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ذاظبطالتذسيذاظرؼاضةذاجلزائرؼةذ:عرؼمذطرزابي
ماٌرأةم ممبؽاغة ماظرؼاضة مظعالضة مهؾقؾقة معؼاربة ماألطادميي ماظؾقث مػذا مممممؼؼرتح
ومذظكمعنمخاللماظرتطقزمسؾىمايقاةماظقوعقةمظؾواتيمبرزنميفمزبؿؾفماظؾطوالتم

معقدان ماالخؿصاصاتميف معؿعددة مغظر موجفة معن ماغطالضا مذظك مو سؾوممماظرؼاضقة
ماثـنيم)ماظرؼاضة. مو معائة معن متؿؽون مظدىمصؽة ماظدرادة مأجرؼتمػذه مضد (م209و

(مرؼاضة.مإذماػؿّؿتمػذهم28رؼاضقا،متشّؽلماظػرقماظورـقةماظيتمتضممثالثمسشرةم)
اظدرادةمعنمجفة،مجبعلماٌـطقماظداخؾيمظؾرؼاضاتماٌمدلاتقةمذامرابعمراػين،م

مباطؿشافممنطمظؿلقريماظؾطالتمعنمجفةمأخ ماظؿؿوضعماهلوؼاتيمو مبرز مضد مو رى.
مسؿؾقةمممممم مإجراء مخالل معن ماظصغري ماظرؼاضة مسامل مداخل مو مخارج ظؾرؼاضات،
ميفماظصقاصةم مظؾعضماظؿقؾقالتمظؾكطاباتماظصادرة مظؾؿلاءالتمو ظلربماآلراء،مو
اىزائرؼة،ماألعرماظذيمخؾقمدؾوطقاتمعػارضة،مومباألحرىمعؿـازسةمرشمماظوضعقةم

ئرمخاللماظعشرؼةماظلوداءموماظؿػاسالتماظيتمأحدثفاماظػاسؾونماظيتمساذؿفاماىزا
مخاللم معن ماالجؿؿاسقة مبعضماحملّددات ماطؿشاف ممت مو ماآلخرون. االجؿؿاسقون

دميوشراصقةمظؾؾطالتمومظعائالتفنمبوادطةمإجراءمهؾقلموصقمم-اٌؿّقزاتماظلودقو
ماظلودقو ماألصـاف مو ماظرؼاضي ماظؿلضؾم مو ماظؿعؾقم، مدرجة مو فـقة.مممممممممعم-اظلن،

وممسحمبؿؼدؼممثالثةمبورترؼفاتمظؾطالتمرؼاضقاتمععمذطرماٌلاراتماظؿارطبقةم
ماظيتم ماظؾطالت مدؾوطات مو ماظؿؿـالت مايواصز، مبنبراز ماظرؼاضقني مٌعظم اظػردؼة
عازاظتمحؾقلةماظشؽلماظؿؼؾقديمسؾىماظرشممعنماظعؾممأنمعلاراتمػذهماظؾطالتم

 .تّؿصفمباظؿؿّقزموماظؿػرد

م–محاصزم–مجلدم–معؽاغةم–مةرأاٌم–رؼاضةمم–مبطؾةم:ذادلػتاحقةذاظؽؾؿات
 .عوضفم–ممتـل

ذتتحؼقذذ:جققونذلبادؽا ذطقف ذاخلؾقج: ذإلعارات ذاظرؼاضقة اظدقادة
ذ؟رؤؼةذدوظقةذ

اسؿؿدتماإلعاراتماظصغريةمظؾكؾقجماظعربيمتوزقفماظرؼاضةمضصدمهؼققمرؤؼةم
موممتـحماظرؼاضةمإعؽاغقةمإلب متغقريمصورتفا. رازمذؽلمعنماظعصرغةماظيتمدوظقةمو
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شاظؾامعامتؽونمعصاحؾةمبؿؾينمضّقممآتقةمعنماظغرب.مومضدمنقتمػذهماإلعاراتم
ععماظعؾممأغفامتػؿؼرممعـذمدخوهلاماظلاحةماظرؼاضقةماظدوظقةميفمتعؾؽةمأعوالمرائؾة

متـظقمم مو ماحؿضان معن ممتؽـت مطؿا مطؾرية. مدؽاغقة مظؽـاصة مو مرؼاضقة ظؿؼاظقد
وممسقتمدقادؿفاممذاتمايفمماظؽؾريمظؾؿعرؼفمبـػلفا.معـاصلاتمرؼاضقةمدوظقة

عـذمأربعمدـوات،معنماجؿقازمخطوةمجدؼدةمومذظكممبـحماىـلقةمظرؼاضقنيمذويم
ميفمعصطؾحماالتصالمظقسم مايصولمسؾىمعقداظقاتمألنماٌفم علؿوىمساظيمضصد

خريةمصؼطماٌشارطةميفماٌـاصلاتماظرؼاضقةمبلماظظػرمبفا.مومظؼقتمػذهماٌؾادرةماأل
 إضؾاالمعؿؾاؼـامظدىماظرأيماظعامماظدوظيموماهلقكتماظرؼاضقة.مم

ظعابمأم–وـقسمم–إعاراتمم–مدقادةمدوظقةم–رؼاضةمم:ذاظؽؾؿاتذادلػتاحقة
ذ.آدقوؼة

اظشؿالذذدؾمذترتقبذطرةذاظؼدمذسيذاجلزائر:ذغراصقاذواجلحدينذبوطرزازة:ذ
ذاظشرضيذاجلزائريذمنوذجا

محو ماظؾقث مإذؽاظقة متؿضؿن مأن ماظؿػاصقلمميؽن ماىزائر ميف ماظؼدم مطرة ل
ماظؼدراتم ماظـوادي، مذؾؽة مخالل معن ماإلضؾقؿي ماالغؿشار مععاؼـة مأوال، اظؿاظقة:

ماظؿففقزاتممممممممم ماظؼاسدؼة، ماٌـشكت ماٌشفعني، مو ماظالسؾني ميف ماٌؿؿـؾة اظؾشرؼة
معنماٌلؿوىم ماظرتتقبماظلّؾؿيمظؾػرقماغطالضا مدرادة مثاغقا، ماإلعؽاغقاتماٌادؼة. و

مأوما ماظؿارطبقة مباٌرجعقات مو مايضرؼة مباظؾـقة مترتؾط مجعؾفا مو مصقه متـشط ظذي
م ماىغراصقة مايرطة مدرادة مثم متشكقصماظػوارقمظالسؾنياهلوؼاتقة، مأخريا، مو .

ماإلضؾقؿقةماٌؿعؾؼةممبؿاردةمطرةماظؼدم.
ماظؼدممأنمغصفماظوالؼاتموؿؿعمحولماٌعدلمماخرتاقؼؾنيمتوزؼعمغلؾةم طرة
متوجد مو مهؼقمماظورين. ماٌعدلمألغفا موالؼاتماىـوبماىزائريمصوقمػذا ععظم

أحلنماظـلب.مومهلذامغؿلاءل،مػلمميؽنمظـامإضاعةمسالضةمبنيممترطزمغواديمطرةم
ماٌدنماظؽربىمسؾىمػذهم ماظلّؾؿيمايضريمباىزائر؟مػلمتلقطر مترتقؾفا مو اظؼدم

زامحضرؼا"،ماظرؼاضة،مومخصوصامطرةماظؼدممذاتماٌلؿوىماظعاظي؟م"بوصػفاموفق
مومػلمتػرضماٌدنمأؼضامتوزؼعامإضؾقؿقامشريمعؿلاويمهلذهماٌؿاردة؟

ماالنؾقزيم ماىغرايف مررفماظعامل معن ماٌؼرتح ماظرؼاضي" ماٌؼام م" ممنوذج ؼربز
ماغصفارام مو مععقـة متراتقؾة ماٌرطزؼة،" ماألعاطن مغظرؼة معن ماٌلؿوحى مبال،و جون

ماىزائري ماظـؿوذج مؼظفر مو ماظؼاسدؼة". متلؾلؾيممظؾؿـشكت مترتقب وجود
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ظؾؿففقزاتماظرؼاضقة،مومظؾرابطاتماىفوؼةمظػائدةماٌدنماظؽربى.مومؼمطدمتوزؼعم
مإتــام مسؾقه،مضبؿضن مو ماظرابطات. مػذه مدقطرة اظـواديمحلبمعلؿوىماٌـاصلة
مإذم ماٌـاصلة مسؾى مضدرة ماألطـر مبوصػفا ماظـكؾة، معن مغوادي مدؽاغقا متؽـال سشرة

مظةموماظؽلس،مسؾىماظصعقدماظورينموماظدوظي.مهّؼقمأحلنماظـؿائجميفماظؾطو
دّؾممترتقيبمظؾـواديمذاتم"اٌؼامماظرؼاضي"معنمخاللمإغشاءممومؼؿممإبرازممنوذج

مأربعةم مإضاعة مو ماظشرضيماىزائري، ماظشؿال ميفمعدن ماٌوجودة مععمغظريتفا سالضة
معلؿوؼاتمظؾؿـاصلةم)عنماٌلؿوىماظورينمإظبماٌلؿوىماحملؾي(،مإضاصةمإظبموجود

مدؿةمأضلاممظؿفؿعاتمدؽاغقة.
ومندماظػرقماظؽروؼةمضرؼؾةمعنماٌلؿفؾؽنيمعـؾفامعـلماٌمدلات،مإذن،مضرؼؾةم
ماظدؼـاعقؽقاتمومسالضاتم ماظوضعقة مػذه مُتػّلر مو ماظلؽان. عنماٌدنمحقثمؼؿؿرطز
اظؿكزرماظيتمتلاػمميفمتردقخمدقطرةماظـواديمايضرؼة،مومخاصةماظؽؾريةمعـفا،م

ملات.سؾىمزبؿؾفماٌـاص
معوضعفاممممممم مهدؼد مميؽن مصغرية مطروؼة مصرضا مأؼضا، ماظؽربى، ماٌدن مهؿضن و

وماظؿعرفمسؾقفامعنمخاللمحيمععني،محبقثمتوزفموفقزاتمضاسدؼةمبلقطةم
مجدامومتلؿػقدمعنمإساغاتمربدودة.

تعؿربمسؿؾقةممتوؼلماظـواديمساعلماخؿالفمأدادي.مومؼؿمماالغػؿاحمسؾىمدوقم
م مباٌوازاة ماظؼدم متؾؼىمحرطقةمطرة مظذظك، مخالصا مو ماالضؿصادؼة. ماظلوق ماغػؿاح عع

مظؼواغنيم مبشؽلمطؾري،مومدبضعمبشؽلمأضل مربددة ماظصغرية ماظػرق اظالسؾنيمإظب
مباظـلؾةم مرئقلقا معمذرا مايرطقة متعؿرب مطؿا م"اٌارطاتو". ماظالسؾني ماغؿؼال دوق

راءمتؼققممدضققمٌؿارداتمطرةماظؼدمماياظقة.مدؿلؿحماظدرادةماٌقداغقةمعلؿؼؾالمبنج
ظؾػضاءماىغرايفماًاصمباظـواديماظؽؾرية،مومدؿلاػممأؼضاميفماظؿلطدمعنمصقةم
ماٌؿاردةميفمايي،مبوصػهمخزانمظؾؿفاراتمباظـلؾةم ماظؼدم مبؽرة اظػرضقةماٌؿعؾؼة

مظؾـوادي.مم

طرةمم– تراتؾقةم–اظػضاءماظرؼاضيمم–مجغراصقامطرةماظؼدمم:ذاظؽؾؿاتذادلػتاحقة
ذ.حرطقةم–متوؼلمم–طرةمضدممايؼولمم–ماظؼدمميفماٌدن
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ذ ذجؾقد: ذبن ذظؾتعبريذذذذذسابد ذظؾتعاؼشذاالجتؿاسي، ذعؽان ذاظؼدم: عؾعبذطرة
ذدؼـةذوػرانعوذإلدعاجذذبابذضاحقةذ

يفممإذمؼؿؿـلمذظكتؿؿقزماٌدنماإلصرؼؼقةماظؽربىمحاظقامبؿودعمطؾريمظضاحقؿفا،م
ماظـؼ ماىؿاسقة مظؾؿففقزات ماظؼاسدؼة، مظؾؿـشكت مواضح ماظرؼاضقةغؼص مو مممممممماصقة

مومألعاطنماظرتصقه.
مظوػرانم ماىفوؼة مدؽاغفاماظيتمؼؼدرباتمعنماظضروريمسؾىماظضاحقة مممممممتعداد

،معواجفةماظطؾبماٌؿزاؼدمظؾؿففقزاتماٌوجفةم2223غلؿةميفمدـةمم389.000مب
مدـّ مؼرتاوح ماظذي ماظشؾاب مبنيظرتصقه معا مُؼم92و21مه محقث ماظعددمؼّددـة، ر

مصم273.000ب مبـلؾة مأي مظؾ%2ح92)ردا مجدؼدة مٌـارق مبؿشؽّؾفا مو ؿودعم(.
اظؿففقزاتماظرؼاضقة،مبادؿــاءمعلاحاتممتػؿؼرمإظبػذهماظضاحقةممايضري،متظل

ماظؾعبماظصغريةماظيتمؼلؿعؿؾفاماٌراػؼون.
مغلفلمثـائقةما ماظـالث،مصنغـا ماظؽؾرية ماٌدنماىزائرؼة ظؼطبميفمومسؾىمشرار

مردم ماظذي ماظوػراغي مماجملال م) ماظؼدم مظؽرة مطؾريان مصرؼؼان عوظودؼةممغاديععاٌه
ماجملالم مإضؾقؿقة مؼشؽالن ماظؾذان مظوػران( ماٌلؾؿة ماظرؼاضقة ماىؿعقة مو وػران
مهلام مرؼاضة متؽؾػة، مأضل مذعؾقا مترصقفا مبوصػفا ماظؼدم مطرة متعؿرب مو ايضري.
ميفم مظؾرتصقه مأعاطن متؾقثمبالمجدوىمسن مطؾريميفماظؿعاؼشمظدىمذؾقؾة ادؿعداد

ودطماٌدؼـة.مميؽنمماظؿوجهمسبومبعـىممأيمضاحقةماإلضاعة،م،ـاكمسوضماهلـااهل
األعاطنمذاتمسالضةمرشؾةمػذهماظشؾقؾةميفماٌدؼـةمعنمخاللمارتقادػامهلذهممإدراك

مومباظؿشكقصماٌطؾوبمظؾؿدؼـةممغػلفا.مباظػرقماظؽربىم
يفمماظشؾابمحقـؿامؼشاركظدىمماالجؿؿاسيؿعاؼشميفماظعػفومماٌـاصرةممؼلاػم

ؼعّؾرمػمالءماظشؾابمسنمعؽؾوتاتفممبداخلم.مومجومأصراحماٌدؼـةمععمغفاؼةماألدؾوع
اظعـفممعـلمبوصػفممعـاصرؼنمحؼقؼقني،مغػسماظشعارات،مرّددونبـاؼةماٌؾعبمومؼ

اظؾػظي،مطؾؿاتمعـاوئةمظؾلؾطات،مإضاصةمإظبماألشاغيماٌرتؾطةمباظؿعؾريمسنمايقاةم
زاػرةموم،مايؼرة،ماظرذوة،ماظرشؾةميفماهلفرة،ماظقوعقةماظلقؽةم)اظؾمس،ماظؾطاظة

وممبشاػدتـامسنمضرب،مميؽنمتشؾقهمػذاماظؾقثمسنمايرؼةماىدد...(مماألشـقاء
ماظذيمظعؾؿهمعالسبمطرةمععماظشؾقؾة،ممظدىيفماظؿعؾريم مظؽلمصرق،مباظدور عراساة

ماظؼرنم مخالل ماظورـقة مايرطة مطردؿه ماظذي ماظلقادي ماظـضال متؽوؼن ميف اظؼدم
 رؼن.اظعش
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ذادلػتاحقة ماظؼدمم:ذاظؽؾؿات موػرانم–مطرة تعاؼشمم–مذؾقؾةم–مضاحقة
ذ.اغدعاجم–معـاصرؼةم-اجؿؿاسيم

ذ ذرحاؼل: ذرّقب ذو ذبوظبقار ذبدقديذذيال ذاظرؼاضقة ذاحلقاة ذعن عشاػد
ذعزشقش،ذضرؼةذعنذوالؼةذدؽقؽدة

ُتعؿربمظعؾةمطرةماظؼدممذؽلمعنمأذؽالماظـشاراتماظرؼاضقةماألطـرممماردةمعنم
ؾابمسؾىمعلؿوىمضراغاماىزائرؼةمومذظكمبػضلمدفوظةمتداوهلا.مومعفؿامضؾلماظش

طاغتماظصورةماظيتمتظفرمبفا،مدواءمطاغتمذاتمرابعمعمدلاتيمأومذعيبم)أيم
متارسميفماظشوارع(،متلؿحممماردةمطرةماظؼدمميفمايؼولماظػارشةماظيتمتػؿؼرمإظبم

مذاتفممأوماظرتصقهمسـفا.ماظودائلماٌادؼةموماظؾشرؼةماٌالئؿةمظؾعضماظشؾابمبنبراز
مأجرؼتمسؾىم معنمأحباثمعقداغقة ماغطالضا ماٌؼالماظذيممتمإسداده ؼفدفمػذا
مأذؽالمأدادقةم مثالثة مععاىة مدؽقؽدة،مإظبمتشكقصمو معنموالؼة علؿوىمضرؼة
مذاتم ماظؼدم مطرة معـفا مند مو معزشقش؛ مبلقدي ماٌؿواجدة ماظؽروؼة ظؾؿؿاردات

ماظيتمُت ماظؼدم مذاتماظطابعماظطابعماٌمدلاتي،مطرة ماظؼدم مطرة مو ؿارسميفماظشارع
ماٌكؿؾػةم ماألذؽال مػذه مميّقز معا موصف مإظب مأؼضا ماٌؼال مؼفدف مو اىؿعوي،

مظؾؿؿاردة.م

ذادلػتاحقة ماظؼدمم:ذاظؽؾؿات مم–مطرة مم–ذؾقؾة مرؼاضقة رؼاضةمم–مماردة
 .اٌقادؼنماظالذرسقة

ذضقةحواصزذمماردةذاظؽبارذظؾـشاراتذاظبدغقةذوذاظرؼاذ:بوبؽرذحيقاوي

مظؼاساتماظرؼاضةمغالحظمارتقادماظؽؾار مصلطـر،مظؾؿقادؼنمو يفمعدؼـةمعـلممأطـر
مأنماظـشاراتماظؾدغقةموماظرؼاضقةمموػران دواءمطاغوامرجاالمأومغلاء.مومؼؿؾنيمظـا

مرؼاضةم ماٌـال مدؾقل مسؾى مند مإذ مغلؾقا معؿـوسة مو مجدؼدة مػي اٌؿاردة
ضةمطؿالماألجلام...مظؼدمضؿـاماىقؿـادؿقكم"األؼروبقك"،مومرؼاضةماظرطضمومرؼا

بادؿفوابماٌؿاردنيمهلذهماظرؼاضاتمٌعرصةمحواصزػم.مومأجريماظؾقثمععمغفاؼةم
اعرأةمم20ذكصا،معنمبقـفممم221مبدؼـةموػرانمظدىمسقـةمعؿؽوغةمعنمم9002دـةم
م مسؿؾقةمم201و مبعد ماإلجاباتمحقثمهصؾـا مبؿـوع مشـقة مصؽاغتماظـؿائج رجال.

مادؿـؿاجميفماأل محولماالغشغاالتمهؾقلمو ميفمذبؿؾفا صـافمسؾىمغؿائجمتؿؿرطز
ماظؾدغقةم ماظؼدرات متـؿقة ماىلد، مصورة مهلني ماظصقة، مهلني مممممممماظؿاظقة:
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مبػضلممماردةمغشاطمممؿع... ماالدرتخاء ماٌذطورةممو ميفمايواصز ماظـروة مػذه تربز
وماظرؼاضقةمحقثمماظؽؾارممبؿاردةماظـشاراتماظؾدغقةدؾػا،مطؿامتمذرمسؾىماػؿؿامم

ميؽنمأنمتلاسدمأصقابماظؼرارميفماخؿقارمعشارؼعماظيتمتؽؿنمسؾىمدؾقلماٌـالميفم
ماظؽؾار.م مصؽة مظؾقػازمسؾىمصقة ماٌوجفة ماٌـشكتماظرؼاضقةمايضرؼة مممعقدانمبـاء
معوجفةم مأغفا مإظبماظرؼاضةمعنمعـظور مغـظرميفمذبؿؿعـا ومبطؾقعةمايال،مالمزظـا

مبقـؿ مظؾؿـاصلة مو مغاجعةمظؾشؾاب مودقؾة معضى موضت معن مأطـر متشؽل مندػا ا
حملاربةماألعراض،مومظرتضقةماٌؿاردةماظالئؼةمظؾرتصقهمسنماظـػسمظدىماظػؽاتمعفؿام

مطانمدـفاميفماظؾؾدانماظـاعقة.ممم

ماظرؼاضقةم:ذاظؽؾؿاتذادلػتاحقة مو مم–ماظؽؾارم–ماظـشاراتماظؾدغقة م–حواصز
م.صقةم–مدقؽوظوجقاماظؿطور

ذاظدوداء"ذذ:الدتاغقدالسذصراغؽق ذحولذ"اجلوػرة ذاظتـاضضقة االزدواجقة
سيذاإلسالمذاظػرغدي.ذدراداتذحتؾقؾقةذظؾتؿثالتذعنذخاللذجرؼدتيذاألوتوذ

(Auto(ذوذبارؼسذدوارذ)Paris-soir)ذ

مغلعلميفمادؿـطاقماٌشاسرماٌكؿؾػةمظؾصقػقنيماحملؾقني واهمالسبمطرةممإغـا
اظؿؿـالتماظيتمغشرتميفمجرؼدتيمماظؼدمماظعربيمبنمباركمعنمخاللمترطقزغامسؾى

م مذ(Auto)األوتو مدوار مبارؼس مصرغلقؿنيمم،(Paris-soir)و مجرؼدتني باسؿؾارػؿا
مدؾؿؿربم معن معردقؾقا مإظب ماظالسبماٌغربي مػذا مػفرة معوضوع متـاوظؿا عشفورتني،

م.2282إظبمأوتمم2283
ماظالسبمالم مػذا مباطؿشافمأن مظؾؿضؿون مغوسقة مو مهؾقؾقة مدرادة مظـا دؿلؿح

محبقثمُؼـ مطؿلؿعَؿر، ماظؼاغوغي موضعه مؼربزه معـؾؿا مأػؾي" م" مبوصػه مصؼط مإظقه ظر
اظرؼاضيمبشؽلمزبقاظيم"بدائقة"مػذاماظالسبمعنمم-ؼؾينمػذاماًطابماإلسالعي

غاحقةمومبذلمذبفودمععنيمىعؾهم"بطال"عنمغاحقةمأخرى.مإذن،مصؿوضوعمػذهم
ماًط مػذا مازدواجقة مؼؾّقن مجفة، معن معزدوجا. مؼعؿرب ابماظذيمصبعلماٌلاػؿة

رؼاضةماظـكؾة،ممماردؿفامذعؾقةمبداخلمومخارجماٌالسب.مومعنمجفةمأخرى،م
ؼؿعؾقماألعرمباظؾقثمسنمأرضقةمظؾؿلوؼلمباظـلؾةمهلذهماالزدواجقةماٌرتؾطةمبنرادةم

معقرتوبوظقؿقةمإلسادةمإحقاءمعػفومم"اظورينم"مبوادطةم"اظؽوظوغقاظي".مم

ازدواجقةمم–ماًطاباتماإلسالعقةم–ماظعربيمبنمباركم:ذاظؽؾؿاتذادلػتاحقة
 جقل.م–مادؿقعابم–متـاضضقة
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تذاظـخبذادلدؾؿةذوذدريورةذاظتثاضفذسنذررؼقذذذاظـشاراذيالذبوظبقار:ذ
ذاظعشرؼـقات: ذسي ذاظعصرؼة ذ)ذاظبدغقة ذادلدردقة (ذLa Médersienneعن
 L’Avant-garde musulmane deإديذاظطؾقعةذادلدؾؿةذدلدؼـةذدريتاذ)

Cirta)ذ

ماظ ماٌلؿوىمطاغت مسؾى ماظـاغقة ماظعاٌقة مايرب مبعد معا مٌرحؾة ماألوظب ـؿقفة
مادؿؼالظقةم معشروع ماغؾـاق ميف متؿؿـل ماظؽوظوغقاظقة، ماىزائر مسفد ميف اظرؼاضي
اٌؿارداتماظرؼاضقةمواهمإهادماىؿعقاتماظػرغلقةمظرؼاضةمأظعابماظؼوىماظيتم

ماٌؿزا مظألػؿقة مباظـظر مهلا مععـى مال ماظزعن معرور معع معنمأصؾقت مطان ماظيت ؼدة
مػذهم متمثر ممل مذظك، مخبالف مو ماجؿؿاسقة. مزاػرة مبوصػفا متشكقصفا اٌػروض
ماغؿشارػمم مغشاركميفمإسادة مصنغـا مسؾىمرجاالتماظرؼاضةماٌلؾؿني. اظؿغرياتمبؿاتا
دواءمواهمعبعقاتمعؿكصصةميفمايرطاتماىلدؼةمأوماظرؼاضقةمذاتمخصوصقةم

مسؾىمدؾقلماٌـالم"اٌلؿؼؾلماظل مأومأوربقة ماظـاديماظرؼاضيماظؼلـطقين"، ريتي،
ماظرؼاضقةم ماٌدردقة معـل ماٌلؾم ماظعـصر مواضح مبشؽل مو مصقفا مؼفقؿن عبعقات
مضصدم مو ماٌلؾؿة. ماظرؼاضقة ماظشؾقؾة مأو مٌدؼـةمدريتا ماٌلؾؿة ماظطؾقعة اظؼلـطقـقة،
مععاغقفا،مندم مطذا ماالخؿقاراتماظرؼاضقة،مو مػذه مدضقؼةمحولمتعدد مصؽرة تؼدؼم

ـؾةمشريماظؽاعؾةماظيتمدؿـريماػؿؿاعـا.مومتظفرمضؿنمػذاماٌقدانماحملضمبعضماألع
ظؾـشاراتماظؾدغقةماظعصرؼةماظيتمصرضتمغػلفامبشؽلمطؾريميفماىزائرمخاللمذظكم
ماظعصر،مإعؽاغقؿانماثـؿانمهلذهم"اظـفضة"محبقثمالمتـػردمإحداػؿامسنماألخرى:

لةماٌدردقة.مإذمدقؿممؼـؾـقماٌػفومماىؿعقاتيماظرؼاضيماغطالضامعنماٌمد .1
مػذهم ميف مو ماظؼلـطقـقة". ماظرؼاضقة ماٌدردقة م" مررف معن ماظـؿوذج مػذا تودقع
ماٌؿارداتم مثؼاصة مجفة معن متـشر مبوصػفا معزدوجا مدورا متؾعبماٌمدلة اياظة،
مأخرىم مجفة متوزفمعن مو ماٌؿؿدردة، ماٌلؾؿة ماألضؾقة مضؿن ماظعؾؿاغقة اىلدؼة

اظيتمؼعؽسمم-أيماظشرقماىزائريم-يفممارداتمجلدؼةمجدؼدةميفمصضاءمجغرا
 ثؼايفماظؿؼؾقديمٌدؼـةمضلـطقـة.مم-حؼقؼةماإلذعاعماظلودقو

معقاتمرؼاضةمأظعابماظؼوىمذاتماظطابعتشؽؾتمعبعقاتماىؿؾازمأومعبم .2
ومظؽنمػذاماألعرم"مظؾطؾقعةماٌلؾؿةمٌدؼـةمدريتا"اهلوؼاتي،مطؿامػومايالمباظـلؾةم
م مبعضماظعراضقل، مذاتمظنمؼؿقؼقمدومنا ماظرؼاضقة ماىؿعقة حبقثمتطورتمػذه

ماظرؼاضةم مبني ماظؿداخل مبلؾب مجؾي، مبشؽل مغػله مصرض ماظذي ماإلثين مممممماظطابع
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مصراغؽو مإظبموؿع ماىؿعقة مهوظتمػذه متدرصبقا مو ماظلقادة، ماألعرمم-و علؾم،
ماألػؾقة،م مباًصوص مو ماىؿعقاتقة ماالدؿؼالظقة مادؿقاظة معدى مؼؾني مممممممماظذي

 ظةمإضاعةم"اظؿؼاربمعامبنيماجملؿؿعات".ومطذامادؿقا
مباظـلؾةم ماٌلؿعفل ماألعر مصنن مبدؼفقا، مغلؿوضػفا ماظيت ماياظة مطاغت عفؿا
ظؾفزائرؼنيماظذؼنمساؼشوامدـواتماظعشرؼـقات،مدقظلماٌواجفةمععمعامبؼيمععؾؼام
معـذمػزميةماٌؼراغيمبصػةمخاصة.ممظذا،مُؼطرحماظلمالماظؿاظي:م"طقفم عنمضضاؼا

مقاءماظذات؟".إحمميؽنمإسادة

مم–متـاضفم:ذاظؽؾؿاتذادلػتاحقة مم–رؼاضة عبعقاتمم–شببمم–ضلـطقـة
ذ.حدثمطوظوغقاظيم–رؼاضقةم

ذ ذراي: ذسيذدؼدؼقه ذاظؽوظوغقاظقة ذاظؼدم ذطرة ذتـاضضات ذأو ذاظتعؾقؿات زعن
ذاجلزائرذ

ماظؽوظوغقاظقة،محقثمسرصتم ميفماظػرتة ماظؼدم مطرة موضعقة ماظدرادة مػذه تؿـاول
سدؼدةمتؿؿـلميفمإغشاءماظـواديماظؽروؼةمذاتماظطابعماٌكؿؾطممػذهماظرؼاضةمعراحل

عنماظـاحقةماإلثـقة،مأومذاتماظطابعماإلثينماظواحد.مومضدمتعرضتماظـواديماٌلؾؿةم
إظبمضغطماظلؾطاتماظػرغلقةماظيتمتلرجحمبنيماٌـعمتارةموماظرتخقصممبؿاردةمػذهم

م ماظعام ماظصددماياطم ميفمػذا مضدمأصدر مآغذاكمتعؾقؿاتماظرؼاضةمرورا،مو ظؾفزائر
ماألصؾقون،مممم ماظلؽان مبفا، ماٌؼصود مو ماإلثينماظواحد، ماظـواديمذاتماظؿوجه متـع
مإظبم مباالغضؿام ماٌكؿؾػة ماإلثـقة ماألصول مذوي مظؾالسؾني ماظلؿاح مسؾى مإجؾارػم و
صرضفم،مممامجعلماألوضاعماٌقداغقةمتعرفمتـاضضاتمعّبة.مومظؽنمملمتصؿدمػذهم

ماىؿعقاتماظؽروؼةموماجملؿؿعماٌدغي.ممماظؿعؾقؿاتمأعاممضغط

ذادلػتاحقة مم:ذاظؽؾؿات مم–اظؿعؾقؿة مم–اظؿـاضض ماظؼدم اىزائرمم–طرة
ذممماظػرضةماظرؼاضقة.م–اإلؼــقةمم–اظؽوظوغقاظقةم

عرصدذظؾرؼاضةذاإلضؾقؿقةذادلؼّدمذسربذاإلغرتغت:ذحقثقاتذذ:أظؽدـدرذعوان
ذوذجتربة

ماٌع مسدد مارتػاع مو ماظػاسؾني متزاؼد ماظرؼاضة،مأعام مأضاظقم متعّرف ماظيت طقات
مغػلفا.ممممممممم متػرض ماظيت ماٌلائل مأطـر معن ماظقوم ماٌعاؼـة ميف ماحؿقاجاتـا أصؾقت

ماظذيم مإظبماظؿعؼقد مباظـظر مساظقة مأنمتؿؿؿعممبفارة مؼـؾغيمسؾىمودائلماٌالحظة و
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ماٌعؾوعات،ممممممممم معؽان مبؿقدؼد متلؿح مأداة مغؼرتح مسؾقه، مو مدضقؼا. متعرؼػا ؼؼؿضي
ماٌالحظة،م مدؾم ميف ماظؿغّقراتماظيتمتطرأ مو ماظزعن، مساعل مبعنيماالسؿؾار مأخذ و
بؿفدؼدمومتؼلقمماٌعؾوعاتمبشؽلمصوريمبغقةمتؼدؼممعلاسدةميفمادباذمضرارمغاجعم
سؾىمأداسمايقـقاتماظعدؼدةموماظدضقؼةمجدا،ماظيتمهصؾـامسؾقفا،مومذظكمعنم

ثمتؽؿنمععاؼـةماألضاظقمميفمخاللمادؿكداممػذاماىقلماىدؼدمعنماظودائل،محق
صؾبماٌوضوع.مومؼشؽلمعقدانماظرؼاضةمبؼوتهماٌؿغريةميفماظزعان،مذباالمظؾؿطؾققم

ماظؼراراتمممممممممم مغوسقة معن ماغطالضا ماألحباث معن ماظـوع مػذا مورؼب مضصد اٌـاظي
موماظؿغقرياتماٌلؿؼؾؾقة.

ماظػا معؿعدد معرصد مإغشاء ميف مغاجقة مظؿفربة ماظؿطرق مغؼرتح مسؾقه، سؾني،مو
(.مومغرشبمأؼضامJuraزعين،معوّزعمسؾىمذؾؽةماإلغرتغتمبنضؾقمماىورام)م-ذباظي

مأخرىمبػرغلام ميفماٌاضيميفمأضاظقم ممتمادؿكداعفا مغاجعة مجّد مممميفماظؿعرؼفمبلداة
ومذظكمعنمخاللمرجوسـامإظبمايقـقاتماًاصةمبشرطائـامومإظبمادؿعراضـامظؾقؾولم

مماٌؼرتحة.

ذععطقات.م–صاسؾونمم–إغرتغتمم–معرصدم–مإضؾقمم:ذاظؽؾؿاتذادلػتاحقة

مزيدةذسواعلذجوػرؼةذظػفمذاألضاظقمذاظرؼاضقةذ:ظوؼقكذراصـال

ماٌؼالمذرحماظؿوزؼعماجملاظيمظؾـشاراتماظرؼاضقةمومإغشاءماألضاظقمم ؼؼرتحمػذا
مأدلامضرورؼةمأليمهؾقل.مومميـحم اظرؼاضقة،ممخلةمسواعلمجوػرؼةمباسؿؾارػا

ولماظؽـاصةمطبضعمظؽلممماردةميفمغشاطمرؼاضي؛مومؼؿعرضماظؿوزؼعماظلؽاغيمعػع
مظػفمم مضرورؼا مأعرا ماألضل مسؾى مؼؽن ممل مإن مإصطـاسقة مظلريورة ماظرؼاضي اظودط
اظؿعقنيميفمبعضماظرؼاضات،مصاظؿوزؼعماجملاظيمؼعطيمبعدامتارطبقاممومإجؾارؼا،م
مُؼؿ ماظوادع ماالجؿؿاسيممبػفوعه مصننماجملال مععارضة، ماألعرمربل مطان مإن ؽنمو

ماظدؼـاعقةم متؾدو ماألخري، ميف مو ماظصققح. ماظؿقؾقل مدّؾم مادؿعؿال مبوادطة إدراطه
ماجملاظقةماظداخؾقةمظؾودطماظرؼاضيمبوصػفامترطقؾةمععقـةمومعفؿة.م
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ذ ذعورو: ذاظرؼاضأريد ذظدودقوظوجقا ذعتجددة ذأم ذجدؼدة ذإذؽاظقات ذذذذذذ؟ذة
ذعنذوجفةذاظـظرذاظتارخيقة،ذاهلوؼاتقةذوذاظؼاغوغقة

مظؾـشاطممؼعؿرب ماظؼاغوغقة ماظلودقوظوجقا مإظب ماظرؼاضة مدودقوظوجقا معن االغؿؼال
مجدؼدم مععقاري محؼل موجود متمدس ماظيت ماظؼواغني مو ماظؼواسد معن مساٌا اظرؼاضي

معؿؿـلميفم)صرضقةماظؿفدؼدمسنمررؼقماىاغبماظؼاغوغي(.
ؾةمظؾقرطةماظرؼاضقةمذؽلمتـظقممضبددماٌعاؼريماٌشرتطةمتضػيماظؿـؿقةماٌلؿؼ

مترتقبم مؼؿم ماهلاوؼةموماحملرتصة. ماظؼواسدماًاصةمباظرؼاضة ظؾؿلابؼةماظرؼاضؾةمو
مؼؿّوجمػذام مو ماظرؼاضيمسؾىمأدسمشريماحرتاصقة. ماظؼواسدمعنمخاللماظؿـظقم ػذه

ماظؿلطق معنمخالل ماظوحدة مدريورة ماظرؼاضقة مظؾقرطة مأنماظؿعرؼفماظداخؾي مسؾى د
مؼطرحمػذام مطؿا مضاغونماظدوظة. معلؿؼالمسن مضاغوغقا ماظرؼاضيمؼشؽلمتـظقؿا اظـظام
اظؿلطقدماظذيمؼؿوضفمعصدرهمسؾىمغزاعمضائممبنيماظلؾطةماظرؼاضقةمومدؾطةماظدوظةم
مومسؾقه،مؼعؾنم ماظؼاغونماإلداري،متلاؤالمحولمتعرؼفماظؼاغونماظرؼاضي. يفمإرار

مشقابماظؼاغ مأوال ماظؼاغوغي مالماظػؽر ماظرؼاضقة ماظؼواسد مأن مو مباظرؼاضة، ماٌؿعؾق ون
تؿضؿنمبعدامضاغوغقامععقـا،محبقثمالمتؿصلمباظؼاغونمإالميفمحاظةمتضؿـفامربؿوىم

ماظؼاغوغيمممممم ماظؿـظقم مشقاب ميف ماٌؿؿـؾة ماٌؾادرة مػذه متشّؽل ماظدوظة. مظؼاغون اظشرسقة
ضقة،مومػوماألعرماظذيمظؾرؼاضةمإظبمسدممأخذمبعنيماالسؿؾارمسؼالغقةماٌـظوعةماظرؼا

ؼـفرمسـهمإسادةماظـظرميفماظؼواسدماظرؼاضقةماظؿؼـقةماظيتمتلؿفقبمٌـطقمصققح،م
ؼعؿؿدمسؾىماًصوصقةماظرؼاضة.مومهلذاماظلؾب،مؼعؿربماظؿصورماظـاغيمأنمضاغونم
مظنمؼصؾحماظؼاغونم مو ماظؼاغوغقة. ماظؿعددؼة مؼؿوضفمسؾىمغظرؼة اظـشاراتماظرؼاضقة

م،مومظؽنمدقؽونمحاصلمهصقلمعـظممظـشاطمضؾلمطلمذيء.صؼطمغؿاجامٌعقارمعا
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