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ميفماظصقراءموماظـزاساتماظؿؿّدناظشؾؽات،م:مإمياغقؼؾمشرؼغقار

منيقٌـقدرؼنيماإلثـػـاكموددمظؾدصؼماظؿفاري،معـدمبعضماظعشرؼات،مبنيما
مػاعة. مجد مذباظقة مو ماجؿؿاسقة ماضؿصادؼة، مهقالت مسـف متـفر ماظذي مممممظؾصقراء

ءمعـمجدؼدمعـطؼةمعـمصقراءمخاعؾةمأثـاءماظػرتةماالدؿعؿارؼة،مأصؾقتماظصقرامو
مومتعرف،مبػضؾمايرطةماظؿفارؼةموماهلفراتماظيتمداػؿتميفمهضرػا.مسؾقر

نبماظدولموماظصراساتمػذهمايرطاتماضطرابامبلؾبمبعضماًالصاتمايدودؼةمؼ
وماٌـفؿقةمماٌؿؿردؼـماظطقارقميفماٌاظلموماظـقفر(.مإنماظـرواتماظؾرتوظقةاهلقؼاتقةم)

ماظيتمتلعك مو ماظعاملاظؼقمظؾصقراء ميف ماظعظؿك معـممى متزؼد مسؾقفا، ماظلقطرة إىل
اظؿشؽقؽمصقفاموميفمم-ادؿـادامسؾكمػذاماٌـطؾؼ-ػشاذةمػذهماظؿدصؼاتماظيتمميؽـم

مأيموضت.

ماٌػؿاحقة: مماظؽؾؿات موارؼة مم–ذؾؽات مم–ػفرات مم–متدن م-حدود
م.رقارقم-صراساتمػقؼاتقةم

مخقاريسؾد ماظؿؼؾقدؼةم:اهلل ماظقاحات م أزعة ماظصقراء مواحةميف اىزائرؼة:
مرقظؼةممنقذجا

تؼعمبؾدؼةمرقظؼةميفمإضؾقؿماظزؼؾانماظغربل،موػلمتشؿفرمبقاحؿفاماظؼدمية،ماظيتم
ممتقرػا مبـقسقة مواظيتممتؿاز ماظروعاغل، ماظعفد مإىل مطؿام تعقد مغقر(، م)دضؾة اىقدة

إالمأنمػذهممضلمتعؾقؿماظؼرآن، تشؿفرمباظدورماإلضؾقؿلماظذيمتؾعؾفماظزاوؼةماظعـؿاغقة
ماظقاحة،ما مربقط ميف ماظعؿراغل ماظؿقدع مسـ مغاوة محادة مبأزعة ماظققم ممتر ظقاحة

ماظػالحقة،م ماظعؿؾة ماظقد متلؿؼطب ماظيت ماًدعاتقة مظألغشطة ماٌؿزاؼد واالغؿشار
وتـاضصمعقاهماظلؼلمجراءمتزاؼدمسددماٌـاضبميفماحملقطاتماظػالحقةماٌلؿصؾقةم

ػؾمظإلغؿاجماظػالحل،مواٌغادرةمحدؼـا.موطانمعـمغؿائجمػذهماألزعة،ماظرتاجعماٌذ
ماإلضؾقؿلم ماإلذعاع ميف ماٌؾققز مواظؿضاؤل ماظؼدؼؿ، ماظؼصر مظلؽان ماىؿاسقة ذؾف

مظؾزاوؼةماظعـؿاغقة.

م–تؽؿنيمم–واحةماظـكقؾمم–اظطقظؼةمم–أزعةماظقاحاتمماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:
ماظؼصقر.م-م اظؿـؼقبمسـماظؾرتول
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رة:ماظؿـؿقةماحملؾقةموإسادةمأوالدمدعقد،مواحةمشبقؾمضقرام:سابدمبـمجؾقد
مذبؿؿعمتؼؾقديمتشؽقؾ

اظػضؾميفمادؿؿرارموجقدمواحاتماظـكقؾميفماظؼقرارةمباظدرجةماألوىلمإىلمؼعقدم
ماجملؿؿعماظرؼػلموصؿقدمثؼاصؿفموطذامتدخؾماظؼقىماظعؿقعقة.

تؼقمماظػؽرةماألدادقةمهلذاماظؾقث،ماظيتمتدورمحقلمواحةمأوالدمدعقد،مسؾكم
ماظ ماإلضؾقؿ ماحملؾقةمععاؼشة مٌكؿؾػماٌشاػد ماظؿغرياتماىغراصقة مصفؿ مثؿ زراسل،

،ويفماألخري،مرباوظةمعقضعةمرػاغاتمذبؿؿعمرؼػلمتؼؾقديمصغريمؼصـعمغػلفمعـم
مادؿكد مررؼؼ مسـ مأجدؼد معـ مظؾدوظة ماٌعاصرة ماٌؤدلات مإضؾقؿفمام متلقري جؾ

بشؽؾممتؼقممػذهماألخريةمظؽمعـمخاللمضؿانماظؿـؿقةماحملؾقة.مواىؿاساتل،مومذ
طؾريمسؾكمعلاسدةماهلقؽاتماظعؿقعقةماظيتمتعؿؾمسؾكمهلنيماظظروفماالجؿؿاسقةم

مظؾلؽانماحملؾقني.
مإىلموضعم سددمعـماإلجراءاتماظؿفقؽقةمومعـممثة،مدعكماظؼائؿقنمسؾكماألعر

م)اظػؼارة،م ماٌادي ماظرتاث مترعقؿ مإسادة مبقـفا معـ موغذطر ماألظػقة، مػذه مبداؼة عـذ
ماظؾقؽةح ممحاؼة مماظؼصقر، ماظؾـقاتممطؿااخل...(. متشؽقؾ مإسادة مسؿؾقة مسقت

االجؿؿاسقةمباٌشارطةميفمايقاةماظلقادقةماحملؾقةمبفدفماظؿلقريمايلـمظشؤونم
اظؾؾدؼة.مصققحمأنمػذاماظـؿقماحملؾلمؼلؿحمبؿقلنيماإلرارماٌعقشلمظلؽانمأوالدم

ؾقةمقةماحملاظقاحاتمةدعقد،موظؽـمأؼضامؼطرحماظلؤالماٌزدوجماٌرتؾطممبصريماظزراس
 ررؼؼةمادؿفالكمحضريمجذاب.مإىلؾمواٌق

ماٌػؿاحقة: ممأوالدماظؽؾؿات مم-دعقد مضصق مخؾؼم-ضقرارة اجملؿؿعممإسادة
ماظؿلقريماظؾؾدي.م-ررؼؼةمادؿفالكمحضريمم-اظػؼارةمم-اظؿؼؾقديم

ؿقدط:مواحةمشبقؾماٌراعماظذمواديضخماٌقاهموماظؿصّقرميفم:مسزؼزمبـمراظب
مجاعزضقطةم)اٌغرب(ممنقذ

معزضتؿ مواحة مباظؿؽـقػمؿقز ماٌغربل مباىـقب مدرسة مبعاظقة ماٌؿقاجدة قطة
ععمغدرةماٌقاهمبلؾبمتقاظلممومحاظقا،وماظػالحل،مغظرامظؿقصرػامسؾكمعقاهماظلؼل.م

ضخممذػيب،مصؼدماضطرمععظؿماظػالحقنمإىلدـقاتماىػافموإغشاءمددماٌـصقرماظ
اظـكقؾموايؾقب.مظؽـمػذاماٌقاهماىقصقةمظلدمحاجقاتماظزراسة،مخاصةمذفرم

االدؿغاللمشريماٌعؼؾـمظؾؿقاردماٌائقةمأدىمإىلمتدػقرماظـظامماظؾقؽل.مممامؼلؿقجبم
ماظؿدخؾميؿاؼةماظـرواتماٌائقةمواظـراتماظقاحل.

مايؿاؼة.م–اظؿصقرمم–ضخماٌقاهمم–واحةمماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:
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حاظةمواحاتمرجقؿمععؿققمم:تؽّقنماألضاظقؿاظّؿفقؽةماٌائّقةمومم:سؾدماظؽرؼؿمداود
ماظّؿقغلل()اىـقبم

اغطالضامعـمدرادةمحاظةمواحاتمرجقؿمععؿقق،ماٌقجقدةميفمأضصكماىـقبموم
اإلذؽاظّقةمماظدرادةتطرحمػذهمم،اظغربلماظّؿقغللمسؾكمعؼربةمعـمايدودماىزائرّؼة

م ماٌـارؼ متـؿقة ماىل ماهلادصة مظؾّدوظة، ماإلرادّؼة مباظّلقادة ٌُرتؾطة ما اظّصقراوّؼةماظعاّعة
متؿعّرضميفماهلاعشّقةمظغرضمتـؾقتمعـمبؼلمعـماظّرّحؾموماظّؿقّؽؿميفما جملال.مو

ٌُكؿؾػةمظؾـاءماظّؿرابماجملاظلميفمػذهممسـصرمأّولمإىل حملةمتارخيّقةمسـماٌراحؾما
ٌُؿقّصرةميفماٌـظقعةماٌائّقةماىقصّقةم اٌـارؼ،مبقادطةمتعؾؽةماٌقاردماٌائّقةماألحػقرّؼةما

اظقاحاتماىدؼدة؛مثّؿمتلؿعرضمايصقؾةماإلجؿؿاسّقةممإغشاءّصقراءماظّشؿاظّقة،مومظؾ
تصؾميفماألخريماىلمبقانمربدودّؼةمبـاءمةموماظؾقؽّقةمظعؿؾّقاتماظّؿفقؽة.موموماإلضؿصادّؼ

مضرورةم مو ماظّصقراوّؼة ماٌـارؼ مػذه ميف ماٌائّقة ماظّؿفقؽة مبقادطة اجملاالتماظّؿرابّقة
ومتشارطّقةمظؾؿقاردماٌائّقة،مومتـقؼعماألغشطةماإلضؿصادّؼةمشريمماغؿفاجمادارةمرذقدة

ماظػالحّقةمظؿكػقػماظضغطمسؾكماٌقاردماٌائّقةميفمإرارمبرغاعجمبـاءمُترابلمُعؿؽاعؾ.

م–مبـاءماظّؿرابماجملاظل -ماٌاءم–مرجقؿمععؿققم-مواحاتماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:
م.اظؾقؽة

ماظزراس:مربؿدمحداؼد ميفماهلضابملميفماظقدطماظلفيبدقادةماالدؿصالحم
م:مرباوظةمحقصؾةاظعؾقامظؾفـقبماظقػراغلم)اىزائر(

تعدماهلضابماظعؾقامظؾفـقبماظقػراغلمعـطؼةمذاتمرابعمرؼػلمطانمومالمؼزالم
اظرسلمصقفامػقماظـشاطماألدادل.مإنمدقادةماالدؿصالحماظزراسلماٌطؾؼةمعـذمدـم

ماألراضلم ماظؼاغقنماٌؿضؿـمايصقلمسؾكمعؾؽقة مدـة ،مطاغتمػلم5791اظزراسقة
ماظلفيب ماظػضاء مطاعؾ مسؾك ماظعؿؾقة مػذه متعؿقؿ ميف ماٌربقنمم.اظلؾب مطان مإن و

ؼػؿؼدونماًربةماظالزعةميفمذبالماظزراسة،مصؼدمتؾـقامػذهماظلقادةمبشؽؾمطؾري،م
مرصعم مطذا مو ماظزراسقة ماٌلاحة معـ ماظزؼادة ميف ماألخرية حقثممتـؾتمأػدافمػده

ن،مباظـلؾةمهلؤالءماظلؽانمواهمػذهمايرطة،مؼـعؽسمأداداماإلغؿاجقة.مإنماظرػا
ماظؼاغقن،ممبفردمأنمؼـفحماظزارعميفمإدؿصالحم يفمهصقؾماألراضلماظيتمحددػا
األرضماظيتمحصؾمسؾقفا،مومظؽـمأؼضاماظؼقاممباظزراسةميفماظػرتةماظيتمعـعمصقفام

قرينمظالدؿصالحموضدمزادمػذاماظرػانمحّدهمبعدمتطؾقؼماٌكططماظم.ايرثمعـعامباتا
،مباسؿؾارمأنمػذاماظربغاعجمضاممبؿؿقؼؾماٌعداتماظزراسقةمبشؽؾم5111اظزراسلمدـةم

محػرم مباظؿـؼقط، ماظري مغظام مترطقب ماٌقاه، مدبزؼـ مصفارؼج، مبـاء م) دكل
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اظـؿائجماٌؾؿقدةميفمأرضماظقاضعمسؾكماظرشؿمعـمػذهماإلساغات،متؾدومموماآلبار...(.
ارؼماٌروؼةمصؼط،موماظيتمأغشأتميفمغػسماإلرار،مشريمعؼـعة،مذظؽمأنمبعضماٌـ

معـاالاسل.مومععمأخدماٌلاحاتماٌروؼةمبقصػفامنقتميفمسؿؾقةماالدؿصالحماظزر
م ماظؾقض، مبؾدؼة م مأنسـ مبّقـتماظؿقؼقؼاتمند مناحممضد ميف ماظؿػاوت ػذا

مباءم ماآلخر ماظؾعض مو منقت ماإلدؿصالح مسؿؾقات مصؾعض ماظزراسل. االدؿصالح
م موػذا ماظضروريمباظػشؾ معـ مأغف مؼؾدو م)م.و.ت.ز(. ماظؿؿقؼـ مسؿؾقات معـ باظرشؿ

ماظؿفربةمظؾؿكػقضمعـمغلؾةماظػشؾموماٌلاػؿةميفم اظؽشػمسـمعقؽاغقزعاتمػذه
مناحمػذهماظعؿؾقةماظصعؾةميفمػذهماٌـارؼماظيتمؼفقؿـمسؾقفاماظـشاطماظرسقي.

م-زراسقةماظؿـؿقةماظم-اظرسلمم–اهلضابماظعؾقاماظلفؾقةمماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:
ماٌكططماظقرينمظالدؿصالحماظزراسل.م-هصقؾمعؾؽقةماألراضلماظزراسقةم

ماظؾزغاسماظزراسلموماظؿـؿقةميفمعـطؼةمدؼقانماظـقفرم)عاظل(:مغسمبروغدوصؾقرا
ماألعـم معـ مجعؾت ماظشغب مأسؿال متػشل مو ماظعاٌقة مايؾقب مدقق متطقر إن

اظزراسقةميفمبؾدانماظغذائل،مأطـرمعـمأيموضتمعضك،مإحدىمأوظقؼاتماظلقادقةم
اىـقب.موميفمػذاماظلقاق،مؼعدماٌاظلمأحدمأػؿماظؼقىماظزراسقةماىفقؼةماظؽربى.م
ومضدممتمتلكريمبراعجمضكؿةمظؿففقزمأغظؿةماظريمبدؼقانماظـقفرمممامأنرمسـفم

طؿاممتماظؿشؽقؽميفممنقذجماظؿـؿقةماظؼائؿمسؾكماظزراسةممتغقريمملمؼلؾؼمظفمعـقؾ،
مةماظؿفارةماظزراسقةميفمإرارمخقصصةماألراضل.األدرؼةمٌصؾقةمترضق

ومؼؾدومأنمػذهماٌـطؼةماظيتمػلمسؾكمسؿؾةماظؿؽقؼـمعـمجدؼد،مسؾكماٌلؿقىم
ماالجؿؿاسلموماظػضائل،متعرفميفماظقضتمذاتفمتعدؼالمدقدققمإضؿصادؼامومبقؽقا.

ماظغذائقةم ماظذخرية مظؿأعني ماظزراسقة ماظؿفارة مسبق ماظؿقجف مأن محني ميف ػذا،
ماظؾؾدانماجملاورةمػقمأعرمؼـريماظؽـريمعـماظؿقػظات.مظؾؿاظلمو

ماٌػؿاحقة: مماظؽؾؿات ماظـقفر مم–دؼقان مم-اظري ماألدرؼة اظؿفارةمم-اظزراسة
مهصقؾماألراضل.م-تلقريماٌقاردماٌائقةمم-اظزراسقةم

ضرؼةمسؾكماهلاعش مأذؽالمومدريورةماظؿؿدنمايغراصقاماى:معارتنيمدروزدز
م6002-9191(ماظـقؾموادياظدظؿاموممـاءبادؿـاظصقراويماٌصريم)

مؼضاػلم معصر ماظلؽانمبصقراء مضرنمعـماظزعـمأصؾحمسدد م179111بعدمعرور
اظلؽانم ،محقثمؼؿقزعمػؤالء5719غلؿةمدـةمم110111غلؿة،مبعدمأنمطانمؼؾؾغم

اغطالضاممومسؾكمرقلماهلقاعشماظلاحؾقة،ماٌـارؼماظـائقةموممخلةمواحاتمزبؿؾػة.
ماظؿؿدن،مأيمتغريمغشاطمعـمغؿائجماألحباثماي محقلماظصقراء،مؼؿؾنيمأن دؼـة
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اظلؽان،مأمناطماظلؽـ،ماٌؿارداتماالجؿؿاسقةموماظؿؾادالت،مميـؾماظؿققلماألطـرم
عـممثة،مؼفدفمػذاماٌؼالمومأػؿقةميفماظلؿنيمدـةماألخريةمباظـلؾةمهلذهماألضاظقؿ.م

اسلموماظػضائلميفمإىلمععاؼـةمررقماغؾعاثمػذهماألذؽالماىدؼدةمظؾؿـظقؿماالجؿؿ
،مؼعدميفماٌؼامماألول،معـم5771اظصقراءماٌصرؼة.ومإنمطانماظؿؿدن،محؿكمدـةم

مدقاداتماظؿفقؽةم ماظيتمتؾـتمصقفا ماظػرتة مأنمغػفؿ مصلـقاول اخؿصاصماظدوظة،
مإرادي. مبشؽؾ ماظؿؿدغل ماٌلار ماًاصمموماٌصرؼة ماظؿقؾقؾ مػذا معع باٌقازاة

ماظعؿر مظؾؿفقؽة ماظعؿقعقة مخصائصمػذامباظلقادات مهدؼد مأؼضا، مدـقاول اغقة،
ماظؿققلماظعؿراغل.

مدـرىم ميفماألخري، ماظيتؽقػاظو ماظػضاءاتممبفامتطرحمقة مػذه معلؿؼؾؾ ضضقة
ماظعؿراغقةماظصقراوؼةماٌصرؼةمبنيماظؿقررماالضؿصاديموموـقدماجملؿؿعماٌدغل.

ماٌػؿاحقة: مماظؽؾؿات مم–جغراصقا معصغر مم–متدن ممصقراءم–تـؿقة م–عصر
مواحة.

مؼقدػل مبدراظدؼـ مإسادةم: مايضريماىدؼد:مسبق ماظلقاق موصؼ مأدرار عدؼـة
متـظقؿماجملالماىفقيمظألضاظقؿماظصقراوؼةماىـقبقةماظغربقةمظؾفزائر

ظؾعضماظؿفؿعاتماظلؽاغقةميفماظصقراءماىزائرؼةمسؾكمماإلدارؼةمماظرتضقةمأثرت
ماظـؼاصقةماظؿؾادالتمامأداساظعالضاتماجملاظقةماظؿؼؾقدؼةماٌؾـقةمسؾكم الضؿصادؼةمو

مدابؼة مضرون معـذ ماثراٌقروثة مسؾك م ، مزفقر معـ ماظعدؼد ماًدعاتقةاظـشارات
مؿؾادالتإىلمضؾبمعـطؼماظمذظؽمأدىمومضدم.اىدؼدةميفماظؿفؿعاتماٌرضاةؿفارؼةمواظ

م-فقيسؾكماٌلؿقىماحملؾل،ماظقرينمومحؿكماىماالضؿصادؼةموايرطاتماظؾشرؼة
مجاٌمههلذماظدوظل معـ موإىلـارؼ ماحملؾلمقالتهمفة، ماجملؿؿع مجفةمميف عـ
مأدرارمتوم.أخرى معدؼـة ممـؾ ماظماطؿلؾتاظيت معـ ماظعدؼد اًدعاتقةمقزائػ

ماظؿققالتمواظؿفارؼة مظؿؾؽ محقا مباالغدعاجمنقذجا مهلا ممسقت ماظشؾؽةمم، يف
مايضرؼةماظقرـقة.

ممو ماظعاظلأدت ماٌلؿقى مذات ماظؿففقزات معـ ماظعدؼد اىاععةمممعـؾمبرذبة
األضاظقؿماظصقراوؼةممسؾكمعلؿقىإىلمتطقرمذباالتمغػقذمعدؼـةمأدرارممؿشػكواٌل

ميفمذؾؽةماًدعاتماىاععقةمواظصققةماظقرـقة.مصكصم مإؼاػا اجملاورة،معدرجة
إذعاعماىاععةمجؾمتؾؽماألضاظقؿمإضاصةمإىلمعـارؼماظلفقلماظعؾقاماظغربقة،مبقـؿام

ؾقةمظؿقاتموضقرارة،موبدرجةمملمتؿعدمذباالتمغػقذماٌلؿشػكمحدودماألضاظقؿماحمل
متؾؽم ماظـؼؾمطـاصة موتعؽسمذؾؽة اظؿؾادالتمععماٌـارؼماظصقراوؼةمأضؾمتقدطؾت.

مبشار،مشرداؼةمومتـرادت.معـؾم
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م مذؾؽةمو م موتطقر مأدرار ماظقزقػلمٌدؼـة ماالضؿصادؼة،ممسحماظؿطقر عـماظـاحقة
ـؼؾممبربوزمصؽةمجدؼدةمعـماظؿفارماظشؾابماظؼادعنيمعـممشالماظؾالد،موصؼمعـطؼماظ

مػذه مأصرزت م. ماىغراصقة مأصقهلا ميف متشرتك معفـقة مرباورممحؾؼات ايؾؼات
ظؾؿدؼـةمبؿقدقعمذؾؽاتفاماظؿفارؼةمواغدعاجفامبشؾؽةمموارؼةمعؿكصصة،ممسقت

ماظؿؾادالتماظقرـقة.
م مو ماالجؿؿاسقة، ماظـاحقة مػذهعـ مماظدؼـاعؽقةمخؾؼت ماجؿؿاسقة مضقادؼةصؽات

اٌلؿؼدعةمعـممشالمماإلراراتجدؼدةميفمودطماجملؿؿعماحملؾل،موػلمتؿشؽؾمعـم
م ماظاظشؤونماحملؾقةمإلدارةاظؾالد مرؾؼة متراجعمػاعشمغػقذ مأعام ماظشرصاءممـؾالء، (
مايراثني،واٌراب مظػؽة متدرصبل موتطقر ماظؿققالتمطني( مأعؾؿف معا ايدؼـة،مموصؼ

مإرب ماظؿؼؾقدؼةربدثة ماالجؿؿاسقة ماظؾـقة ميف ممطؿام.اطا متراجع متأثريمتدرصبقا حؼؾ
ماالجؿؿاسقةممااظزاوؼ ماظعالضات متـظقؿ ميف ماظرئقلل ماظػاسؾ متعؿرب مطاغت اظيت

مدؼينمسؾكماظلم،واالضؿصادؼة مغػقذ معـ مهلا دورممكعؼابؾمتـاع،منينماحملؾقاؽٌا
م.ضؿصادؼةاال-االجؿؿاسقةمدعاتيفمتـظقؿموػقؽؾةماًماإلدارؼةاظلؾطةم

ماٌػؿاحقة: مغػقذم-مادؿؼطابم–مصقراءماظؽؾؿات م-متؾادالتم–مذباالت
م.أدرار

مؽؾريةاظدؼـةماٌؼصقرمإىلماظأدرار،معـم:مدمرراشدقديمربؿ
سـمتدخؾماظدوظةميفماظػضاءماظقاحاتلماظعدؼدمعـماظؿغريات.مصؿـمبؾدةممنّرإظؼدم

حؿكمم-عدؼـةمحؼقؼقةممغلؿة،مهقظتمأدرارمعؼرماظقالؼةمإىلم10111رؼػقةمؼؼطـفام
م ماظصؿقؿ ميف مذظؽ مؼؽـ ممل مإن ماظـشاراتمم-و مو ماظلؽان مشاظؾقة ممترطز بلؾب

م مؼؼطـفا مطان ماظيت مأدرار معدؼـة مإن مصقفا. مم55911اًدعاتقة مدـة م5779غلؿة
تػؿكءم ،مهؿقيمسؾكمأػؿماٌراصؼماظعؿقعقة،مومػلمال5119غلؿةمدـةمم11117 و

مععماظؿقدعماٌؿزاؼدمظؾػضاءماظلؽاغل.موذبمإظقفاماٌزؼدمعـماظلؽانماٌؤػؾني
إنمإغشاءماٌراصؼماىؿاسقةموماهلقاطؾماىدؼدةمظؿأرريماظلؽانماحملؾقنيمؼؿطؾبم
تقزقػمإضايفموماغؿؼائلمظؾلؽانماٌفاجرؼـ،مإذمتعاغلماٌـطؼةمعـمغؼصمذرؼعميفم
مأشؾؾفؿ، مؼؿقاصد ماظؿؼينماظذؼـ مو ماإلداري ماظدسؿ معلؿكدعل مو ماإلراراتماإلدارؼة

مدرجةماألوىل،معـماظشؿالمثؿمعـمباضلموالؼاتماىـقب.باظ

غشاراتمم–ػفرةمم–هقالتمسؿراغقةمم–ضصقرمم–أدرارمماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:
مخدعاتقة.
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مطقزعني مؼائقؾ مو مسـؿان مرقب م: متقؿقؿقن، مرػاغات مو مظقاحةمتطّقر حاظقة
مصقراوؼةمجزائرؼة

رةمومعدؼـةمتعؿربمساصؿةمضقرامإذػلمواحةمصقراوؼةمموم،ظؼدمسرصتمتقؿقؿقن
ممامم،5715تزاؼدامدميغراصقامعؾققزامعـذمدـةمم،وصؾمبنيمإضؾقؿلمتقاتمومعقزاب

أدىمإىلمتقدعمذباظلمطؾريمغؼؾماظقاحةمعـماظعؼؾـةماظؼصقرؼةميفماظعؿرانمإىلمعظفرم
ذبؿعةمصقراوؼةمممؿدةمذاتمعقرصقظقجقةمعؿعددةموماضؿصادمعؿفدد.مومؼرتؾطمػذام

م ماظذي مباظؿطقر ماظعؿراغل ماإلداري،مماظؿقدع موضعفا مدسؿ مو موفقزاتفا سرصؿف
ماظلقاحل.مظؼدمذغؾماظؼطاعماظـاظثمحقزامطؾريامسؾكمحلابم باإلضاصةمإىلمدورػا

اضؿصادػامسربماظؿارؼخ.مإنماظؿققالتمماطماظزراسلماظذيمذؽؾمأحدمأدادقاتاظـش
ميفماجملالماظعؿراغلموعؾمعـم مأو ميفماجملالماظزراسلم مدقاء ماياظقة مو اٌاضقة

م.لنمعـاالمحقاممظؼقاسماظؿطقراتميفماظقدطماظقاحتقؿقؿق

ماٌػؿاحقة: م اظؽؾؿات مإضؿصادؼةم-ماظؿؿدنم-اظقاحة ماظلقدقق م–ماظؿققالت
م.ضصرم–صقضارةم

(مبشار):مدبدابةمباظضقاحلمإىلمعرطزمتـشقطتطقرمحلم:مسؾدماظؼادرممحقدي
ممنقذجا

اظؾدوماظرحؾ،مدقاءمتعؾؼماألعرمباإلرارماٌعقشلمظلؽانماظصقراء،ميفماظؼصقرمأوم
أوممبدنمجـقبماىزائر،مصإنمػذهماألخريةممتـؾماظققممعقضقعمػامميفماظدرادات.م

ػؽذا،مصإنمدؼـاعقاتفاماظلقدققمذباظقةمػلمدؼـاعقاتمجدمعذػؾةمغظرامظلرسؿفاموم
محفؿفا. مامبشارمومو مدؼـاعقاتفا ماٌدنماظيتمتعد مػلمعـمبنيمػذه اتمذيضرؼة

م مٌقؽاغقزعاتفا مغظرا مباظغة متقدعفا.أػؿقة مدرسة متشؽقؾؿفاممو مأن إذ
اظلقدققدميغراصقةماٌعؼدة،مومهؾقؾفاماىغرايف،مؼؾؾغانمعـماألػؿقةممبؽانميفمصؽم

ربؽقمممساديضصرمورةمايضرؼة.مصفذهمعدؼـةمأصؾفام"ذػرةمظعؾةماظػاسؾنيمظؾلري
أصؾقتميفمشصقنمضرنمإحدىممضدمسؾقفمباالسبطاطم"ميفمبداؼةماظؼرنماظلابؼ،مو

مقراءماىزائرؼة.أطربمعدنماظص
طؾؿمعـمم51متؿدمبشارماظققمم،اٌؿقاجدةمبنيماظقادموماظغابة،مسؾكمرقلمأطـرمعـم

مصفلمإذنمعدؼـةمال ممتػؿئم اظشؿالمإىلماىـقب. متؿؿدد ميفمذظؽمغشاطمو ؼدسؿفا
معرتؾطةمباالدؿـؿارماٌؾاذرمظؾدوظةم اضؿصاديمخدعاتلمبشؽؾمحصري،محقثمأغفا

م.تؾعبمدورامأدادقامقةمسلؽرؼةميفماظقرـألطربمغاحماعرطزؼماعؼربقصػفام و
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تمقأطربمعـطؼةمذعؾقةميفمػذهماٌدؼـة،مأصؾمتشؽؾمؼؾدوماظققم،مأنمدبدابةوم
ضاحقة،مومؼدخؾميفمعـاصلةمجدؼةمععمودطماظميفمتأخذمذؽؾمحلمميؾؽمعرطزؼة

معدؼـةمبشار.

مبشار.م-محلم–متلقؼةم–معرطزؼةم–ماظضاحقة اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

مظؾؼصقرميفماظؼقرارةموضعممنذجةم"سؿراغقة"مػؿةميفعلا:مإؼؾقؾلمربرور
ظرحالتماظيتممطاغتمؼماؼاظؼصقرمأوماإلضؿاونمػلمتؾؽمايصقنماٌؿؿدةمسؾكمرر

ماظدصاسقةماػؿؿامممتربطمبنيممشال موضدمأثارتمذخائرػا مإصرؼؼقا. ومجـقبمصقراء
ماىؿاساتمخبموماظؾاحـني، متؼاظقد مو مبـاءػا مررق مو ماظؿارخيقة، مأصقهلا اصة

مضقةماظيتمأوجدتفا.اظعر
م مظؾؼصقر مبعؿؾقةموضعمتقؾقظقجقا موحدةؼرتؾطمحبــا مظؾؿقاجدممبقصػفا سؿراغقة

ماظؾشريمباظصقراء.

ميؽــامادؿكداممعػفقمم"ماظعؿران"ماظذيمرقرهمابـمخؾدونمعـمضراءةمأصضؾموم
ماظ مػذظػضاء متدخؾ ماظرؼػ. مو ماٌدؼـة مبني مإرارمؼصر ميف ماظعؿراغقة ماظؿقؾقظقجقا ه

ماظؿقؾ ماظؿارخيل،اظؿقؾقؾ مو ماظـؼايف ماظلؿؽ مبعد ماظؿؼؾقدي، اٌؿارداتممقظقجل
مررؼؼةماظلؽـمبغقةمإسادةمايقاةمإظقفا. و

ػـددةماىقرمم-مأشؿم-ابـمخؾدونمم-ؽـماظصقراويماظل اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:
متقؾقظقجقاماظؼصقر.م-

مأرضا مصّدؼؼ ممصاؼزة متأثريم: ماظصقراء: ميف ماظرعزؼة ماظلؾطة مو ماٌؼدس اظػضاء
ماٌرابطنيميفمتلقريمعدؼـةماألػؼاراظشرصةم

ماظقدارةميفمذبؿؿعماظطقارقمطالم متؤديموزقػة متـؾماإلغلؾؿـمصؽةماجؿؿاسقة
رئل،مبنيماإلدالمموماظؿؼاظقد،مأػؼار.مإغفؿمودطاءمبنيماظعاملماٌرئلموماظعاملمشريماٌ

م مبقصػفؿ معؽاغؿفؿ مبػضؾ ماظذؼـموذظؽ ماألصراد مو ماىؿاسات مبني مدالم، رجال
ذرف.موممبقجبمػذهماٌؽاغة،مصإغفؿمؼؼقعقنمبقزائػممراغا،ميفمسالضاتؼعؿربونمأض

ماًػل ماٌقجف موزقػة موؼؤدون مغؾقؾةماظؿقؽقؿ مدالظة معـ مؼـقدرون مسؿقعا مػؿ مو .
مضدعت متؾؽممظؾشرصة معـ مأو مجـقبماظصقراء، معـ مأؼضا مأو متاصقالتماٌغربقة عـ

اظعاصؿةماظؼدميةمومطذظؽممأدطقرؼةموماٌؿؿـؾةميفمتقعؾقطؿق،ماألعاطـماظيتمأصؾقت
مظؾؼاءم محؼقؼل معؽان م)اظلقق(: مإدقق مأؼضا ماٌلؿاة مو معؽة( م) متدعؽا" م،" األداق

اٌؾادالتمتـقدرمسـفماظؼؾائؾماظدؼـقةمطؾمإدققم)مأصقابماظلقق(.مإدققمػلم و
مأؼضامإحدىممأوىلمأبقابمدخقلماإلدالممإىلمإصرؼؼقام.
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يفماٌـارؼمرماإلدالممررؼؼةمسقشمالمؼؿقاصؼمععمتطقؼؾدومأنماظرتحالمباسؿؾارهم
م) ماألػؼار معـ معرتؾطةماىؾؾقة ماجؿؿاسقة محقاة ممجاسات، معلاجد، عدن،

اٌؼاتؾنيماظـؾالء،مععمأنماإلدالممم.مؼعدماظشرفمسـدماظطقارق،معـمذقؿباظؿفارة...(
ماظشرصةميفمحؾؼاتمدؼـقة،معـمخاللمرؾؼةمهصؾتم مػؤالء طانمضدممسحمبظفقر

مـظامماحملؾلماظؼائؿمسؾكمذرفماظؼؿال.سؾكمدؾطةمرعزؼةمظؾفقؿـةمعقازؼةمظؾ

ماظطؾؾة.م–اظلؾطةماظرعزؼةمم–رقارقمم–اظشرصةمم–أػؼارم اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

عصريمماظؿطؾعمإىلم:جقؾقتل:ماهلقاعشماظؼصقىمظؾصقراء:مؼاحأمعصطػكمغقر
مذرضل

مجقؾقتلميفماظؿلعقـقاتمبشؽؾمواضحمطشػم ماالضؿصاديماظذيمسرصؿف اظرطقد
مؾعقؿفمبشؽؾمؼؽادمؼؽقنمحصريمإىلماٌعاذاتماظعلؽرؼة.سـمػشاذةماضؿصادػاموت

م ماظؿعدؼؾماهلقؽؾلمدـة مإىل مخضقسفا مسؾكمخقصصةمم5771صؾعد موإجؾارػا ،
ماإلعاراتم موباألخص م، ماًؾقج مظؾؾدان مجقؾقتل ممسقت ماظعؿقعقة، اٌؤدلات
اظعربقةماٌؿقدة،مباظلقطرةمسؾكمجزءمطؾريمعـماضؿصادػا.مظؼدمطانمظؾدصؼماظـليبم

،متأثريمعزدوج.مصعؾكماٌلؿقىماالضؿصادي،م5111اظعربقة،مخاللمدـقاتمظؾعقاصؿم
متؾعقؿفام مغلؾة معـ مواظؿؼؾقص ماالضؿصاد مبإغعاش ماظعربقة ماالدؿـؿارات مسقت

ماظؽؾريةمإىلماظؼقاسدماظعلؽرؼةماظغربقة.

أعامسؾكمعلؿقىماهلقاطؾم)اٌقـاءماىدؼد،معـارؼماظـشاط(مصؼدمأدتمإىلمإسادةم
مؼة.تـظقؿماظؾـقةمايضر

اإلعاراتماظعربقةماٌؿقدةمم–اظؿعدؼؾماهلقؽؾلمم–جقؾقتلم اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:
ماظؼقاسدماظعلؽرؼة.م–اظؿففقزاتماٌرصؽقةمم–

مطؾقؿقغؿنيمتقريي مو مأورعق مدارج مجبؿفقرؼةم: ماظرسقؼة ماألوداط ميف اظلقاحة
مجقؾقتلمبنيمإسادةمتأوؼؾماظـؿاذجمموماٌلاراتماًاصة

صديمشرؼةماألخريةمتغرياتمجذرؼة.مومضدممتماظؿسرصتماظلقاحةميفمشضقنماظع
ماظـشاطميفمبعضماألضاظقؿظؾعدؼدمعـماآلثارماٌشقـةمهلذ وميفماظقضتمذاتفمزفرتمما

مسدةمبدائؾ،معـؾماظلقاحةماظؾقؽقة.
رحالتمهماٌؿاردات.مصؿـماظإلصرؼؼقةماظصدارةمباظـلؾةمٌـؾمػذهؿؾماظؼارةماوم

ماظصقراوؼة ماىؿال مزفقر ماٌكقؿمسؾك ماإلؼؽقظقجقإىل مػذمةات متعد هماٌاظقة،
ظؽمأغفامهرتممبشؽؾمأطربماألوداطماىدؼدةميفماظلػرمأطـرمأخالضقة،مذاظؽقػقاتم

ماظطؾقعقةمومدؽانماٌـارؼماٌضقػة.
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وجفةمجدؼدةمتؼعمسؾكمػاعشماجملالماظصقراويممتظفرمجقؾقتل،مومػلمدوظة
م مظؾلقاحة. مبدؼؾة مػذو مؼفدف ماٌـال، مػذا معـ ماغطالضا ماٌؼو مهؾقؾما مإىل ال

متأوؼؾمتعدماألصؾميفماظؿطقرماٌػاجئمهلذماظلريوراتماظيت هماٌؾادراتمبنيمإسادة
ما معـممثة،مصإنمػذاظـؿاذجماظؽربىمو مو مؼعرضماظـؿائجمٌشارؼعماٌؾؿؽرة. ماٌؼالم ا

ماألوىلمظدرادةممتتمحقلمتطقرمػدهماألذؽالماىدؼدةمجبقؾقتل.

ماٌػؿاحقة: م اظؽؾؿات مم–جقؾقتل مإدم-إضؾقؿ ماظؿـؿقة ظلقاحةمام-رتاتقفقات
ماظرسل.م-اىدؼدةم

ماظلقاحةميفماظصقراءماظؿقغلقة:ماظقاضعموماآلصاق:مربؿدمدقؼلل
يفماٌـارؼماظققممسـصرامأدادقاميفماظعرضماظلقاحلممتعدماظلقاحةماظؾقـقة

امماظـقعمعـماظلقاحةمهدؼداماٌـطؼةماظلقاحقةماظصقراوؼة.محقثمخيصمػذ
مؼؾعبمضطبم-ظغػلا مىرباتقزور. متـظقؿم-االدؿقؿام ميف معفؿا زارزؼسمدوًرا

اظلقاحةماظؾقـقةميفماٌـارؼماظصقراوؼة.مإنمهؾقؾمصقرةماظلقاحةماظصقراوؼةم
مأنم متؾني ماإلذفارؼة ماٌـشقرات مسؾك ماألجـؾقة ماظلػر موطاالت متضعفا اظيت

ماٌلاراتماظلقاحقةموماظؿفقالميفماظصقراءمػؿاماظقجفانماألدادقانمظؾلقاح.
م معـ ماهلدف ماظؿػؽري مػق ماٌداخؾة مػذه مبقـقةيف اظصقراءممداخؾمدقاحة

اظؿفاريمسـدماظلقاحمماظؿقغلقة،مدرادةمتـظقؿفاماظػضائلمومهؾقؾماذؿغاهلا
مسؾكم مضادرة مجدؼدة معلاراتمدقاحة ماضرتاح مإىل متلعك مأغفا مطؿا األجاغب.

م.ةمبشؽؾمأصضؾميفماظصقراءماظؿقغلقةتـظقؿماظلقاح

دقاحةمم-ؾقـقةماظلقاحةماظم-مظصقراءماظؿقغلقةام-تقغسمم اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:
موطاالتماألدػار.م-عـظؿةماظرحالتماظلقاحقةمم-ـؿفعاتماٌ

مأغدريمالردقغق مو: مودؼدمربدد:مسبقمدرادلمعقضقعمػقاعشفا،اظصقراء
 اظصقراوؼةماجملاالتمثميفاألحبا

معؤمتر مادؿػاد ممظؼد معـ مػقاعشفا" مو مإىلممإدفاعات"اظصقراء باحـنيمؼـؿؿقن
لمومذباالتمزبؿؾػةمومضدممتكضمسـمذظؽمتـقعمطؾريميفماٌؼارباتموماغػؿاحمأجقا

ميؽـماظؼقاممبؼراءتني.مأوال،مدارتماإلدفاعاتمحقلمموموادعمظؾؿقجفاتماظؾقث.
م ماظؼقؿة ماظؿصقر، معؼابؾ ماظصقراء معؿـاضضة: ماظرتاثقةعلائؾ مو ظؾصقراءمماظرعزؼة

ومظؽـماألػؿممةميفماًؿقل،زؼادعؼابؾماسبطاطمذباالتفا،ماظؾداوةماٌؿفددةمعؼابؾماظ
مأطـر ممسقتمبطرؼؼة ممأغفا متطؾؾا، مباسؿؾاره ماظصقراء ،مادؼـاعقماغظاعاظؿػؽريميف

،مصادؼةمومثؼاصقة،مداخؾقةمومخارجقةاضؿ-خيضعمإىلماألحقالماىقؼة،ماظلقدقق
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اظيتمتلاػؿميفمتؼدعفامومهقهلام:مصببمإذامهؾقؾمضدرتفامسؾكماظؿؽقػمدقاءم
ومطؿفالمدقدققثؼايف.مومسؾقفمصإنماظؾققثماٌعروضةميفمػذامطـظامماؼؽقظقجلممأ

م.اغظاعؿحمبؿأدقسماظػفؿماظصققحمظؾصقراءمبقصػفاماٌؾؿؼكمتل

ماٌػؿاحقة: م اظؽؾؿات مم–اظصقراء مم–اظؿصقر مم-اهلفرة ماظلؽاغل م–اظـؿق
 اظلقاحة.م-اٌاءمم-اظلؽانم


