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دعقدذبؾؼقدومذودقديذحمؿدذحمؿدي:ذاهلجرات:ذرُؤىذؿنذاجلـوب ذ
بعدعومطوغًماظدرادوتمحولماهلفراتمػوعشقيمدـواتماظلؿقـوت،مأصؾقًمحتؿلمحوظقوم
عؽوغيمأطـرمصلطـرمعرطزؼيميفماظعؾومماالجؿؿوسقي.مإنمزوػرةماهلفرةمظقلًمضرؼؾيماظعفد،موظؽنم
راػـقؿفوم"احلورضي"متلؿدسيمادلعوجليمسؾىمأطـرمعنمجوغى.مإغفومتـدرجمضؿنمدقوقمجدؼد،م
دقوقماظعودليماظذيمدلّو مغؼدّ ْر مذيقعمآثوره.مإنماظؿقوالتماظطورئيمسؾىمادللؿوى ماظعودليمتعقدم
صقوشيمحرطوتماهلفرةماظيتمتمثرمبدورػوميفماظرػوغوتمبنيماظدولموحؿىمداخلماجملؿؿعوت .م
بقـؿو مطوغً مػفرات ماظؼرن ماظعشرؼن مأدودو معِنِ م ِصعْل معزارسني م"جمؿـني" ،موتلؿفقىم
حلوجوتماضؿصودمرأمسوظيميفمأوجممنوه،مصننماهلفراتماحلوظقيمذاتمأوجهمعؿعددة،مدواءمعنم
حقٌ مادللورات مادلؿؾعي مأو مصؽوت مادلفوجرؼن مأو ماألػداف مادلرجوة .مصزؼودة مسؾى ماظدواصعم
االضؿصودؼيماخلوظصي،مدخؾًمدواصعمجمؿؿعقيمإضوصيمأومتعوؼضو.مم م
ؼؼرتح مػذا مادلؼول ،مواظذي مؼؼدم معؾف م"اهلفرات :مرؤى معن ماجلـوب" ،مسرضو مظوضعقيم
اظؾقٌ محول ماهلفرات ماظدوظقي ،مورػوغوتفو ماجلدؼدة موآثورػو ميف مجمؿؿعوت ماالغطالقم
وجمؿؿعوتماالدؿؼرار.
اؾؽؾؿاتذادلػتاحقة:ماهلفرةم-ماظعودليم-ماحلراكماظعودلي م-مادلوارـيم-ماظغقوبمادلزدوجم-م
احلضورمادلزدوج .م

إدرتذؿقؽودزي :ذدقـاؿقات ذاحلؼوق ذاؾدقادقة ذوادلواطـة:ذحاؾة ذادلفاجرقن ذؿنذ
اإلؽواتورذوادلغربذيفذإدباـقا ذ
ؼؼرتحمػذامادلؼولمدراديمادلغرتبمطػوسلميفموضعقيمعؿـوضضيمبنيماظغقوبمادلزدوجمواحلضورم
ادلزدوج ماظلقودي ،موػذا ماغطالضو معن مصؽرة مأن مطل معغرتب مػو معفوجر ميف ماألصل ،موطذظكم
بوالسؿؿودمسؾىمعؼوربيمإثـوشراصقيمعؿعددةمادلواضعمعنمغوعم"اتؾوعماألذقوء"مو"اتؾوعماظلري".مم م
اغطالضو معن ماظـؼوذوت محول ماحلق ميف ماالضرتاع ميف مطل معن مإدؾوغقو ،ماإلطواتور موادلغرب،م
حيؾلمادلؼولماظطرؼؼيماظيتمتؿصورػو موتربرمبفوماظـكىماظلقودقيمادلوارـيماظلقودقيمظؾؿغرتب.م
ظؼدممتًمعؼوبؾي معؾودئمادلوارـيمسؾىمادللؿوىماظرمسيمبؿفوربمدؿيمعغرتبنيمذوي محضورم
بورزميفماظػضوءماظلقودي.مؼؾنيمػذاماالجتوهميفماظؾقٌمحولم"ادلوارـيمادلعوذي"مأغهمالمجيىم
ادؿكالصمغؿوئٍمعؿلرسيمحولمادلوارـيماظلقودقيمبوالدؿـودمصؼطمإديمعمذراتماظدميوضرارقي.م
تؾنيماظؿفوربمأنمظؾؿشوسرماظػردؼيمأوجفومعؿعددةمظؾؿلثريميفماحلقوةماظلقودقي.مم
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عنموجفيمغظرمعـففقي،مؼطرحمادلؼولمتلوؤالمحولمعؽوغيماظؾوحٌمعنمبؾدمأوربيمووضعهم
يفمعواجفيماظؿقدؼوتماظيتمتطرحفومسؿؾقيمإجراءمادلؼوبؾيمواظؿقؼققمعؿعددمادلواضع .م
اؾؽؾؿاتذادلػتاحقة :مادلوارـي م -ماهلفرة م -ماظؾعدماظدوظي م -مادلشورطيماظلقودقي م -مإدؾوغقوم
-مادلغربم-ماإلطواتور.

عؾيذبؾعقدي:ذؿنذخمقالذاهلجرةذإىلذتصورفاذاخلقاؾيذ–ذحماوؾةذؾػفمذاألصول
ؼؿعؾقماألعرميفمػذامادلؼولمبـظرةمغؼدؼيمحولماهلفرة،مغظرةمحولمأصلماظظوػرةمعنمجمؿؿعم
االغطالق.معنمػـومؼؿـوولمادلؼولمخمقولماهلفرةماظذيمؼشؿغلميفمدقوقماحلقوةماظقوعقيموؼربرم
ادلغودرة.موبودلؼوبل،متمثرماظغربيميفماهلفرةمبؿغذؼيماخلقوظي،مطؿكقولمعـوظي،موتلوػممبوظؿوظيم
يفمسؿؾقيماهلفرة.مممممم م
عن مخالل مضراءة متورخيقي موآغقي ،مضؿـو مبؿفؿقع مسدد معن ماظعـوصر ،معن مبقـفو معو مؼؿعؾقم
بودلكقولماالجؿؿوسيموخمقولماهلفرة،متربطمثـوئقيمادلفوجر/ادلغرتبمعنمأجلمعـوضشيمتورؼخم
اهلفرةماجلزائرؼيمعنمبداؼوتفومإديماظقوم.مجتوربموذفوداتمترويمظـومعلوراتمعؿػردة.مبفذهم
اظطرؼؼيممتمادؿدسوءمسـوصرمأخرىمعنمأجلمتؽـقفمادلكقوظيمواخلقوظي،مطؿوممتماضرتاحمخمططم
غظريمعنمأجلمتػلريماخلطواتماألوديمظظوػرةمعلؿؿرةميفماظزعن.مممممم م
اؾؽؾؿاتذادلػتاحقة:مخمقولماهلفرةم-ماخلقوظيم-ماهلفرةم-ماظغربيم-مادلغودرة.مم

دعقد ذبؾؼقدوم ذوأؾقػققه ذبؾقز :ذادلؿاردات ذاؾتجارقة ذاؾعابرة ذؾألوطان ذيف ذدوقذ
"طرققذاحلرقر":ذحاؾةذاجلزائرقنيذوادلصرقنيذيفذؿدقـةذققووذ(اؾصني)ذذ ذ
ؼؿلوبقماآلالفمعنماظؿفور ماألصورضي ،مواظعربمواآلدقوؼنيمإديمأػممدوقمذيؾيميفماظعوملميفم
جمولمبقعماظلؾعماظصغريةممبدؼـيمؼقووم(اظصني)؛ مإذمتشؿفرمػذهمادلدؼـيمبضقوصؿفومظؾؿلؾؿني.م
دـقؾلميفمػذامادلؼولمتؽوؼنمػذهمادلدؼـيماظؿفورؼي،ماغدعوجفوميفماظشؾؽوتماظؿفورؼيماظعودلقيم
واحليماظشفريمظؾؿطوسمماظعربقيمطكظقوتمتشؽلمظؾؿـورقماظؿفورؼيمظـم"اظعودليمعنماألدػل".مذذذ ذ
اؾؽؾؿاتذادلػتاحقة :ماظصني م-ماظعوملماإلدالعيم-ماظطرقماظؿفورؼي م-ماظشؾؽوتماظعودلقي م-
اظعودليمعنماألدػل .م
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عبد ذاؾؼادر ذخؾقػة :ذؿفاجرو ذدول ذاؾداحل ذيف ذؿدن ذاؾصحراء ذاجلزائرقة :ذؿنذ
ؿدارذعبورذإىلذػضاءذادتؼرار(ؿدقـةذورﭬؾةذ-ذاجلزائر)
عن مخالل معؼوربي مأغـروبوظوجقي محووظـو مصفم موتؿؾع معلورات مػفرة معوارين مبؾدان مدوحلم
اظصقراءموععقشفمماظقوعيموسالضوتفممععماجملؿؿعماحملؾيميفمعدنماظصقراءماجلزائرؼي،موذظكم
سربمدراديمعقداغقيمحلوالتمعنمػمالءمادلفوجرؼنميفمعدؼـيمورﭬظيم(اجلزائر).مػذهمادلؼوربيمترطزم
سؾى ماظؾعد ماإلغلوغي مظظوػرة معرطؾي معؿعددة ماجلواغى موربطفو مبواضعفو مادلرتؾط مأصال مبؿورؼخم
اظصقراء ماظؽربى مطػضوء مسؾور موادؿؼرار مدلوجوت معؿؿوظقي معن مػذه ماحلرطوت ماالجؿؿوسقي معوضٍم
وحوضرا  .م
بعقدا مسن مادلدخل ماظلقودي مأو ماألعين مأو محؿى ماإلسالعي ماظذي متؾـى مخطوب ماظؿفوؼلم م
يف محتؾقل مػذه ماظظوػرة ،ماظيت مػي ميف مأصؾفو مزوػرة مإغلوغقي ماجؿؿوسقي موتورخيقي ،مغداصعم م
يف مػذا مادلؼول مسن مأرروحي مأغه مال مميؽن مصفؿفو مإال معن مخالل معؼوربي مادلفوجرؼن مأغػلفم موتػفمم
عوضػفممعنمحلظيمضرارمعغوعرةماهلفرةمإديمتػوصقلمادلعقشماظقوعيمظؾؿفوجرؼنماألصورضيميفمعلورم
اظعؾورمأوميفمبالدمادلؼصد  .م
اؾؽؾؿاتذؿػتاحقة:ذورضؾيم-معدنماظصقراءم-مػفرةم-مدوحلماظصقراء.

تقتمذبداح:ذاؾتـظقؿاتذاجلؿاعاتقة،ذاهلجرةذواؾتـؿقةذيفذؿـطؼةذاؾؼبائل:ذحاؾةذ
آثذإجيرذ(تقزيذوزو-ذاجلزائر)ذ ذ
حتوول مػذه مادللوػؿي مذرح مطقػقي معشورطي مػقكت ماظؿلقري ماظؼروي ميف ماظؿـؿقي ماحملؾقي،م
وخوصيمعشورطيماجلوظقيمادلفوجرة مبػرغلو.محتقل معؼوربؿـومإديمتصورمظؾؿـؿقيماحملؾقيمعرتؾطم
بدؼـوعقي مذيوسوتقي مؼعؿرب ماظؼروؼون محمرطقفو ماألدودقني .موتعؿؿد مػذه ماظدؼـوعقي مأؼضو مسؾىم
اظعالضوتمبنيمػمالءماظؼروؼني،موبقـفمموبنيمعفوجريماظؼرؼي.مم م
اؾؽؾؿاتذادلػتاحقة :ماهلفرة م -ماظؿـظقمماجلؿوسوتي م -متوذيوسً م -ماظؿـؿقيماحملؾقي م-
اظؿضوعنم-ماظؿؼوظقدم-ماحلداثي .م

ـدرقن ذأؿقـة ذبن ذحداد ذوـصر ذاؾدقن ذمحودة :ذادلدافؿة ذاؾتـؿوقة ذؾؾؿفاجرقنذ
ادلغاربقني ذاؾعائدقن ذإىل ذبؾداـفم ذاألصؾقة ذ(اجلزائر ،ذتوـس ذوادلغرب):درادةذ
ؿؼارـةذ ذ
عـذمزعنمروؼل،ممتمإػؿولمدراديمحرطيمسودةمادلفوجرؼنمإديمبؾداغفمماألصؾقيمعنمزاوؼيم
إحصوئقي،موػذا معو مجعلمػذهماظدراديمصعؾي مواألحبوثمضؾقؾي ،مخوصي مصقؿو مؼؿعؾق مبوظؾؾدانم
ادلغوربقي م(اجلزائر ،متوغس موادلغرب) .متعؿرب مسودة مادلفوجرؼن مإذؽوظقي مععؼدة مذات مجواغىم
حتؾقؾقي معؿعددة .موتعؿرب مسالضؿفو مبوظؿـؿقي ماالضؿصودؼي مواالجؿؿوسقي مظؾؾؾدان ماألصؾقي مذات مأػؿقيم
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بوظغي موبورزة مسؾى ماظصعقد ماظعودلي .مػذه ماظؿـؿقي متوبعي مظـ م"بروصقالت" مادلفوجرؼن ،مظوضعقيم
ماظؾشريم

حتضريػم ماظعودة مإدي ماظؾؾد ماألصؾي موتعؾؽي مادلوارد :ماظرأمسول مادلوظي مواظرأمسول
واالجؿؿوسي .مطقف متؿفؾى معلوػؿي مادلفوجرؼن ماظعوئدؼن ميف ماظؾؾدان مادلغوربقي؟ مػذا مػو ماظؿلوؤلم
اظذيمغطرحهميفمػذامادلؼول.ممم م
اؾؽؾؿاتذادلػتاحقة:مػفرةماظعودةم-ماظؿـؿقيم-ماظؾؾدانماألصؾقيم-ماظؾؾدانمادلغوربقيم-مغؼلم
ادلعورفم-ماظؿقوؼالتمادلوظقي .م

ؾقؾى ذجمافد :ذاؾتػؽري ذيف ذاهلوقة ذاجلزائرقة ذبني ذ"اهلـا ذواهلـاك" :ذؼراءةذ
ؿؼارـةذ ذ
تؿلدسموحدةماجلزائرمسؾىمبورادؼغؿوت مترجعمإديموضوئعمدودقوثؼوصقي،مظغوؼيمودقودقيم
عشرتطيمرشممأغفومتؿكذمأذؽوالمعؿعددة.معنمجوغؾفم،محيوصظماظشؾوبمادلفوجرمسؾىماظعالضوتم
بنيماجلوظقيمواظؾؾدماألصؾيمآلبوئفمموتؾؼىم"جزائرؼؿفم"معؽوَّغومأدودقومهلوؼؿفم.م م
يف مػذا مادلؼول ،مدؿضيء مظـو ،مبشؽل مأصضل ،متعرؼفَ مػذا ماظؾعد ماجلزائري مضراءةٌ معؼورغيم
ظعؿؾنيمروائقنيمؼصػونمػذهماظـظرةماجلـوبقيمظؾففرة.مؼؾنيماظؽوتؾون،ماجلزائريمعصطػىمبنم
صوضقلمواظػرغليمعنمأصولمضؾوئؾقيمصربيمظواتح،مطقفمأنماجلوظقيمعرتؾطيمبوجلزائرمبؿورؼخم
روؼل،مبـلىموأذؽولمثؼوصقيمذيوسقي.مطؿومتلوػممحرطوتماهلفرةمواظلقوضوتماظلقودقيميفم
تعرؼفماهلوؼيم"اجلزائرؼي"مبشؽلمعؿػرد،ميفماإلجوبيمسؾىماظلمالمادلؾح:م"عنمدمن؟"،ميفم
ععوجليمػذاماظؼؾقماظوجوديمبؽلمتعؼقداتهمظدىمػذاماجلقلماجلدؼدمعنماألدبوءمادلؾدسني.مم م
اؾؽؾؿات ذادلػتاحقة :ماظغربي م– ماجلـوب م -م ماهلوؼي ماجلزائرؼي م -ماألدب م -معو مبنيم
اظـؼوصوتم-ماظؿلؿقي .م

حمؿدذأمحقان:ذاؾطرققذاؾبحرقي ذؾؾفجرةذاؾرقػقةذدموذاجلزائرذخاللذاؾـصفذ
اؾثاـيذؿنذاؾؼرنذ91ذوبداقةذاؾؼرنذ02م
ؼلؾطمػذامادلؼولماظضوءمسؾىمزوػرةماهلفرةمادلومسقيمألػوظيماظرؼفم(مشولمادلغرب)مدموم
اظغربماجلزائريمخاللماظـصفماظـوغيمعنماظؼرنم21مموبداؼيماظؼرنم10م،ماغطالضومعنمعقـوءم
عؾقؾقيماحملؿؾي.موضدمأصرزتمسواعلمسدةمػذاماظؿقورمعنماهلفرة،مطؿومأثورتمعواضفمعؿؾوؼـيمعنم
ضؾلماظؼوىماإلعربؼوظقيم(صرغلوموإدؾوغقو)،متؾعومدلصوحلفوميفمادلـطؼي.م
ظؼدمأدفم ماغػؿوحماظرؼفمسؾىماظؾقرماألبقضمادلؿودطميفمتلفقلمتـؼلمأصواجماظرؼػقنيمدموم
اظغربماجلزائري،موعومصؿهمأنمتزاؼدتمأػؿقيمػذاماظؿقورمبعدمتواصدمذرطوتمادلالحيماظعودلقيم
سؾىمعواغهماظـغورماحملؿؾيميفممشولمادلغرب،مظألربوحماظطوئؾيماظيتمطوغًمحتؼؼفو .موبوسؿؾورم
عقـوء معؾقؾقي مبوابي ماظرؼف مسؾى ماخلورج ،مصؼد مطوغً ماظؼؾوئل ماظؼرؼؾي معن ماظـغر ماحملؿل مػيم
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األطـر مإضؾوال مسؾى مادللؾك ماظؾقري مظؾففرة مادلومسقي مدمو ماجلزائر .مومل مؼؽن مسدد مػمالءم
ادلفوجرؼنمضورا،مطؿومؼصعىمأؼضومحصرمسددػمميفمأرضوممعضؾوري،مظؽونمعفوجرمواحدمميؽنم
أنمؼؼوممبلطـرمعنمرحؾيمخاللماظلـي.
اؾؽؾؿاتذؿػتاحقة:ماهلفرةم-ماظرؼفم-ماجلزائرم-ماظؾقرمادلؿودطم-معؾقؾقي .م

رقمذعثؿاـي:ذبني ذاؾتخػي ذاالجتؿاعي ذواالـدؿاج ذاجلؿاعاتي ذ– ذجتربة ذاهلجرةذ
غريذاؾشرعقةذؾؾشبابذاجلزائري
إذا مطوغً مسؾورات م"اظلرؼي" مو"االغدعوج" مختؾق مغوسو معن ماظؿـوضض مظدى ماظؼورئ ،مصنغـوم
غلعىميفمػذامادلؼول،ماغطالضومعن مسؿل معقداغيميفمحيم"بوربوس"ميف مبورؼسمععمعفوجرؼنم
درؼنيمجزائرؼني،مأنمغؾنيمطقفمؼـدعٍمػمالءماألصرادمادلفؿشونميفمجمؿؿعماالدؿؼؾولموطقفم
أغفممؼواجفونمإضصوءاتمعرتاطؿي.ميفمحنيمؼؾدومأغهمعنمادللؿققلمعـطؼقوماحلدؼٌمسنماغدعوجم
ادلفوجرؼن ماظلرؼني ،متعؿرب مذؾؽوت ماهلفرة مطكظقوت معفقؽؾي مظؾففرة ماظلرؼي موتؾعى مدورم
اظػوسلمادلـظمموادلدعٍ.موعنماظواضحمأنمػـوك،ميفمدقوقماهلفرةماظلرؼي،مإعؽوغقيموجودماغدعوجم
يف ماجملؿؿع مادللؿؼؾل ،موظؽن-صؼط -ماغطالضو معن مسالضوت مذكصقي متؿفؾى ميف مصضوء محمدودم
وضؿن مجدظقيم"اظداخلماجلؿوسوتي".مؼؿعؾقماألعرمػـومبشؽلمجدؼدمعن ماالغدعوج،ماالغدعوجم
اجلؿوسوتي.م م
اؾؽؾؿاتذادلػتاحقة:ماهلفرةماظلرؼيم-ماالغدعوجم-ماظداخلماجلؿوسوتي .م
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