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إغلاغقاتمتـاولمجمؿوسةمعنمادلوضوساتممدصاترمجمؾةعنممسددمدابقؼأتيمػذاماظعددماظـاغيمبعدم
ماظعددماالجؿؿاسقةالتمادلؿعؾؼةمباظؿقَو ماجلدؼدمعؼاالتموماظلقادقةميفماجلزائر.مومضدممتمتضؿنيمػذا

ادلؤطدمأنمػذهممعنووماظؾغة.مماهلوؼةادلدؼـةموموممياظؿارخيماخلطابمترتؾطممبلائلتؿطرقمإديمضضاؼام
عامؼؿؿقزمسنممااظؼضاؼا،ممباممتؾؽهمعنممدورمحادمميفمتؾؾورمادلؿارداتموماظؿؿـالتماظيتمجتعلمجمؿؿع

م متػقصمعن مو مععاؼـة محمل مدائؿا مػي مؼؿػرد، ماجملؿؿعاتمو معن مشريه ماظػاسؾنيم اظؾاحـنيمضؾل و
اظؼارئماظـارقمبؾغةماظضادمجمؾةمإغلاغقاتمظؾؿواصلمععمغصدرمػذهمادلؾػاتميفمدصاترموماالجؿؿاسقني.

مم.إديماظؾغةماظعربقةماتمترذيؿفاظعربقةمأوممّتمدابؼامباظؾغةمػاممغشرتشؿؿلمسؾىمعؼاالتمضدمَتمحقث
مسؾىمم ماحلؼلموبـاء مبوصػهاظؿارخيمأػؿقة مخاّصختّصمي معؽاغة مذا مصا ماظؾقثماألطادميي،مة يف

وميفمػذامم.قثماإلدطورؼوشرايفدلؿكصصنيميفماظؾمػذاماظعددمإدفاعاتمسدؼدةاظؼلمماألولمعنمشؿلمؼ
علارماحلرطةماظلقادقةموم"اظورـقةماظشعؾوؼةممبدؼـةمدؽقؽدةحولم"بدرادةممحمؿدمحربياظؾابمتؼدمم

يفممظشرقماجلزائريابممبدؼـةمدؽقؽدةماحلضرؼةمعـفامواظرؼػقةممادلضطفدةدلامأرؾقمسؾقهمتلؿقةماظػؽاتم
اخلؿلقـقاتمعنمحدودماظـالثقـقاتمإديمممدلؿؿدةمعنخاللماظػرتةمامأيم،اظػرتةمعامضؾلمماظـورةماظؿقرؼرؼة

وضدمتطرقمادلؼالمبؽـريمعنماظدضةمإديماألداظقبمواظطرقماظيتمطاغتمتوزػفاماظؿشؽقالتماضي.ماظؼرنمادل
سؾىمادللؿوىماحملؾيمميفماظؿعؾؽةماظلقادقةمظؾػؽاتماظشعؾقةمادلكؿؾػةماظلقادقةمادلؿـؾةمظؾقرطةماظورـقة

مم،اظداخؾيوصوالمإديمحاالتماظؿصدعم ماالماالخنراطميفثم ؼواصلمم.اظػرغليمحؿاللاظعؿلمادللّؾحمضد
لاحلماظؾؿارؼخماحملؾيموؼـؿؼلمبـامعنماظلاحلماظشرضيمإديمظمهؿـاوظبيفماظلقاقمغػله،مم،شاملحمؿدم
ماظغربي مإديمو، مباظضؾط معلؿغاذل،محقثمؼؾقث، ممضؿنعدؼـة مادلودوعة ميفمأزعة"علاػؿؿه :ممعدؼـة

م معواجفة ميف ممالحؿاللاعلؿغاذل مم،"0388-0382اظػرغلي معـلميف محمؾقة ماجؿؿاسقة مصؽات عواضف
مهحتؾقؾرطزمصاحبمادلؼالممضدم.مواظػرغليميفماجلزائرماالحؿالل"مو"احلضر"معنماظؽراشؾة"م"،األتراك"

مسؾىماألبعادماظلقادقةمواظظروفماالجؿؿاسقةماحملؾقةماظيتمصرضتمتؾكمادلواضف.م
م،ظؽنمعنموجفةمغظرمعغاؼرةومم،اعنيماخلطابماظؿارخييسـدمعضمصؤادمصويفمضفؿوؼ،معنمجفؿهو

"مإديماخلطابماظؿارخييمةاالدؿعؿارؼمقةصاإلدطورؼوشراتارؼخمومذاطرة:م"مادلودوعةممدرادؿهيفمؿطرقمقظ
ومعنمحولماجلزائرمأومعامأرؾؼتمسؾقهمادلؤّرخةمصاغيمطوظوغامادمم"ماظعؾمماالدؿعؿاري".ماالدؿعؿاريم
أنمحياولماظؾاحثمتماألطادميقةمدلؤرخنيمصرغلقنيمإّبانمصرتةماالحؿاللمظعددمعنماظؽؿابامخاللمصقصه

م.مةاالدؿعؿارؼشراصقامرؼوإلدطوظؼربزماظوزقػةماالجؿؿاسقةمواألؼدؼوظوجقةم
"معلأظةماظؿارؼخميفماظـؼاشمحولماظعـفميفماجلزائر"معلاػؿؿهمحولميفمنمرععون،حلمطّرقؼؿطؿام
وضوساتماظيتمسـدعامؼـاضشمادلطابماظذاطرةماجلؿاسقةمغاتماخلطابماظؿارخييميفمسالضؿهمخباإديمرػ

مادلاضي متلعقـقاتماظؼرن ميف ماجلزائر ماظيتمسرصؿفا ماألزعة ماألعروم.ارتؾطتممبقاوالتمتػلري مؼؿعؾق
ماظوراثقة"ب مؼطؾقمسؾقهظؾعـفمم"اظـزسة معا ماظعـفمميفمعؼاظهمأو ظدىماظػردماجلزائري،متؼاظقدممماردة
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ػذامصقأخذمم.ظعـفيفماإديماخؿزالمعاضيماجلزائرؼنيممؼؾفأراتيمطابمذاطخبمذظكمتربؼراظيتمحتاولم
عنمضدمأجـاسمخمؿؾػةمعنماظشؿالمأوماجلزائرؼونمفاممخاضسددماحلروبماظيتمهاسؿؾاريفماخلطابم

اظؿػلريممتػـقدمػذامدرادؿهدؿفدصتمادؿعؾادػممواحؿاللمأرضفم.محاولماظؾاحثميفماظيتماوم،اظشرق
م حةماإلغؼلاعقةميفماخلطابماظؿارخييماالدؿعؿاريمحولماجلزائر،عنمخاللمعـاضشةمألرروماالخؿزاظي

ممومطذاماظعواعلماظـؼاصقةماظيتمتَوظدمسـفامخطابماظعـفميفمصرتةماظدوظةماظورـقة.م
ماضضاتمطرةماظؼدمماظؽوظوغقاظقةميفزعنماظؿعؾقؿاتمأومتـ":ممعلاػؿؿهيفممـاولؿ،مصقرايمدؼدؼقهامأّع

م) مزفورم،"(:029-0223اجلزائر مإَبمتارؼخ ميفماجلزائر ماظرؼاضقة ماالدؿعؿارؼةاظػرق ماظػرتة عرطزامم،ان
ماجلزائري ماظغرب مصرق مسؾى متصدموم.أدادا مطاغت ماظيت ماظؿعؾقؿات متؾك مسـد ماظلؾطاتمؼؼف رػا

اظؾؼاءاتماظؽروؼةمبنيمأجواءمم،ماظذيمطاغتمتػرزهتزاؼدماظشعورماظورينماظؿقرريماالدؿعؿارؼةمدلواجفة
ماظيتم ماظػرق مالسؾنيمعن موجتؿع ماألػاظي محاول موضد ماألوروبقنيم. مصرق معضاعنيمادلؤرخ متطور عؿابعة

ممم.:029ومم 0223مواتبنيمدـاظؿعؾقؿاتميفمصرتاتمزعـقةمخمؿؾػةموأػدافمورػاغاتمتؾكم
إديمتارؼخمإغشاءمادلدؼـةماجلدؼدةمبوػرانمإبّانممصادقمبنمضادةؼؿعّرضممعنماظعددموميفماظؼلمماظـاغي

إغشاءم"أرؾقمسؾقفامسـوانمبدرادةممإذمؼلفمممم،اظػرتةماالدؿعؿارؼةمواظلقاقماظذيمأغؿجمضرارمإغشائفا
م) موػران ماجلدؼدة، ممنو:039ادلدؼـة مذ(: ماظلقاسج مظؾؿفؿعاتمدن ماالدؿعؿارؼة محقث"احلضرؼةة م،

مادلدؼـةمأتمؼرى مضرارمإغشاء اظؼرىماالدؿعؿارؼةمادلؿعّؾؼةمبإغشاءم"مىمضؿنمدقاقماظلقاداتاظؾاحثمأّن
ػاظيميفمأحقاءمععؾوعةمداخلمجتؿقعماألأيممم،تعّدمذؽالمعنمأذؽالماظؿفؿقعماظلؽاغياألػؾقةم"ماظيتم

مأعـقامادلدن مو مإدارؼا موم.عنمأجلمتـؾقتمعراضؾؿفم مبـا مبنمجؾقدمسابدؼعود م:،معنمخاللمعلاػؿؿه
مادل" ماجملال ماظطؾؼاتأغـروبوظوجقة موجماظقات مسؼارؼة مرػاغات ماجلدؼد: معدؼـةمملؽون ميف ادلؿودطة

موضواحقفا موػران ماظقوم." مجزائر ميف مادلدؼـة مواضع ممإدي مو ماظؿعاوغقاتماظعؼارؼةمماظؾاحثؼؿـاول واضع
علؿوىممىاظػارقمادلوجودمسؾداغقةميفمثالثمبؾدؼات،معقدرادةممبـاءمسؾىلّفل،مؼم،مإذـطؼةموػرانمب

متعم،ادلؿاردة مسؾىمبني مادلـؿكؾة ماجملاظس موادرتاتقفقات م، مجفة معن مادلرطزؼة ماظلؾطات ؾقؿات
بنيممإرادةمعرطزؼةمتلؿفدفماظؿوازنممهادللؿوىماحملؾيمعنمجفةمأخرى.مؼؾدوماظػارقمجؾقاميفمغظر

مواإلضؾقؿي مإلضاعةمم،االجؿؿاسي مودقؾة ماظعؼارؼة مواالحؿقارات ماظؿعاوغقات معن مجعؾت محمؾقة وإرادة
مم.االجؿؿاسقةمذؾؽاتمعنماظعالضات

أعاممواضعمعغاؼرمدلدؼـةمجزائرؼةممزوظقكةمبوععزةماظػؼقدةمومضؿنماألصقمادلوضوساتيمذاته،متضعـام
إذؽاظقةماظرتاثمموعدؼـةمضلـطقـةماظؼدميةمم":علاػؿؿفامسرؼؼةموممماردةمسؿراغقةمخمؿؾػةمعنمخاللم

محقث"ادلعؿاري ماظمتعرضتم، مادلأزق مإدي محتؾقؾفا ماظػاسؾونيف مصقه موضع ممبنمذي صقفممماحملؾقون
ماظلقاقمايفمػذومسؾقفا.ماحملاصظةماألعاطنماظعؿقؼةماظيتمتؼؿضيمقارمؿخؿؿـلميفممااظلؾطاتماظوصقةموادل

مم."اظلوؼؼة"موم"اظصكرة"حملؾقةمادلرتؾطةممبفاالتمبعقـفامعـلمسدؼدماظرػاغاتمامتؿوضفمسـد
مبؽوشتواصلموممممم مسؿارة م:م،معنمخاللمعلاػؿؿفا ماظعؿوعقةادللاحاتماخلضرا" ماحلضرؼة م،ء

مواظؿصب ماظؿغّقؿقمنيمادلؿاردة مرصد م"، ماجلزائرؼة مادلدؼـة ماظيتمراتماظيتمتعرصفا ماظؽقػقة مو ماظراػن ميف
ممبفامؼؿعاعل ماجملؿؿع مادللاحاتأصراد مػذه محضورمم.عع مظؿارؼخ محتؾقل معن ماظؾاحـة ماغطؾؼت ظؼد
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ظؿطرحمأدؽؾةمحولمعوضعفاممماظراػنمفاادللاحاتماخلضراءميفماظػرتةماظؽوظوغقاظقةمودرادةمعقداغقةمظواضع
ممم.داخلماظؿؿـالتموادلؿارداتماالجؿؿاسقةماظقوعقة

تؿعؾقماألوديمبادلؿاردةماظقوعقةمظؾػؽةماظعؿرؼةماظصغرىمم،تضافمإديماظؼلؿنيماظلابؼنيمعلاػؿؿانو
شؽقلموتؿعؾقماظـاغقةمبؿارؼخمأمساءماألذكاصموسالضةمذظكمبؿمأيماألرػالمبنيمجماظيمادلدردةمواظشارع

ماجلزائر ميف ماجلؿاسقة ماظذاطرة موبـاء ماهلوؼة م محاوظت مظؼد مشربؼط. مبن مخاللمم،رععون-غورؼة عن
تعاجلمعوضوعماظؾعبمسـدم"مأنمحاظةماجلزائرماظطػل،مادلدردةموماظشارعمصضاءمظّؾعب:م":معلاػؿؿفام

ؼقؼاتمزةمظـؿائجمحتاألرػالمدواءمداخلمادلؤدلةمادلدردقةمأومخارجفامعنمخاللمتؼدؼممحوصؾةمعرّط
مخمؿؾػةمحولمعوضوعماظطػوظةمواظؿعؾقممعامضؾلمادلدردي.ممعقداغقة

بنم صرؼدعلاػؿةمعنمعلؿوؼاتماهلوؼةمواظذاطرةماجلؿاسقة،متعاجلممعغاؼرويفماجتاهمحتؾقلمعلؿوىم
مباجلزائرم"مودوعةادلمرعضان مادلدغقة مالمؼزالميفمم"درادةمحتؾقؾقةم.تدعريماظـلبميفماحلاظة عوضوسا

معنمحقث ممبداؼاته مباخلصوص، ميفماجلزائر ماظدراداتمادلقداغقة ماألذكاصمممهإّغسدد عوضوعمأمساء
ماألسالمميفماجلزائر مأمساء مؼؿـاولماظؾاحثمتارؼخمبـاء معنمادلعطقاتماألوغوعادؿقؽقة. ؼؼفمموماغطالضا

ضررتمإحداثماظؼطقعةمععممعاسـدماظذيمأحدثؿهممماردةماإلدارةماالدؿعؿارؼةماظػرغلقةماظشرخذظكمسـدم
مظؾؿلؿقةاألذ ماظؿؼؾقدؼة موتعوؼضدمؽال مبربرؼة مأو مطاغتمسربقة مسؾىمبـمفاواء مؼؼوم مجدؼد متلؿقة ظام

ممم.0332نمدـةماالدمماظعائؾيمبداؼةمع
عـػؿحمؼـطؾقمبشؽلمممغؿصورمأّنمادللاػؿاتماإلحدىمسشرماظيتمؼؿـاوهلامػذاماظعددمتطرحماظؼضاؼا

ماالج ماظعؾوم مظؾؿوضوساتميف مادلـففقة مادلؼاربات مغلؾقة مظؾـؼاشمبنيمعن مإعؽاغقة مؼػؿح مطؿا ؿؿاسقة،
موادلغرب مادلشرق مماظعربقنيماظؾاحـنيميف ماظؾقثموررق مواػؿؿاعات معقادؼن مععمحول مادلعريف اظؿعاعل

عؿعّؾؼةمبرػاغاتمادلدؼـةماظقومموعامعوضوساتممإديوم،عنمجفةموماهلوؼةممرؼخمواظذاطرةعوضوساتماظؿا
ظؾػاسؾنيماالجؿؿاسقنيمعنممقلمإديمادلعقشماظقوعيمبفاممعنممعواضفمموممارداتماجؿؿاسقةممحترتؾطمؼ

م.جفةمثاغقة.
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