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إمياغقؼؾمشرؼغقار:ماظشؾؽات،ماظؿؿدّنموماظـزاساتميفماظصقراء م

م

ػـاكموددمظؾدصؼماظؿفاري،معـدمبعضماظعشرؼات،مبنيماٌـقدرؼنيماإلثـقنيم
ظؾصقراء ماظذي متـفر مسـف مهقالت ماضؿصادؼة ،ماجؿؿاسقة مو مذباظقة مجد مػاعة.ممممم
ومعـمصقراءمخاعؾةمأثـاءماظػرتةماالدؿعؿارؼة،مأصؾقتماظصقراءمعـمجدؼدمعـطؼةم
سؾقر،مبػضؾمايرطةماظؿفارؼةموماهلفراتماظيتمداػؿتميفمهضرػا.مومتعرفم
ػذهمايرطاتماضطرابامبلؾبمبعضماًالصاتمايدودؼةمؼنبماظدولموماظصراساتم
اهلقؼاتقةم(اٌؿؿردؼـماظطقارقميفماٌاظلموماظـقفر).مإنماظـرواتماظؾرتوظقةموماٌـفؿقةم
ظؾصقراء مو ماظيت متلعك ماظؼقى ماظعظؿك ميف ماظعامل مإىل ماظلقطرة مسؾقفا ،متزؼد معـم
ػشاذةمػذهماظؿدصؼاتماظيتمميؽـم-ادؿـادامسؾكمػذاماٌـطؾؼ-ماظؿشؽقؽمصقفاموميفم
أيموضت .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :مذؾؽات موارؼة م– مػفرات م– ممتدن م– محدود م-م
صراساتمػقؼاتقةم-مرقارق .م
سؾداهلل مخقاري :مأزعة ماظقاحات ماظؿؼؾقدؼة يف ماظصقراء ماىزائرؼة :مواحةم
رقظؼةممنقذجا م
تؼعمبؾدؼةمرقظؼةميفمإضؾقؿماظزؼؾانماظغربل،موػلمتشؿفرمبقاحؿفاماظؼدمية،ماظيتم
تعقدمإىلماظعفدماظروعاغل،مواظيتممتؿاز مبـقسقةممتقرػا اىقدةم(دضؾةمغقر)،مطؿام
تشؿفرمباظدورماإلضؾقؿلماظذيمتؾعؾفماظزاوؼةماظعـؿاغقة ضلمتعؾقؿماظؼرآن،مإالمأنمػذهم
اظقاحة ممتر ماظققم مبأزعة محادة مغاوة مسـ ماظؿقدع ماظعؿراغل ميف مربقط ماظقاحة،م
واالغؿشار ماٌؿزاؼد مظألغشطة ماًدعاتقة ماظيت متلؿؼطب ماظقد ماظعؿؾة ماظػالحقة،م
وتـاضصمعقاهماظلؼلمجراءمتزاؼدمسددماٌـاضبميفماحملقطاتماظػالحقةماٌلؿصؾقةم
حدؼـا.موطانمعـمغؿائجمػذهماألزعة،ماظرتاجعماٌذػؾمظإلغؿاجماظػالحل،مواٌغادرةم
ذؾف ماىؿاسقة مظلؽان ماظؼصر ماظؼدؼؿ ،مواظؿضاؤل ماٌؾققز ميف ماإلذعاع ماإلضؾقؿلم
ظؾزاوؼةماظعـؿاغقة .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :مأزعةماظقاحاتم– ماظطقظؼةم– مواحةماظـكقؾم– متؽؿنيم–م
اظؿـؼقبمسـماظؾرتول م-ماظؼصقر .م
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سابدمبـمجؾقد :مأوالدمدعقد،مواحةمشبقؾمضقرارة:ماظؿـؿقةماحملؾقةموإسادةم
تشؽقؾمذبؿؿعمتؼؾقدي م

ؼعقدماظػضؾميفمادؿؿرارموجقدمواحاتماظـكقؾميفماظؼقرارةمباظدرجةماألوىلمإىلم
اجملؿؿعماظرؼػلموصؿقدمثؼاصؿفموطذامتدخؾماظؼقىماظعؿقعقة .م
تؼقمماظػؽرةماألدادقةمهلذاماظؾقث،ماظيتمتدورمحقلمواحةمأوالدمدعقد،مسؾكم
ععاؼشة ماإلضؾقؿ ماظزراسل ،مثؿ مصفؿ ماظؿغريات ماىغراصقة مٌكؿؾػ ماٌشاػد ماحملؾقةم
،ويفماألخري،مرباوظةمعقضعةمرػاغاتمذبؿؿعمرؼػلمتؼؾقديمصغريمؼصـعمغػلفمعـم
جدؼد مسـ مررؼؼ مادؿكدام ماٌؤدلات ماٌعاصرة مظؾدوظة معـ مأجؾ متلقري مإضؾقؿفم
اىؿاساتل،مومذظؽمعـمخاللمضؿانماظؿـؿقةماحملؾقة.مو متؼقممػذهماألخرية مبشؽؾم
طؾريمسؾكمعلاسدةماهلقؽاتماظعؿقعقةماظيتمتعؿؾمسؾكمهلنيماظظروفماالجؿؿاسقةم
ظؾلؽانماحملؾقني .م
ومعـممثة،مدعكماظؼائؿقنمسؾكماألعرمإىلموضعمسددمعـماإلجراءاتماظؿفقؽقةم
عـذ مبداؼة مػذه ماألظػقة ،موغذطر معـ مبقـفا مإسادة مترعقؿ ماظرتاث ماٌادي م(اظػؼارة،م
اظؼصقر ،ممحاؼة ماظؾقؽةح ماخل .)...مطؿا ممسقت مسؿؾقة مإسادة متشؽقؾ ماظؾـقاتم
االجؿؿاسقةمباٌشارطةميفمايقاةماظلقادقةماحملؾقةمبفدفماظؿلقريمايلـمظشؤونم
اظؾؾدؼة.مصققحمأنمػذاماظـؿقماحملؾلمؼلؿحمبؿقلنيماإلرارماٌعقشلمظلؽانمأوالدم
دعقد،موظؽـمأؼضامؼطرحماظلؤالماٌزدوجماٌرتؾطممبصريماظزراسةماظقاحاتقةماحملؾقةم
واٌقؾمإىلمررؼؼةمادؿفالكمحضريمجذاب.
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :مأوالد مدعقد م -مضصق مضقرارة م -مإسادة مخؾؼ ماجملؿؿعم

اظؿؼؾقديم-ماظػؼارةم-مررؼؼةمادؿفالكمحضريم-ماظؿلقريماظؾؾدي .م

سزؼزمبـمراظب:مضخماٌقاهموماظؿصقّرميفموادي ماظذراعماٌؿقدط:مواحةمشبقؾم
عزضقطةم(اٌغرب)ممنقذجا م
تؿؿقز مواحة معزضقطة ماٌؿقاجدة مبعاظقة مدرسة مباىـقب ماٌغربل مباظؿؽـقػم
اظػالحل،مغظرامظؿقصرػامسؾكمعقاهماظلؼل.مومحاظقا،مومععمغدرةماٌقاهمبلؾبمتقاظلم
دـقاتماىػافموإغشاءمددماٌـصقرماظذػيب،مصؼدماضطرمععظؿماظػالحقنمإىل مضخم
اٌقاهماىقصقةمظلدمحاجقاتماظزراسة،مخاصةمذفرماظـكقؾموايؾقب.مظؽـمػذام
االدؿغاللمشريماٌعؼؾـمظؾؿقاردماٌائقةمأدىمإىلمتدػقرماظـظامماظؾقؽل.مممامؼلؿقجبم
اظؿدخؾميؿاؼةماظـرواتماٌائقةمواظـراتماظقاحل .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:مواحةم–مضخماٌقاهم–ماظؿصقرم–مايؿاؼة .م
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سؾدماظؽرؼؿمداود:ماظؿّفقؽةماٌائقّةمومتؽقّنماألضاظقؿ:محاظةمواحاتمرجقؿمععؿققم
(اىـقبماظؿّقغلل) م

وماغطالضامعـمدرادةمحاظةمواحاتمرجقؿمععؿقق،ماٌقجقدةميفمأضصكماىـقبم
اظغربلماظؿّقغللمسؾكمعؼربةمعـمايدودماىزائرؼّة،متطرحمػذهماظدرادةماإلذؽاظقّةم
اظعاعّةماٌُرتؾطةمباظلّقادةماإلرادؼّةمظؾدّوظة،ماهلادصةماىلمتـؿقةماٌـارؼماظصّقراوؼّةم
اهلاعشقّةمظغرضمتـؾقتمعـمبؼلمعـماظرّحّؾموماظؿّقؽّؿميفماجملال.مومتؿعرّضميفم
سـصرمأوّلمإىل محملةمتارخيقّةمسـماٌراحؾماٌُكؿؾػةمظؾـاءماظؿّرابماجملاظلميفمػذهم
اٌـارؼ،مبقادطةمتعؾؽةماٌقاردماٌائقّةماألحػقرؼّةماٌُؿقصّرةميفماٌـظقعةماٌائقّةماىقصقّةم
ظؾصّقراءماظشّؿاظقّة،مومإغشاءماظقاحاتماىدؼدة؛مثؿّمتلؿعرضمايصقؾةماإلجؿؿاسقّةم
وماإلضؿصادؼّةموماظؾقؽقّةمظعؿؾقّاتماظؿّفقؽة.مومتصؾميفماألخريماىلمبقانمربدودؼّةمبـاءم
اجملاالت ماظؿّرابقّة مبقادطة ماظؿّفقؽة ماٌائقّة ميف مػذه ماٌـارؼ ماظصّقراوؼّة مو مضرورةم
اغؿفاجمادارةمرذقدة مومتشارطقّةمظؾؿقاردماٌائقّة،مومتـقؼعماألغشطةماإلضؿصادؼّةمشريم
اظػالحقّةمظؿكػقػماظضغطمسؾكماٌقاردماٌائقّةميفمإرارمبرغاعجمبـاءمتُرابلمعُؿؽاعؾ .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:مواحاتم-مرجقؿمععؿققم–ماٌاءم -بـاءماظؿّرابماجملاظلم–م

اظؾقؽة .م

ربؿدمحداؼد:مدقادةماالدؿصالحمماظزراسلميفماظقدطماظلفيب ميفماهلضابم
اظعؾقامظؾفـقبماظقػراغلم(اىزائر):مرباوظةمحقصؾة م
تعدماهلضابماظعؾقامظؾفـقبماظقػراغلمعـطؼةمذاتمرابعمرؼػلمطانمومالمؼزالم
اظرسلمصقفامػقماظـشاطماألدادل.مإنمدقادةماالدؿصالحماظزراسلماٌطؾؼةمعـذمدـم
اظؼاغقنماٌؿضؿـمايصقلمسؾكمعؾؽقةماألراضلماظزراسقةمدـةم،5791مطاغتمػلم
اظلؾب ميف متعؿقؿ مػذه ماظعؿؾقة مسؾك مطاعؾ ماظػضاء ماظلفيب .مو مإن مطان ماٌربقنم
ؼػؿؼدونماًربةماظالزعةميفمذبالماظزراسة،مصؼدمتؾـقامػذهماظلقادةمبشؽؾمطؾري،م
حقث ممتـؾت مأػداف مػده ماألخرية ميف ماظزؼادة معـ ماٌلاحة ماظزراسقة مو مطذا مرصعم
اإلغؿاجقة.مإنماظرػان،مباظـلؾةمهلؤالءماظلؽانمواهمػذهمايرطة،مؼـعؽسمأدادام
يفمهصقؾماألراضلماظيتمحددػاماظؼاغقن،ممبفردمأنمؼـفحماظزارعميفمإدؿصالحم
األرضماظيتمحصؾمسؾقفا،مومظؽـمأؼضاماظؼقاممباظزراسةميفماظػرتةماظيتمعـعمصقفام
ايرثمعـعامباتا.موضدمزادمػذاماظرػانمحدّهمبعدمتطؾقؼماٌكططماظقرينمظالدؿصالحم
اظزراسلمدـةم،5111مباسؿؾارمأنمػذاماظربغاعجمضاممبؿؿقؼؾماٌعداتماظزراسقةمبشؽؾم
دكل م( مبـاء مصفارؼج ،مدبزؼـ ماٌقاه ،مترطقب مغظام ماظري مباظؿـؼقط ،محػرم
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اآلبار.)...مومسؾكماظرشؿمعـمػذهماإلساغات،متؾدوماظـؿائجماٌؾؿقدةميفمأرضماظقاضعم
شريمعؼـعة،مذظؽمأنمبعضماٌـارؼماٌروؼةمصؼط،موماظيتمأغشأتميفمغػسماإلرار،م
نقتميفمسؿؾقةماالدؿصالحماظزراسل.مومععمأخدماٌلاحاتماٌروؼةمبقصػفامعـاالم
سـ م مبؾدؼة ماظؾقض ،مند مأن ماظؿقؼقؼات مضد مبقّـت مػذا ماظؿػاوت ميف مناحم
االدؿصالح ماظزراسل .مصؾعض مسؿؾقات ماإلدؿصالح منقت مو ماظؾعض ماآلخر مباءم
باظػشؾ موػذا مباظرشؿ معـ مسؿؾقات ماظؿؿقؼـ م(م.و.ت.ز) .مؼؾدو مأغف معـ ماظضروريم
اظؽشػمسـمعقؽاغقزعاتمػذهماظؿفربةمظؾؿكػقضمعـمغلؾةماظػشؾموماٌلاػؿةميفم
ناحمػذهماظعؿؾقةماظصعؾةميفمػذهماٌـارؼماظيتمؼفقؿـمسؾقفاماظـشاطماظرسقي .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :ماهلضابماظعؾقاماظلفؾقةم– ماظرسلم -ماظؿـؿقةماظزراسقةم-م
هصقؾمعؾؽقةماألراضلماظزراسقةم-ماٌكططماظقرينمظالدؿصالحماظزراسل .م

صؾقراغسمبروغدو:ماظؾزغاسماظزراسلموماظؿـؿقةميفمعـطؼةمدؼقانماظـقفرم(عاظل) م

إن متطقر مدقق مايؾقب ماظعاٌقة مو متػشل مأسؿال ماظشغب مجعؾت معـ ماألعـم
اظغذائل،مأطـرمعـمأيموضتمعضك،مإحدىمأوظقؼاتماظلقادقةماظزراسقةميفمبؾدانم
اىـقب.موميفمػذاماظلقاق،مؼعدماٌاظلمأحدمأػؿماظؼقىماظزراسقةماىفقؼةماظؽربى.م
ومضدممتمتلكريمبراعجمضكؿةمظؿففقزمأغظؿةماظريمبدؼقانماظـقفرمممامأنرمسـفم
تغقريمملمؼلؾؼمظفمعـقؾ ،مطؿاممتماظؿشؽقؽميفممنقذجماظؿـؿقةماظؼائؿمسؾكماظزراسةم
األدرؼةمٌصؾقةمترضقةماظؿفارةماظزراسقةميفمإرارمخقصصةماألراضل .م
ومؼؾدومأنمػذهماٌـطؼةماظيتمػلمسؾكمسؿؾةماظؿؽقؼـمعـمجدؼد،مسؾكماٌلؿقىم
االجؿؿاسلموماظػضائل،متعرفميفماظقضتمذاتفمتعدؼالمدقدققمإضؿصادؼامومبقؽقا .م
ػذا ،ميف محني مأن ماظؿقجف مسبق ماظؿفارة ماظزراسقة مظؿأعني ماظذخرية ماظغذائقةم
ظؾؿاظلموماظؾؾدانماجملاورةمػقمأعرمؼـريماظؽـريمعـماظؿقػظات .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :مدؼقان ماظـقفر م– ماظري م -ماظزراسة ماألدرؼة م -ماظؿفارةم
اظزراسقةم-متلقريماٌقاردماٌائقةم-مهصقؾماألراضل .م

عارتنيمدروزدز:ماىغراصقامايضرؼةمسؾكماهلاعش مأذؽالمومدريورةماظؿؿدنم
اظصقراويماٌصريم(بادؿــاءماظدظؿامومواديماظـقؾ)م 6002-9191م
بعدمعرورمضرنمعـماظزعـمأصؾحمسددماظلؽانمبصقراءمعصرمؼضاػلم179111م
غلؿة،مبعدمأنمطانمؼؾؾغم 110111مغلؿةمدـةم،5719محقثمؼؿقزعمػؤالء اظلؽانم
سؾكمرقلماهلقاعشماظلاحؾقة،ماٌـارؼماظـائقةموممخلةمواحاتمزبؿؾػة.موماغطالضام
عـمغؿائجماألحباثمايدؼـةمحقلماظصقراء،مؼؿؾنيمأنماظؿؿدن،مأيمتغريمغشاطم
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اظلؽان،مأمناطماظلؽـ،ماٌؿارداتماالجؿؿاسقةموماظؿؾادالت،مميـؾماظؿققلماألطـرم
أػؿقةميفماظلؿنيمدـةماألخريةمباظـلؾةمهلذهماألضاظقؿ.مومعـممثة،مؼفدفمػذاماٌؼالم
إىلمععاؼـةمررقماغؾعاثمػذهماألذؽالماىدؼدةمظؾؿـظقؿماالجؿؿاسلموماظػضائلميفم
اظصقراءماٌصرؼة.ومإنمطانماظؿؿدن،محؿكمدـةم،5771مؼعدميفماٌؼامماألول،معـم
اخؿصاصماظدوظة،مصلـقاولمأنمغػفؿماظػرتةماظيتمتؾـتمصقفامدقاداتماظؿفقؽةم
اٌصرؼة ماٌلار ماظؿؿدغل مبشؽؾ مإرادي .مو مباٌقازاة معع مػذا ماظؿقؾقؾ ماًاصم
باظلقادات ماظعؿقعقة مظؾؿفقؽة ماظعؿراغقة ،مدـقاول مأؼضا ،مهدؼد مخصائص مػذام
اظؿققلماظعؿراغل .م
و ميف ماألخري ،مدـرى ماظؽقػقة ماظيت متطرح مبفا مضضقة معلؿؼؾؾ مػذه ماظػضاءاتم
اظعؿراغقةماظصقراوؼةماٌصرؼةمبنيماظؿقررماالضؿصاديموموـقدماجملؿؿعماٌدغل .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :مجغراصقا م– ممتدن معصغر م– متـؿقة م– مصقراء معصر م–م

واحة .م

بدراظدؼـ مؼقدػل :معدؼـة مأدرار موصؼ ماظلقاق مايضري ماىدؼد :مسبق مإسادةم
تـظقؿماجملالماىفقيمظألضاظقؿماظصقراوؼةماىـقبقةماظغربقةمظؾفزائر م

أثرتماظرتضقةماإلدارؼةممظؾعضماظؿفؿعاتماظلؽاغقةميفماظصقراءماىزائرؼةمسؾكم
اظعالضاتماجملاظقةماظؿؼؾقدؼةماٌؾـقةمسؾكمأداس ماظؿؾادالتماالضؿصادؼةموماظـؼاصقةم
اٌقروثة معـذ مضرون مدابؼة ،مسؾك ماثر زفقر ماظعدؼد معـ ماظـشارات ماًدعاتقةم
واظؿفارؼةماىدؼدةميفماظؿفؿعاتماٌرضاة.مومضدمأدىمذظؽمإىلمضؾبمعـطؼماظؿؾادالتم
االضؿصادؼةموايرطاتماظؾشرؼة مسؾكماٌلؿقىماحملؾل،ماظقرينمومحؿكماىفقي-م
اظدوظل مهلذه ماٌـارؼ معـ مجفة ،موإىل مهقالت ميف ماجملؿؿع ماحملؾل معـ مجفةم
أخرى .مومتـؾ معدؼـة مأدرار ماظيت ماطؿلؾت ماظعدؼد معـ ماظقزائػ ماًدعاتقةم
واظؿفارؼة ممنقذجا محقا مظؿؾؽ ماظؿققالت ،ممسقت مهلا مباالغدعاج ميف ماظشؾؽةم
ايضرؼةماظقرـقة .م
و مأدت مبرذبة ماظعدؼد معـ ماظؿففقزات مذات ماٌلؿقى ماظعاظل معـؾ ماىاععةمم
واٌلؿشػك مإىلمتطقرمذباالتمغػقذمعدؼـةمأدرارمسؾكمعلؿقى ماألضاظقؿماظصقراوؼةم
اجملاورة،معدرجةمإؼاػاميفمذؾؽةماًدعاتماىاععقةمواظصققةماظقرـقة.مصكصم
إذعاعماىاععةمجؾمتؾؽماألضاظقؿمإضاصةمإىلمعـارؼماظلفقلماظعؾقاماظغربقة،مبقـؿام
ملمتؿعدمذباالتمغػقذماٌلؿشػكمحدودماألضاظقؿماحملؾقةمظؿقاتموضقرارة،موبدرجةم
أضؾمتقدطؾت.موتعؽسمذؾؽةماظـؼؾمطـاصةمتؾؽماظؿؾادالتمععماٌـارؼماظصقراوؼةم
عـؾمبشار،مشرداؼةمومتـرادت.م م
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ومعـماظـاحقةماالضؿصادؼة،ممسحماظؿطقرماظقزقػلمٌدؼـةمأدرارموتطقرممذؾؽةم
اظـؼؾممبربوزمصؽةمجدؼدةمعـماظؿفارماظشؾابماظؼادعنيمعـممشالماظؾالد،موصؼمعـطؼم
حؾؼات معفـقة متشرتك ميف مأصقهلا ماىغراصقة م .مأصرزت مػذه مايؾؼات مرباورم
وارؼةمعؿكصصة،ممسقتمظؾؿدؼـةمبؿقدقعمذؾؽاتفاماظؿفارؼةمواغدعاجفامبشؾؽةم
اظؿؾادالتماظقرـقة .م
و معـ ماظـاحقة ماالجؿؿاسقة ،مخؾؼت مػذه ماظدؼـاعؽقة مصؽات ماجؿؿاسقة مضقادؼةم
جدؼدةميفمودطماجملؿؿعماحملؾل،موػلمتؿشؽؾمعـماإلراراتماٌلؿؼدعةمعـممشالم
اظؾالدمإلدارة ماظشؤونماحملؾقة،مأعاممتراجعمػاعش مغػقذمرؾؼةماظـؾالء م(ماظشرصاءم
واٌرابطني) موتطقر متدرصبل مظػؽة مايراثني ،موصؼ معا مأعؾؿف ماظؿققالت مايدؼـة،م
ربدثة مإرباطا ميف ماظؾـقة ماالجؿؿاسقة ماظؿؼؾقدؼة .مطؿا متراجع متدرصبقا محؼؾ متأثريم
اظزاوؼا ماظيت مطاغت متعؿرب ماظػاسؾ ماظرئقلل ميف متـظقؿ ماظعالضات ماالجؿؿاسقةم
واالضؿصادؼة ،مٌا مهلا معـ مغػقذمدؼينمسؾكماظلؽانماحملؾقني،معؼابؾمتـاعك مدورم
اظلؾطةماإلدارؼةميفمتـظقؿموػقؽؾةماًدعاتماالجؿؿاسقة-االضؿصادؼة .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :مصقراء م– مادؿؼطاب م -مذباالت مغػقذ م– متؾادالت م-م
أدرار .م

دقديمربؿدمرراش:مأدرار،معـماظؼصقرمإىلماٌدؼـةماظؽؾرية م

ظؼدمإنرّمسـمتدخؾماظدوظةميفماظػضاءماظقاحاتلماظعدؼدمعـماظؿغريات.مصؿـمبؾدةم
رؼػقةمؼؼطـفام10111مغلؿة،مهقظتمأدرارمعؼرماظقالؼةمإىل معدؼـةمحؼقؼقةم-محؿكم
و مإن ممل مؼؽـ مذظؽ ميف ماظصؿقؿ م -مبلؾب ممترطز مشاظؾقة ماظلؽان مو ماظـشاراتم
اًدعاتقة مصقفا .مإن معدؼـة مأدرار ماظيت مطان مؼؼطـفا م 55911مغلؿة مدـة م5779م
و  11117مغلؿةمدـةم،5119مهؿقيمسؾكمأػؿماٌراصؼماظعؿقعقة،مومػلمال تػؿكءم
وذبمإظقفاماٌزؼدمعـماظلؽانماٌؤػؾنيمععماظؿقدعماٌؿزاؼدمظؾػضاءماظلؽاغل .م
إنمإغشاءماٌراصؼماىؿاسقةموماهلقاطؾماىدؼدةمظؿأرريماظلؽانماحملؾقنيمؼؿطؾبم
تقزقػمإضايفموماغؿؼائلمظؾلؽانماٌفاجرؼـ،مإذمتعاغلماٌـطؼةمعـمغؼصمذرؼعميفم
اإلرارات ماإلدارؼة مو معلؿكدعل ماظدسؿ ماإلداري مو ماظؿؼين ماظذؼـ مؼؿقاصد مأشؾؾفؿ،م
باظدرجةماألوىل،معـماظشؿالمثؿمعـمباضلموالؼاتماىـقب .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:مأدرارم–مضصقرم–مهقالتمسؿراغقةم–مػفرةم–مغشاراتم
خدعاتقة .م
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رقب مسـؿان مو مؼائقؾ مطقزعني :متقؿقؿقن ،متطقّر مو مرػاغات محاظقة مظقاحةم
صقراوؼةمجزائرؼة م

ظؼدمسرصتمتقؿقؿقن ،مو مػلمواحةمصقراوؼةمإذ متعؿربمساصؿةمضقرارةمومعدؼـةم
وصؾمبنيمإضؾقؿلمتقاتمومعقزاب ،متزاؼدامدميغراصقامعؾققزامعـذمدـةم ،5715مممام
أدىمإىلمتقدعمذباظلمطؾريمغؼؾماظقاحةمعـماظعؼؾـةماظؼصقرؼةميفماظعؿرانمإىلمعظفرم
ذبؿعةمصقراوؼةمممؿدةمذاتمعقرصقظقجقةمعؿعددةموماضؿصادمعؿفدد.مومؼرتؾطمػذام
اظؿقدع ماظعؿراغل مباظؿطقر ماظذي مسرصؿف موفقزاتفا مو مدسؿ موضعفا ماإلداري،مم
باإلضاصةمإىلمدورػاماظلقاحل.مظؼدمذغؾماظؼطاعماظـاظثمحقزامطؾريامسؾكمحلابم
اظـشاطماظزراسلماظذيمذؽؾمأحدمأدادقات ماضؿصادػامسربماظؿارؼخ.مإنماظؿققالتم
اٌاضقةموماياظقةمدقاءميفماجملالماظزراسلممأوميفماجملالماظعؿراغلموعؾمعـم
تقؿقؿقنمعـاالمحقاممظؼقاسماظؿطقراتميفماظقدطماظقاحل .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :اظقاحة م -ماظؿؿدن م -ماظؿققالت ماظلقدقق مإضؿصادؼة م–م
صقضارةم–مضصر .م

سؾدماظؼادرممحقدي:متطقرمحلمباظضقاحلمإىلمعرطزمتـشقط:مدبدابةم(بشار)م
منقذجا م

دقاءمتعؾؼماألعرمباإلرارماٌعقشلمظلؽانماظصقراء،ميفماظؼصقرمأوماظؾدوماظرحؾ،م
أوممبدنمجـقبماىزائر،مصإنمػذهماألخريةممتـؾماظققممعقضقعمػامميفماظدرادات.م
ومػؽذا،مصإنمدؼـاعقاتفاماظلقدققمذباظقةمػلمدؼـاعقاتمجدمعذػؾةمغظرامظلرسؿفام
ومحفؿفا .مو مبشار مػلمعـمبنيمػذهماٌدنماظيتمتعدمدؼـاعقاتفامايضرؼةمذاتم
أػؿقة مباظغة مغظرا مٌقؽاغقزعاتفا مو مدرسة متقدعفا .مإذ مأن متشؽقؾؿفام
اظلقدققدميغراصقةماٌعؼدة،مومهؾقؾفاماىغرايف،مؼؾؾغانمعـماألػؿقةممبؽانميفمصؽم
ذػرةمظعؾةماظػاسؾنيمظؾلريورةمايضرؼة.مصفذهمعدؼـةمأصؾفام"ضصرمسادي مربؽقمم
سؾقفمباالسبطاطم"ميفمبداؼةماظؼرنماظلابؼ،مو مضد مأصؾقتميفمشصقنمضرنمإحدىم
أطربمعدنماظصقراءماىزائرؼة .م
متؿدمبشارماظققمم،اٌؿقاجدةمبنيماظقادموماظغابة،مسؾكمرقلمأطـرمعـم51مطؾؿمعـم
اظشؿالمإىلماىـقب.مصفلمإذنمعدؼـةمال متػؿئ متؿؿددمومؼدسؿفاميفمذظؽمغشاطم
اضؿصاديمخدعاتلمبشؽؾمحصري،محقثمأغفامعرتؾطةمباالدؿـؿارماٌؾاذرمظؾدوظةم
و بقصػفامعؼرامعرطزؼامألطربمغاحقةمسلؽرؼةميفماظقرـمتؾعبمدورامأدادقا .م
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ومؼؾدوماظققم،مأنمدبدابة متشؽؾ مأطربمعـطؼةمذعؾقةميفمػذهماٌدؼـة،مأصؾقتم
تأخذمذؽؾمحلمميؾؽمعرطزؼة ميف ماظضاحقة،مومؼدخؾميفمعـاصلةمجدؼةمععمودطم
عدؼـةمبشار .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :اظضاحقةم–معرطزؼةم–متلقؼةم–محلم-مبشار .م
إؼؾقؾلمربرور:معلاػؿةميفموضعممنذجةم"سؿراغقة"مظؾؼصقرميفماظؼقرارة م
اظؼصقرمأوماإلضؿاونمػلمتؾؽمايصقنماٌؿؿدةمسؾكمررؼؼماظرحالتماظيتممطاغتم
تربطمبنيممشال مومجـقبمصقراءمإصرؼؼقا.موضدمأثارتمذخائرػاماظدصاسقةماػؿؿامم
اظؾاحـني ،مو مخباصة مأصقهلا ماظؿارخيقة ،مو مررق مبـاءػا مو متؼاظقد ماىؿاساتم
اظعرضقةماظيتمأوجدتفا .م
ؼرتؾطمحبــامبعؿؾقةموضعمتقؾقظقجقامظؾؼصقرمبقصػفاموحدة مسؿراغقةمظؾؿقاجدم
اظؾشريمباظصقراء .م
ومميؽــامادؿكداممعػفقمم"ماظعؿران"ماظذيمرقرهمابـمخؾدونمعـمضراءةمأصضؾم
ظػضاء ماظؼصر مبني ماٌدؼـة مو ماظرؼػ .متدخؾ مػذه ماظؿقؾقظقجقا ماظعؿراغقة ميف مإرارم
اظؿقؾقؾ ماظؿقؾقظقجل ماظؿؼؾقدي ،مبعد ماظلؿؽ ماظـؼايف مو ماظؿارخيل ،ماٌؿارداتم
و ررؼؼةماظلؽـمبغقةمإسادةمايقاةمإظقفا .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :اظلؽـماظصقراويم-مابـمخؾدونم-مأشؿم-مػـددةماىقرم
-متقؾقظقجقاماظؼصقر .م

صاؼزة مصدّؼؼ مأرضام :ماظػضاء ماٌؼدس مو ماظلؾطة ماظرعزؼة ميف ماظصقراء :متأثريم
اظشرصةماٌرابطنيميفمتلقريمعدؼـةماألػؼار م

متـؾماإلغلؾؿـمصؽةماجؿؿاسقةمتؤديموزقػةماظقدارةميفمذبؿؿعماظطقارقمطالم
أػؼار.مإغفؿمودطاءمبنيماظعاملماٌرئلموماظعاملمشريماٌرئل،مبنيماإلدالمموماظؿؼاظقد،م
وذظؽ مبػضؾ معؽاغؿفؿ مبقصػفؿ مرجال مدالم ،مبني ماىؿاسات مو ماألصراد ماظذؼـم
ؼعؿربونمأضراغا،ميفمسالضاتمذرف.موممبقجبمػذهماٌؽاغة،مصإغفؿمؼؼقعقنمبقزائػم
اظؿقؽقؿ موؼؤدون موزقػة ماٌقجف ماًػل .مو مػؿ مسؿقعا مؼـقدرون معـ مدالظة مغؾقؾةم
ظؾشرصة مضدعت معـ متاصقالت ماٌغربقة مأو مأؼضا معـ مجـقب ماظصقراء ،مأو معـ متؾؽم
األعاطـماظيتمأصؾقت مأدطقرؼةموماٌؿؿـؾةميفمتقعؾقطؿق ،مومطذظؽماظعاصؿةماظؼدميةم
األداق م "،متدعؽا" م( معؽة) مو ماٌلؿاة مأؼضا مإدقق م(اظلقق) :معؽان محؼقؼل مظؾؼاءم
و اٌؾادالتمتـقدرمسـفماظؼؾائؾماظدؼـقةمطؾمإدققم(مأصقابماظلقق).مإدققمػلم
أؼضامإحدىممأوىلمأبقابمدخقلماإلدالممإىلمإصرؼؼقام .م
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ؼؾدومأنماظرتحالمباسؿؾارهمررؼؼةمسقشمالمؼؿقاصؼمععمتطقرماإلدالمميفماٌـارؼم
اىؾؾقة معـ ماألػؼار م(عدن ،معلاجد ،ممجاسات ،محقاة ماجؿؿاسقة معرتؾطةم
باظؿفارة.)...مؼعدماظشرفمسـدماظطقارق،معـمذقؿماٌؼاتؾنيماظـؾالء،مععمأنماإلدالمم
طانمضدممسحمبظفقرمػؤالءماظشرصةميفمحؾؼاتمدؼـقة،معـمخاللمرؾؼةمهصؾتم
سؾكمدؾطةمرعزؼةمظؾفقؿـةمعقازؼةمظؾـظامماحملؾلماظؼائؿمسؾكمذرفماظؼؿال .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :أػؼارم–ماظشرصةم–مرقارقم–ماظلؾطةماظرعزؼةم–ماظطؾؾة .م
عصطػكمغقر مأؼاح:مجقؾقتل:ماهلقاعشماظؼصقىمظؾصقراء :ماظؿطؾعمإىل معصريم

ذرضل م

طشػماظرطقدماالضؿصاديماظذيمسرصؿفمجقؾقتلميفماظؿلعقـقاتمبشؽؾمواضحم
سـمػشاذةماضؿصادػاموتؾعقؿفمبشؽؾمؼؽادمؼؽقنمحصريمإىلماٌعاذاتماظعلؽرؼة .م
صؾعدمخضقسفامإىلماظؿعدؼؾماهلقؽؾلمدـةم 5771م،موإجؾارػامسؾك مخقصصةم
اٌؤدلات ماظعؿقعقة ،ممسقت مجقؾقتل مظؾؾدان ماًؾقج م ،موباألخص ماإلعاراتم
اظعربقةماٌؿقدة،مباظلقطرةمسؾكمجزءمطؾريمعـماضؿصادػا.مظؼدمطانمظؾدصؼماظـليبم
ظؾعقاصؿماظعربقة،مخاللمدـقاتم،5111متأثريمعزدوج.مصعؾكماٌلؿقىماالضؿصادي،م
مسقت ماالدؿـؿارات ماظعربقة مبإغعاش ماالضؿصاد مواظؿؼؾقص معـ مغلؾة متؾعقؿفام
اظؽؾريةمإىلماظؼقاسدماظعلؽرؼةماظغربقة .م
أعامسؾكمعلؿقىماهلقاطؾم(اٌقـاءماىدؼد،معـارؼماظـشاط)مصؼدمأدتمإىلمإسادةم
تـظقؿماظؾـقةمايضرؼة .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :جقؾقتلم–ماظؿعدؼؾماهلقؽؾلم–ماإلعاراتماظعربقةماٌؿقدةم
–ماظؿففقزاتماٌرصؽقةم–ماظؼقاسدماظعلؽرؼة .م

دارج مأورعق مو مطؾقؿقغؿني متقريي :ماظلقاحة ميف ماألوداط ماظرسقؼة مجبؿفقرؼةم
جقؾقتلمبنيمإسادةمتأوؼؾماظـؿاذجمموماٌلاراتماًاصة م

سرصتماظلقاحةميفمشضقنماظعشرؼةماألخريةمتغرياتمجذرؼة.مومضدممتماظؿصديم
ظؾعدؼدمعـماآلثارماٌشقـةمهلذاماظـشاطميفمبعضماألضاظقؿ موميفماظقضتمذاتفمزفرتم
سدةمبدائؾ،معـؾماظلقاحةماظؾقؽقة .م
ومهؿؾماظؼارةماإلصرؼؼقةماظصدارةمباظـلؾةمٌـؾمػذهماٌؿاردات.مصؿـماظرحالتم
سؾك مزفقر ماىؿال ماظصقراوؼة مإىل ماٌكقؿات ماإلؼؽقظقجقة ماٌاظقة ،متعد مػذهم
اظؽقػقاتماىدؼدةميفماظلػرمأطـرمأخالضقة،مذظؽمأغفامهرتممبشؽؾمأطربماألوداطم
اظطؾقعقةمومدؽانماٌـارؼماٌضقػة .م
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تظفرمجقؾقتل،مومػلمدوظةمتؼعمسؾكمػاعشماجملالماظصقراويموجفةمجدؼدةم
و مبدؼؾة مظؾلقاحة .مو ماغطالضا معـ مػذا ماٌـال ،مؼفدف مػذا ماٌؼال مإىل مهؾقؾم
اظلريوراتماظيت متعدماألصؾميفماظؿطقرماٌػاجئمهلذهماٌؾادراتمبنيمإسادةمتأوؼؾم
اظـؿاذجماظؽربىموماٌشارؼعماٌؾؿؽرة.مومعـممثة،مصإنمػذاماٌؼالممؼعرضماظـؿائجم
األوىلمظدرادةممتتمحقلمتطقرمػدهماألذؽالماىدؼدةمجبقؾقتل .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :جقؾقتل م– مإضؾقؿ م -مإدرتاتقفقات ماظؿـؿقة م -ماظلقاحةم

اىدؼدةم-ماظرسل .م

ربؿدمدقؼلل:ماظلقاحةميفماظصقراءماظؿقغلقة:ماظقاضعموماآلصاق م
تعدماظلقاحةماظؾقـقة ماظققممسـصرامأدادقاميفماظعرضماظلقاحلميفماٌـارؼم
اظصقراوؼة.محقثمخيصمػذامماظـقعمعـماظلقاحةمهدؼداماٌـطؼةماظلقاحقةم
ظغػلا-تقزور .مؼؾعب مضطب ماالدؿقؿام مىربا-زارزؼس مدورًا معفؿا ميف متـظقؿم
اظلقاحةماظؾقـقةميفماٌـارؼماظصقراوؼة.مإنمهؾقؾمصقرةماظلقاحةماظصقراوؼةم
اظيت متضعفا موطاالت ماظلػر ماألجـؾقة مسؾك ماٌـشقرات ماإلذفارؼة متؾني مأنم
اٌلاراتماظلقاحقةموماظؿفقالميفماظصقراءمػؿاماظقجفانماألدادقانمظؾلقاح .م
اهلدف معـ مػذه ماٌداخؾة مػق ماظؿػؽري ميف مدقاحة مبقـقة مداخؾ ماظصقراءم
اظؿقغلقة،مدرادةمتـظقؿفاماظػضائلمومهؾقؾماذؿغاهلا ماظؿفاريمسـدماظلقاحم
األجاغب .مطؿا مأغفا متلعك مإىل ماضرتاح معلارات مدقاحة مجدؼدة مضادرة مسؾكم
تـظقؿماظلقاحةمبشؽؾمأصضؾميفماظصقراءماظؿقغلقة .م

اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :متقغسم-ماظصقراءماظؿقغلقةم-ماظلقاحةماظؾقـقةم-مدقاحةم
اٌـؿفعاتم-معـظؿةماظرحالتماظلقاحقةم-موطاالتماألدػار .م

أغدري مالردقغق :ماظصقراءموػقاعشفا ،معقضقع مدرادل مربدد:مسبق مودؼدم
األحباثميفماجملاالتماظصقراوؼة

ظؼد مادؿػاد معؤمتر م"اظصقراء مو مػقاعشفا" معـ مإدفاعات مباحـني مؼـؿؿقن مإىلم
أجقالمومذباالتمزبؿؾػةمومضدممتكضمسـمذظؽمتـقعمطؾريميفماٌؼارباتموماغػؿاحم
وادعمظؾؿقجفاتماظؾقث .مو مميؽـماظؼقاممبؼراءتني.مأوال،مدارتماإلدفاعاتمحقلم
علائؾ معؿـاضضة :ماظصقراء معؼابؾ ماظؿصقر ،ماظؼقؿة ماظرعزؼة مو ماظرتاثقة مظؾصقراءم
عؼابؾماسبطاطمذباالتفا،ماظؾداوةماٌؿفددةمعؼابؾماظزؼادةميفماًؿقل،مومظؽـماألػؿم
أغفا ممسقت مبطرؼؼة مأطـر متطؾؾا ،ماظؿػؽري ميف ماظصقراء مباسؿؾاره مغظاعا مدؼـاعقا،م
خيضعمإىلماألحقالماىقؼة،ماظلقدقق-اضؿصادؼةمومثؼاصقة،مداخؾقةمومخارجقة،م
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اظيتمتلاػؿميفمتؼدعفامومهقهلام:مصببمإذامهؾقؾمضدرتفامسؾكماظؿؽقػمدقاءم
طـظامماؼؽقظقجلممأ ومطؿفالمدقدققثؼايف.مومسؾقفمصإنماظؾققثماٌعروضةميفمػذام
اٌؾؿؼكمتلؿحمبؿأدقسماظػفؿماظصققحمظؾصقراءمبقصػفامغظاعا .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :اظصقراء م– ماظؿصقر م– ماهلفرة م -ماظـؿق ماظلؽاغل م–م

اظلؽانم-ماٌاءم-ماظلقاحة.
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