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 مــــــديــقـــت

إنمدبصقصمسددمأخرمعنماجملؾةمظؾؿدؼـةمػومذؽلمعنمأذؽالمتؼوؼممايفمم
اظذيمادبذتهماظظاػرةمايضرؼةميفمحقاتـاماظقوعقةمومطذاماظؽشفمسنمالمرجعهمػذام

ماظؿوجه.
اٌدؼـة،معـذمأطـرمعنمدـة،مهتماألضواءماظؽاذػةمظألحداثماظيتمظؼدمبرزتم

ريمــضـقـاالجؿؿاسيماٌرتؾطمبؿوزؼعماظلؽنماظموريمباىزائرمبلؾبماالحؿفاج
ومباظؿففقزماظـاضصمظألحقاء.مومػذامؼعينمأنمتلاؤالتمػؤالءمومأوظؽكمتظلمضائؿةم
ماإلدارؼةم مو ماٌؤدلاتماظؿؼـقة مو مداخلماهلقاطلماىاععقة مبشؽلمدائم مضرورؼة و

محولم"اٌدنماىدؼدة"مجباععةمضلـطقـةم1003)اٌؾؿؼقاتماظيتمغظؿتمخاللمدـةم
ة،مــــؿـومحولم"اظدروسموماٌؿارداتماظعؿراغقة"ممبدردةماظعؿرانمباىزائرماظعاص

موزارتيم مهتمرساؼة مبوػران ماظؽربى" ماٌدن متلقري مدقادة مو م"اظعؿران محول و
ماظلؽنموماىؿاساتماحملؾقة(.

ماظيتم ماٌوضوساتماألدادقة ماٌكصصم"ظؾؿدنماىزائرؼة"مند ماظعدد صػيمأثر
يفمػذاماظعددماألخريمباظؿػؿحمسؾىماظؾقثماٌؼارنمععماظدولمسوىت،مظؽـفامتؿؿقزم

ماٌ ن،مومػذامميؽنماىزائرؼنيمعنماالدؿػادةمعنمػذهمادقاٌغاربقةماألخرىميفمػذا
دـةمتأخرامجؾقاميفمسشرمماثـااظؿفارب،مومخباصةمومأنماىزائرمضدمدفؾتمعـذم

لؽنماالجؿؿاسي،معقادؼنماظؿفقؽةماظعؿراغقةم)اظؼضاءمسؾىماظلؽنماهلش،ممتوؼلماظ
ماظعاعة...( ماظعؿراغقة ماظدرادات ماظلؽين، مظؾؿؾـى ماالسؿؾار مسنمإسادة مصضال مو .

همــذظك،مصإنمادؿؿرارماألحباثماظعؾؿقةماظيتمتؿطرقمظؾؿقؾقلمايضريميفمحدمذات
وماظيتمتلؿحمعؼارباتهماٌؿعددةماالخؿصاصات،مبؿصـقفمايؼائقماٌؿـوسةمظؾؿدن،م

مغـا.تشفدمسؾىمضصورماٌعرصةممبد
مبؿفقؽةم ماٌوضوساتماٌؿعؾؼة ماٌدؼـة، محول متعاجلماظؿلاؤالتماٌؿعددة مػؽذا و

م مدقـقولمم(medinas)اٌدائن مبقار متعرض مباظذات ماظصدد، مػذا ميف مو اٌغاربقة.
(Pierre Signoles)ماظؿػؽريماٌؿعؾؼةم"باظعالضاتمم يفمدرادةمسؿقؼة،مظؾعضمسـاصر

طمـقـــطـكـؿاردةموماظؿــنيماظؾقثموماٌبم–أومتؾكماظيتمميؽنمأنمتؼاممم–اٌؼاعةم
م ماٌغاربقة"، مظؾؿدن مايضري ماظؿلقري مهؾقلمو مسؾى ماظؾاحث مػذا مأسؿؿد حقث
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ماظدطؿور مأرروحات معن مظؾؿدنمماهذبؿوسة ماظعؿراغقة مظؾؿفقؽة ماظدرادة ماظوثائق و
مباٌغربماألضصىمومتوغس.
قة،مـاضرماٌغارباظـظرميفمعؼاربةمعوضوعماٌدؼـة،ميفمايوومسؾقهمالمبدمأنمؼعادم
ذظك،معنمخاللمعػفوممعرطزؼةماٌدن،مطؿامجيبمررحمبشؽلموميفماظعاملماظعربيمط

مجقدم"اظؽؾقةمايضرؼة".
مبعضم معع مأحقاغا ماظلقادقون مباظدراداتمو ماٌؽؾػون مؼؾؿؼي ماإلرار مػذا ميف و
اظؾاحـنيماظذؼنمميؾؽون،مسنمعدؼـةمتوغس،مخطابام"ؼؿؿوضعمتؼرؼؾامسؾىماٌلؿوىم

مبعنيماالسؿؾارماإلؼدؼوظوج ماألخذ مدون متؿأدسمدقاداتماحملاصظة مطؿا مصؼط... ي
ٌعؼدماظذيممتـؾهماٌدؼـةماظقوم،مطؿامظومطاغتماٌدؼـةمدائؿامطؾقةمعلؿؼؾة".ماظـظامما

ومؼؿعؾقماألعرمباظؿلاؤلماٌرتؾطمباٌدنماظؽربىماظيتمعلفاماظؿودعمايضريمومبؿؾكم
ة...(مــس،مرـفـوغـ)اظرباط،متماظيتمتعرفماغؾـاقمعرطزؼاتمجدؼدةميفمضواحقفا

مب مؼؼدم ماٌدن، متراث مععاىة ميف ماٌلؿعؿل ماألدؾوب مضد مبوضوصه دقـقولم-و
حصقؾةمغؼدؼةمجملؿوعماظدراداتماظيتمتؿطرقمٌرطزؼةماٌدنم)صػاضس،معؽـاس،م
دال،ماظرباط،مصاس...(مومسؾىماىزائرؼنيمأنمؼأخذوامػذهمايصقؾةمبعنيماالسؿؾارم

مخطاءمغػلفا.تػادؼامظؾوضوعميفماأل
ماالجؿؿاسقني مظؾػاسؾني مميؽن ماالواه مػذا ميف مبورضراقمو مذيعقة مشرار مسؾى ،

مبنيماظؾاحـنيمومرجالم ماظؿػاػم متلؿحمبؿػاديمدوء مغرية مأحباثا مأنمؼؼدعوا )دال(
ماٌقدانموماٌلقريؼن.

"جيدماٌؤظػونمصعوبةمطربى،ميفماظعدؼدمعنمدراداتماظؿفقؽة،ميفماألخذمبعنيم
صعؾيمغظامماظػاسؾنيميفممشوظقؿه...موماظذيمالمميؽنمأنمؼؿضحمإالمماالسؿؾارمومبشؽل

عنمخاللمتػؼريمظؾؿقؾقلمومؼؾدومػذامعشوػامبػعلمتدخلمعلؤوظنيمحيؿؾونمخطابم
إؼدؼوظوجقامجاػزا"،محقثمالمؼفممػؤالءماٌلؤوظنيمدوىمصرضمتلقريمحضريمعنم

ماألسؾى.
مظؾؿفقؽة مصعل مطل مظؾػقصميف ماظيتمدبضع ماألدؽؾة مبني معن مذظكمو مغذطر ،

اظلؤالماظذيمؼرتؾطمباظرػاغاتماظيتمسؾىماظؾاحثمأنمؼؽؿشػفامومخباصةمتؾكماظيتم
متراطؿتمسربماظزعنموميفمزبؿؾفماألسؿالماٌـفزة.

ماظؽوظوغقاظقةم ماظرػاغات مبعض ماخرتاق مبؽوش مسؿارة ماالواه مػذا ميف هاول
صؼؾلماظشروعماىدؼدةمظلقديمبؾعؾاس،مومسؾقهماٌعؿؿدةمخاللمسؿؾقةمإغشاءماٌدؼـةم

ماٌؽانم مهدؼد مجعل معن مبد مال محضري، مدؽاغي موؿع مإلغشاء معشروع مأي يف
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ماىقودقادقةم مأو ماحملؾقة ماالضؿصادؼة ماٌوارد مهدؼد مبـػسماظدرجة مو اىغرايف،
ماىفوؼةموماظورـقةمععقارامجدؼرامباالخؿقارمألجلمتـؿقةمػذاماظؿفؿع.
معؿطو م"ذؽل مػي ماٌؤظػة محلب مبؾعؾاس مدقدي معدؼـة ماٌدنمصإن معن ر

ماظؽوظوغقاظقةم ماٌدن مو ماظػرغلقة ماىدؼدة ماٌدن مرراز متطابق... ماظيت اىدؼدة...
م،مـــقـــاإلدؾاغقةم؛محقثمندمبفذهماٌدؼـةماىزائرؼةمطلمعامؼؿعؾقمبؾـقةماظؿصؿ

ماالجؿؿاسيمحلبماظـؿوذجم مباظؿؿققز ماٌطؾوسة ماألحقاء متوزؼع ماٌعؿاريمو ماظػن و
ماظؽوظوغق مظؾؿدؼـة مايضريماألصؾي ماظؿـظقم ميف ماٌدؼـة مإدعاج مؼربز مسؾقه مو اظقة.

اىفويمتـأعقـامظؾـفاحميفمسؿؾقةمتأدقسماٌدن،مومتوزؼعماجملالماظشؾهمحضريم
مداخلمضطرمدوظةمعامؼـؾعمعنمعـطقماظػعاظقةمذاته.

صقؿامؼؿعؾقمباٌغربماألضصىمم(Vanessa Rousseaux)ومتؽؿشفمصاغقلامرودوم
صولمسؾىماالدؿؼاللمزلمطلمعامؼرتؾطم"بعؿؾقةمتراطممتوغسموماىزائرمأغهمعـذماي

ماٌغاربقةم ماألضطار مداخل ماٌؿشؽؾة مو ماظلاحؾقة، ماٌـطؼة ميف مايضرؼة اظوضائع
،مؼعؾنمسنمدقاداتمملمتؼدرمسؾىمجعلماظؿوجفاتماألدادقةمظـؿطمتـظقمماظـالثة

مسؾىماألضل مجزئقا مأو متـؼؾبمطؾقا مبؿأثرياتمخارجقة ماٌوجفة يفمماجملالماظـالثة
ماواهمأخر.

ماٌالحظاتموسؾىم مهلذه ماٌكؿصون ماظيتمؼوظقفا مباألػؿقة موسقفا مسؾى مبـاءا و
ماٌؤظػةمععطقاتمعؿعددةم محولمدميوعةماهلقؽلمايضريمظؽلمبؾد،متؼدم تلاؤهلا

ماٌعرصةماٌؼارغةمظؾشؾؽاتمايضرؼةماٌغاربقةماظـالث.ظؿأطقدم
مبأضاظقؿـا مععرصؿـا متودقع معن مالبد ماظصدد ميفمػذا مجعلمو مو مأحقاءا مو معدغا ،

األحباثماظعؾؿقةماٌكزغةمداخلمعراطزماظؿوثققماىاععقةمجؾقةمأطـر.موألجلمبؾوغم
مسرضم متؼدؼم مذفقدة مبن مإدرؼس مو مجؾقد مبن مسابد معن مطل محاول ماظغاؼة ػذه
ظإلذؽاظقاتماٌعاىةمومظؾؿـاػجماٌلؿكدعةمومظؾـؿائجماٌؿوصلمإظقفامومظؾصعوباتم

حؼلماىغراصقامعنمخاللمدرادةمترطقؾقةمجملؿوسةمعنماظيتمواجفتماظؾاحـنيميفم
األحباثماظيتمتعرضتمظؾقاضرةماظوػراغقةميفمعدةممخلةمسشرمدـةم؛مومالمذكم
ماظعؾؿيمظألحباثم مومدؿلاػمميفماظرتاطم ماظدرادةمدؿؽونمذاتمصائدة أنمعـلمػذه

ماٌشؿؿة.
م3579ؼؿوصلماٌؤظػان،معنمخاللمتشرحيفؿاماظإلذؽاظقاتماٌعدةمبنيمدـواتم

م ماظيتمالم3553و مو محلادقة ماألطـر ماٌعؿربة ماإلخؿالالتماظوزقػقة متلفقل مإدي ،
ماغلقابماظدوظة،موضعفم مسؾىم"إن معنمسشرؼة. مأطـر معـذ مضائؿة اظطؾؼاتمتزال
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م مو ماًصؾةمماغؿشاراظودطى، ماظؾقث معقادؼن مبعض مسن مصعال، متعؾن اظػؼر...
مشؽاويماظلؽان...".حملؾقةمظاعـل...متدػورماظؾقؽة،موضؾةمادؿفابةماظلؾطاتم

ذبالمحبثمؼرتادهماظؽـريمعنماظؾاحـنيممػيػذامباإلضاصةمإديمأنمعدؼـةموػرانم
يفماظؿارؼخمومسؾمماالجؿؿاعموميفماظعؿارةمإديمجاغبماىغراصقني،مؼؼدممطلمباحثم

ميفماخؿصاصمعاموجفةمغظرهماًاصة.
عؾاذرةمتؿشؽلماٌعرصةماجملاظقةموماالضؿصادؼةمسنمررؼقماإلغؼطاساتماٌرتؾطةم

مؼعاجلم ماظصدد مػذا ميف مو ماظعؿوعقة، ماظلؾطات ماظيتمتـػذػا باظلقاداتمايضرؼة
صادقمبنمضادةمصرتةمغصفمضرنمعنمتودعماظضاحقةمايضرؼةماظوػرغقة،معنمخاللم

معؿابعؿهمخطوةمخطوةمظؽلماإلنازاتماظعؿراغقةمومطذامتؾارؤػا.
ماظؿلقريمايضريم ماظصعوباتماظيتمؼواجففا ماٌؤظفم"واضع ظؾضواحيمؼلفل

...مومطذظكماظؿشؿتماظػقزؼائيموماالجؿؿاسيمهلذاماجملال،ماظذيم"(3511-3551)
م موطذظكماٌـارق ماظػقالتماظػكؿة مضطاساتمحقثمتؿؿرطز ميف موؾقه اظوادعةمجيد

مظإلضصاءماالجؿؿاسيموماظالضاغونمومظؾعـفمذيماظطؾقعةماٌؿـوسة.
اٌوجودممـػفرةمظؾؿؾينغاللمػذهماظوضعقةماٌومضدمضاممسؾدماظؽرؼممبنمسؿرمبادؿ

مجملاالتمحضرؼةم ماٌـؿفة مو معؿواصؾة مشري مهضر م"بعؿؾقة مظؾؿـدؼد باظضواحي،
ماألعرم مصإن مظؾؿؤظف، مباظـلؾة مو معـدذبة". مشري مو ماٌـظؿة مظؾؾـقة مصاضدة جدؼدة
خيؿصمأؼضامبإسدادمدرادةمعلؿؼؾؾقةمحولماٌـارقماحملقطةمباٌدؼـة،مذظكمبؿعقنيم

عؾقمذظكمبعؿؾقةماظؿؽـقفماظيتمميؽـفام"أنمتراصقمعفؿةمذاتمأوظقةمضصوى،مومؼؿ
مباظضرورةمإسادةمتؼدؼرمظؾؿققطماظذيمتؿدخلمصقهمػذهماظعؿؾقةمبأطؿؾه".

ماألضاظقمم متارؼخ ميف مبعؿق ماٌؿأصؾة ماظلؾف، مسن ماٌؿوارثة ماٌفارات مأن ؼظفر
احملؾقة،متعرفمحقوؼةمصرؼدةمعنمغوسفاميفمعقدانماالضؿصادموماجملؿؿعماحملؾقني.م

ماغط ماحملؾيمو ماإلغؿاجي مظؾـظام معطول مبوصف مصرضان مأعزؼان مؼؼوم مػذا معن الضا
مايرفم متـؿظم مو متؾؿؼي مأؼن مععؼدا متطورؼا م"صعال مميـل محقث مصػاضس مبدؼـة
ماظـشاراتمشريم ماظؼاغوغي،مو ماظيتمتـؿؿيمظؾؼطاع ماظصغرية" ماظصـاسة اظؿؼؾقدؼة،مو

موازي.اظؼاغوغقة،ماظؿوصريماظعائؾيموماظشكصي،ماظلوقماظرمسيموماٌ
داممـــومؼدصعمبفذهمايقوؼةم"اظؿفارمومايرصقون،مومأصقابماٌفنمذوموماإلض

ميفمذاتماظوضتمسؾىم ماٌؿػؿقون مو ماظؿؼاظقد مضويميف مبشؽل ماٌؿأصؾون مو ماىزأة و
رورةمــــتماظضـضــؿــاظعاملمايدؼثماظذيمالمؼرتددونميفماالضرتاضمعـه،مطؾؿاماض

ماٌفارا ماإلغؿاج، مأداظقب ماإلعؽان، مذيؾةمو مسؾى مدظقل موػذا ماالبؿؽارات. مو ت
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اظؼدراتمومإعؽاغقاتماظؿـؿقةماحملؾقةماظيتممتؾؽفاماجملؿؿعاتمايضرؼةماٌؿأصؾةم
ماٌؼـنم ماظـؿوذج مررفمأصقاب معن معؼدرة مشري مظؽـفا مرؾعا، ماحملؾقة ماظـؼاصة يف
ظالضؿصادم؛مومسؾىمأؼةمحال،مصإنمػذهماٌفاراتمتلاػممبشؽلمطؾريميفماظدؼـاعقؽقةم

مؿصادؼةمظؾعضماٌدنماٌغاربقةماظؽربى.االض
ومواهمػذهماٌدؼـةمايؼقؼقةماظيتمتشؿغل،مومتـؼلمعفارتفاموموددميفمػذهم

،مصإغهمميؽنمظؾؿدؼـةم(globalisation)اٌقادؼنمحبـامسنمطقػقةمظؾؿالؤممععماظشوعؾةم
م مذيقؾة، مصورة مؼضػيمسؾقفا مأن مػذامأؼضا مؼربز مو متعاش. موأن مأنمحيسمبفا و

معن ماظيتمماظؿوجه ماظرواؼة مداخل مووصػت مدبقؾت مطؿا مضلـطقـة، معدؼـة خالل
مٌاظكم مشقابمروؼل، مبعد مسودة، محول ماٌوضوع محقثمؼدور مداود مربؿد دردفا
مسنمتؾكماظيتمسرصفام مزبؿؾػة مظؾؿدؼـةمحقثمؼؿلؽع،مظؽنميفم"عدؼـة" أراضي،

مخاللماظـالثقـقاتموماألربعقـقات.
ماظرؼػيمرعزماظـؼاصةمطؿامؼذطرػا،م"إنمعدؼـةمضلـطقـةماظعاصؿةماىفوؼةمظؾعامل

معنمررفماظـازحنيمعنم أصؾقتماظقوممعؿفاصؿةمومعؿدػورة..."مبلؾبماجؿقاحفا
اظرؼفماظذؼنمأحدثواماغؼالبامذاعالميفماظؾـقاتماالجؿؿاسقةموماالضؿصادؼة.مومؼؼؾؼهم
ػذاماالغزؼاحمبنيمذاطرتهمومبنيماظواضعمايضريمإديمحدمحيدثمضطقعةميفمحقاتهم

وضؿنمايؼلمغػله،مؼؿلاءلمسؾدماظؼادرمذرذارمسنماظدواصعماظؽاعـةموراءمماظـػلقة.
ماٌػرطم ماظؿودع معن ماظرشم مسؾى ماظعربي، ماألدب ميف ماظؾوظلقة ماظرواؼة ماغعدام ذؾه
مزؾتم ميفماظواضعمصؼد مو مداخلماٌدنماظؽربىمباظعاملماظعربي. ظؾؿفاالتماحملضرة

متؿؾ ممل ماألدبم"و ميفمػذا مػاعشقة ماظؾوظقلقة ماظعربقةمخبالفماظرواؼة مايداثة ـفا
ماظؿقوؼالتماظغربقةماظعدؼدة"ماٌؾؿؼطةميفمعقادؼنمأخرىمظؾققاة.

ؼعدمسابدمبنمجؾقدمغوسامعنمسرضمايالمظوضعقةماظؾقثماىاععيمم،ومأخريا
حولماٌدنمحياولمعنمخالظهمإبرازم"ػذهماجملؿوسةماظؽؾريةمعنماظدراداتماٌـفزةم

م مماٌؼدرةو مدؿني مو متلعة مو مخاللمم195مبائؿني موػران مغوضشتمجباععة عذطرة
م".1003ومم3551دـواتم

هاولمػذهماألسؿالماظيتمصـػتمحولمأربعمعوضوسات،مأنمتواصلماظؿلاؤل،م
ماظعؼار،م مدوق مدخول مإعؽاغقة موطذا ماٌدن متودع مسؿؾقة مآظقاتماذؿغال مصفم بغقة

معنمررفماظػاسؾنيماظعؿوعقنيموماًواقوباظؿاظيمتصورماالدرتات صمفقاتماٌعؿؿدة
ميفم ماٌالحظة ماظوزقػقة ماإلخؿالالت مسؾى ماظؽشف مو مايضري ماٌؾـى متشؽقل يف

مربقطماٌدنماىزائرؼة.
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إنمػذاماظعددماٌكصصمظألحباثماظعؿراغقةموماظذيمتودعمألولمعرةمظؾدراداتم
م مباٌغربماألضصى ماظيتماٌؿعؾؼة ماٌؼدعة ماإلضاءات معدى مؼؾنيمبؾلارة مبؿوغس، و

االخؿصاصاتماظؼائؿةميفمحؼلماظعؾومماالجؿؿاسقةمميؽنمأنمتؼدممعنمررفمزبؿؾفم
مٌعرصةماألوداطمومايؼائقمايضرؼةماظراػـةموماظلابؼةمباٌغربماظعربي.

ماظلقاديم ماظؿلقريماإلداريمو مو معنمررفماظؾشر، مػيمععاذة مطؿا ماٌدؼـة إن
مايضرؼةم ماظلقادقة مو ماظصراسات، مو ماظػاسؾني مإدرتاتقفقات مو ظؾؿدؼـة،

وضوساتمعنمبنيمأخرىمتلؿققممبؼدارمعلاومأنمدبضعمظؾؿػؽريماٌؿاردة...مػيمع
مطذظكمعنمررفم مو ماالجؿؿاسقة ماٌؼدعنيمعنمررفماظؾاحـنيميفماظعؾوم مظؾلؤال و

ماٌؿاردنيماٌفـقنيموماظلقادقني.
م
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