إغداغقات سددم ،34أطؿوبرم–مدؼلؿربم،2006مصمص.م29-38م

عرؼمذطرزابي:ذاظبطالتذسيذاظرؼاضةذاجلزائرؼة ذ

ؼؼرتح مػذا ماظؾقث ماألطادميي معؼاربة مهؾقؾقة مظعالضة ماظرؼاضة ممبؽاغة ماٌرأةمممممم
ومذظكمعنمخاللماظرتطقزمسؾىمايقاةماظقوعقةمظؾواتيمبرزنميفمزبؿؾفماظؾطوالتم
اظرؼاضقة مو مذظك ماغطالضا معن موجفة مغظر معؿعددة ماالخؿصاصات ميف معقدان مسؾومم
اظرؼاضة .مو مضد مأجرؼت مػذه ماظدرادة مظدى مصؽة متؿؽون معن معائة مو ماثـني م()209م
رؼاضقا،متشؽّلماظػرقماظورـقةماظيتمتضممثالثمسشرةم()28مرؼاضة.مإذماػؿؿّتمػذهم
اظدرادةمعنمجفة،مجبعلماٌـطقماظداخؾيمظؾرؼاضاتماٌمدلاتقةمذامرابعمراػين،م
ومباطؿشافممنطمظؿلقريماظؾطالتمعنمجفةمأخرى.مومضدمبرزماظؿؿوضعماهلوؼاتيم
ظؾرؼاضات ،مخارج مو مداخل مسامل ماظرؼاضة ماظصغري معن مخالل مإجراء مسؿؾقةمممممم
ظلربماآلراء،مومظؾؿلاءالتمومظؾعضماظؿقؾقالتمظؾكطاباتماظصادرةميفماظصقاصةم
اىزائرؼة،ماألعرماظذيمخؾقمدؾوطقاتمعػارضة،مومباألحرىمعؿـازسةمرشمماظوضعقةم
اظيتمساذؿفاماىزائرمخاللماظعشرؼةماظلوداءموماظؿػاسالتماظيتمأحدثفاماظػاسؾونم
االجؿؿاسقون ماآلخرون .مو ممت ماطؿشاف مبعض ماحملدّدات ماالجؿؿاسقة معن مخاللم
اٌؿقّزاتماظلودقو -مدميوشراصقةمظؾؾطالتمومظعائالتفنمبوادطةمإجراءمهؾقلموصقم
اظلن ،مو مدرجة ماظؿعؾقم ،مو ماظؿلضؾم ماظرؼاضي مو ماألصـاف ماظلودقو -معفـقة.ممممممممم
وممسحمبؿؼدؼممثالثةمبورترؼفاتمظؾطالتمرؼاضقاتمععمذطرماٌلاراتماظؿارطبقةم
اظػردؼة مٌعظم ماظرؼاضقني مبنبراز مايواصز ،ماظؿؿـالت مو مدؾوطات ماظؾطالت ماظيتم
عازاظتمحؾقلةماظشؽلماظؿؼؾقديمسؾىماظرشممعنماظعؾممأنمعلاراتمػذهماظؾطالتم
تؿّصفمباظؿؿقّزموماظؿػرد.
اظؽؾؿات ذادلػتاحقة ذ :مبطؾة م– مرؼاضةم– ماٌرأة م– معؽاغة م– مجلد م– محاصز م–م
متـلم–معوضف.

بادؽال ذجققون :ذاظدقادة ذاظرؼاضقة ذإلعارات ذاخلؾقج :ذطقف ذتتحؼقذ
رؤؼةذدوظقةذ؟ ذ

اسؿؿدتماإلعاراتماظصغريةمظؾكؾقجماظعربيمتوزقفماظرؼاضةمضصدمهؼققمرؤؼةم
دوظقةمومتغقريمصورتفا.موممتـحماظرؼاضةمإعؽاغقةمإلبرازمذؽلمعنماظعصرغةماظيتم
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شاظؾامعامتؽونمعصاحؾةمبؿؾينمضقّممآتقةمعنماظغرب.مومضدمنقتمػذهماإلعاراتم
عـذمدخوهلاماظلاحةماظرؼاضقةماظدوظقةميفمتعؾؽةمأعوالمرائؾة مععماظعؾممأغفامتػؿؼرم
ظؿؼاظقد مرؼاضقة مو مظؽـاصة مدؽاغقة مطؾرية .مطؿا ممتؽـت معن ماحؿضان مو متـظقمم
عـاصلاتمرؼاضقةمدوظقةمذاتمايفمماظؽؾريمظؾؿعرؼفمبـػلفا.موممسقتمدقادؿفام
عـذمأربعمدـوات،معنماجؿقازمخطوةمجدؼدةمومذظكممبـحماىـلقةمظرؼاضقنيمذويم
علؿوىمساظيمضصدمايصولمسؾىمعقداظقاتمألنماٌفمميفمعصطؾحماالتصالمظقسم
صؼطماٌشارطةميفماٌـاصلاتماظرؼاضقةمبلماظظػرمبفا.مومظؼقتمػذهماٌؾادرةماألخريةم
إضؾاالمعؿؾاؼـامظدىماظرأيماظعامماظدوظيموماهلقكتماظرؼاضقة.مم
اظؽؾؿاتذادلػتاحقةذ:مرؼاضةم–مدقادةمدوظقةم–مإعاراتم–موـقسم–مأظعابم
آدقوؼة .ذ
حدينذبوطرزازة:ذاجلغراصقاذوذدؾمذترتقبذطرةذاظؼدمذسيذاجلزائر:ذاظشؿالذ

اظشرضيذاجلزائريذمنوذجا ذ

ميؽن مأن متؿضؿن مإذؽاظقة ماظؾقث محول مطرة ماظؼدم ميف ماىزائر ماظؿػاصقلم
اظؿاظقة :مأوال ،مععاؼـة ماالغؿشار ماإلضؾقؿي معن مخالل مذؾؽة ماظـوادي ،ماظؼدراتم
اظؾشرؼة ماٌؿؿـؾة ميف ماظالسؾني مو ماٌشفعني ،ماٌـشكت ماظؼاسدؼة ،ماظؿففقزاتممممممممم
وماإلعؽاغقاتماٌادؼة.مثاغقا،مدرادةماظرتتقبماظلؾّؿيمظؾػرقماغطالضامعنماٌلؿوىم
اظذي متـشط مصقه مو مجعؾفا مترتؾط مباظؾـقة مايضرؼة مو مباٌرجعقات ماظؿارطبقة مأوم
اهلوؼاتقة ،مثم مدرادة مايرطة ماىغراصقة مظالسؾني .مو مأخريا ،متشكقص ماظػوارقم
اإلضؾقؿقةماٌؿعؾؼةممبؿاردةمطرةماظؼدم .م
ؼؾنيمتوزؼعمغلؾةماخرتاق مطرةماظؼدممأنمغصفماظوالؼاتموؿؿعمحولماٌعدلم
اظورين.مومتوجد مععظمموالؼاتماىـوبماىزائريمصوقمػذاماٌعدلمألغفامهؼقم
أحلنماظـلب.مومهلذامغؿلاءل،مػلمميؽنمظـامإضاعةمسالضةمبنيممترطزمغواديمطرةم
اظؼدممومترتقؾفاماظلؾّؿيمايضريمباىزائر؟مػلمتلقطرماٌدنماظؽربىمسؾىمػذهم
اظرؼاضة،مومخصوصامطرةماظؼدممذاتماٌلؿوىماظعاظي؟م"بوصػفاموفقزامحضرؼا"،م
ومػلمتػرضماٌدنمأؼضامتوزؼعامإضؾقؿقامشريمعؿلاويمهلذهماٌؿاردة؟ م
ؼربز ممنوذج م" ماٌؼام ماظرؼاضي" ماٌؼرتح معن مررف ماظعامل ماىغرايف ماالنؾقزيم
جون مبال،و ماٌلؿوحى معن مغظرؼة ماألعاطن ماٌرطزؼة "،متراتقؾة مععقـة مو ماغصفارام
ظؾؿـشكت ماظؼاسدؼة" .مو مؼظفر ماظـؿوذج ماىزائري موجود مترتقب متلؾلؾيم
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ظؾؿففقزاتماظرؼاضقة،مومظؾرابطاتماىفوؼةمظػائدةماٌدنماظؽربى.مومؼمطدمتوزؼعم
اظـواديمحلبمعلؿوىماٌـاصلةمدقطرةمػذهماظرابطات.مومسؾقه،مضبؿضنمإتــام
سشرة متؽـال مدؽاغقا مغوادي معن ماظـكؾة ،مبوصػفا ماألطـر مضدرة مسؾى ماٌـاصلة مإذم
هؼّقمأحلنماظـؿائجميفماظؾطوظةموماظؽلس،مسؾىماظصعقدماظورينموماظدوظي.م م
ومؼؿممإبرازممنوذجم"اٌؼامماظرؼاضي"معنمخاللمإغشاءمدؾّممترتقيبمظؾـواديمذاتم
سالضةمععمغظريتفاماٌوجودةميفمعدنماظشؿالماظشرضيماىزائري،مومإضاعةمأربعةم
علؿوؼاتمظؾؿـاصلةم(عنماٌلؿوىماظورينمإظبماٌلؿوىماحملؾي)،مإضاصةمإظبموجودم
دؿةمأضلاممظؿفؿعاتمدؽاغقة .م
ومندماظػرقماظؽروؼةمضرؼؾةمعنماٌلؿفؾؽنيمعـؾفامعـلماٌمدلات،مإذن،مضرؼؾةم
عنماٌدنمحقثمؼؿؿرطزماظلؽان.مومتُػلّرمػذهماظوضعقةماظدؼـاعقؽقاتمومسالضاتم
اظؿكزرماظيتمتلاػمميفمتردقخمدقطرةماظـواديمايضرؼة،مومخاصةماظؽؾريةمعـفا،م
سؾىمزبؿؾفماٌـاصلات .م
و مهؿضن ماٌدن ماظؽربى ،مأؼضا ،مصرضا مطروؼة مصغرية مميؽن مهدؼد معوضعفاممممممم
وماظؿعرفمسؾقفامعنمخاللمحيمععني،محبقثمتوزفموفقزاتمضاسدؼةمبلقطةم
جدامومتلؿػقدمعنمإساغاتمربدودة .م
تعؿربمسؿؾقةممتوؼلماظـواديمساعلماخؿالفمأدادي.مومؼؿمماالغػؿاحمسؾىمدوقم
طرة ماظؼدم مباٌوازاة مععماغػؿاحماظلوق ماالضؿصادؼة.مومخالصامظذظك ،متؾؼىمحرطقةم
اظالسؾنيمإظب ماظػرقماظصغرية مربددةمبشؽل مطؾري،مومدبضعمبشؽلمأضلمظؼواغنيم
دوق ماغؿؼال ماظالسؾني م"اٌارطاتو" .مطؿا متعؿرب مايرطقة معمذرا مرئقلقا مباظـلؾةم
ٌؿارداتمطرةماظؼدمماياظقة.مدؿلؿحماظدرادةماٌقداغقةمعلؿؼؾالمبنجراءمتؼققممدضققم
ظؾػضاءماىغرايفماًاصمباظـواديماظؽؾرية،مومدؿلاػممأؼضاميفماظؿلطدمعنمصقةم
اظػرضقةماٌؿعؾؼةمبؽرةماظؼدمماٌؿاردةميفمايي،مبوصػهمخزانمظؾؿفاراتمباظـلؾةم
ظؾـوادي.مم م
اظؽؾؿاتذادلػتاحقةذ:مجغراصقامطرةماظؼدمم–ماظػضاءماظرؼاضيم–متراتؾقة –مطرةم
اظؼدمميفماٌدنم–مطرةمضدممايؼولم–ممتوؼلم–محرطقة .ذ
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سابد ذبن ذجؾقد :ذعؾعب ذطرة ذاظؼدم :ذعؽان ذظؾتعاؼش ذاالجتؿاسي ،ذظؾتعبريذذذذذ
وذإلدعاجذذبابذضاحقةذعدؼـةذوػران ذ

تؿؿقزماٌدنماإلصرؼؼقةماظؽربىمحاظقامبؿودعمطؾريمظضاحقؿفا،مإذمؼؿؿـلمذظكميفم
غؼص مواضح مظؾؿـشكت ماظؼاسدؼة ،مظؾؿففقزات ماىؿاسقة ماظـؼاصقة مو ماظرؼاضقةمممممممم
ومألعاطنماظرتصقه .م
باتمعنماظضروريمسؾىماظضاحقةماىفوؼةمظوػرانماظيتمؼؼدر متعدادمدؽاغفاممممممم
ب م 389.000مغلؿةميفمدـةم،2223معواجفةماظطؾبماٌؿزاؼدمظؾؿففقزاتماٌوجفةم
ظرتصقه ماظشؾاب ماظذي مؼرتاوح مدـّه معا مبني م21و 92مدـة ،محقث مؼُؼدّر ماظعددم
ب 273.000مصردا مأي مبـلؾة م(2ح .)%92مو مبؿشؽؾّفا مٌـارق مجدؼدة مظؾؿودعم
ايضري،متظلمػذهماظضاحقةمتػؿؼرمإظبماظؿففقزاتماظرؼاضقة،مبادؿــاءمعلاحاتم
اظؾعبماظصغريةماظيتمؼلؿعؿؾفاماٌراػؼون .م
ومسؾىمشرارماٌدنماىزائرؼةماظؽؾريةماظـالث،مصنغـامغلفلمثـائقةماظؼطبميفم
اجملال ماظوػراغي ماظذي مردم مععاٌه مصرؼؼان مطؾريان مظؽرة ماظؼدم م( مغادي معوظودؼةم
وػران مو ماىؿعقة ماظرؼاضقة ماٌلؾؿة مظوػران) ماظؾذان مؼشؽالن مإضؾقؿقة ماجملالم
ايضري .مو متعؿرب مطرة ماظؼدم مبوصػفا مترصقفا مذعؾقا مأضل متؽؾػة ،مرؼاضة مهلام
ادؿعدادمطؾريميفماظؿعاؼشمظدىمذؾقؾةمتؾقث مبالمجدوىمسنمأعاطنمظؾرتصقهميفم
اهلـاكمسوضماهلـا،مأيمضاحقةماإلضاعة،ممبعـىماظؿوجهمسبومودطماٌدؼـة.مميؽنم
إدراك مرشؾةمػذهماظشؾقؾةميفماٌدؼـةمعنمخاللمارتقادػامهلذهماألعاطنمذاتمسالضةم
باظػرقماظؽربىمومباظؿشكقصماٌطؾوبمظؾؿدؼـةممغػلفا.م م
ؼلاػم معػفومماٌـاصرةميفماظؿعاؼشماالجؿؿاسي مظدىماظشؾابمحقـؿامؼشارك ميفم
جومأصراحماٌدؼـةمععمغفاؼةماألدؾوع.مومؼعؾّرمػمالءماظشؾابمسنمعؽؾوتاتفممبداخلم
بـاؼةماٌؾعبمومؼردّدونمبوصػفممعـاصرؼنمحؼقؼقني،مغػسماظشعارات،معـلماظعـفم
اظؾػظي،مطؾؿاتمعـاوئةمظؾلؾطات،مإضاصةمإظبماألشاغيماٌرتؾطةمباظؿعؾريمسنمايقاةم
اظقوعقةماظلقؽةم(اظؾمس،ماظؾطاظة،مايؼرة،ماظرذوة،ماظرشؾةميفماهلفرة،مومزاػرةم
األشـقاء ماىدد)...موممبشاػدتـامسنمضرب،مميؽنمتشؾقهمػذاماظؾقثمسنمايرؼةم
يفماظؿعؾريمظدى ماظشؾقؾة،مععمعراساةمظؽلمصرق،مباظدورماظذيمظعؾؿهمعالسبمطرةم
اظؼدم ميف متؽوؼن ماظـضال ماظلقادي ماظذي مطردؿه مايرطة ماظورـقة مخالل ماظؼرنم
اظعشرؼن.
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اظؽؾؿات ذادلػتاحقة ذ :مطرة ماظؼدم م– مضاحقة موػران م– مذؾقؾة م– متعاؼشم
اجؿؿاسيم-معـاصرؼةم–ماغدعاج .ذ

ذيال ذبوظبقار ذو ذرقّب ذرحاؼل :ذعشاػد ذعن ذاحلقاة ذاظرؼاضقة ذبدقديذ
عزشقش،ذضرؼةذعنذوالؼةذدؽقؽدة ذ

تُعؿربمظعؾةمطرةماظؼدممذؽلمعنمأذؽالماظـشاراتماظرؼاضقةماألطـرممماردةمعنم
ضؾلماظشؾابمسؾىمعلؿوىمضراغاماىزائرؼةمومذظكمبػضلمدفوظةمتداوهلا.مومعفؿام
طاغتماظصورةماظيتمتظفرمبفا،مدواءمطاغتمذاتمرابعمعمدلاتيمأومذعيبم(أيم
متارسميفماظشوارع)،متلؿحممماردةمطرةماظؼدمميفمايؼولماظػارشةماظيتمتػؿؼرمإظبم
اظودائلماٌادؼةموماظؾشرؼةماٌالئؿةمظؾعضماظشؾابمبنبرازمذاتفممأوماظرتصقهمسـفا .م
ؼفدفمػذاماٌؼالماظذيممتمإسدادهماغطالضامعنمأحباثمعقداغقةمأجرؼتمسؾىم
علؿوىمضرؼةمعنموالؼةمدؽقؽدة،مإظبمتشكقصمومععاىةمثالثةمأذؽالمأدادقةم
ظؾؿؿاردات ماظؽروؼة ماٌؿواجدة مبلقدي معزشقش؛ مو مند معـفا مطرة ماظؼدم مذاتم
اظطابعماٌمدلاتي،مطرةماظؼدمماظيتمتُؿارسميفماظشارعمومطرةماظؼدممذاتماظطابعم
اىؿعوي ،مو مؼفدف ماٌؼال مأؼضا مإظب موصف معا مميقّز مػذه ماألذؽال ماٌكؿؾػةم
ظؾؿؿاردة.م م
اظؽؾؿات ذادلػتاحقة ذ :مطرة ماظؼدم م– مذؾقؾة م– ممماردة مرؼاضقة م– مرؼاضةم
اٌقادؼنماظالذرسقة.

بوبؽرذحيقاوي:ذحواصزذمماردةذاظؽبارذظؾـشاراتذاظبدغقةذوذاظرؼاضقة ذ

غالحظمارتقادماظؽؾار مأطـرمصلطـر،مظؾؿقادؼنمومظؼاساتماظرؼاضة ميفمعدؼـةمعـلم
وػران م دواءمطاغوامرجاالمأومغلاء.مومؼؿؾنيمظـامأنماظـشاراتماظؾدغقةموماظرؼاضقةم
اٌؿاردة مػي مجدؼدة مو معؿـوسة مغلؾقا مإذ مند مسؾى مدؾقل ماٌـال مرؼاضةم
اىقؿـادؿقكم"األؼروبقك"،مومرؼاضةماظرطضمومرؼاضةمطؿالماألجلام...مظؼدمضؿـام
بادؿفوابماٌؿاردنيمهلذهماظرؼاضاتمٌعرصةمحواصزػم.مومأجريماظؾقثمععمغفاؼةم
دـةم9002ممبدؼـةموػرانمظدىمسقـةمعؿؽوغةمعنم221مذكصا،معنمبقـفمم20ماعرأةم
و م 201م رجال .مصؽاغت ماظـؿائج مشـقة مبؿـوع ماإلجابات محقث مهصؾـا مبعد مسؿؾقةم
هؾقلمومادؿـؿاجميفماألصـافمسؾىمغؿائجمتؿؿرطزميفمذبؿؾفامحولماالغشغاالتم
اظؿاظقة :مهلني ماظصقة ،مهلني مصورة ماىلد ،متـؿقة ماظؼدرات ماظؾدغقةممممممممم
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وماالدرتخاءمبػضلممماردةمغشاطمممؿع ...متربزمػذهماظـروةميفمايواصزماٌذطورةم
دؾػا،مطؿامتمذرمسؾىماػؿؿامماظؽؾارممبؿاردةماظـشاراتماظؾدغقة موماظرؼاضقةمحقثم
ميؽنمأنمتلاسدمأصقابماظؼرارميفماخؿقارمعشارؼعماظيتمتؽؿنمسؾىمدؾقلماٌـالميفم
عقدانمبـاءماٌـشكتماظرؼاضقةمايضرؼةماٌوجفةمظؾقػازمسؾىمصقةمصؽةماظؽؾار.مممم
ومبطؾقعةمايال،مالمزظـامغـظرميفمذبؿؿعـامإظبماظرؼاضةمعنمعـظورمأغفامعوجفةم
ظؾشؾاب مو مظؾؿـاصلة مبقـؿا مندػا متشؽل مأطـر معن موضت معضى مودقؾة مغاجعةم
حملاربةماألعراض،مومظرتضقةماٌؿاردةماظالئؼةمظؾرتصقهمسنماظـػسمظدىماظػؽاتمعفؿام
طانمدـفاميفماظؾؾدانماظـاعقة.ممم م
اظؽؾؿات ذادلػتاحقة ذ :ماظـشارات ماظؾدغقة مو ماظرؼاضقة م– ماظؽؾار م– محواصز م–م

دقؽوظوجقاماظؿطورم–مصقة .م

دتاغقدالس ذصراغؽقال :ذاالزدواجقةذاظتـاضضقةذحولذ"اجلوػرةذاظدوداء"ذ
سيذاإلسالمذاظػرغدي.ذدراداتذحتؾقؾقةذظؾتؿثالتذعنذخاللذجرؼدتيذاألوتوذ
()Autoذوذبارؼسذدوارذ( )Paris-soirذ

إغـامغلعلميفمادؿـطاقماٌشاسرماٌكؿؾػةمظؾصقػقنيماحملؾقني مواهمالسبمطرةم
اظؼدمماظعربيمبنمباركمعنمخاللمترطقزغامسؾى ماظؿؿـالتماظيتمغشرتميفمجرؼدتيم
األوتو م( )Autoذو مبارؼس مدوار م( ،)Paris-soirمباسؿؾارػؿا مجرؼدتني مصرغلقؿنيم
عشفورتني ،متـاوظؿا معوضوع مػفرة مػذا ماظالسب ماٌغربي مإظب معردقؾقا معن مدؾؿؿربم
2283مإظبمأوتم .2282م
دؿلؿحمظـامدرادة مهؾقؾقةمومغوسقةمظؾؿضؿون مباطؿشافمأنمػذاماظالسبمالم
ؼُـظر مإظقه مصؼط مبوصػه م" مأػؾي" معـؾؿا مؼربزه موضعه ماظؼاغوغي مطؿلؿعؿَر ،محبقثم
ؼؾينمػذاماًطابماإلسالعي -ماظرؼاضيمبشؽلمزبقاظيم"بدائقة"مػذاماظالسبمعنم
غاحقةمومبذلمذبفودمععنيمىعؾهم"بطال"عنمغاحقةمأخرى.مإذن،مصؿوضوعمػذهم
اٌلاػؿة مؼعؿرب معزدوجا .معن مجفة ،مؼؾقّن مازدواجقة مػذا ماًطاب ماظذي مصبعلم
رؼاضةماظـكؾة،ممماردؿفامذعؾقةمبداخلمومخارجماٌالسب.مومعنمجفةمأخرى،م
ؼؿعؾقماألعرمباظؾقثمسنمأرضقةمظؾؿلوؼلمباظـلؾةمهلذهماالزدواجقةماٌرتؾطةمبنرادةم
عقرتوبوظقؿقةمإلسادةمإحقاءمعػفومم"اظورينم"مبوادطةم"اظؽوظوغقاظي".مم م
اظؽؾؿاتذادلػتاحقة ذ :ماظعربيمبنمبارك م– ماًطاباتماإلسالعقة م– مازدواجقةم
تـاضضقةم–مادؿقعابم–مجقل.
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ذيالذبوظبقار:ذاظـخبذادلدؾؿةذوذدريورةذاظتثاضفذسنذررؼقذذذاظـشاراتذ
اظبدغقة ذاظعصرؼة ذسي ذاظعشرؼـقات :ذعن ذادلدردقة ذ()La Médersienneذ
إديذاظطؾقعةذادلدؾؿةذدلدؼـةذدريتاذ( L’Avant-garde musulmane de
 )Cirtaذ

طاغت ماظـؿقفة ماألوظب مٌرحؾة معا مبعد مايرب ماظعاٌقة ماظـاغقة مسؾى ماٌلؿوىم
اظرؼاضي ميف مسفد ماىزائر ماظؽوظوغقاظقة ،متؿؿـل ميف ماغؾـاق معشروع مادؿؼالظقةم
اٌؿارداتماظرؼاضقةمواهمإهادماىؿعقاتماظػرغلقةمظرؼاضةمأظعابماظؼوىماظيتم
أصؾقت معع معرور ماظزعن مال مععـى مهلا مباظـظر مظألػؿقة ماٌؿزاؼدة ماظيت مطان معنم
اٌػروض متشكقصفا مبوصػفا مزاػرة ماجؿؿاسقة .مو مخبالف مذظك ،ممل متمثر مػذهم
اظؿغرياتمبؿاتامسؾىمرجاالتماظرؼاضةماٌلؾؿني.مصنغـامغشاركميفمإسادةماغؿشارػمم
دواءمواهمعبعقاتمعؿكصصةميفمايرطاتماىلدؼةمأوماظرؼاضقةمذاتمخصوصقةم
أوربقةمسؾىمدؾقلماٌـالم"اٌلؿؼؾلماظلريتي،ماظـاديماظرؼاضيماظؼلـطقين"،مأوم
عبعقات مؼفقؿن مصقفا مو مبشؽل مواضح ماظعـصر ماٌلؾم معـل ماٌدردقة ماظرؼاضقةم
اظؼلـطقـقة،ماظطؾقعةماٌلؾؿةمٌدؼـةمدريتامأوماظشؾقؾةماظرؼاضقةماٌلؾؿة.مومضصدم
تؼدؼممصؽرةمدضقؼةمحولمتعددمػذهماالخؿقاراتماظرؼاضقة،مومطذامععاغقفا،مندم
بعضماألعـؾةمشريماظؽاعؾةماظيتمدؿـريماػؿؿاعـا.مومتظفرمضؿنمػذاماٌقدانماحملضم
ظؾـشاراتماظؾدغقةماظعصرؼةماظيتمصرضتمغػلفامبشؽلمطؾريميفماىزائرمخاللمذظكم
اظعصر،مإعؽاغقؿانماثـؿانمهلذهم"اظـفضة"محبقثمالمتـػردمإحداػؿامسنماألخرى :م
 .1ؼـؾـقماٌػفومماىؿعقاتيماظرؼاضيماغطالضامعنماٌمدلةماٌدردقة.مإذمدقؿمم
تودقع مػذا ماظـؿوذج معن مررف م" ماٌدردقة ماظرؼاضقة ماظؼلـطقـقة" .مو ميف مػذهم
اياظة ،متؾعب ماٌمدلة مدورا معزدوجا مبوصػفا متـشر معن مجفة مثؼاصة ماٌؿارداتم
اىلدؼة ماظعؾؿاغقة مضؿن ماألضؾقة ماٌلؾؿة ماٌؿؿدردة ،مو متوزف معن مجفة مأخرىم
ممارداتمجلدؼةمجدؼدةميفمصضاءمجغرايف -مأيماظشرقماىزائري -ماظيتمؼعؽسم
حؼقؼةماإلذعاعماظلودقو-مثؼايفماظؿؼؾقديمٌدؼـةمضلـطقـة.م
 .2متشؽؾتمعبعقاتماىؿؾازمأومعبعقاتمرؼاضةمأظعابماظؼوىمذاتماظطابعم
اهلوؼاتي،مطؿامػومايالمباظـلؾةم"مظؾطؾقعةماٌلؾؿةمٌدؼـةمدريتا"ومظؽنمػذاماألعرم
ظنمؼؿقؼقمدومنامبعضماظعراضقل،محبقثمتطورتمػذهماىؿعقةماظرؼاضقةمذاتم
اظطابع ماإلثين ماظذي مصرض مغػله مبشؽل مجؾي ،مبلؾب ماظؿداخل مبني ماظرؼاضةممممممم
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وماظلقادة،مومتدرصبقامهوظتمػذهماىؿعقةمإظبموؿعمصراغؽو -معلؾم،ماألعرم
اظذي مؼؾني معدى مادؿقاظة ماالدؿؼالظقة ماىؿعقاتقة مو مباًصوص ماألػؾقة،ممممممممم
ومطذامادؿقاظةمإضاعةم"اظؿؼاربمعامبنيماجملؿؿعات".
عفؿا مطاغت ماياظة ماظيت مغلؿوضػفا مبدؼفقا ،مصنن ماألعر ماٌلؿعفل مباظـلؾةم
ظؾفزائرؼنيماظذؼنمساؼشوامدـواتماظعشرؼـقات،مدقظلماٌواجفةمععمعامبؼيمععؾؼام
عنمضضاؼامعـذمػزميةماٌؼراغيمبصػةمخاصة.ممظذا،مؼُطرحماظلمالماظؿاظي:م"طقفم
ميؽنمإسادةمإحقاءماظذات؟" .م
اظؽؾؿات ذادلػتاحقة ذ :متـاضف م– مرؼاضة م– مضلـطقـة م– مشبب م– معبعقاتم
رؼاضقةم–محدثمطوظوغقاظي .ذ
دؼدؼقه ذراي :ذزعن ذاظتعؾقؿات ذأو ذتـاضضات ذطرة ذاظؼدم ذاظؽوظوغقاظقة ذسيذ

اجلزائرذ ذ

تؿـاولمػذهماظدرادةموضعقة مطرة ماظؼدمميفماظػرتة ماظؽوظوغقاظقة،محقثمسرصتم
ػذهماظرؼاضةمعراحل مسدؼدةمتؿؿـلميفمإغشاءماظـواديماظؽروؼةمذاتماظطابعماٌكؿؾطم
عنماظـاحقةماإلثـقة،مأومذاتماظطابعماإلثينماظواحد.مومضدمتعرضتماظـواديماٌلؾؿةم
إظبمضغطماظلؾطاتماظػرغلقةماظيتمتلرجحمبنيماٌـعمتارةموماظرتخقصممبؿاردةمػذهم
اظرؼاضةمرورا،مومضدمأصدرميفمػذاماظصددماياطمماظعاممظؾفزائرمآغذاكمتعؾقؿاتم
متـعماظـواديمذاتماظؿوجهماإلثينماظواحد،موماٌؼصودمبفا،ماظلؽانماألصؾقون،مممم
و مإجؾارػم مسؾى ماظلؿاح مظؾالسؾني مذوي ماألصول ماإلثـقة ماٌكؿؾػة مباالغضؿام مإظبم
صرضفم،مممامجعلماألوضاعماٌقداغقةمتعرفمتـاضضاتمعبّة.مومظؽنمملمتصؿدمػذهم
اظؿعؾقؿاتمأعاممضغطماىؿعقاتماظؽروؼةموماجملؿؿعماٌدغي.مم م
اظؽؾؿات ذادلػتاحقة ذ :ماظؿعؾقؿة م– ماظؿـاضض م– مطرة ماظؼدم م– ماىزائرم
اظؽوظوغقاظقةم–ماإلؼــقةم–ماظػرضةماظرؼاضقة.ممم ذ
أظؽدـدرذعوان :ذعرصدذظؾرؼاضةذاإلضؾقؿقةذادلؼدّمذسربذاإلغرتغت:ذحقثقاتذ

وذجتربة ذ

أعام متزاؼد ماظػاسؾني مو مارتػاع مسدد ماٌعطقات ماظيت متعرّف مأضاظقم ماظرؼاضة،م
أصؾقت ماحؿقاجاتـا ميف ماٌعاؼـة ماظقوم معن مأطـر ماٌلائل ماظيت متػرض مغػلفا.ممممممممم
ومؼـؾغيمسؾىمودائلماٌالحظةمأنمتؿؿؿعممبفارةمساظقةمباظـظرمإظبماظؿعؼقدماظذيم
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ؼؼؿضي متعرؼػا مدضقؼا .مو مسؾقه ،مغؼرتح مأداة متلؿح مبؿقدؼد معؽان ماٌعؾوعات،ممممممممم
و مأخذ مبعني ماالسؿؾار مساعل ماظزعن ،مو ماظؿغقّرات ماظيت متطرأ ميف مدؾم ماٌالحظة،م
بؿفدؼدمومتؼلقمماٌعؾوعاتمبشؽلمصوريمبغقةمتؼدؼممعلاسدةميفمادباذمضرارمغاجعم
سؾىمأداسمايقـقاتماظعدؼدةموماظدضقؼةمجدا،ماظيتمهصؾـامسؾقفا،مومذظكمعنم
خاللمادؿكداممػذاماىقلماىدؼدمعنماظودائل،محقثمتؽؿنمععاؼـةماألضاظقمميفم
صؾبماٌوضوع.مومؼشؽلمعقدانماظرؼاضةمبؼوتهماٌؿغريةميفماظزعان،مذباالمظؾؿطؾققم
اٌـاظي مضصد مورؼب مػذا ماظـوع معن ماألحباث ماغطالضا معن مغوسقة ماظؼراراتمممممممممم
وماظؿغقرياتماٌلؿؼؾؾقة .م
و مسؾقه ،مغؼرتح ماظؿطرق مظؿفربة مغاجقة ميف مإغشاء معرصد معؿعدد ماظػاسؾني،م
ذباظي-مزعين،معوزّعمسؾىمذؾؽةماإلغرتغتمبنضؾقمماىورام(.)Juraمومغرشبمأؼضام
يفماظؿعرؼفمبلداةمجدّمغاجعةممتمادؿكداعفاميفماٌاضيميفمأضاظقممأخرىمبػرغلاممممم
ومذظكمعنمخاللمرجوسـامإظبمايقـقاتماًاصةمبشرطائـامومإظبمادؿعراضـامظؾقؾولم
اٌؼرتحة.م م
اظؽؾؿاتذادلػتاحقةذ:مإضؾقمم–معرصدم–مإغرتغتم–مصاسؾونم–مععطقات .ذ
ظوؼقكذراصـال:ذزيدةذسواعلذجوػرؼةذظػفمذاألضاظقمذاظرؼاضقة م
ؼؼرتحمػذاماٌؼالمذرحماظؿوزؼعماجملاظيمظؾـشاراتماظرؼاضقةمومإغشاءماألضاظقمم
اظرؼاضقة،ممخلةمسواعلمجوػرؼةمباسؿؾارػامأدلامضرورؼةمأليمهؾقل.مومميـحم
اظؿوزؼعماظلؽاغيمعػعولماظؽـاصةمطبضعمظؽلممماردةميفمغشاطمرؼاضي؛مومؼؿعرضم
اظودط ماظرؼاضي مظلريورة مإصطـاسقة مإن ممل مؼؽن مسؾى ماألضل مأعرا مضرورؼا مظػفمم
اظؿعقنيميفمبعضماظرؼاضات،مصاظؿوزؼعماجملاظيمؼعطيمبعدامتارطبقاممومإجؾارؼا،م
ومإنمطانماألعرمربل مععارضة،مصننماجملالماالجؿؿاسي ممبػفوعهماظوادعمؼُؿؽنم
إدراطه مبوادطة مادؿعؿال مدؾّم ماظؿقؾقل ماظصققح .مو ميف ماألخري ،متؾدو ماظدؼـاعقةم
اجملاظقةماظداخؾقةمظؾودطماظرؼاضيمبوصػفامترطقؾةمععقـةمومعفؿة.م م
اظؽؾؿاتذادلػتاحقةذ:مرؼاضةم–ممنوذجمتوضققيم–مإضؾقمم–مصرغلا.
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أريد ذعورو :ذإذؽاظقات ذجدؼدة ذأم ذعتجددة ذظدودقوظوجقا ذاظرؼاضة ذ؟ذذذذذذذ
عنذوجفةذاظـظرذاظتارخيقة،ذاهلوؼاتقةذوذاظؼاغوغقة ذ

ؼعؿرب ماالغؿؼال معن مدودقوظوجقا ماظرؼاضة مإظب ماظلودقوظوجقا ماظؼاغوغقة مظؾـشاطم
اظرؼاضي مساٌا معن ماظؼواسد مو ماظؼواغني ماظيت متمدس موجود محؼل مععقاري مجدؼدم
عؿؿـلميفم(صرضقةماظؿفدؼدمسنمررؼقماىاغبماظؼاغوغي) .م
تضػيماظؿـؿقةماٌلؿؼؾةمظؾقرطةماظرؼاضقةمذؽلمتـظقممضبددماٌعاؼريماٌشرتطةم
ظؾؿلابؼةماظرؼاضؾةموماظؼواسدماًاصةمباظرؼاضةماهلاوؼةموماحملرتصة.مؼؿممترتقبم
ػذهماظؼواسدمعنمخاللماظؿـظقمماظرؼاضيمسؾىمأدسمشريماحرتاصقة.مومؼؿوّجمػذام
اظؿعرؼف ماظداخؾي مظؾقرطة ماظرؼاضقة مدريورة ماظوحدة معن مخالل ماظؿلطقد مسؾى مأنم
اظـظامماظرؼاضيمؼشؽلمتـظقؿامضاغوغقا معلؿؼالمسنمضاغونماظدوظة.مطؿامؼطرحمػذام
اظؿلطقدماظذيمؼؿوضفمعصدرهمسؾىمغزاعمضائممبنيماظلؾطةماظرؼاضقةمومدؾطةماظدوظةم
يفمإرارماظؼاغونماإلداري،متلاؤالمحولمتعرؼفماظؼاغونماظرؼاضي.مومسؾقه،مؼعؾنم
اظػؽر ماظؼاغوغي مأوال مشقاب ماظؼاغون ماٌؿعؾق مباظرؼاضة ،مو مأن ماظؼواسد ماظرؼاضقة مالم
تؿضؿنمبعدامضاغوغقامععقـا،محبقثمالمتؿصلمباظؼاغونمإالميفمحاظةمتضؿـفامربؿوىم
اظشرسقة مظؼاغون ماظدوظة .متشؽّل مػذه ماٌؾادرة ماٌؿؿـؾة ميف مشقاب ماظؿـظقم ماظؼاغوغيمممممم
ظؾرؼاضةمإظبمسدممأخذمبعنيماالسؿؾارمسؼالغقةماٌـظوعةماظرؼاضقة،مومػوماألعرماظذيم
ؼـفرمسـهمإسادةماظـظرميفماظؼواسدماظرؼاضقةماظؿؼـقةماظيتمتلؿفقبمٌـطقمصققح،م
ؼعؿؿدمسؾىماًصوصقةماظرؼاضة.مومهلذاماظلؾب،مؼعؿربماظؿصورماظـاغيمأنمضاغونم
اظـشاراتماظرؼاضقةمؼؿوضفمسؾىمغظرؼةماظؿعددؼةماظؼاغوغقة.مومظنمؼصؾحماظؼاغونم
صؼطمغؿاجامٌعقارمعا،مومظؽنمدقؽونمحاصلمهصقلمعـظممظـشاطمضؾلمطلمذيء .م
اظؽؾؿاتذادلػتاحقةذ:ماظؼاغوغيم–ماظؼاسدةماظؼاغوغقةم–مغظامم–ماظـشاطماظرؼاضيم
–ماظدوظة.مممم ذ
ذ
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