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تـــقــديــــــم
إنمدبصقصمسددمأخرمعنماجملؾةمظؾؿدؼـةمػومذؽلمعنمأذؽالمتؼوؼممايفمم
اظذيمادبذتهماظظاػرةمايضرؼةميفمحقاتـاماظقوعقةمومطذاماظؽشفمسنمالمرجعهمػذام
اظؿوجه .م
ظؼدمبرزتماٌدؼـة،معـذمأطـرمعنمدـة،مهتماألضواءماظؽاذػةمظألحداثماظيتم
وريمباىزائرمبلؾبماالحؿفاج ماالجؿؿاسيماٌرتؾطمبؿوزؼعماظلؽنماظـقـضــريم
ومباظؿففقزماظـاضصمظألحقاء.مومػذامؼعينمأنمتلاؤالتمػؤالءمومأوظؽكمتظلمضائؿةم
ومضرورؼةمبشؽلمدائممداخلماهلقاطلماىاععقةموماٌؤدلاتماظؿؼـقةموماإلدارؼةم
(اٌؾؿؼقاتماظيتمغظؿتمخاللمدـةم1003محولم"اٌدنماىدؼدة"مجباععةمضلـطقـةم
ومحولم"اظدروسموماٌؿارداتماظعؿراغقة"ممبدردةماظعؿرانمباىزائرماظعاصـؿــــة،م
و محول م"اظعؿران مو مدقادة متلقري ماٌدن ماظؽربى" مبوػران مهت مرساؼة موزارتيم
اظلؽنموماىؿاساتماحملؾقة) .م
صػيمأثرماظعددماٌكصصم"ظؾؿدنماىزائرؼة"مندماٌوضوساتماألدادقةماظيتم
سوىت،مظؽـفامتؿؿقزميفمػذاماظعددماألخريمباظؿػؿحمسؾىماظؾقثماٌؼارنمععماظدولم
اٌغاربقةماألخرىميفمػذاماٌقدان،مومػذامميؽنماىزائرؼنيمعنماالدؿػادةمعنمػذهم
اظؿفارب،مومخباصةمومأنماىزائرمضدمدفؾتمعـذماثـا مسشرمدـةمتأخرامجؾقاميفم
عقادؼنماظؿفقؽةماظعؿراغقةم(اظؼضاءمسؾىماظلؽنماهلش،ممتوؼلماظلؽنماالجؿؿاسي،م
إسادة ماالسؿؾار مظؾؿؾـى ماظلؽين ،ماظدرادات ماظعؿراغقة ماظعاعة .)...مو مصضال مسنم
ذظك،مصإنمادؿؿرارماألحباثماظعؾؿقةماظيتمتؿطرقمظؾؿقؾقلمايضريميفمحدمذاتــهم
وماظيتمتلؿحمعؼارباتهماٌؿعددةماالخؿصاصات،مبؿصـقفمايؼائقماٌؿـوسةمظؾؿدن،م
تشفدمسؾىمضصورماٌعرصةممبدغـا .م
و مػؽذا متعاجل ماظؿلاؤالت ماٌؿعددة محول ماٌدؼـة ،ماٌوضوسات ماٌؿعؾؼة مبؿفقؽةم
اٌدائن م( )medinasماٌغاربقة .مو ميف مػذا ماظصدد ،مباظذات متعرض مبقار مدقـقولم
( )Pierre Signolesميفمدرادةمسؿقؼة،مظؾعضمسـاصرماظؿػؽريماٌؿعؾؼةم"باظعالضاتم
اٌؼاعةم–مأومتؾكماظيتمميؽنمأنمتؼامم–مبنيماظؾقثموماٌــؿاردةموماظؿـكـطـــقـطم
و ماظؿلقري مايضري مظؾؿدن ماٌغاربقة" ،محقث مأسؿؿد مػذا ماظؾاحث مسؾى مهؾقلم
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ذبؿوسة معن مأرروحات ماظدطؿوراه مو ماظوثائق ماظدرادة مظؾؿفقؽة ماظعؿراغقة مظؾؿدنم
باٌغربماألضصىمومتوغس .م
ومسؾقهمالمبدمأنمؼعادماظـظرميفمعؼاربةمعوضوعماٌدؼـة،ميفمايواضرماٌغاربـقة،م
وميفماظعاملماظعربيمطذظك،معنمخاللمعػفوممعرطزؼةماٌدن،مطؿامجيبمررحمبشؽلم
جقدم"اظؽؾقةمايضرؼة" .م
و ميف مػذا ماإلرار مؼؾؿؼي ماٌؽؾػون مباظدرادات مو ماظلقادقون مأحقاغا معع مبعضم
اظؾاحـنيماظذؼنمميؾؽون،مسنمعدؼـةمتوغس،مخطابام"ؼؿؿوضعمتؼرؼؾامسؾىماٌلؿوىم
اإلؼدؼوظوجي مصؼط ...مطؿا متؿأدس مدقادات ماحملاصظة مدون ماألخذ مبعني ماالسؿؾارم
اظـظامماٌعؼدماظذيممتـؾهماٌدؼـةماظقوم،مطؿامظومطاغتماٌدؼـةمدائؿامطؾقةمعلؿؼؾة".م
ومؼؿعؾقماألعرمباظؿلاؤلماٌرتؾطمباٌدنماظؽربىماظيتمعلفاماظؿودعمايضريمومبؿؾكم
اظيتمتعرفماغؾـاقمعرطزؼاتمجدؼدةميفمضواحقفا م(اظرباط،متـوغـس،مرـفــة)...م
و مبوضوصه مضد ماألدؾوب ماٌلؿعؿل ميف مععاىة متراث ماٌدن ،مؼؼدم مب-دقـقولم
حصقؾةمغؼدؼةمجملؿوعماظدراداتماظيتمتؿطرقمٌرطزؼةماٌدنم(صػاضس،معؽـاس،م
دال،ماظرباط،مصاس)...مومسؾىماىزائرؼنيمأنمؼأخذوامػذهمايصقؾةمبعنيماالسؿؾارم
تػادؼامظؾوضوعميفماألخطاءمغػلفا .م
و ميف مػذا ماالواه مميؽن مظؾػاسؾني ماالجؿؿاسقني ،مسؾى مشرار مذيعقة مبورضراقم
(دال)مأنمؼؼدعوامأحباثامغريةمتلؿحمبؿػاديمدوءماظؿػاػممبنيماظؾاحـنيمومرجالم
اٌقدانموماٌلقريؼن .م
"جيدماٌؤظػونمصعوبةمطربى،ميفماظعدؼدمعنمدراداتماظؿفقؽة،ميفماألخذمبعنيم
االسؿؾارمومبشؽلمصعؾيمغظامماظػاسؾنيميفممشوظقؿه...موماظذيمالمميؽنمأنمؼؿضحمإالم
عنمخاللمتػؼريمظؾؿقؾقلمومؼؾدومػذامعشوػامبػعلمتدخلمعلؤوظنيمحيؿؾونمخطابم
إؼدؼوظوجقامجاػزا"،محقثمالمؼفممػؤالءماٌلؤوظنيمدوىمصرضمتلقريمحضريمعنم
األسؾى .م
و معن مبني ماألدؽؾة ماظيت مدبضع مظؾػقص ميف مطل مصعل مظؾؿفقؽة ،مغذطر مذظكم
اظلؤالماظذيمؼرتؾطمباظرػاغاتماظيتمسؾىماظؾاحثمأنمؼؽؿشػفامومخباصةمتؾكماظيتم
تراطؿتمسربماظزعنموميفمزبؿؾفماألسؿالماٌـفزة .م
هاول ميف مػذا ماالواه مسؿارة مبؽوش ماخرتاق مبعض ماظرػاغات ماظؽوظوغقاظقةم
اٌعؿؿدةمخاللمسؿؾقةمإغشاءماٌدؼـةماىدؼدةمظلقديمبؾعؾاس،مومسؾقهمصؼؾلماظشروعم
يف مأي معشروع مإلغشاء موؿع مدؽاغي محضري ،مال مبد معن مجعل مهدؼد ماٌؽانم
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اىغرايف ،مو مبـػس ماظدرجة مهدؼد ماٌوارد ماالضؿصادؼة ماحملؾقة مأو ماىقودقادقةم
اىفوؼةموماظورـقةمععقارامجدؼرامباالخؿقارمألجلمتـؿقةمػذاماظؿفؿع .م
صإن معدؼـة مدقدي مبؾعؾاس محلب ماٌؤظػة مػي م"ذؽل معؿطور معن ماٌدنم
اىدؼدة ...ماظيت متطابق ...مرراز ماٌدن ماىدؼدة ماظػرغلقة مو ماٌدن ماظؽوظوغقاظقةم
اإلدؾاغقةم؛محقثمندمبفذهماٌدؼـةماىزائرؼةمطلمعامؼؿعؾقمبؾـقةماظؿصؿـــقـــم،م
و ماظػن ماٌعؿاري مو متوزؼع ماألحقاء ماٌطؾوسة مباظؿؿققز ماالجؿؿاسي محلب ماظـؿوذجم
األصؾي مظؾؿدؼـة ماظؽوظوغقاظقة .مو مسؾقه مؼربز مإدعاج ماٌدؼـة ميف ماظؿـظقم مايضريم
اىفويمتـأعقـامظؾـفاحميفمسؿؾقةمتأدقسماٌدن،مومتوزؼعماجملالماظشؾهمحضريم
داخلمضطرمدوظةمعامؼـؾعمعنمعـطقماظػعاظقةمذاته .م
ومتؽؿشفمصاغقلامرودوم( )Vanessa Rousseauxمصقؿامؼؿعؾقمباٌغربماألضصىم
توغسموماىزائرمأغهمعـذمايصولمسؾىماالدؿؼاللمزلمطلمعامؼرتؾطم"بعؿؾقةمتراطمم
اظوضائع مايضرؼة ميف ماٌـطؼة ماظلاحؾقة ،مو ماٌؿشؽؾة مداخل ماألضطار ماٌغاربقةم
اظـالثة ،مؼعؾنمسنمدقاداتمملمتؼدرمسؾىمجعلماظؿوجفاتماألدادقةمظـؿطمتـظقمم
اجملالماظـالثةماٌوجفةمبؿأثرياتمخارجقةمتـؼؾب مطؾقامأو مجزئقامسؾىماألضل ميفم
اواهمأخر .م
و مبـاءا مسؾى موسقفا مباألػؿقة ماظيت مؼوظقفا ماٌكؿصون مهلذه ماٌالحظات موسؾىم
تلاؤهلامحولمدميوعةماهلقؽلمايضريمظؽلمبؾد،متؼدمماٌؤظػةمععطقاتمعؿعددةم
ظؿأطقدماٌعرصةماٌؼارغةمظؾشؾؽاتمايضرؼةماٌغاربقةماظـالث .م
و ميف مػذا ماظصدد مالبد معن متودقع مععرصؿـا مبأضاظقؿـا ،معدغا مو مأحقاءا مو مجعلم
األحباثماظعؾؿقةماٌكزغةمداخلمعراطزماظؿوثققماىاععقةمجؾقةمأطـر.موألجلمبؾوغم
ػذه ماظغاؼة محاول مطل معن مسابد مبن مجؾقد مو مإدرؼس مبن مذفقدة متؼدؼم مسرضم
ظإلذؽاظقاتماٌعاىةمومظؾؿـاػجماٌلؿكدعةمومظؾـؿائجماٌؿوصلمإظقفامومظؾصعوباتم
اظيتمواجفتماظؾاحـنيميفمحؼلماىغراصقامعنمخاللمدرادةمترطقؾقةمجملؿوسةمعنم
األحباثماظيتمتعرضتمظؾقاضرةماظوػراغقةميفمعدةممخلةمسشرمدـةم؛مومالمذكم
أنمعـلمػذهماظدرادةمدؿؽونمذاتمصائدةمومدؿلاػمميفماظرتاطمماظعؾؿيمظألحباثم
اٌشؿؿة .م
ؼؿوصلماٌؤظػان،معنمخاللمتشرحيفؿاماظإلذؽاظقاتماٌعدةمبنيمدـواتم3579م
و م ،3553مإدي متلفقل ماإلخؿالالت ماظوزقػقة ماٌعؿربة ماألطـر محلادقة مو ماظيت مالم
تزال مضائؿة معـذ مأطـر معن مسشرؼة .مسؾى م"إن ماغلقاب ماظدوظة ،موضعف ماظطؾؼاتم
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اظودطى ،مو ماغؿشار ماظػؼر ...متعؾن مصعال ،مسن مبعض معقادؼن ماظؾقث ماًصؾةم
عـل...متدػورماظؾقؽة،موضؾةمادؿفابةماظلؾطاتماحملؾقةمظشؽاويماظلؽان ."...م
ػذامباإلضاصةمإديمأنمعدؼـةموػرانمػيمذبالمحبثمؼرتادهماظؽـريمعنماظؾاحـنيم
يفماظؿارؼخمومسؾمماالجؿؿاعموميفماظعؿارةمإديمجاغبماىغراصقني،مؼؼدممطلمباحثم
يفماخؿصاصمعاموجفةمغظرهماًاصة .م
تؿشؽلماٌعرصةماجملاظقةموماالضؿصادؼةمسنمررؼقماإلغؼطاساتماٌرتؾطةمعؾاذرةم
باظلقادات مايضرؼة ماظيت متـػذػا ماظلؾطات ماظعؿوعقة ،مو ميف مػذا ماظصدد مؼعاجلم
صادقمبنمضادةمصرتةمغصفمضرنمعنمتودعماظضاحقةمايضرؼةماظوػرغقة،معنمخاللم
عؿابعؿهمخطوةمخطوةمظؽلماإلنازاتماظعؿراغقةمومطذامتؾارؤػا .م
ؼلفل ماٌؤظف م"واضع ماظصعوبات ماظيت مؼواجففا ماظؿلقري مايضري مظؾضواحيم
(... ")3551-3511مومطذظكماظؿشؿتماظػقزؼائيموماالجؿؿاسيمهلذاماجملال،ماظذيم
جيد موؾقه ميف مضطاسات محقث متؿؿرطز ماظػقالت ماظػكؿة موطذظك ماٌـارق ماظوادعةم
ظإلضصاءماالجؿؿاسيموماظالضاغونمومظؾعـفمذيماظطؾقعةماٌؿـوسة .م
ومضدمضاممسؾدماظؽرؼممبنمسؿرمبادؿغاللمػذهماظوضعقةماٌـػفرةمظؾؿؾين ماٌوجودم
باظضواحي ،مظؾؿـدؼد م"بعؿؾقة مهضر مشري معؿواصؾة مو ماٌـؿفة مجملاالت محضرؼةم
جدؼدة مصاضدة مظؾؾـقة ماٌـظؿة مو مشري معـدذبة" .مو مباظـلؾة مظؾؿؤظف ،مصإن ماألعرم
خيؿصمأؼضامبإسدادمدرادةمعلؿؼؾؾقةمحولماٌـارقماحملقطةمباٌدؼـة،مذظكمبؿعقنيم
عفؿةمذاتمأوظقةمضصوى،مومؼؿعؾقمذظكمبعؿؾقةماظؿؽـقفماظيتمميؽـفام"أنمتراصقم
باظضرورةمإسادةمتؼدؼرمظؾؿققطماظذيمتؿدخلمصقهمػذهماظعؿؾقةمبأطؿؾه" .م
ؼظفر مأن ماٌفارات ماٌؿوارثة مسن ماظلؾف ،ماٌؿأصؾة مبعؿق ميف متارؼخ ماألضاظقمم
احملؾقة،متعرفمحقوؼةمصرؼدةمعنمغوسفاميفمعقدانماالضؿصادموماجملؿؿعماحملؾقني.م
و ماغطالضا معن مػذا مؼؼوم مأعزؼان مصرضان مبوصف معطول مظؾـظام ماإلغؿاجي ماحملؾيم
مبدؼـة مصػاضس محقث مميـل م"صعال متطورؼا مععؼدا مأؼن متؾؿؼي مو متـؿظم مايرفم
اظؿؼؾقدؼة،موماظصـاسةماظصغرية"ماظيتمتـؿؿيمظؾؼطاعماظؼاغوغي،موماظـشاراتمشريم
اظؼاغوغقة،ماظؿوصريماظعائؾيموماظشكصي،ماظلوقماظرمسيموماٌوازي .م
ومؼدصعمبفذهمايقوؼةم"اظؿفارمومايرصقون،مومأصقابماٌفنمذوموماإلضـــدامم
و ماىزأة مو ماٌؿأصؾون مبشؽل مضوي ميف ماظؿؼاظقد مو ماٌؿػؿقون ميف مذات ماظوضت مسؾىم
اظعاملمايدؼثماظذيمالمؼرتددونميفماالضرتاضمعـه،مطؾؿاماضــؿــضـتماظضــــرورةم
و ماإلعؽان ،مأداظقب ماإلغؿاج ،ماٌفارات مو ماالبؿؽارات .موػذا مدظقل مسؾى مذيؾةم
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اظؼدراتمومإعؽاغقاتماظؿـؿقةماحملؾقةماظيتممتؾؽفاماجملؿؿعاتمايضرؼةماٌؿأصؾةم
يف ماظـؼاصة ماحملؾقة مرؾعا ،مظؽـفا مشري معؼدرة معن مررف مأصقاب ماظـؿوذج ماٌؼـنم
ظالضؿصادم؛مومسؾىمأؼةمحال،مصإنمػذهماٌفاراتمتلاػممبشؽلمطؾريميفماظدؼـاعقؽقةم
االضؿصادؼةمظؾعضماٌدنماٌغاربقةماظؽربى .م
ومواهمػذهماٌدؼـةمايؼقؼقةماظيتمتشؿغل،مومتـؼلمعفارتفاموموددميفمػذهم
اٌقادؼنمحبـامسنمطقػقةمظؾؿالؤممععماظشوعؾةم(،)globalisationمصإغهمميؽنمظؾؿدؼـةم
أؼضا مأن مؼضػي مسؾقفا مصورة مذيقؾة ،مو مأن محيس مبفا موأن متعاش .مو مؼربز مػذام
اظؿوجه معن مخالل معدؼـة مضلـطقـة ،مطؿا مدبقؾت مووصػت مداخل ماظرواؼة ماظيتم
دردفا مربؿد مداود محقث مؼدور ماٌوضوع محول مسودة ،مبعد مشقاب مروؼل ،مٌاظكم
أراضي،مظؾؿدؼـةمحقثمؼؿلؽع،مظؽنميفم"عدؼـة" مزبؿؾػةمسنمتؾكماظيتمسرصفام
خاللماظـالثقـقاتموماألربعقـقات .م
"إنمعدؼـةمضلـطقـةماظعاصؿةماىفوؼةمظؾعامل ماظرؼػيمرعزماظـؼاصةمطؿامؼذطرػا،م
أصؾقتماظقوممعؿفاصؿةمومعؿدػورة"...مبلؾبماجؿقاحفامعنمررفماظـازحنيمعنم
اظرؼفماظذؼنمأحدثواماغؼالبامذاعالميفماظؾـقاتماالجؿؿاسقةموماالضؿصادؼة.مومؼؼؾؼهم
ػذاماالغزؼاحمبنيمذاطرتهمومبنيماظواضعمايضريمإديمحدمحيدثمضطقعةميفمحقاتهم
اظـػلقة.موضؿنمايؼلمغػله،مؼؿلاءلمسؾدماظؼادرمذرذارمسنماظدواصعماظؽاعـةموراءم
ذؾه ماغعدام ماظرواؼة ماظؾوظلقة ميف ماألدب ماظعربي ،مسؾى ماظرشم معن ماظؿودع ماٌػرطم
ظؾؿفاالتماحملضرةمداخلماٌدنماظؽربىمباظعاملماظعربي.موميف ماظواضعمصؼدمزؾتم
اظرواؼة ماظؾوظقلقة مػاعشقة ميف مػذا ماألدب م"و ممل متؿؾـفا مايداثة ماظعربقة مخبالفم
اظؿقوؼالتماظغربقةماظعدؼدة"ماٌؾؿؼطةميفمعقادؼنمأخرىمظؾققاة .م
ومأخريا،م ؼعدمسابدمبنمجؾقدمغوسامعنمسرضمايالمظوضعقةماظؾقثماىاععيم
حولماٌدنمحياولمعنمخالظهمإبرازم"ػذهماجملؿوسةماظؽؾريةمعنماظدراداتماٌـفزةم
و ماٌؼدرة ممبائؿني مو متلعة مو مدؿني م 195معذطرة مغوضشت مجباععة موػران مخاللم
دـواتم3551موم ."1003م
هاولمػذهماألسؿالماظيتمصـػتمحولمأربعمعوضوسات،مأنمتواصلماظؿلاؤل،م
بغقة مصفم مآظقات ماذؿغال مسؿؾقة متودع ماٌدن موطذا مإعؽاغقة مدخول مدوق ماظعؼار،م
وباظؿاظيمتصورماالدرتاتقفقاتماٌعؿؿدةمعنمررفماظػاسؾنيماظعؿوعقنيموماًواصم
يف متشؽقل ماٌؾـى مايضري مو ماظؽشف مسؾى ماإلخؿالالت ماظوزقػقة ماٌالحظة ميفم
ربقطماٌدنماىزائرؼة .م
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إنمػذاماظعددماٌكصصمظألحباثماظعؿراغقةموماظذيمتودعمألولمعرةمظؾدراداتم
اٌؿعؾؼة مباٌغرب ماألضصى مو مبؿوغس ،مؼؾني مبؾلارة معدى ماإلضاءات ماٌؼدعة ماظيتم
ميؽنمأنمتؼدممعنمررفمزبؿؾفماالخؿصاصاتماظؼائؿةميفمحؼلماظعؾومماالجؿؿاسقةم
ٌعرصةماألوداطمومايؼائقمايضرؼةماظراػـةموماظلابؼةمباٌغربماظعربي .م
إن ماٌدؼـة مطؿا مػي مععاذة معن مررف ماظؾشر ،مو ماظؿلقري ماإلداري مو ماظلقاديم
ظؾؿدؼـة ،مو مإدرتاتقفقات ماظػاسؾني مو ماظصراسات ،مو ماظلقادقة مايضرؼةم
اٌؿاردة...مػيمعوضوساتمعنمبنيمأخرىمتلؿققممبؼدارمعلاومأنمدبضعمظؾؿػؽريم
و مظؾلؤال ماٌؼدعني معن مررف ماظؾاحـني ميف ماظعؾوم ماالجؿؿاسقة مو مطذظك معن مررفم
اٌؿاردنيماٌفـقنيموماظلقادقني .م
م
م
ترمجة داود حممد
م
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