسادةماظـظرم
ماظلقادقةم مأبعاده مادؿكالص متلؿفدف مدرادة ماظؿارؼخ، مػذا مظدرادة ماىادة موباٌؼاربات ايدؼـة
مإظبماظؿارؼخماظقرينمضاصرة،مالمتؿفاوزماظؿزوؼؼمواجملاعؾةمبعقدةمسـم واالجؿؿاسقة.موإالمزؾتمرؤؼؿـا

مدؼث.اظؿارؼخممبػفقعفماظعؾؿلمواي

مؿستغامن ؼبقل اؾغزو اؾػرـسي : خصائص اؾرتاتب االجتؿاعي .0
عدؼـةمعلؿغاٍمسؾكماظلاحؾماٌؿقدطل،مذرقمعدؼـةموػران،موتؾعدمسـمػذهماألخريةمحبقاظلمتؼعم

.مؼعقدمذظؽمإظبمدورمطؾؿ.مخاللماظؼرنماظـاعـمسشر،مطاغتمأػؿمعرطزمظؾاؼؾقؽماظغربمبعدمتؾؿلانم62
م03222فامخاللماظؼرغنيماظلادسمواظلابعمسشر،مصارتػعمسددمدؽاغفامإظبماألغدظلقنيماظذؼـمضدعقامإظق

مومنتمغشاراتفاماظؿفارؼةموايرصقةمواغؿعشتماظػالحةمحبقزػا.م2غلؿة
معقاهمواديمسنيماظصػراءموغفرماظشؾػماظذيمؼصبمؼبم تشرفماٌدؼـةمسؾكمعـطؼةمخصؾةمتلؼقفا

اجملاورةمعـؾممجاتماٌـارؼماظلفؾقةموماظؿؾقةمإضاصةمإظبمذظؽ،مطاغتمعـػذاموارؼامٌـؿقماظؾقرمذرضا.
،متقارتممسبقماًارج.مؼبمعطؾعماظؼرنماظؿادعمسشر،مذفدتماٌدؼـةمرطقدامساعاموم"عقـا"موم"اظشؾػ"

 صؿؼؾصمسددمدؽاغفاموتراجعتمغشاراتفاماظؿفارؼةموايرصقة.

 : خمطط عؿراـي خيضع ؾتؼسقم إثيناملديـة ودؽاـفا. 0.0

ماظرتاتبماالجؿؿاس ماظعؿراغلمصبد ماجملال متـظقؿ مأن مإذ ماٌدؼـة مؼبمزبطط معلؿغاٍمعػفقعف لمؼب
ماٌدؼـةمإظبمأربعةمأضلامموصؼمم-سؿقعام-أعؾؿفم متقزستمأحقاء تؼلقؿاتمإثـقةمباظدرجةماألوظب.مػؽذا

معـطؼمإثـكمطرسمتػاوتاماجؿؿاسقامممقزا.

 ؿرؽز املديـة: اؾبؾدة 0.0.0

ودارماظؼاؼدم)اظؼصؾة(.ملققماٌرطزيموايؿاعاتماظرئقلقةمتؿؽقنمغقاةماظؾؾدةمعـماٌلفدماظؽؾريمواظ
معلاطـماألتراكمو مثاغقة،ممتؿد موؼبمدائرة مودروبمايرصقني. متؼعمربالتماظؿفار اظؽراشؾةمموحقهلا

مواىاظقةماظقفقدؼة.
ماٌدؼـةمحلبمترتقبمؼراسلماظضروراتم ماظصـائعماظيتماذؿفرتمبفا مأػؿ متقجد مايل، ؼبمػذا

واجملقػراتمثؿماظعطقرمواظـلقجمواألحذؼةماظيتمتؿلؿممليؾعـؾماايرفماظـؾقؾةمماالؼؽقظقجقة.موعـفا
مطؾفامبؼؾةمتؾقؼـفامظؾؿققط.

متؿضؿـماظؾؾدةماٌعاملماظرئقلقةمظؾؿدؼـة:
معلفدمدقديمضبقكم)اظؽائـمبـفجمسؾدماظّؾفمدابؼا(:مبينمؼبماظعفدماظعـؿاغل.

                                                                                                                                        
،مثؿماشبػضمػذاماظعددمبعدم06غلؿةمخاللماظؼرنمم03222طانمسددمدؽاغفامم-Pellionم-حلبمتؼرؼرماظضابطماظػرغللمبقؾققنمم 2

وم.مأغظرمطؿابمتري0612ومم0611غلؿةمبنيمم2222حقاظلممإظبؾمص،مثؿمزادمؼبماالشبػاضمإظبمأنمو0572هرؼرمعدؼـةموػرانمدـةم
Tireau.-وحلبمجدولماٌمدلاتماظػرغلقةمباىزائر:مطاغتمعلؿغاٍمومعزشرانمومودؼتمم0702علؿغاٍمم-علؿغاٍمومأحقازػامم
م.0616 .مأغظرماىدولمدـة06غلؿةمخاللماظؼرنمم22.222تضؿمصقؿامبقـفامم–وػلمعراطزماإلضؾقؿمم–واظعرصةم
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ظؾاؼؾقؽ(مؼعقدمتلدقلفمإظبماظلؾطانماٌرؼينماىاععماظؽؾريمحقثمتؼاممخطؾةماىؿعةم)اظؽائـمبـفجما
ؼبمعلفدمباٌدؼـة،مأشؾؼفماىقشماظػرغللمم.مإغفمأضدمم0120اظذيمأعرمبؾـائفمدـةمم"سؾلمبـمدعقد"

م.3 0643عـمجدؼدمإالمدـةموجفماٌصؾنيمسؾكمإثرماالحؿاللموملمؼػؿحم
لفدهماظذيمبـاهموػقموظلمصاحلمساشمإظبمبداؼةماالحؿاللماظػرغللموعضرؼحمدقديم"بقسفاج"م

ماألسقانم)بابماظؾقر(.
نمعـؾماٌـزلماظذيمذقدهم"غبقدةماظعؾد"مضائدماألربالمواٌـازلماىؿقؾةماظيتمبـاػامأذكاصمبارز

م.4اظعطؾةمءاظطؾاغة(مواظؼصرماظذيمأضاعفماظؾايمربؿدماظؽؾريمظؼضا)ضرؼبمعـم
غلؿة.مارتػعمػذامم2222وم0622اظؽراشؾةمبنيممسددماألتراكموم(Tartareau)م5ؼؼدرماظـؼقبمتارتارو

عـموػرانماظيتمادؿقظبمسؾقفامم0610اظعددمضؾقال،محنيموصدتمبعضماظعائالتماظرتطقةمإظبماٌدؼـةمدـةم
ماىقشماظػرغلل.

أعاماىاظقةماظقفقدؼةماظيتمطاغتمتؼطـمبدربمخاصمبفام)دربماظقفقدماظؼرؼبمعـمدارماظؼاؼد(م
مغلؿة.م322صؿؼدرػاماٌصادرمحبقاظلم

دةمدقرمعرتػعمضبؿقيمسؾكمأبراجمظؾؿراضؾةمأػؿفامبرجم"األربال"ماظذيمؼؿقدطفم)عؽانمضبقطمباظؾؾ
ؿصؾمباًارجمخبؿلةمأبقابم:مبابمؼموم0526اظلفـماٌدغل(.مظؼدمذقدهماظؾايمعصطػكماألغبرمدـةم

اظشؾػممشاالموبابمأرزؼقموبابماظؾقرمشرباموبابمذباػرمذرضاموبابمععلؽرمجـقبا.مؼعقدمبـاءمبرجم
"مإظبمضائدمػذهماظؼؾقؾةماٌكزغقةم:مغبقدةماظعؾدماظذيمأذرفمسؾكمعلؿغاٍمؼبمأواخرماظعصرم"األربال
م.6اظزؼاغل

 املطؿر 1.0.0

اٌطؿرمعدؼـؿنيمواضقيتماٌعاملمحقثمطانمظؽؾمعـفؿامدقره،موؼػصؾمبقـفؿامواديممتشؽؾماظؾؾدةمو
ةمظؾقاديمبقـؿامؼؼعم"اٌطؿر"مسنيماظصػراءماظذيمطبرتقمعلؿغاٍمرقال.متؼعماظؾؾدةمسؾكماظضػةماظشرضق

مسؾكماظضػةماظغربقةمؼبمأساظلماٌدؼـة.
ؼلؽـمايلم"ايضر"ماظذؼـمؼؿؽقغقنمعـمأصقلمأغدظلقةمأومسـاصرمرؼػقةمدابؼةمصؼؾؿفامدـنيم

م.7غلؿةمحلبمتؼدؼراتمضؾاطماىقشماظػرغللم1222ومم2222اظؿقضر.مؼرتاوحمسددػؿمبنيم
ماظيت مايؾقب مزبازن مإظب مايل متلؿقة ماتعقد مضاؼد مأساظلمألمبـاػا مؼب ماظعؾد" م"غبقدة ربال

معلؿغاٍ.
                                                                                                                                        

م.004.صم،اٌرجعماظلابؼ،متريوم3
م.72ص.،م0772جاععةماىزائر،مدـةمم،رداظةمجاععقةم،قاةمايضرؼةمؼبمباؼؾقؽماظغربايظقاظقشمصؿققة،مم4
.مالمؼذطرمبقدانمسددمػذهم32-05ص.ص.م،اظؿؼاظقدماألػؾقةمحقلمعلؿغاٍم–...مأغظرمبقدانم0613ؼعقدمتؼرؼرمػذاماظضابطمإظبمدـةمم5

ػرانموماظؽراشؾةمػاجروامإظبمتؾؿلان.مؼمطدمتؼرؼرمآخرمبؿارؼخماظعائالتماظيتماغؿؼؾتمعـموػرانمواألرجحمأنمؼؽقنمضؾقالمألنمجؾمأتراكمو
ؼعقدمػذاماالشبػاضمإظبمم-غلؿة.موثائؼمضصرمصاغلانم322غلؿةموسددماظؽراشؾةمإظبمم224أنمسددماألتراكماشبػضمإظبمم0612جاغػلم

مايصارماٌػروضمسؾكمعلؿغاٍ.
مشقخمأبقراسماظـاصر.طاغتمضؾقؾةم"األربال"متضربمرحاهلامؼبمإضؾقؿم"دريات"محلبماظم6
م.30.صم،اٌرجعماظلابؼم،بقدانم7
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ماٌلراتقة:م ماألدرة مإظب مؼـؿؿقن ماظذؼـ ماظـالثة ماظؾاؼات مأضرحة معـؾ ماٌعامل مبعض مباٌطؿر تقجد
اظؾايمبقذالشؿمعدؼـةمعلؿغاٍمساصؿةمظفممادبذ.موضدماألغبرعصطػكمبقذالشؿموابـفمؼقدػموعصطػكم

أضرحةمبعضماألوظقاءماظصاينيمعـؾمغبادوشمودقديمسؾدماظّؾفمبفاممو(م0516م-0512ظػرتةمضصريةم)
مـ.ؼرببقض

بفمموم2مم12ضبقطمبايلمدقرمؼعؾقهم"برجماألتراك"ماظذيمنفؾمتارؼخمبـائف.متؼدرمعلاحؿفمبــم
حقثمهقلمإظبمم0700عدصعا.مادؿؿرمؼبماالدؿعؿالمإظبمدـةمم06ؾشربمومظزبازنموادعةموبؽرمصاحلم

م.8زبازنمسلؽرؼة

 اؾعرصة: أطراف املديـة جتديت و. 2.0.0

خروجامعـماٌطؿرمسـمررؼؼمبابمذباػرمغصؾمإظبمحلم"ودؼت"م)دارماىدؼد(مؼلؿكماظطرؼؼم
موطانمػذام مايل. مسـدماظقاديماظذيمؼلؼكمػذا اٌمديمإظقفم"ضادوسماٌداحني"محقثمتؿفؿعماٌقاه

ماٌؽانمعؾؿؼكم"اٌداحني"مواظشعراءمؼبمعقادؿماظػرحمواألسقاد.
ماظذباشةموععاصرماظزؼتموظقازممايققاغاتمواألواغلماظػكارؼة...عـؾمتقجدمايرفماٌؾقثةممبفوم

مؼبم ماظرؼػمظؾعؿؾ ماظيتماغؿؼؾتمعـ ماظعـاصر مأي م"اظعرب" موؼؼطـف ماٌدؼـة ممشال م"ودؼت" ؼؼع
ماظؾلقطةمعطاحـماي مايلمبؾـاءاتف مؼعرفمػذا موبعضماألذغالماٌؿقاضعة. مورذاتماظذباشة ؾقبمو
ماظ مدؽاغفموررضف ماظؿقؼ محني مبقذـاق" م"إبراػقؿ ماظؼاؼد مضؾؾ معـ مظؾؿكرؼب متعرض ماٌؾؿقؼة. ضقؼة

م.0610باٌؼاوعةمدـةم
عؼاممدقديمسؾدماظؼادرماىقالغلموعلفدم"عقلماظـكؾة"موضرؼحمإبراػقؿمبـمسـؿانمحػقدمبفمؼقجدم

م.9اظؾايمربؿدماظؽؾري
ؾقؿقن"مصؽاغتمحقامعبقالمهقطمومساػاماظػرغلققنم"ضرؼةماظم–دابؼاماىدؼدةمم–أعام"اظعرصة"م

بفمشابةمعـمأذفارماظػقاطف،مؼؼعمجـقبماٌدؼـة.متعرضمظؾؿكرؼبمعـمضؾؾماىقشماظػرغللمأوالمثؿم
بقذـاق"مؼبمأواخرمٌزريماظذيمدخؾمؼبمخدعةماظؼاؼدم"أضاممصقفمصردانم"اٌكزن"مبؼقادةماألشامربؿدما

م.0613دـةم
 ؿةمضؾؾمدبرؼؾفا.غلم0222تؼدرماٌصادرمسددمدؽانمايلمحبقاظلم

 املردى . 3.0.0

م مدـة ماإلدؾاغل ماظقجقد معـ موػران مهرؼر مظؿفارةم0572ضؾؾ مػاعا معرطزا معلؿغاٍ معقـاء مطان ،
اظغربماىزائري،مظؽـمغشارفمتؼؾصموهقلمجزءمعـمػذاماظـشاطمإظبموػرانماظيتمأصؾقتمساصؿةم

ماظؾاؼؾقؽ.

                                                                                                                                        
م.1H12ومم1H11وثائؼمم،ضصرمصـلانم 8
9
م.50ص.م،وبقدانم01ص.م،اٌرجعماظلابؼم،أغظرمتريوم 
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شريمصاحلمظردقماظلػـماظؽؾرية.مخريمػذاماأل،مطاغتمعـشكتماٌقـاءمبلقطةمطؿامأصؾحم0612خاللم
وؼعقدمذظؽمإظبمطـرةماظرعالمبفموتعرضفمظؾرؼاحمواظزوابعمؼبمعقادؿماظشؿاء.مظذظؽ،مصضؾموارماٌدؼـةم

م.10تلقؼؼمعـؿقجاتفؿم)حؾقب،مبؼرموخققلموشريػا(مسربمعقـاءمأرزؼقماظؼرؼب

 احلوز .1.0

م مبفا مصايرفماظيتماذؿفرت محقزػا. مسـ ماٌدؼـة مصصؾ مميؽـ مايقزمال ممبقارد معرتؾطة اٌدؼـة
ماإلضؾقؿمموموإغؿاجف. مؼب متؼع ماظؽراشؾة مصؿزارع ماٌقلقرة. مأعالكماظػؽاتماالجؿؿاسقة متقجد مايقز، ؼب

أرزؼقموتـؿجمسؿقعاماظػقاطفموايؾقب.مأعامعزارعم"ايضر"مصؿؿؿدمسؾكمأودؼةمغفرمماٌؿؿدمبنيمعلؿغاٍمو
إضؾقؿمعزشرانموتـؿجمايؾقبمواظؽروممواظزؼؿقنمواظؾقزماظربقاتماٌطؾةمسؾقفم)ربقاتمايشؿ(موماظشؾػمو

مواظؾقؿقنموايـاء.
اظؼرنماظلادسممذـطؼةمعـتعقدمتـؿقةمايقزمإظبمجفقدماألغدظلقنيماظذؼـمأدخؾقامزراسةماظؼطـمإظبماٌ
مو موأداظقؾفا مواظزؼؿقن( ماظػقاطف م)أذفار مبعضماظزراسات مورقروا مبرتبقةمأسشر معلؿغاٍ مإضؾقؿ ذؿفر

،مطانماإلضؾقؿمًققلماظيتمطاغتمتعؿربمأجقدمعامأغؿفؿفماظغربماىزائري.مإضاصةمإظبمذظؽاٌقاذلموا
مضبؿقيمسؾكمشاباتمػاعةموعصادرمعائقةمععؿربة.

مطاغتمدابؼام م)واديمسنيماظصػراء( ماٌائقة مباظطاضة متدار مايؾقب، معطاحـ متؼع ماٌدؼـة، خارج
اإلػؿالمألنمأربعامعـفامطاغتمتشؿغؾممأحقازػامظؽـفامسرصتمغقسامعـمتؽػلمظلدمحاجاتماٌدؼـةمو

م.061211 دـة
ماظؼاؼدم موػلمهتماحؿؽار مأجرية مساعؾة مؼد مبقادطة متشؿغؾ مظؾؾاؼؾقؽ معؾؽا ماٌطاحـ طاغتمػذه

معؾاذرة.

 خصائص اؾرتاتب االجتؿاعي يف املديـة : "اجلاه ؿػقد املال" .2.0

موحدػ ماظـروة مأداس مسؾك معلؿغاٍ مؼب ماالجؿؿاسل ماظرتاتب مصفؿ مأخرىمؼؿعذر مأدؾاب مظقجقد ا
ماظـػقذماظلقادلممساهمابـمخؾدونماىاه.مصاظقزقػةماظلقادقةم عرتؾطةمباظـػقذماظلقادلمسؿقعا.موػذا

متمثرمسؾكماظـروةماالضؿصادؼةموطذظؽمسؾكماٌقضعماالجؿؿاسل.

 األتراك واؾؽراغؾة  .0.2.0

مبا معبعؿفا مػاعة معاظقة موثروة مسؼارؼة معؾؽقات متؽقؼـ مإظب ماظػؽة مػذه مغػقذػامتقصؾت دؿغالل
مظذظؽممتؽـتمعـماحؿاللم مواىقشمواظشررة. مواإلدارة مطاظؼقادة ماظقزائػماظلاعقة اظلقادل.مهؿؽر

مضؿةماهلرمماالجؿؿاسل.
عـماألعالكماظعؼارؼةمداخؾماٌدؼـةموؼبمايقزمم%62إظبمأنمغلؾةمم12تشريمدفالتماحملاطؿماظشرسقة

مقادقةمسؾكماخؿالفمأغقاسفا.اظيتمطاغتمعؾؽامظؾعائالتماظيتماحؿؽرتماظقزائػماظل

                                                                                                                                        
مأعقالم6تؾعدمعلؿغاٍمسـمأرزؼقمحبقاظلممم10
م.023،مص.اٌرجعماظلابؼم،بقدانم11
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مظؾؿؼرؼرم ماظػرغلقةمؼبمجاغػلموغلؿـؿجمعـمدرادؿـا طاغقامأنماألتراكمم061213اظذيموضعؿفماإلدارة
مأدرةم م: ماظشفرية ماظرتطقة ماألدر موعـ مواظرؼع. مواظؿفارة مواإلدارؼة ماظعلؽرؼة مبنيم"اظؼقادة" صبؿعقن

صة(،موأدرمأخرىمعـؾمضارة،موضارعانماظؼاؼدمبقذـاق،مأدرةمسـؿان،مأدرةمحلنيموأدرةمباطريم)خال
مطرؼؿؾل.موسؾلمبؾفقانمو

مواٌؾؽقةماظزراسقة.مصؼدم ماظؽراشؾة،مصؽاغقامصبؿعقنمبنيماظقزائػمواظـروةماالضؿصادؼةمطاظؿفارة أعا
وتـؿجمايؾقبمواظػقاطف.موعـفؿمأدرةمضررابةممأرزؼقمالحظـامأنمأعالطفؿمطاغتممتؿدمبنيمعلؿغاٍمو

سؾلموصرعمعـمأدرةمابـمسؾققةمم–ارةموصالحة(موأدرةمعرييموأدرةمابـمسؾلم)و)وارة(موأدرةمبؾفقار
م)صالحة(موأدرةمحلنيمراؼسم)حرصة(.

وؿعمػذهماظشرضبةماالجؿؿاسقةمبنيماظـػقذمواظـروة.مإغفامتـظرمإظبمبؼقةماظشرائحماالجؿؿاسقةمسؾكم
متد م"سرضقؿفا" مأن موتعؿؼد مبفا مخاصة مأحقاء مؼب متلؽـ معـفا. مذلغا مأضؾ موسدممأغفا ماٌعاالة مإظب صعفا

مزباظطةمبؼقةماظلؽان.
ماظؿـاضضاتماالجؿؿاسقةم مسـ ماظـاعبة مباظعداوة مسالضاتمتؿلؿ مايضرؼة موبنيماالردؿؼرارقة بقـفا

مواظلقادقة.
سـدماالحؿاللماظػرغللمٌدؼـةموػرانمخاصةمواغدالعماٌؼاوعةمؼبماألرؼاف،مرػتماظعداواتماظلابؼةم

وبرزتماًالصاتمبنيم"ايضر"موماظؽراشؾةموحالمذظؽمدونمتقحقدمبنيمدؽانماظرؼػمودؽانماٌدن،م
ماظصػقفمؼبموجفماالدؿعؿار.

ماالضؿصادؼةماالظؿقاقماظؽراشؾةماظذؼـممرصضماألتراكمو مؼلؿلثرونمباظقزائػماظلاعقةمواظـروة طاغقا
ا.مصذػـقؿفؿمظؼدمطاغقامؼعؿربونمأغػلفؿمأسؾكمعرتؾةموأسظؿمذلغامعـماظرساؼمباٌؼاوعةماٌـاػضةمالدؿعؿار.

متؾلمسؾقفؿمسدمماظـزولمإظبمدرجةماظؿقاظػمععمدؽانماظرؼػمواالسرتافمباظؼقاداتماظرؼػقةماىدؼدةم
اظيتمتزسؿتماٌؼاوعة.مإنمحرصفؿمسؾكمعصايفؿماظلابؼةمدصعفؿمإظبماالسبقازمإظبماىقشماظػرغللم

م معـماٌؼاوعة مغبؾفؿمدبقصفؿ مطؿا مبلنمواظدخقلمؼبمخدعؿف ماظعلؽرؼةممتعاوغفؿإظبماظؿقػؿ ماإلدارة عع
ماالجؿؿاسقة مغػقذػؿماظلقادلمواحملاصظةمسؾكماعؿقازاتفؿ .مصؼدمتصقروام14اظػرغلقةمدقمديمإظبمتعزؼز

عـمضؿعمحرطةماالغؿػاضموإسادةماالدؿؼرارمإظبمأّنماىقشماظػرغللمدقعقدمهلؿماالسؿؾارمرؼـؿامؼـؿفلم
ماظؾالد.

                                                                                                                                        
ضػمطاغتمؼبمحقزةمسائالتماظؾاؼؾقؽم)أدرةماٌلراتلموأدرةمربؿدماظؽؾري(معـمأعالكماظقم%62تمطدمظقاظقشمصؿققةمؼبمرداظؿفام:مأنمم12

م.003.صم،واظؼاؼدم)بقذـاق(موأصقابماألظؼابمطاظقطقؾ،موايقجةمواظشاوش
م.2241هتمرضؿمم0612جاغػلمم05وثائؼموالؼةموػرانم:متؼرؼرمسـمعلؿغاٍمبؿارؼخممم13
مسددمػاممعـماألتراكمواظؽراشؾة،مإظبماهلفرةمإظبمتقغسمبعدمأنمصؼدوامطؾمسؾكمإثرمادؿقالءماىقشماظػرغللمسؾكمعلؿغاٍ،مأجربم14

وّتّؿمتلرضبفامم0614ذلءمبلؾبمايربموايصار.مأعاماظػرضةماظعلؽرؼةماظيتمطانمؼؼقدػام"إبراػقؿمبقذـاق"مصؼدمغؼؾتمإظبموػرانمدـةم
م.2241.مصفاجرمععظؿفامإظبمترطقاموتقغس.موثائؼموالؼةموػرانمرضؿم0615دـةم
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 اجلاؾقة اؾقفودية .1.2.0

م:جؿؿاسقةمعـلفؿةمإذمأغفامتؿلظػمعـدؼةمصؽةماالمتشؽؾماىاظقةماظقفق
*موارمومودطاءمميؾؽقنمرؤوسمأعقالموعؿاجرمػاعةمبدربماظقفقدمواظشارعماظؽؾري.مؼعقدمأصؾفؿم

دبصصقامؼبماظؿفارةماًارجقةمواظؼروض.مطاغقامم15إظبمعدؼـةمظقػقرغةماالؼطاظقةمحلبمغقربقتمبالغج
مضرؼؾنيمعـماظلؾطةماظرتطقة.
صغارمؼشؿغؾقنمؼبم"صـاسةمايؾلمواجملقػرات"مؼلؿلجرونمايقاغقتمواظدورم*محرصقنيمووارم

معـماألسقانماظقفقدموشريػؿ.
مإذمتمطدموثقؼةمأنم معـفؿ:مايؿاظقنم)اظعؿاظة( غباالممبلؿغاٍمم26عـمأصؾمم14*مسؿالمبلطاء

م.16"طاغقامؼفقدامؼؿؼدعفؿمأعنيماٌفـةمذاظقممربقك"
اًارجقةموايرفمسددػؿمبادؿؿرارمبلؾبمتدػقرماظؿفارةممعـذمغفاؼةماظؼرنماظـاعـمسشر،ماشبػض

غلؿةمصاشبػضمإظبماظـصػمثؿمزادمؼبمم0222،مطانمسددػؿمؼؼدرمحبقاظلم06خاللماظؼرنمم ؼبماٌدؼـة.
محلبمتؼدؼراتماىقشماظػرغلل.م0611-0612االشبػاضمصقؿامبنيم

متشفقعفموؼعقدمذظؽمإظب:ملمؼعارضمؼفقدمعلؿغاٍماالحؿاللماظػرغلل،مبؾمطانمعقضػفؿمؼؿففمإظبم
مأنماظلؾطةم *موضعقؿفؿمطلضؾقةمدؼـقةم)أػؾماظؽؿاب(مهؿاجمإظبمعـمؼؽػؾمأعـفا.مصؼدمتؾنيمهلا

.مظذظؽمعاظتم0612اظرتطقةمأصؾقتمشريمضادرةمسؾكمذظؽمبلؾبماألزعةماظيتمذفدتفاماىزائرمدـةم
معصايف مذفعؿفا موضد ماىدؼد. محؾقػفا مأصؾح ماظذي ماظػرغلل ماىقش مسبق ماالضؿصادؼةمسؿقعا ا

موسالضاتفامععمؼفقدمصرغلامإظبمادباذمػذاماٌقضػ.

 االردتؼراطقة احلضرية. 2.2.0

وايرفماٌؿـقسةمواظػالحةمؼبمايقزموطذظؽمم-خاصةموارةمايؾقبم–ميارسم"ايضر"ماظؿفارةم
مبعضماظقزائػماظدؼـقةمعـؾماظؿعؾقؿمواظؼضاء.

وايقاكمواألشطقةمواظغؾققنماظذيمطانمؼقزعمماظزرابلماذؿفرتمسائالتمأغدظلقةمبصـاسةماظـلقجمو
م.17ؼبمأضاظقؿماظؾاؼؾقؽ

مايرصةم مؼشرفمسؾك معزدوجة، مصؽاغتموزقػؿف ماظؼائد، مأعنيمؼعقـف محرصة مرأسمطؾ مسؾك طان
مإذمطانمؼراضبمجقدةماإلغؿاجموؼعاضبمرباوالتماظغشمو ممممؼؾتمؼبماٌـازساتمبنيمايرصقنيموأصقهلا

،مطانمصبؿعماظضرائبمظصاحلماظؼاؼدمفغػلمتؼاءمؼبماٌفـةموؼبماظقضتاظزبـاءموؼلفرمسؾكمأدسماالرمو
تـػقذمأواعرهمواذؿفرتمسائالتمأخرىمعـؾماظلـقدلموابـمسؾدماهللموابـمحقاءمبنذراصفامموؼعؿؾمسؾك

سؾكماظقزائػماظدؼـقةمواظـؼاصقة.مواعؿؾؽتمسائالتمسرؼؼةمعـؾم"ابـمسؾققة"موم"ابـمصربان"موم"ابـم
مايقزمطاغتمتدّرمسؾقفامأعقاالمععؿربة.مؼبماٌدؼـةموغابل"مسؼاراتمػاعةم

                                                                                                                                        
م.31.صم،ذطرتفمظقاظقشمصؿققةمؼبمرداظةمعاجلؿريم15
م.2241اٌرجعماظلابؼمرضؿمم16
 .0616جدولماٌمدلاتماظػرغلقةمدـةمم17
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ماظيتمطاغتمتشؽؾم مػل ماالضؿصادي مواظـراء ماظدؼين ماظـػقذ مبني ماظيتمعبعت ماظعائالت مػذه إن
ماالردؿؼرارقةمايضرؼةمتؿؼدممساعةماٌدؼـة.

م ماٌدؼـة مسـ ماظدصاع مضرروا ماظؾداؼة، مؼب مباظرتدد. مواٌؼاوعة ماالحؿالل معـ معقضػم"ايضر" عـممتقز
مشاراتماظؾدوموعـمأجؾمذظؽ،ماهدوامععماظؽراشؾةمواألتراكمرشؿماظعداوةماظؿؼؾقدؼةمبقـفؿ.

إظبماًالفماظؼائؿمبنيماٌدؼـةمواظرؼػ،مإذمؼـظرمدؽانماٌدنمإظبماظؾدومسؾكمأغفؿماظرتددمؼعقدمذظؽم
اظػقضكم"عصدرماظؼؾؼمواظعصقان":مميقؾقنمدائؿامإظبمغفبماألعالكمودؾؾفا.موذفعفؿمسؾكمذظؽمحالم
مواالضطرابماظذيمذفدهماإلضؾقؿمسؾكمإثرماالحؿاللماظػرغللمٌدؼـةموػرانم:مساصؿةماظؾاؼؾقؽ.

عـفؿمحلمم18،مزفرمبعضماظؿغقريمسؾكمعقضػمايضر،مصفاجرتمدصعةمػاعة0610ؼبمأواخرمدـةم
م م"ابـم"اٌطؿر" ماٌغربل ماظلؾطان مساعؾ مرصعفا ماظيت ماىفاد مظدسقة مادؿفابة ممبزشران واظؿقؼت

إظبمجاغؾف،مصراحمؼعؿؾمم19عري".مصؼدممتؽـمػذاماألخريمعـمطلبمعلاغدةمأذرافمإضؾقؿمعلؿغاٍاظعا
مسؾكمتـظقؿماٌؼاوعةموإضرارماألعـمواالدؿؼرارمبنيماظؼؾائؾ.

م مطاغقا ماظذؼـ ماجملاػدؼـ مؼبمعؼدعة معـمايضر ماألوظب موؼفاعبقنمطاغتماظدصعة ماٌدؼـة ضباصرون
محاعقؿفاماظعلؽرؼةمبادؿؿرار.

أخذغامبعنيماالسؿؾارمسؿؼماظعداوةماظؼائؿةمبقـفؿموبنيماألتراكماظذؼـمرصضقامماذظؽمرؾقعقامإذمؼؾدومو
مدسقةماٌؼاوعةمواىفاد.
غلؿة(مصلجربتمسؾكمإخالءمايلمسؾكمإثرماالحؿاللماظعلؽريمظؾؿدؼـةمم332أعاماظدصعةماظـاغقةم)

كماظؼؾائؾماجملاورةمعـؾمذباػرمباألعريمسؾدماظؼادرماظذيموزسفامسؾ.مواظؿقؼتم061120مةؾقؼجقم27ؼبم
موأوالدمدقديمبقمسؾدماهلل.

مإظبمعراصؼمسلؽرؼةموثؽـاتمؼؼقؿم ماظؼقاتماظػرغلقة،مصادؿقظتمسؾكمعلاطـمايضرموحقظؿفا أعا
م.21بفاماىقش

 اؾرباـقة .3.2.0

مؼبم مأبقابفا مضؾؾمشؾؼ مؼغادرػا مثؿ ماظؿفارة مأو مظؾعؿؾ ماٌدؼـة ماظذيمؼلتلمإظب ؼعينماظرباغلماظرجؾ
ملاء،موؼؼابؾفم"اظؾؾدي"ماظذيمؼؼطـماٌدؼـة.اٌ

                                                                                                                                        
غلؿة،مإذمملمؼؾؼمم0322ومم0222أنمسددماظذؼـماظؿقؼقامباٌؼاوعةمطانمؼرتاوحمبنيمم0612ؼؾدومعـمتؼرؼرمصرغللمبؿارؼخمجاغػلمم18

م.0612صقػريمم–:متؼرؼر،مجاغػلم1H11نموثائؼمصاغلام–حضرؼامم332بايلمدقىم
تؼرؼرمم–مH9،أحلم"ابـماظعاعري"مسؾكمأسقانمعلؿغاٍموأردؾمهلؿمسددامػاعامعـماظردائؾمؼدسقػؿمصقفامإظبماٌؼاوعة.موثائؼمصاغلانم19

م.0610أطؿقبرمم–دؾؿؿربم
مؼبم 20 م"أرزؼق" مسؾكمعقـاء ماالحؿاللمبادؿقالئفا ماظػرغلقةمهلذا مم1عفدتماظؼقاتماظعلؽرؼة معـمدـة م م0611جقظقا وثائؼموالؼةمم–.

م.0611،مدـةم11وػران،مدفؾماٌرادالتمععماٌؼؿصدماظعاممرضؿم
.موطانماظلؾبماظذيمدصعماىـرالم"ديمعقشال"مإظبمرردم"ايضر"مػقمععارضؿفؿم44صمم0616جدولماٌمدلاتماظػرغلقةمدـةمم21

مقنيمعلؿقىماٌلاسداتماٌادؼةمواٌعـقؼة.الحؿاللماٌدؼـة.موطاغتمرشؾؿفؿمأالمتؿفاوزمسالضؿفؿمباظػرغل
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وؼؿلظػم"براغقة"معلؿغاٍمعـماىؿاساتماظؾشرؼةماظيتمطاغتمتؼطـمخارجماألدقارمخاصةمحبلم
ودؼت.موطاغتمتؿقزعمحلبماغؿؿاءاتفاماظؼؾؾقةمواىغراصقةمؼبمايل،مسؾكمذؽؾمصرقموبطقنمؼشرفم

م.باألعـاءسؾقفامذققخمؼدسقنم
م مخزاغا م"اظرباغقة" مواألذغالمؼشؽؾ مواظصـاسقة ماظؿفارؼة ماألغشطة موزبؿؾػ ماظعؿؾ مظلقق بشرؼا

م معؿطؾؾات محلب مؼؿؼؾص مأو مسددػؿ مؼزؼد ماالغؿعاشماظعاعة. مصرتات مؼب مؼؿؽاثرون ماظعؿؾ. دقق
االضؿصاديموؼؿـاضصقنمؼبمصرتاتماظرطقد.مؼعاغقنمعـماظػؼرمسؿقعامبلؾبمتعرضفؿمالدؿغاللمعزدوجم:م

وعـمضؾؾمم،غتمتشغؾمضلؿامػاعامعـفؿمؼبماٌطاحـمواألسؿالماألخرىعـمضؾؾماٌمدلةماظرتطقةماظيتمطا
اشة،مععاصرماظؿفارموأػؾمايرفماظذؼـمطاغقامؼػرضقنمسؾقفؿماألسؿالماظشاضةمعؼابؾمأجقرمزػقدةم)اظذب

م.اظعؿاظةم...(ماظزؼت،مو
ماظؼؾائؾم مععاضدة مإظب مؼؿففقن مطاغقا ماالجؿؿاسقة، موضعقؿفؿ مو مباظؾادؼة ماظقثقؼ ماتصاهلؿ حبؽؿ

عنيم،مصؽاغقامؼلاسدونماٌؼاو0610وعمازرتفامضّدمدؽانماٌدؼـة.ماظؿقؼقامباٌؼاوعةمعـذماغدالسفامدـةم
متـطؾؼمعـمحلمودؼتموحلم ؼبمإحؽاممايصارمسؾكماٌدؼـة.موطاغتماظغاراتماألوظبمسؾكماألدقار

ماظعرصةماظذيمادؿؼرتمبفمصرضةمعـمبينمساعر.
م مبقذـاق" م"اظؼاؼد ماظلؾبمضرر ماهلذا معلؿغاٍتفدؼؿ مسـ مسؿؾقاتماظدصاع متلفقؾ م22يقنيمبؼصد

مواضطرماظرباغقةمإظبماالغؿؼالمإظبماظؼؾائؾمواألرؼافماألصؾقةمظؿدسقؿمصػقفماٌؼاوعةماٌـاػضةمظالحؿالل.

 اؾرتاتب االجتؿاعي اؾريف و .1

مإضؾقؿم مإضؾقؿم"اظشرق"موشربا ؼعؿربمإضؾقؿمعلؿغاٍمعـمأصغرم"أشقؼات"مباؼؾقؽماظغربمضبدهمذرضا
م"شر مرقظف معلؿطقال معلاحؿف متشؽؾ مم02ابة". موسرضف مأطـرمم،أعقالم6عقال مطاغت مأراضقف مأن إال

مإغؿاجا.مصؼدمعبعتمبنيماظزراسةموتربقةماٌاذقةمواًقؾ.مخصقبةمو
م معزشران معـؾ مزراسقة مضرى مسدة مسؾك ماإلضؾقؿ مبقدؼـارمم-ؼؾؾم-اظلقرم-عادرةم–ضبؿقي سني
م مسـب، مخضر، محؾقب، ماٌؿـقع: مبنغؿاجفا مسربماذؿفرت متلقؼؼفا مؼؿؿ موخققل موشـؿ مبؼر مو ضطـ

م.23علؿغاٍموموػرانموعردكمايفاج
مضؾقؾةم"ذباػر"ماظشفرية.مطاغتمضؾؾم زبزغقةمأيمتؼقممباًدعةماظعلؽرؼةمم062624تؼطـماإلضؾقؿ

مبلؾبم ماظؼؿع مإظب متعرضت مظؽـفا ماجؿؿاسقة، مواعؿقازات مضرؼؾقة مإسػاءات معؼابؾ ماظؾاؼؾقؽ ظصاحل
مضاوةمصلظغقتماعؿقازاتفاموأضقتمعـماظرسقةمتؽـمهتماالدؿؾدادماظعـؿاغل.عمازرتفامالغؿػاضةمدر

إظبمجاغبمػذهماظؼؾقؾة،متعقشمسؾكمأررافماإلضؾقؿمبطقنمعـمضؾائؾمأخرىمعـفامسشعاذةموايشؿم
مو ممدقديمدحق، مضؿـ ماظؼادر مسؾد ماألعري مأدخؾفا مواظرزاؼؼقة مبلقادؿفمسفقلة مسؿال مذباػر آشقؼة

ماإلدارؼةماظيتمطاغتمتفدفمإظبمتقحقدماظؼؾائؾمؼبموجفماالدؿعؿارماظػرغلل.

                                                                                                                                        
م.0616جدولماٌمدلاتمدـةمم،وثائؼموالؼةموػرانم22
م.0617جدولماٌمدلاتماظػرغلقةمدـةمم23
م.37.صم،ممؾؽةماىزائرم،ل.مرؼـم24
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وػؿقةمم–ؼبماظرؼػ،مطاغتماظعالضاتماالجؿؿاسقةمضائؿةمسؾكمغظامماألغلاب،موطانمهلذهماألغلابم
األسقانماظيتممدورمػاممؼبمتعقنيماظرتاتبماالجؿؿاسل.مصاجملؿؿعماظرؼػل،مطاغتمتؿصدرهمصؽةم-أومصعؾقة

تؿلظػمعـماظشرصاءمواٌرابطني.موضدممتؽـمسددمػاممعـمػمالءمعـمتؽقؼـمثرواتمػاعةمحبؽؿمغػقذػؿم
 اظدؼينموعقضعفؿماالجؿؿاسل.

ـازاساتموتـظقؿمرؼػم)تقزؼعماألراضل،معبعماظضرائب،متـظقؿماإلغؿاجماظؾتمؼبماٌظطؾمذلءمؼبما
مإاّلماظعالضاتماألخرى( م"المسصؾقة مإالمبفؿ مصفؿمالمؼؿؿ مطاغتمبلؼديماألسقان. مصاظلؾطة مباظرؤداء".

ماظؿقؼتم موإذا مضراراتفا. موضبؿؽرون م"اىؿاسات" مؼؽقغقن مباٌؼاوعةماظذؼـ معلؿغاٍ مإضؾقؿ مؼب اظؼؾائؾ
اٌلؾقة،مصذاكمؼعقدمإظبماظدورماظؾارزماظذيمظعؾفماظشرصاءمواٌرابطقنماظذؼـمدسقاماظـاسمإظبماىفادمسؾكم

 ضؾؾف.سفدماألعريمسؾدماظؼادرمو

 0322-0321ؿستغامن يف ؿواجفة االحتالل اؾػرـسي  .2

م مؼب ماىزائر معدؼـة ماحؿالل مإثر مواالضطرابمبؾاؼؾقؽم0612مةجقظقم3سؾك ماظؼؾؼ معـ مجق مداد ،
اظغربمإذمأبدىماظؾايم"ايلـمبـمعقدك"مادؿعدادامواضقامظؾؿعاعؾمععماىقشماظػرغلل.مسارضفمؼبم

م مؼؿؼدعفؿ مواياذقة ماألسقان معـ مذبؿقسة ممبعقةمذظؽ ماٌدؼـة مشادر ماظذي م"اظربصاظل" "اًؾقػة"
اظؽراشؾةموصرضةمسلؽرؼةمعؿقجفامإظبمتؾؿلانمواآلشام"اٌازري"ماظذيمحثماظلؽانمسؾكمعغادرةمعدؼـةم

م(Damremont)قن"م،ماحؿؾماىـرالم"داعرمي061225دؼلؿربمم25وػرانمإظبماألرؼافماجملاورة.موؼبم
ماظ معـ مواحد موجف مؼؿؽؾؿ مأن م"دون معقدكاٌدؼـة مبـ ماظؾايمايلـ مصؼرر ماٌشرقمماظؿقجفمؾارود" إظب

موورؼدماياعقةماظرتطقةمعـماظلالح.

 0320و   0321ؿستغامن ػقؿا بني  .0.2
اىـرالم"طؾقزؼؾ"مععاػدةمععمم–،مسؼدماظؼائدمظؾؼقاتماظػرغلقةمؼبماىزائرم0612ؼبمأوائؾمدؼلؿربم

مايلقـقة ماألدرة مأصراد مسؾكموػران،موؼبمؼبامبايمتقغسمتـصمسؾكمتعقنيمأحد مم4ا ،م0610صرباؼر
م.عؼاعفم)خؾقػؿف(ماغصبماألعريمأغبدمباؼامسؾكموػرانموخريماظدؼـمضائؿ

إنمػذاماظؾايمػقماظذيمسنيم"إبراػقؿمبقذـاق"مضاؼدامسؾكمعدؼـةمعلؿغاٍموباطريمخقجفمخؾقػؿف.م
مضابطمصرضةم معـاصبمؼبموػرانمعـفا مضاؼدامطانماظؼاؼدمإبراػقؿمعـماظؾقدـة،متؼؾدمسدة اظلؾاضبقةمثؿ

مسؾكمبؾدةموػرانمضؾؾمأنمؼعنيمسؾكمعلؿغاٍموأحقازػا.
وحنيمشادرمضائؿمعؼامماظؾايماظؿقغللموػرانمألنماظلؾطةماٌرطزؼةمؼبمبارؼسمملمتقاصؼمسؾكمععاػدةم

مديمصقداسم ماٌرذال مأبؼاه مبقاؼفمم"De Faudoas""طؾقزؼؾ"، ماىـرال مؼبماًدعة موأثؾؿف معـصؾف ؼب
(Boyer)مدؼم مؼب ماٌرابطةمم0610لؿرب ماظؼقاتماظػرغلقة مضقادة مصقداسمسؾك مدي حنيمخؾػماٌرذال
مبقػران.

                                                                                                                                        
م.غلؿةماٌدؼـةموبؼلمبفاماظػرضةماظعلؽرؼةماظرتطقةمواىاظقةماظقفقدؼةمواألضؾقةماالباضقة..م02222شادرمحقاظلمم25
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ماظعداوةم مغار مصؽانمؼضرم مواألذراف، مظألسقان مبعدائف ماتلؿ معغاعرة، مذكصقة مإبراػقؿ ماظؼاؼد طان
م مواظؽراشؾة. مدساهماظيتمضاعتمبنيمايضر مإذ معلؿغاٍ مإضؾقؿ مإظب ماىفاد محرطة مسارضماغؿشار وضد

ٌغربلم"ابـماظعاعري"مإظبمصؿحمأبقابماٌدؼـةمواٌشارطةمؼبماٌؼاوعة.موملمؼؽؿػمبرصضماظدسقةماظعاعؾما
م ماظػرغللمبقػرانموؼطؾعف مؼبماإلضؾقؿمأدؾقسقابؾمطانمؼرادؾماظؼائد م26سؾكمهرطاتم"ابـماظعاعري"

ريموحنيمرؾبمعـفماظشقخمربلماظدؼـماٌشارطةمؼبماىفادمرصضموادؿؽربمطؿامرصضمحنيمدساهماألع
مسؾدماظؼادرمإظبماظؾقعة.

ؼـؾعمػذاماٌقضػمعـمعقضعفماظلقادلمواالجؿؿاسل،مإذامطانمؼعؿؼدمأنماغؿؿائفمإظبمصؽةماألتراكماظيتم
)اظقزائػماظلاعقة(مالمتلؿحمظفمباظـزولمإظبمعرتؾةمايؾقػمٌربطمبـمعرابطمهؿؽرماظقجاػةماظلقادقةم

امبؾمطانمعقضػماىاظقةماظرتطقةمواظؽراشؾةمورجالم)أيماألعريمسؾدماظؼادر(.موملمؼؽـمػذاماٌقضػمصردؼ
ماٌكزنماظذؼـمرصضقاماٌشارطةمؼبماٌؼاوعةمومتلؽقاممبقضػماظعداءمظؾؼقةماظرساؼا.

م ماظؼاؼد موضاوممزؾ موأدقارػا مباٌدؼـة مهصـ مصؼد ماٌؼاوعة. مغفاؼة مشاؼة مإظب معقضػف مسؾك إبراػقؿ
مجقظق مذفر مإظبمشاؼة مام0611مةرباوالتمصؿقفا موػرانمحقثمسزظف مصـؼؾمإظب م"ديمعقشال" ىـرال
باؼامسؾكمعلؿغاٍمم0614،مثؿمسقـفماىـرالمطؾقزؼؾمؼبمجاغػلم27ظؼقادةم"صرضةماألتراك"مبرتؾةمسؼقد

مصؾؼكمؼبماًدعةمعدةمإظبمأنممتمسزظفمعـمجدؼدمبعدمععاػدةمتاصـة.
ماظعاع مػلماظيتمأذرفمسؾقفا مؼبماإلضؾقؿ ماٌؼاوعة مظؿـظقؿ ماٌغربلم"ابـمطاغتماحملاوالتماألوظب ؾ

اظعاعري"ممبلاسدةماألسقانمواألذراف.ماتصؾم"ابـماظعاعري"مسؾكمإثرمضدوعفمإظبماٌؼارعةمخاللمعارسم
ماٌؼاوعةمواظؿقؼمبفؿمسددمعـمايضرممبزشران.محقـؽذم،مم0610 مظدسقة بلسقانم"ذباػر"مصادؿفابقا

مظؿلدؼبماظ ؽراشؾةمواألتراكماظذؼـمحاصرتم"ذباػر"موأػؾم"عزشران"معدؼـةمعلؿغاٍموحاوالمصؿقفا
متربطفؿمسداوةمدابؼة.

ظؼدمطانماظؼاؼدم"إبراػقؿ"مسؾكمسالضةمورقدةمباىـرالم"بقاؼف"مؼبموػران.موطانمػذاماألخريمؼشفعفم
سؾكمععارضةمعشارؼعمابـماظعاعريمواألسقانمطؿامطانمضبـفمسؾكمغباؼةماٌدؼـةمعـمشزواتم"اظؾدو".م

"مظؼدمسشتمبنيماظعربمػبلةمسشرمساعا،مإغلمأسرفمؼؼقلمؼبمإحدىماظردائؾماظيتموجففامظف:م
واظـفبم...مجقدامػذهماظؼؾائؾماظعربقةماظيتمالمهرتممسفداموالمتؼقؿمضاغقغا.مإغفامتعقشمسؾكماظلؾبم

م.28صاحذرمعـمعؽرػاموالمتغرتمبقسقدػا"
طاغتمدقادةمبقاؼفمتعؿؿدمسؾكماظؿػرضةمبنيماظؼؾائؾمحؿكمالموؿؿعمطؾؿؿفاموتؿقدمعلاسقفامؼبم
وجفماالحؿالل.موضدماسؿؿدمسؾكمػذهماظلقادةمألغفمطانمؼعؿربػامأجدىمعـمتـظقؿمايؿالتماظعلؽرؼةم

موػران مؼب ماىقشماظػرغلل ماظيتمطاغتمهاصر ماظؼؾائؾ مبعضمم،ضد معـ مإظقفا ماٌمن موصقل ومتـع
ماظؼؾائؾم مبني متـاضضات مخؾػ ماظعـؿاغقة ماظلؾطة مإصالس مسـ م ماظـاتج ماظلقادل ماظػراغ مإن اظؼؾائؾ.

                                                                                                                                        
مخبؿؿمضبؿؾماظعؾارة:م"اظقائؼم1h11م:اظقثائؼماظعلؽرؼةم: صلـانم26 ماظذيمطانمؼقضعفا مإبراػقؿ مردائؾماظؼاؼد متقجد ماظعؾؾة مؼبمػذه .

مباٌـانمإبراػقؿمبـمسـؿان"موػقمطبؿؾػمسـمإبراػقؿمبـمسصؿانمبـمربؿدماظؽؾريمدصنيمعدؼـةمعلؿغاٍ.
م.0616جدولماٌمدلاتماظػرغلقةمدـةمم27
م.مطانماىـرالم"بقاؼف"مدابؼامعلؿشارامسلؽرؼامؼبمعصرمسؾكمسفدمربؿدمسؾل.1H10م–ؼماظعلؽرؼةماظقثائم28
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ؼؽـمدفالمعبعماظـاسمووـقدػؿمضدماالحؿاللممصعؿؾقةماظؿقحقدمملمتؽـمدفؾة،مطؿامملألسقان.موا
وإظبمأسقانموأذرافمم،إنمرؾقعةماجملؿؿعماٌقزعمإظبمضؾائؾمحرؼصةمسؾكمادؿؼاللمغػقذػااظػرغلل:م

ماظزساعة مباعؿقازاتفام،ؼؿـاصلقنمحقل معؿؿلؽة موذرائح محرطةمم،وإظبمصؽاتماجؿؿاسقة طؾمذظؽمأخر
مؿقحقدموحالمدوغفامعدةمعـماظزعـ.اظ

مظؼدم م.. ماظػقضكمؼبماظؾالد مغشر م"أرؼد مظف مؼؼقلمؼبمتؼرؼر ماظقضع. مػذا مادؿغؾماىـرالمبقاؼف ظؼد
موبعضم مواظؽراشؾة ماظرتطقة ماىاظقات معع معـؿظؿة معرادؾة موبػضؾ ماظطقعني ماٌكربؼـ مبػضؾ متؽـت

ماظؼؾائؾمصقؿامبقـفا.مصؿارةمأتصؾمباظزعاظةماألسقانمعـمتػفريماظعداوةماظؼائؿةمبنيماظؼؾائؾمواٌكزنموبني
مدعكمربلماظدؼـمواٌرابطقنمإظبمعبعممشؾماظؼؾائؾم ماظؼؾائؾماألخرى،موطؾؿا مضد مإلثارتفا واظدواؼر

م.29وإرػاءمغارماظػؿـةمبقـفا،مأضقممعـمبعدػؿمبؿقطقؿمجفقدػؿمصؿعقدماظػقضكمعـمجدؼد"
م معلؿغاٍ معدؼـة مدؽان مهصـ ماظػرتة، مػذه مواظعائالتماىاظم–خالل مواظؽراشؾة ماظرتطقة قة

ماظدصاعمسـمأعالطفؿموحرعؿفؿمعـمبطشماظؼؾائؾمم–اٌدؼـةمايضرؼةماظيتمملمتغادرم موضرروا بلدقارػا
اجملاورة.مإنماظعاعؾماظذيمدصعفؿمإظبماظؿقاظػمرشؿمخالصاتفؿماظؿؼؾقدؼةمؼؿؿـؾمؼبماظؿـاضضماظؼائؿمبنيم

ماظؼؾائ مؼعؿربون ماٌدن مصلؽان مواٌدن. ماالجؿؿاسقةماألرؼاف ماظػقارق مبلؾب معـفؿ مذلغا مأضؾ ؾ
م مؼرصضقن م"ايضر" مإن مأثـاءمواالضؿصادؼة. ماظرؼػ مأػؾ موجف مؼب مؼلؽـقغفا ماظيت ماٌدن مأبقاب صؿح

مدؽانماظرؼػ مأعا مإظبماظـفبمواظلؾب. معـمتعرضمممؿؾؽاتفؿ صقعؿربونمدؽانماٌدنمم،األزعاتمخقصا
متػرضمادؿغالالمواضقامظألرؼاف.م–باسؿؾارػامعؼرماظلؾطةمم–صاٌدؼـةمم،دؾبمعشاطؾفؿ

 0322و  0321ؿستغامن ػقؿا بني  .1.2
مبقذـاق" م"إبراػقؿ مباظؼاؼد م"بقاؼف" ماظؼاؼدم0612خاللمجاغػلمم30تدسؿتمسالضاتماىـرال مزار ،

مو موػران معدؼـة مبـػؼاتماياعقةمأاٌذطقر متؽػؾماىقشماظػرغلل متـصمسؾك مععاػدة مضائدػا معع برم
وؼبماٌؼابؾمتلؿؿرمػذهماألخريةمم،اظدخائرموؼدصعمهلاماظرواتبمػامباظؾؾاسمواظعلؽرؼةممبلؿغاٍ،مصقزود

م.ؼبماظدصاعمسـماٌدؼـةموغباؼؿفامعـمػفؿاتماظؼؾائؾمواظعاعؾماٌغربلم"ابـماظعاعري"
مجـديمصرغللم مدم متؽؾػم"إراضة ماظيتمال مظلقادؿف ماغؿصارا ماٌعاػدة مػذه مبقاؼف واسؿربماىـرال

مسؾك متعؿقؿفا مصقاول مورصضتممواحد". متؾؿلان مؼب م"اٌشقر" مبؼؾعة ماظيتمهصـت ماظرتطقة اياعقة
متلؾقؿفامظؾؿفاػدؼـ.

مو مذظؽماظقضت،متؽررتمػفؿاتم"اجملاػر" محصارامعـذ مسؾقفا مسؾكماٌدؼـةموصرضقا م"عزشران" و
،مظؽـم061231 ذدؼدا.متمطدماظقثائؼماظػرغلقةمأنمسددمػذهماهلفؿاتمبؾغمػبلامخاللمذفرمأصرؼؾ

طاغتمتصؾفمسـممتؽـمعـمإصشاهلامبػضؾمضقةماظؿقصقـاتمواٌلاسداتماظعلؽرؼةماظيتمماظؼاؼدمإبراػقؿ
مدخائرمبشؽؾمخاص(.مررؼؼماظؾقرمعـموػرانم)بارودمو

                                                                                                                                        
م.1H17م–اظقثائؼماظعلؽرؼةمم29
صرغؽا.مأعاماىـديمم32دؾطاغل(موخؾقػؿفمؼؿؼاضكمم022صرغؽام)م064مبؼؿضكماٌعاػدة،مأصؾحماظؼاؼدمإبراػقؿمؼؿؼاضكمعرتؾامذفرؼامم30

مة.اصالسمذفرؼم3صؽاغتمعاػقؿفم
مأصرؼؾ.م03،م00،02،01،02أؼاممم: 1H13اظقثائؼماظعلؽرؼةمم31
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،مؼضطرمساعؾماٌغربم"ابـماظعاعري"مإظبمعغادرةماظغربماىزائريموبذظؽمتـفارم0612*موؼبمعايم
م.32األرؿاعماٌغربقةمؼبمضؿموػران
اإلضؾقؿموبدأماظػراغماظلقادلمؼفددماظقضعم"صؼاعتماظعربمسؾكمبعضفاماظؾعضممشادرماظعاعؾماٌغربل

ماظزعان" معـ معدة م.. موسظؿتماظؾؾقى ماظػؿـة موسؿت موعؽان مغاحقة مطؾ ماٌؼارعةمم33ؼب مؼب ماظؼؾؼ وبؾغ
مأسؿالمم،ذروتف موطـرت ماألذقاء. مألبلط مبقـفؿ ماظـاسمصقؿا موتؼاتؾ ماظؼؾائؾ مبني ماظـزاسات صاذؿدت

فرتماألعراضماظػؿاطةموشابماألعـمؼبماٌدنمواظطرق.مصػلمععلؽر،ماغؼلؿماظلؽانماظـفبمواظلؾبموز
مبقـفا باظـاسمظقالمتدخؾماظشقخمربلماظدؼـ:موطادتماظػقضكمتػؿؽم34 إظبمثالثمصرقمتؼاتؾتمصقؿا

ماٌقضػ.مؼؼقلماٌازري:م"صؼاممإلرػاءم عؼدمماظطرؼؼةماظؼادرؼةموذققخماظطرقماألخرىمواظعؾؿاء.مصاغؼدوا
م.35اظعؾؿاءمواظشرصاءمواٌرابطقنمدقؿاماظؼطبماظؽؾريمدقديمربلماظدؼـ"مغارػا

تقظبمػذاماظشقخ،مسؾكمإثرمعغادرةماظعاعؾماٌغربلماٌؼارعة،مضقادةماٌؼاوعة،مصاتصؾمبشققخماظؼؾائؾم
واظعؾؿاءمودساػؿمإظبمتركماًالصاتموعبعماظشؿؾ.مصؽانمؼـؿؼؾمعـمضؾقؾةمإظبمأخرىمظػضماظـزاساتم

معايموعـمعؽانمإظب مصػلمأواخر مواىفاد. مظؾؿؼاوعة ،محؾم0612معؽانمظؿقحقدماىؿاساتموتفقؽؿفا
م معلؿغاٍ مضؾائؾ مظؼقادة مظف معؼرا موادبذػا ماياعقةممبزشران مسؾك مػفؿاتفا موتـلقؼ ماظشؾػ وغاحقة

مو م)عؽاحؾقة ماظشرق" مو م"عقـا" مضؾائؾ مصعال مواجؿؿعت ماهلل(مماظرتطقة. مسقد مبق مدقدي موأوالد صؾقؿف
م.36دتمػفقعاموادعامسؾكماٌدؼـةباجملاػرموضا

وطادتمتلؼطمظقالماٌلاسداتماظػرغلقةم37 0612واذؿدتماهلفؿاتمسؾكمعلؿغاٍمؼبمعـؿصػمأوتم
مصؼدمخاظػتمبعضماظؼؾائؾمتعؾقؿاتم موتـلقؼماظضربات. ماظقاضقةمؼبمإحؽاممايصار وشقابماًطة

ظؾقعمواظشراءمععمدؽاغفام)دقادةماظشقخمربلماظدؼـماظؼاضقةمبعدمماظؿعاعؾمععماٌدؼـةمواالعؿـاعمسـما
ماٌؼارعة(.

مظؿؿػرغمم–)دؾؿؿربمم0612ؼبمخرؼػم غقصؿرب(مصؽتماظؼؾائؾمحصارػامظؾؿدؼـةموسادتمإظبمعقارـفا
اظؿقصقـاتموضامممإلصالحألسؿاهلاماظزراسقةم)صصؾمايرثمواظؾذر(مصاشؿـؿماظؼاؼدمإبراػقؿمصرتةماهلدوءم

ماحملقطةمباٌدؼـةم)حلماظعرصةمسؾكماًصقص(.تنيمبؿكرؼبماظؾققتماظؼرؼؾةمعـفاموإتالفماظؾلا

                                                                                                                                        
ؼعقدمذظؽمإظبماظضغقطماظيتمطاغتمتػرضفامصرغلامسؾكمدؾطاتماٌغربموإظبماٌعاعؾةماظلقؽةماظيتمساعؾمبفام، 70.صم2جاٌازري:مم32

م"اظعاعري"ماألسقانمواظلؽان.
م.71غػسماٌصدرمصمم33
م1H17اظقثائؼماظعلؽرؼةمم34
م72صمم2جماٌازريم35
م1H13اظقثائؼماظػرغلقةماظعلؽرؼةمم36
م1H17اظقثائؼماظعلؽرؼةمم37
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م2ومم22واثـنيمعـمسقارمم02عدصعامعـمسقارمم07طاغتمأدقارماٌدؼـةمذدؼدةمتشؿؿؾمسؾكمأبراجمبفام
م ماظؽؾري ماظعقار معـ محاعقؿفا(14)عدصعا مسدد مضؾة مورشؿ مظؾففؿاتم38. ماظؿصدي معـ ماٌدؼـة ممتؽـت ،

ماٌؿؽررة.
م ماىفاد مؼب ماظؼؾائؾ مررؼؼة مسـمطاغت موهفؿ ماظربقع موعقدؿ ماظشؿاء مصصؾ مؼب متفاجؿ تؼؾقدؼة،

اٌؼاوعةمؼبمعقادؿمايرثموايصاد.مهاصرماٌدنموتؼارعفامظؽـفامتؾفلمإظبمصؽمايصارمطؾؿامذعرتم
ماظزراسقةم)حؾقبموعقاذلموخققل(.موملمتـفحمتعؾقؿاتماظشقخمربلم باياجةمإظبمبقعمربصقالتفا

رضمعؼارعةمطاعؾةمسؾكماظعدو.مإنمػذهماألدؾابمػلماظيتمتػلرماظدؼـماظذيمطانمؼدسقماظؼؾائؾمإظبمص
م موػران معـؾ ماىزائري ماظغرب معدن مصؿح مرباوالت ماظؾطقظةمصشؾ مآؼات مرشؿ موعلؿغاٍ وتؾؿلان

مواظشفاسةماظيتمطانمؼؾدؼفاماٌؼاتؾقن.
مظؽـمأوالدمدقديماظعرؼيبموبعضم0612مؼبمدؼلؿرب ماظؼادر موعزشرانماألعريمسؾد ،مباؼعتمذباػر

ؾماظشرقماعؿـعتمسـمعؾاؼعؿف.موععمذظؽ،موددماظـزاعمواذؿدتماهلفؿاتمسؾكمعلؿغاٍموأعرمضؾائ
معقارـفام مإخالء ماٌدؼـة مجبقار متؼطـ ماظيت ماظعروش معـ مورؾب مايصار مبنحؽام ماظؼادر مسؾد األعري

مواظرتاجعمسبقماظداخؾمإلناحمايصار.
ماظلؿةماألوظبمعـم مم0611طاغتماظشفقر مذاعؾموحصار مهلفقم ذدؼدمسؾكماٌدؼـةمصؽادتمعلرحا

م م"ديمعقشال" مظقالمتدخؾماىـرال ماٌرة مػذه مجقؼؾقتلؼط مغفاؼة مؼب مسؾقفا ماالدؿقالء .م38ةاظذيمضرر
مإبراػقؿمصػؿقتمعلؿغا ماظؼاؼد معفام ماظػرغللمإغفاء ماىـرال ماظؼقاتماظػرغلقة،موأعر مأعام ٍمأبقابفا

مأظز مطؿا موػران، ماظيتماغؿؼؾتمإظب ماظرتطقة مواىاظقة ماٌدؼـةمبقذـاق معغادرة مسؾك مايضرؼة ماألدر م
م.39وإخالءمحلم"اٌطؿر"مألغفامرصضتماالحؿاللماظعلؽريماظػرغلل

م )األتراكمواظؽراشؾةمؼبماٌدنموضؾائؾمم-ؼبماظغربماىزائريم-سارضتمذرائحماجؿؿاسقةمبؽاعؾفا
متؿعؾؼ مأدؾابا ماٌعارضة، مػذه موراء مإن ماظػرغلل. ماالحؿالل معؼاوعة ماألرؼاف( مؼب باظؿـاضضاتمماٌكزن

 ايادةماظيتمطاغتممتقزماظؾـقةماالجؿؿاسقةماىزائرؼةمضؾقؾماظغزوماظػرغلل.

                                                                                                                                        
عـمأصؾمم332غلؿةمعـمأصؾمطرشؾلموم322غلؿةمعـمأصؾمترطلموم225تؼدرماظقثائؼماظعلؽرؼةمسددماظلؽانمخاللمػذهماظػرتةمبــمم38

مؼفقدؼا.م32سربلمو
مأدؾابموارؼةمسلؽرؼةمإذمطانمػذاماظؼائدمميـعماألعريمسؾدماظؼادرمؼرجعمادؿقالءماىـرالمديمعقشالمسؾكمعلؿغاٍموأرزؼقمإظبم-عؽرر38

م.1H16وثائؼمصاغلانمم–عـمادؿعؿاهلؿامؼبموارةماألدؾقةمواٌعداتماظعلؽرؼةماألخرى.م
م.0616جدولماٌمدلاتماظػرغلقةمدـةمم39
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