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**لقخة بومعزةوز

ممؼدمة
ضلـطقـةماظعؿقؼةمعـذمبداؼةماظـؿاغقـاتمإحدىماغشغاالتممعدؼـةماظرتاثماٌعؿاريميفإذؽاظقةممتـؾم

اظلؾطات،محؿكموإنمطاغتماظـؼاذاتمحقلمػذهماٌللظةمعؿضاربةميفماظغاظب.موػذامعامؼػلرمسؾكمعام
مؼؾدومتؾاؼـماٌقاضػماظيتممتقزماظدراداتمواألحباثماٌؿعؾؼةمبفذاماٌقضقع.م

ماٌقضعم)ضلـطقـةماظؼدمية(مإنم معـمآثاظقضعماٌعّؼدمهلذا موبـاؼاتماووجقدهميفمعؽانمضرؼبمجدا ر
مِبِقَؼبم معؿعؾؼة متارخيقة ماالغفقارتارخيقة مو ماظػرغلقة( ماظعـؿاغقة، م)ايػصقة، مةاٌؿقاصؾماتزبؿؾػة

عصطؾحماظعؿرانمغػلف.مماظغؿقضمؼـؿابمجعؾم،رع،ماظلقؼؼة(ااألحقاءم)اظشمبعضمامتؿعرضمإظقفيتاظ
بقةماإلدالعقةمتلخذمعؽاغةمعؿؿقزة،مأضقكمعصريماٌقضعمأصؾقتمصقفماهُلقّؼةماظعراظذيملقاقماظويفم

السؿـاءمباظرتاثمظعـارماإلذؽالمؼؿعؾؼممباػقةماظعقاعؾماظيتمتدصعمموم،واآلثارماظؿارخيقةمعقضعمإذؽال
 اٌعؿاريماظؼلـطقين.م

م مػل مصؿا ماياضر؟ ميف ماٌاضل م مذّؽؾفا ماظيت مواهلـددقة ماٌقرصقظقجقة ماآلثار مػل مػؾ دبؾقدمو
 م؟عاملمألحداثمسدؼدةم)صاحلموأريدمباي،معاظؽمبـمغيبموسؾدمايؿقدمبـمبادؼس(ذطرؼاتممعظ

ماظؿلاؤاؼـريمػذ مامنالن ماظذيمؼؿعؾؼمخبقار م"احملاصظة"ٌلزق مسؾقف؟مص: ماظذيمجيبماحملاصظة ؿا
ماظؼلـطقينم ماظرتاث مظؾؿدؼـةماذاػدباسؿؾاره ماٌؿـقع ماظؿارؼخ 1سؾك

ماظعربلم  ماظرتاث مأم اإلدالعل-أم
 يفماٌلؿؼؾؾ؟مالتؿدنأممادؿعادةمأراضلمعـمأجؾمماإلرارمماٌؾينماظؿارخيل

حقلمومظؾلقؼؼةم(POS)األراضلممذغؾعـمأجؾمععاىةمػذهماظؿلاؤالتمغؼرتحمتػؽريامحقلمزبططم
م مبعضمسؿؾقاتماظرتعقؿ. مصراساتماظؿلقريو مجقاغبمعـ ماظؿقؾقؾ معدؼـةمؼؽشػمػذا ماظيتمتعرصفا

 ضلـطقـة.م

  

                                                                                                                                        
االجؿؿاسلمعلؿكؾصمعـمرداظةمدطؿقراهم"مإسادةماظؿؿؾقؽم،م0443أوتم-عايم20يفمذبؾةمإغلاغقات،ماظعددمممصدراظذيمػذاماٌؼالمم*

 .ممم0442،م2 ظؾػضاءاتميفمعدؼـةمضلـطقـة"،مجاععةمبارؼس
 أدؿاذةمجباععةمضلـطقـة.م**

 (0440)وثقؼةم"شداماىزائر"،م1
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  ""الصراعات الصخرة : رهان

م مسدة مظؼلـطقـة ماظؼدمية مظؾؿؿَؾؽتعرفماٌدؼـة موحؿكمماظيتم(appropriations)مررق مصضائفا متّس
ممامجعؾفامربالمظرػاغاتمسدؼدة.مالمؼؿقاصؼماعؿالكماٌقضعمعـمررفماٌضاربنيم)عـمرجالمم،تارخيفا

ماٌقجقد ماٌؾين ماإلرار معع مواظرتعقؿ مايػاز موعشروع مؼعرفماظطراباغدو( معـممحقث مذيؾة اٌقدان
ماأل مسؾك مررأت ماظيت ماظؿغريات مإدي مترجع مواظؿققالت مترعقؿفا مبفدف م)اظقاجفات( عشارؼعمعاطـ

طؿامأنماٌشارؼعممواإلرارماٌؾينماظؿؼؾقديماٌقجقد.مػذهماظعؿؾقاتمتؿعارضم.بـاؼاتمأومبـاؼاتمجدؼدة
مدا مصؿؽتمتؿزاؼد ماظيتمعا مظؾدؼـاعؽقة متام مبؿفاػؾ متعطلماغطؾاسا ماظيتمتعؿربماظرمسقة ماظلقؼؼة، خؾ

مشاظؾامشريمعلؿؼرةمبؾمجاغؾقة.م
م موّؿعمدؽاغلمظـ معرطز مُتَعّد ماٌدؼـة مضلـطقـة مأن مػـا مم،أظػمغلؿةم322وغذطر حقلمػذامؼقجد

عـماٌصاحلماظؿفارؼةموػقمؼشؿؿؾمسؾكموفقزاتمعرطزؼةموجفقؼةمأؼضام)عؾقؼمم %02اٌرطزممحقاظلم
م ماظشرق، مجاععات مأطادميقة مواىاععة، مواٌلرح، موتؽشػمواظقالؼة، ماألراضل،...(. معلح عصؾقة

ماظيتمأجرتفا معـماألحباثماٌقداغقة مصقراويمطؾ موبدؼعة مبـقدر 2صؿققة
مم واظيتممتتمم،0431دـة

ميف م0433مدـيتمعؿابعؿفا ميفم0434و ماجملؾسماظشعيبماظؾؾدي مررفمىـة م0441دؼلؿربمذفرمعـ
يفماظقاضعمظؼدمأّدتمأسؿالمو.مطارثقةمتؿفاوزماًقالماألراضل(مسـمذروطمععقشقةمذغؾ)حقلمزبططم

إديمعشاطؾمملمتلؾؿمعـفاماظؾققتمحؿكميفمم،اظؿكرؼبمواظؽـاصةماظلؽاغقةماظعاظقةمجداموشقابماظرصاػقة
عـممضينمبنيماظلؽان،موعامؼـؿجمسـمػذااظؿعاؼشماٌو األعراض،واغعدامماظـظاصة،موداخؾفا:ماظررقبة،م

ماٌشاطمأضرار. مأدتمإدي مظقلتمطؿا موػل ماًارج ماظيتمهدثمعـ محدةأؾ ماألخرىمعـؾ:مضؾ معـ
مذظؽمودسارة،ماظوؽققل،ماظوكدرات،ماٌ طؾماحملاوالتماظراعقةمإديممعـمرشؿسؾكماظشقابماألعـ،مو

مم.رباربؿفا
مشاطؾاٌات:مقغفاؼةماظلؾعقـمبلؾبماظظروفماظصعؾةماظيتمسرصؿفااٌشاػدماظدراعقةمموضدمتصاسدت

ترحقؾماٌـؽقبنيم و،حاظةماظعؾقر و،عـكػضةمإجياراتمم،اٌؿعؾؼةمباٌؾؽقةماٌشرتطةمشريماظؼابؾةمظؾؿؼلقؿ
ويفم"اظعريموهتماظغطاء"م 0431وم 0423دـقاتم(مبنيمHLM"م)إجيارمعـكػضذاتميفم"دؽـاتم
م.ماظـؿاغقـقاتعـذمغفاؼةم

ماظقصػماٌكؿصرمظذظؽم،مطؿامضدعـاملمتؿقضػماٌدؼـةمعـذمأطـرمعـمسشرؼةمعـماظزعـ سـمميفمػذا
م.ممممموممتدؼـفماظؿققلمإديمعقضقعمعرتؾطمبـائقةمتراثمؼـؾغلماحملاصظةمسؾقفموعقدانمؼـؾغلمتشققده

مباجمل مؼؿعؾؼ مصقؿا مظؾؿلقِّرؼـمخاصة مذائؽة ،مسؾكمالؼطرحمعلؿؼؾؾمايلماظؿارخيلمإذنمعللظة
مو مأغف ماظاسؿؾار مجدا،سؾك ماظعؿقؼة ماظؾـاؼة معـ متؾّؼك معا ممرشؿ متزال معا ماظصكرة محققؼة،مصنن ممممممممممتؾؽ

مماًقاص.ممعلؿفدصةمعـمضؾؾماظؿفارموماٌؼاوظنيمومباظؿاظلمأصؾقت
م-ـّؾمعامبؼلمعـمضقؿةماجؿؿاسقةميم،إرثاموػقؼةمفغػلاظقضتموإديمجاغبمذظؽمصننماٌدؼـةمُتشؽِّؾميفم

،مطؿامدؾؼموؼؽشػماٌعقششمؼقعل.مقمتـؾمإضاصةمإديمذظؽمأؼضاماغعؽادامٌعمطؿاصضائقةموتارخيقة.م
                                                                                                                                        

مسؾكمدصعمم0441حلبمحبثمأجريمدـةمم2 مضدرتفؿ مٌصاحلماىؾاؼة،مبلؾبمسدم مسـمعـازهلؿ بعضمأصقابماألراضلمضدمدبؾقا
 ظضرائب.مممممممممممممممممما
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وصػف،مسـموضعمحٍرجمعرّدهمأدادامإديمتكطؾماإلرارماٌؾينموإديمشقابمغشاراتماظدسؿموتؾػمصقرةم
اٌقضعمورؾقعؿف،موػذامعامؼطرحمسددامعـماألدؽؾة:مأيمضقؿةمجيبمأنمغعطقفامٌاضلمؼدخؾميفمذبالم

ميفمتكطؾمعلؿؿر؟ممرتاثمععؿاريموػـددلضقؿةمجيبمأنمغعطقفامظمةأؼوم؟األدارري
عـمػؿممإدؽاناظؽقارثميفمعقاجفةمعشؽؾةمإسادةموضقعميفماظقاضع،مودماظلؾطاتمغػلفاميفمحاظةم

(مأومدبرؼبم0430(موزالزلم)0431دونمعلوى،موػؿمدؽانمَػَقتمبققتفؿمهتمتلثريمأعطارمرقصاغقةم)
م مثّؿ موعـ مظؾؾققت. مؼـرياظرتاثماٌعؿاريممؼؿؿـؾعؼصقد محطاعا التماجؿؿاسقةمسؿؾقة،ماغشغامبنسؿؾاره

معـؽقبنيموبممبعـكم مسؾكموجقد موترعقؿفا مجيبمإخالؤػا مظالغفقار مآؼؾة موعـازل مإدؽاغفؿ إسادة
مسفؾ،موبـاؼاتمعؿفدعةمجيبمإحصاؤػا،مإضاصةمإديمودائؾماظرصاػقةماظيتمجيبمتقضعفا.م

ماٌلّقر مايؼقؼةوؼلخذ ماالسؿؾار مبعني مواظلؽان ماظؾـاؼةمن م)اغفقار مظؾؿدؼـة ماظؿؼـقة مممممممماظؿارخيقة
ماظعاو مإدؽان مإسادة مصعقبة ممبعـك ماٌـؽقبة(. معؽـػممُتعّدمضلـطقـةمأنئالت معدؼـة معرطز مبـابة

بشؽؾمعلؿؿر.موػذامػقمايالمخاصةمبايلماظؼدؼؿمظؾقفقدم)اظشراسة(موايّدمتغزوهماألوبؽةموم،االغفقار
ماظلػ م)اظلقؼؼة ماظزعـ،معرتؼِّػةماىـقبلمظؾصكرة معدؼـةمواوزػا ماظصكرة مأجؾمذظؽمُتعد معـ مو ؾك(

رابعمميذمالضرورةماالدؿعفالماظذيمؼؼؿضلمتدخبماظقاسنيم3اٌدؼـةمعلموظلوعاصؿؽتمتشغؾماػؿؿامم
م"اجؿؿاسل،موػذامعامدصعفؿمإديماإلياحمسؾكماالػؿؿاممباألغؼاضموعامؼـؿجمسـفمخاصةميفم"اٌـكػض

أغفمطقخممسؾكمإذمؼشارمإظقفم،اظؿؼؾقديمباعؿقازمواظذيمؼعدمأؼضاماألطـرمتلزعا،موػقمايلم"و"اظلقؼؼة
مضذرموعلوىماآلصاتماالجؿؿاسقة.م

فجمواسؿؾارامهلذهماظعقاعؾ،مومعـمأجؾمعقاجفةماظصعابماٌؿعؾؼةمبفا،متؾقثماظلؾطاتمسـمُح
موذظؽمباضرتاحم"إرارم 4عقشةمأصضؾ"ٌعـمأجؾمغزعمعؾؽقةماظلقؼؼةماظلػؾكمعـمأصقابفا

ضدمأدىمومم.
ممتصقر ماٌدؼـة مبقصػفا مبقادطةمتلؿدسلعـطؼة مهلقـقة ممأذغال مظلـة ماإلسؿار ،م0421زبطط

مت موؿقد مإدي مأودي معرحؾة مخاصممراخقصباظلؾطاتميف مأسؾاء مدصرت مؼقجد مال مأغف ماظعؾؿ معع اظؾـاء،
م ماجيابلمزبطط ماظلؾطاتمتؼؾؾتمبشؽؾ موظذاتماألدؾابمصنن ماظؼدمية. مباٌدؼـة دـةمماألرضذغؾ

مم.م0441

 . السووؼة : رهان ػضائي 2

.مؼقّضحمعـالمـامٌقاضػماظلؾطاتماحملؾقةمتـاضضاتمبنيماًطابموتلوؼؾفمسؿؾقًاؾالحظـاميفمهؾق
ؿقّقلماٌـطؼةماظلػؾكمعـم،مصسدةمصاسؾنيمبنياظـزاعمعـمأجؾماظػضاءممعلارمومررؼؼةمحدوثاظلقؼؼةم

ذروطماٌعقشةماظصعؾةمضدممضدماإلتالفمواظصكرةمإديمأطقاخمجعؾمعـفامصضاءمظصراساتمالمتـؿفلم
ماظيتمدبػقفام مزبدرات( م)طققل، ماآلصاتماالجؿؿاسقة مضد مأؼضا موصراسات ماظلؽان، مألشؾب جدا

                                                                                                                                        
اظرتاثم:م،مذطرمواظلماىزائرميفمعداخؾؿفمبايؼقؼةماظؿؼـقةمظؾؼصؾة0442خاللماألؼامماظدرادقةمحقلماظؼصؾةم)اظعاصؿة(ميفمدؼلؿربمم3

اٌعؿاريمظقسميفماظقاضعمذبردمتؽؿؾمعـمايفارةماظيتمخؾػفاماظلؾػ،موسؾقفموجبماألخذمبعنيماالسؿؾارمبشروطماٌعقشةماظصعؾةمجدام
 .   ظؾلؽان

4 POS,PDAU… 
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ماظؿفرؼبم،األغؼاض مبلؾب ماالدؿؼرار موبعدم ماظؼصدؼرؼة ماألحقاء مبؿزاؼد مترتؾط مصراسات مإدي مإضاصة
م.مواٌضاربة
ممطؾمدصعت ماظصراسات مظؾعَقوماظققعقةػذه مإسالنماظظاػرة مإدي معؾاذرة مشري مبطرؼؼة ماظلؾطات ان

مػّشًا،مو محّقًا مبعنيممباظؿاظلاظلقؼؼة ماألخذ ماهلشة،مدون مسؾكماألحقاء ماظؼضاء تلفقؾفمضؿـمعشروع
ماظؿارخيقة مواٌعامل مباٌقاضع ماٌؿعؾؼة ماظؿشرؼعقة ماظـصقص موال ماٌقضع مرؾقعة م.5االسؿؾار مم مؼؽؿـوػـا

عـمم،حبلبماظؿؼدؼراتمواألعؽـةمواظظروفم،ؿؿمتغقريمامسفؼاظغؿقضماٌؿعؾؼممبلؿؼؾؾماٌقضعماظذيم
موعقضعمظألغؼاض،م مسـمإرثموػقؼةعَؾؼعقضعمإديمحلمظؾؾمداء ماظلقؼؼة،مايلمر مواظقاضعمأنمعرتؾة .

مأومسػقؼا،موأصؾقتماظلقؼؼةمبػعؾماألحداثم األطـرمأصاظةمظؾؿدؼـة،متراجعتمبلؾبماِظؼدم،مإرادؼا
يفمأرروحؿفمسـماىزائرماظعاصؿةمأنم"ماسبطاطمم"صػرمزؼؿقن"ميفمػذاماظصدد،مطؿبوسائؼامحؼقؼقا.م

ماٌؿغرياتم متلثري مإدي مصؼط مإرجاسف ماًطل معـ مواظذي ماٌدغل ماظعصقان معـ مغقع مسـ مؼعّؾر اظؾـاؼات
6األغـروبقظقجقةمومنطمايقاةمأوماظطؾقعةم)تضكؿماظلؽان(
مم"

ماٌقضعمإديمرػانم مؼؿققلمػذا مسؾكممذباظلوإذ ماظؼضاء مضؿـمعشروع مرؾقعقة مبطرؼؼة مإدعاجف ؼؿؿ
األراضلمؼعّؾرمسـماألػؿقةماظيتمتقظقفاماظلؾطاتممذغؾصننمبرغاعجمماألحقاءماهلشةمأومإسادةماإلدؽان،

7احملؾقةمهلذاماٌقضع
ممم.

 األراضي شغل. خمطط 2.2

م مأضّرمذغؾزبطط ماظذي ماظؿفدؼد مٌشروع معؾاذر مشري ممتدؼد مػق ماألراضل مدـة واظلمم0433ه
ماٌقدانمممامؼمديمإديمتعؿريهميفماٌلؿؼؾؾ.مإلصالح،مأيماضرتاحمعشروعمؼلؿحمبؿدخؾمساجؾم8ضلـطقـة

مأنم ممبا ممذغؾزبططمو مبعنيماالسؿؾار مععقارؼةمجيبمأنمتلخذ اٌكططماظشاعؾماألراضل،موثقؼة
ماظعؿؾقةموباظؿشرؼعمداريماٌػعقل،ممظؾؿؿدؼـ إديمودقؾةممتوهّقظ.ماإرارمتدخؾفمتضدمواوزأنمػذه

م مزبطط مصنن مآخر مومبعـك ماألراضل. معؾؽقة مادرتجاع مأجؾ ماظلؾطاتمعـ األراضلممذغؾتلؿعؿؾفا
ممَت ماظذي مذإضرارهمباظشؽؾ مؼؽقن مأن مذلغف معـ ممى، متلثري ماظصكرة.معضر مسؾك مبايػاز مؼؿعؾؼ صقؿا

مذاعؾ مزبطط مضؿـ معلفؾة مشري موػل ماٌقضع محؼقؼة ماالسؿؾار مبعني متلخذ مال ماٌؼدعة مواالضرتاحات
م مُؼؼرِّه مطؿا ماظعؿراغقة مماٌكططظؾؿفقؽة مواظؿعؿري مظؾؿفقؽة موإسادةممPDAU))اظؿقجقفل ماظؾـاء )إسادة

م.230-12اإلدؽان(مطؿامأغفمالمؼراسلمأحؽامماألعرم

                                                                                                                                        
 اٌؿعؾؼمباٌقاضعمواٌعاملماظؿارخيقة.مم23-12األعرمرضؿمم5
 .مم111،مصم0442،م2عدغلمصػرمزؼؿقن،مإدرتاتقفقةماجؿؿاسقةمواعؿالكماظػضاءممبدؼـةماىزائر،مأررحةمدوطؿقراه،مجاععةمبارؼسمم6
مم7 ماظػؼرة مم03هدد ماظؼاغقن ميفم 24-42عـ ماظؿدخؾمباٌقاضعمايضرؼةمم0442دؼلؿربمم0اظصادر معـارؼ ماظعؿراغقة مباظؿفقؽة ماٌؿعؾؼ و

(.م"ماظؿـظقؿماظذيممتمإضرارهميفمإرارمعشروعماظؼضاءمسؾكماألحقاءماهلشةمالمؼلخذمبعنيماالسؿؾارم10واٌـارؼماظيتمؼؿعنيمرياؼؿفام)اٌادةم
مأعغر.مط مظقنماظضكرة مأنماظربغاعجماٌؼرتحمؼعؿربماظلقؼؼةموحدةمجقارؼةمرؾقعةماٌقضع،موعـالمذظؽمأنمظقنماظقاجفاتمأبقضمبقـؿا ؿا

 ،مبقـؿاماظلقؼؼةمحلمالمؼـػصؾمسـمذبؿقع(ZHUN)عـارؼماظلؽـمايضرؼةماىدؼدةمعلؿعارةمعـمبراعجم
 .م0443-0433"عشروعمخؾقػة"مواظلمضلـطقـةمم8
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أغفمماوالماظؿفؿعماظلؽينمطؿم،واظقاضعمأنماظربغاعجمالمؼلخذمبعنيماالسؿؾارمخصائصماٌدؼـةماظؼدمية
"اظؾـقاتماالجؿؿاسقةماىدؼدة"مواظدؼـاعقؽقةماياظقةمواظطرؼؼةماظيتمؼؾـكمبفامموقالتمؿفاػؾماظؿَقؼ

ماظؾـاء،ماظقاجفات(.مإسادةاٌقضعم)
ماألراضلمبعنيماالسؿؾارمأصؾماٌقضع،ممبعـكمايػازمسؾكمإرارمعؾينموحضريمذغؾؼلخذمزبططم

م ماظعـؿاغقني، معاعقروثمسـ مواٌؾادراتماياظقةموؼؿفاػؾ ماالدؿعؿارؼة مايؼؾة مطذظؽمضدعؿف وسؾقفم.
إلسؿارماألراضلمماطاألراضلمسؾكمأغفمودقؾةمظؾؿـظقؿماالجؿؿاسلموظقسمزبَطمذغؾجيبماسؿؾارمزبططم

عشروعماظلقؼؼةمولقدمحّلمسصريمعـمذلغفمأنممصننيفماظقاضعمو.م9طؿقحاتماظلؽانظماسؿؾارؼؼدمماالم
ماٌدؼـة مأجزاء مباضل مؼـاصس ماظذي معا موظؽـ ممدؿمول. مإظقف محّقفامعدؼـة مزالل مدون معـ ضلـطقـة

موبعضم مؼؿقّدثمبذظؽمضداعكمدؽانماٌدؼـة مطؿا مظؾؿارؼخ"، م"اشؿقال محيدثمػق مإنمعا م؟ "اظلقؼؼة"
أعاممعرتاديماٌؽانم)خاللمعؼابؾؿـامهلؿ(.مظؼدمأضقتمإسادةماإلدؽانمأعرامزبقػا،مإغفامتػؿحماألبقابم

م.منمعـمذظؽ"و"رجالماظطراباغدومػؿماٌلؿػقدفمماظؿلقؼةماٌؾػَؼةأذؽالموطؾماٌضارباتم ترىمعـمؼا
،محؿكموظقمأنمعشروعمإسادةمنيدقلؽـماظلقؼؼةمبعدمأسؿالماظرتعقؿم؟مبالمذؽ،مظقسماظلؽانماياظق

ماإلسؿارمؼؼرتحمزبططامإلسادةمإدؽاغفؿ.م
ععموم،واٌؼرتحاتماٌؼدعةغالحظمأغفمالمتقجدمأؼةمصؾةمبنيماٌلائؾماٌطروحةميفمبداؼةماظؿقؾقؾم

"األطـرممتـقالممإذمؼعؿربرؾقعةماٌقضعمحبؽؿمرمخقارماظلقؼؼةماظلػؾكمذظؽمصؿشروعمإسادةماإلسؿارمؼرّب
م".10ظؾـرواتماظـؼاصقةمواظؿارخيقةموطذظؽمباظـظرمٌقضعفماالدرتاتقفلماٌؿؿقز

االدرتاتقفلمواٌؿؿقز"م"اٌقضعممهؾقؾمػذهماظدرادةمبادؿكالصمعالحظاتمعفؿةمعرتؾطةمبـؼـؿفلم
مظؾؿدؼـة مواظـؼاصقة" مو"باظـرواتماظؿارخيقة ماظؿدخؾميفممإذم،ظؾصكرة مإدي ماٌشفعة ماظعقاعؾ مػذه تدسق

يفماظؽشػمسـمرعزمعاضلماٌدؼـةموصقرةممؼؿؿـؾمأحدمأػؿمأػدافمػذاماظؿدخؾاظلقؼؼةماظلػؾك،محقثم
مهؼقؼم،اياضر..." مميؽـ ماظؿؼؾقدؼمذظؽموال ماظصـاسة مبؿطقؼر مبشفادةمإال مذلغفا، معـ ماظيت ة

مثؼاصقةمودقاحقة" حقةمبػضؾممتؾؼكماظصكرةميفماظقضتماياضرمبقـؿام،ربرتصقفا،مإحداثمدؼـاعقة
مواًدعات ماظؽؾريمعـماحملالتماظؿفارؼة م11اظعدد ماظلقاحة.ددونمأ، مأو ماظؿؼؾقدؼة مظؾصـاسة ممممغكمدور

إذمالمتؿعؾؼمماظلقاحة،دونمالدؿفالكمظعقجفةميفمشاظؾفامضلـطقـةمميفاظصـاسةماظؿؼؾقدؼةماٌالحظمأنممو
ؿففقزماظـلاءماظالتلمؼؼؾؾـمسؾكماظزواج.موؼؼؾؾمسؾكمػذاماٌؽانمأغاسمعـمطؾمعـارؼمذرقماظؾالدمبمإال

،مومظذظؽمعـمأجؾمذراءماظـقاسمواجملقػراتمو"اظؼـدورةماظؼلـطقـقة"م)ضطقػةمعطرزةمخبقطماظذػب(
مباظصـصاٌقؾم ماظؼدمية موباظلقاحةإديمربطمعلؿؼؾؾماٌدؼـة ماظؿؼؾقدؼة ضدمؼصَحممضدمالمجيديمغػعا.ماسة
ماأل مباظـلؾة مرائدة،مبؾمإنممحقثمتقغسموصاسٌدؼـيتمعر ماظؿؼؾقدؼةمعؽاغة مدميقعؿفاهؿؾماظصـاسة
اظذيمؼعقدمإديماظؼرنمم Alquierأظؽققلممٌشروعمبعثعقدمبدرجةمطؾريةمإديماظلقاحة.مػذاماالضرتاحمػقمت

                                                                                                                                        
درادةماجؿؿاسقة.مهلذاماالسؿؾارمتؿقدثماألعاغةماظعاعةمبؼلؿؾؼماظدرادةمادؿؼصاءمعقداغلموجردمظؾؿؿاجرمواًدعاتمبقـؿامملمؼؿؿماظؼقاممم9

 سـم"ضصقرات".م0440ظؾقالؼةميفمدؾؿؿرب
 .م0441زبططمإسؿارماألراضل،مجقانمم10
 .0442ربالموارؼامدـةمم002ذارعمعالحمدؾقؿانمؼضؿممانطم11
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كرةم"عدؼـةمظؾقرفماظؿؼؾقدؼة"،مبقـؿامغشاراتماظؿفارةمواظصـاسةمواظذيمؼفدفمإديمجعؾماظصم،م04
مالمذلنمهلامععمايؼائؼماياظقة.مماٌؼرتحةماظؿؼؾقدؼة

م مزبطط مؼطرحف ماظذي ماظـاغل ماالجؿؿاسلمذغؾواظلمال مباٌلؿؼؾؾ مؼؿعؾؼ ماجملاظل-األراضل
م؟12"تغققؾفؿامباألحرىاظـلقجموايقاةماالجؿؿاسقةمأوممزسزسة"ػؾمجيبمم،ظؾؿقضع

ؼرتؾطمعصريمايلماظققممبؿزاؼدماألراضلماٌؿلعةمواالغؿشارماظؿؾؼائلمظألحقاءماظؼصدؼرؼةمعـمجفة،م
موعشروعماظلؾطاتماحملؾقةماٌؿعؾؼممبـحماألراضلماظشاشرةمظؾؿفقؽةماظعؼارؼةماًاصةمعـمجفةمأخرى.مم

ممهقؾو ماألودي مباظدرجة ماٌطروحة ماألدؽؾة موسؾك ماٌقضع مترعقؿ ماظـلقسؾك ماظعؿراغلمادؿؾدال ج
طاغتمعقضعمغؼاشمم0441مدـةغالحظمأنماألدؽؾةماٌطروحةمواظرػاغاتمايؼقؼقة.مسؾكمواظلؽاغل،مثؿم

أغفمالمتقجدمسؿؾقةمإدؽانمم،مبؾمإنماألجقبةمغػلفامطاغتمعقضعماػؿؿام.مواسؿؾارًا0434-0433دـيتم
أعاطـمعغؾؼةموميفممؼـؼؾقنمإديطؿامظقمتعؾؼماألعرممبـؽقبنيممفاغػلماظطرؼؼةبعمضؿة،مصننمغؼؾماظلؽانمؼؿّؿم

م ماجؿؿاسل. موذاتمرابع ماظؼدمية،موعلاطـمذياسقة ماٌدؼـة ميف ماظلؽان مإدعاج مػـاكمإسادة متؽقن ظـ
13ػذاماظصددمخريمعـاليفمومنقذجمسـابةم

مم.
،موػقمعاممبدؼـةمضلـطقـةماصعؾؿفتػعؾممسؿؾقةماإلتالفمرتكت،م(0442-0432)مفاغػلماظػرتةمويف
ماأضرػميتاظمعاؼـة(.مصا0441ٌ-0431يفمزرفمسشرمدـقاتم)ممػدعفاعـماٌـازلمضدممتم %12ؼػلرمأنم

متماحؿالهلامم%00عـماٌـازلمضدممتمتفدميفامأومإضػاهلامعـمبقـفامم%01ـمأنمبرغاعجمإسادةماإلسؿارمؼؾّق
ميفمحاظةمجقدة.بؼقتمصؼطمعـفامم%3و

ؼدخؾمزبططمإسادةماإلسؿارمأومطؾمعؼرتحمآخرمضؿـمعقزاغقةماظؼضاءمسؾكماألحقاءماهلشة،موػقمعام
ؼعينمتلقؼةمعشؽؾمسدمماالدؿؼرارماظذيمؼطرحمبدورهمعشاطؾمذاتمرابعماجؿؿاسلموتؼينمشريمعرتؾطةم

م ٌِؾؽقة. مسرؼؼبا محقا ممتـؾ ماظلقؼؼة مماوظؽقن ماألطـر ماىزء مباسؿؾارػا ماأصاظة مؼطرحمم،ٌقضععـ مال و
مبؿصـقػف مؼؿعؾؼ مصقؿا مدؽانمماإلذؽال مأظلـة مسؾك مؼرتدد مطؿا مػلمػقؼؿـا" م"اظلقؼؼة مأن ماسؿؾار سؾك

مايل.م
مّتمتؾـّلمبرغاعجمإسادةماإلسؿارميفموضتمطاغتماظلقؼؼةمتعاغلمصقفمعـمدقطرةممماردلماظؿفرؼبم

األطـرمأصاظةميفماىفةممػذهموطانمغؼصماظعؼارمداخؾماحملقطمايضريمؼطرحمبشؽؾمحاد.موأصؾقت
مع مملرحااٌدؼـة موػفرمةشرسقاظوشريممةرمسقاظشريمماتـشاراظظؽؾ ماظؼصدؼر ماغؿشار مذفع معا موػق ،

اٌـازلمعـمررفمأصقابفامبلؾبمسدممضدرتفؿمسؾكمدصعماظضرائبمباظـلؾةمظؾؾعض،موبلؾبمشقابم
حاتمزبططمإسادةمػذهماالسؿؾاراتمسؾكمأػؿقؿفامعؽاغاميفماضرتامملمودماألعـمباظـلؾةمظؾؾعضماآلخر.

:مأنمؼؽقنمأيمزبططمذعؾقام)...(مإذممChombart de Lauweاإلسؿار.مبقـؿامؼؼؿضلماظقاضعمطؿامطؿبم
المميؽـمهؼقؼمأيمإنازمطؾريموالمأؼةمحقاةمعـلفؿةمعـمدونمإميانمربّرك.مؼؿطؾبماظؿعؾريمسـمػذام

فاماظرعزؼة.مصؿـمخاللمذظؽماإلميانميفمأزعـةمتـلفؿمصقفامأذؽالمووضعقةماٌدؼـةمععموزقػؿفاموضقؿؿ

                                                                                                                                        
 .مزبططمإسؿارماألراضل،معرجعمدؾؼمذطرهم12
م0433ميفم13 مإدؽانمدؽانماٌدؼـة مإسادة مإدؽانمربددةم(Place d'Arme)ماظؼدمية،مويفمإرار مإسادة مسـابة ،ماضرتحتمعصاحلموالؼة

 ظؾلؽانم:مسائؾؿنيم)عرتؾطؿنيمباىقارميفمايلماظؼدؼؿ(ميفمغػسماظؾـاؼة.
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ماظيتمأسطاػا ماالجؿؿاسقة ماظػضاءات متؼلقؿ مػاظؾقاشمؼؿؿ أػؿقةم (Maurice Halbwachs)معقرؼس
14"اودؼـقما،ماضؿصادؼاضاغقغقبقصػفامصضاءمضصقىميفمدرادؿفمظؾذاطرةماىؿاسقةم

. 

 ادلقزانقة لصاحل السووؼة السػؾى . "حتوول" 2.2

م ماألغؼاضمؾقصفاودبماظلقؼؼةماصالحؼدخؾمزبطط ممعـ مبرغاعج األراضلميفممذغؾاظذيماضرتحف
ماٌلاسدةم"هلنيمزروفممعشروعإرار موطانماهلدفماظرئقسمعـمػذه ماألوربل. ماٌاظلمظالهاد اظدسؿ

مايضرؼة" ماٌقاضع ممبقاذاة ماٌقجقدة ماظؾـاؼات مجملؿقع ماظلؽـ ماظؿفؿعاتم، مؼعين ماظذي ماألعر وػق
ويماظدخؾماظضعقػمممـمالمذعرمإذنممبلاسدةماٌقارـنيمعـمؼؿعؾؼماألم.اظلؽـقةماحملقطةمشريماظشرسقة

ؼؿقصرونمسؾكمايدماألدغكمعـمذروطماظـظاصةمأومصرفماٌقاهماٌلؿعؿؾة،مورعلماظؼاذورات،مواظؽفرباءم
ماظضرورؼة ماالجؿؿاسقة مخَصم.15واظؿففقزات ماظدسؿ، مػذا معع ماظؾؾديموباٌقازاة ماظشعيب صماجملؾس

،مصؿشروعماظؿدخؾميفماظلقؼؼةماظلػؾكمؿاظلاظؼضاءمسؾكماظلؽـ.موباظمضلـطقـةمعقزاغقةمعـمأجؾدؼـةمٌ
منيماٌقزاغقؿني.ماتؼـدرجميفمإرارمػ

 خالصة
،مسؾكماسؿؾارمأنمإرارػاماٌؾينمأضقكمعرصقضا،متارخيقامملمتعدماٌدؼـةمعـمخاللمأحقائفامعرجعا

مصؿؽتماألظػةماالجؿؿاسقةمتلفؾمازدؼادامماظؿؼؾقدياالغؿؾاهمإذنمػقماظدورممؼشدوعام ظؾشقارعمحقثمعا
يفماظرتاثماٌؾينموظؽـميفماظقزقػةماالضؿصادؼةمالمؼـؾغلماظؾقثمسـفامعلؿؿرا.مؼؾدومإذنمأنماهلقؼةم

أنمؼؾعؾفمم،اظلؾطاتمسـماظدورماظذيمعـمذلنمػذاماٌقضعمتؿقدثواالجؿؿاسقةمظؾؿقضع.موهلذاماظلؾبم
ممّت معا ممإذا ماظؿؼؾقدؼةتشفقعماظلقاحة مؼػلرم،واظصـاسة معا ماظػـادقمظماٌربذبةمعشارؼعمتؾؽموػق ؾـاء

مماٌؽرسمظؾؿقدؼث.مايلومػقمواظزؼادةماظؽؾريةمظؾصـاسةماظؿؼؾقدؼةميفماظلقؼؼةماظلػؾك،م
مماممرشؿاظمامسؾكمبعـكمأغفم،ظلقاحةشؿقضماسـمم Herzfeldػريزصقؾدمويفمػذاماظصدد،مؼؿقدث

معـ ماضؿصادؼاممتـقف متابعنيمهلا ماظلؽان موعؾ مصنغفا معال( م)ذغؾ، معادي مايالمم،دسؿ مػق طؿا
ماٌلؿؼؾؾماجملادلمصقفمم،وماظغؿقضمػذهماالزدواجقةمتَسم.م16باظـلؾةمٌدؼـيتمصاسمومتقغس م،أؼضا

حفةمماظرتاثماهلـددلمظقسمإاَلعامعادامماألعرمؼؿعؾؼمباظدرجةماألوديممبدىمتقصرماالحؿقاطماظعؼاري،مو
"إذاممJ. Monnetج.معقغلممؼؼقل.ميفمػذاماظشلنمذرسقةماظؿدخؾميفمسؿؾقةمإسادةماظؾـاءمجعؾأجؾمعـم

مظؾؿعامل،مإديم مواظػرؼدة مبضرورةمايؿاؼة،مصننمعصؾقةمذظؽمتعقدمصؼطمإديماًصقصقةماٌؿؿقزة اضؿـعـا
مادؿعداد مػـاك مأن ماظيتمادرجة ماظؼقؿة مإسطائفا مأجؾ معـ ماظؼدم معـ مبؾغ معفؿا ماحملقط مإلتالف

مم".17تلؿقؼ
  

                                                                                                                                        
14 Chombart de Lauwe, Délimitation de quartiers Paris et sa région, 1952, p. 357.  

15
 . CEE ،موزارةماظلؽـ CEE برغاعجمدسؿمإراراٌؿعؾؼمبؿقدؼدمبرغاعجمإسادةماالسؿؾارمظؾرتاتماٌعؿاريميفم 0441 برغاعجمأوت 

16 Herzfelt M., A place in History : social and monumental time in Cretan town, Princeton, New Jersey 

University Press, 1991. 
17 Monnet J., La ville et son double, La parabole de Mexico essai de recherche, Paris, Nathan, 1993, p. 46.   
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               . ترمقم خترويب لؾؿعامل3

مبـ ماظؿلعقـات مبداؼة ممتمممتقزت موػؽذا ماٌعامل. مبلػؿ ماالػؿؿام مإدي مباظلؾطات مدصعت "اغؿػاضة"
 .م0440وم0441"ترعقؿ"موتصـقػمبعضماظؾـاؼاتمبنيمدـيتمماظؿؽػؾمبـ

 معفد ابن بادوس . أ

م مظعائؾةاٌمطانمػذا ماظشقخمؾـكميفماظلابؼمعؾؽا مماظػؼقف مويفمدـة معـقفمىؿعقةمَتم0412ظػؼقن. ؿ
اظعؾؿاءماٌلؾؿنيماىزائرؼنيمسرصاغامبػضؾماظشقخمسؾدمايؿقدمابـمبادؼسمعمدسماىؿعقة،موػقمحيؿؾم

ماظققممادؿمععفدمابـمبادؼس.م
ررتماظلؾطاتم،مَضعؿعددةمسشرؼاتمخاللأبرؼؾمم01بعدمأنممّتمإضرارمإحقاءمذطرىمسقدماظعؾؿميفمو
اىؿعقاتماحملؾقةمواظقطاظةماظقرـقةمظمثارماالسرتافمباٌؾـكمسؾكمأغفمععؾؿممباؼعازمومضغطؾقةماحمل

دؼـارمعـمأجؾمإزاظةماألغؼاضمواظؼقاممباألذغالماظضرورؼةمم222.222دبصقصمعقزاغقةمم،مومّت18تارخيل
ماظؾـاؼةمعـمأجؾمتصـقػفام0441مدـةمظعؿؾقةماظرتعقؿ.مويف مػذه ماضرتاحمتؼدؼؿ ماظؼرارممدونم.مّت اغؿظار

مواظرتعقؿ ميفماإلصالح مضررتماظلؾطاتماظؾدء ماظذيمجيبمأنممملمؼؿقددوععمذظؽمم،اظقزاري، اظدور
ماألذغال.مممطؾمتؾؽؼؾعؾفمبعدم

مبفدفمتلفقؾمسؿؾقةم معـمأجؾم"اظؿـظقػ" ماظققغلؽق مإلحدىمصرق مرؾؾا ضدعتماٌصاحلماظـؼاصقة
ظـلؾةمظؾؿدردةماظؽؿاغقة.ممّتماضؿالعماًزفمطؿامػقماظشلنمبام،اظرتعقؿموسدممإتالفماًزفمواظرخام

مو مظؽـ مبعـاؼة. موتصـقػفؿ موترتقؾفؿ ماظزجاج موترتقبمموضطع ماظؿـظقػ معـ ماالغؿفاء ممت مأن مبفرد
اظصـادؼؼ،ممتمدبرؼبمععفدمابـمبادؼسمومغفؾف.موحلبماظقطاظةماظقرـقةمظمثارمصننماظؾؾدؼةمعلموظةم

م21اظصادرمبؿارؼخمم132.30ضعمطؿامُؼؼّرمبذظؽماٌردقممسـمػذاماظعؿؾماهلؿفل،مألغفامملمتضؿـمأعـماٌق
اظذيمؼـصمأغفم"يفمإرارماظؿشرؼعماظلاريماٌػعقلمويفمترابماظؾؾدؼةماٌعـقةمصننماظؾؾدؼةمم0432دؼلؿربم

 نمالدباذمطؾمإجراءمعـمذلغفمرياؼةماظرتاثماظـؼايفمواظؿارخيلموضؿانمتطقؼره".اواظقالؼةمعمػؾؿ

 ادلدرسة الؽتانقة  .ب

مبمظعؾت ماٌقجقدة ماظؽؿاغقة مواٌلفدمعـمؼرباظاٌدردة مصاحلمبايمبنيماحملؽؿة مػاعامم،دار دورا
عـمررفمعشاؼخماظطرضقةمضاسدةماجؿؿاسقةموثؼاصقةمعـمأجؾمم19.ماخؿريتمطؾقةماظؽؿاغقة0410ابؿداءمعـم

مإرداءمبرغاعجمتعؾقؿلموتؽقؼينمعؿطقر.م
وسؼبمزؼارةمأدتفاماٌصاحلماظؿؼـقةمظؾقالؼةمواظؾؾدؼةمإديماٌدردةماظؽؿاغقة،ممَتمم0441مدـةميفمأطؿقبر

ذظؽمعـمدونمطانمإضرارمعشروعماظرتعقؿموإضاعةمدقاجمعـمأجؾماظػصؾمبنيمعؼابرمسائؾةمصاحلمباي.مو
ؼمطدمم12عـماألعرمم12ععمأنماألعرمؼؿعؾؼممبقضعمأثريمعصـػ،مواظؾـدمم،قطاظةماظقرـقةمظمثارظؾإذعارم

                                                                                                                                        
طاغتمماظصكرةميفماغؿظارماظؿصـقػ،مورمبامطانمػقمذاماظلؾبماظذيمجعؾماٌعفدمشريمعقجقدميفمضائؿةماٌعاملماٌؼرتحةمظؾؿصـقػميفمم18

 .م0440ؼـاؼرم
19 El Korso, M., « La dimension culturelle et religieuse dans l’Algérie coloniale (1830-1954) », Algérie 

Actualités, 5-11 novembre 1992  
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أنم"اظؿصرؼحماٌلؾؼمعـموزؼرماظـؼاصةمإجؾاري.مؼؾدومإذنمأنماظؾؾدؼةمملمتشعرمعصؾقةماآلثارمباألذغالم
م.ماظيتمبرذبتمعـمأجؾمترعقؿماٌدردة

وبلؾبمغؼصماٌؿابعةموضؾةمم،(COSIDERُأدـدتمأسؿالماظرتعقؿممبؼابؾمباػضمإديمعمدلةماظؾـاءم)
اظؿفربة،مطاغتماظـؿقفةم"طارثقة".موضدمعلتماًلائرماظطالءموضطعماظزخارف،موخاصةمتؾؽماٌؿعؾؼةم

ممبؼابرمسائؾةمصاحلمباي،موملمؼؿؿمإسادةمضطعماظزخارفمإديمعؽاغفا.م
ماٌمدػةمػلمغؿقفةمسؿؾم"عؾ ماٌؾادرة مسؾكمسفؾ"،مسؾكمحدمضقلمعفـددةمتعؿؾمعػذه مُأنز ـر

ماآلثار.ظ ماظؿعؿريمصاحلموطاظة معدؼرؼة معـ مبنيماألذكاصممسؾكموتؾحمعلموظة ماظؿػاػؿ م"طانمظلقء أغف
.موملمترم"ظؼدمتؾددتماىفقدمرشؿمأنماألعرمؼرتؾطممبشروعمعشرتك".مسؾكمسؿؾقةماظرتعقؿمؾيباألثرماظل

ماٌعـ ماظـؼاصقة ماٌصاحل مٍإخطار مأػؿقة ماآلثار، موطاظة معـ محلبمعلموظة معؿذّرسةمعصاحلماظقالؼة، قة،
وػقماألعرماظذيمؼعؽسمجفالمتاعامبـصقصماظؼاغقنمم،بلؾطؿفاماحملؾقةمباسؿؾارػامممـؾةمظعدةموزارات

(مMedersa(.مصاٌدردةم)0430اٌمرخميفماظلادسموماظعشرؼـمعـمذفرمدؼلؿربمظلـةم 132-30)اٌردقمم
معصـَ محبلبماظؾـدم0401مدـةمػمعـذععؾؿ مظمثار ماظقرـقة ماظقطاظة مهتمدؾطة مجيعؾفا معا موػق ،

م ماٌردقم مسؾكماٌعاملماظؿارخيقةماظذيمؼـصمسؾكمأن 132-30اًاعسمعـ مبايػاز معؽؾػة م"اظقالؼة :
مواٌقاضعماظـؼاصقةمواظطؾقعقةموصقاغؿفامباظؿـلقؼمععماٌصاحلماٌكؿصة".

 مسجد خلضر     .ج

20طانمعلفدمًضر
اظذيممّتمبـاؤهمعـمررفمبقحـؽمبايميفماظؼرنماظـاعـمسشرمعدردةميفمسفدم 

قخمابـمبادؼس.مػذاماٌعؾؿماظذيممتمتصـقػفمشواحؿضـماٌدردةماإلصالحقةماظؼلـطقـقةمظؾ،مصاحلمباي
يفمايؼؾةماالدؿعؿارؼة.موظؽـمممّتمتغقريممغرياتعـمدطقةماظؿمناػقماٌعؾؿماظقحقدماظذيمم0421سامم

طؿاممّتمم،حؿكماألسؿدةموتقفانماألسؿدةماظرخاعقةمالءذؽؾفمبلؾبمأسؿالماظصقاغةماىارؼةم:مظؼدممّتمر
ادؿؾدالماظزخارفماظيتمهطؿتمبلخرىمحبلبمعامؼؿقصرميفماظلقق.مظؼدمبؼقتمسؾكمذؽؾفاماألصؾلم

ماظيتمشريتمعـمإديمشاؼةماظؿلعقـقات،متارؼخمبداؼةمأذغالماظ مصؼدتموجففامذؽؾفارتعقؿ ،موعـمثّؿ
ماألصقؾ.م

ماظؽؿاغقة مظؾؿدردة مباظـلؾة ماألعر مطان ماظدؼـقةمم،وطؿا ماظشمون م)عصؾقة ماٌعـقة ماظلؾطات صنن
م21اظؿلّقبماٌػضقح"مظؾلؾطة"أدؼطمإخطارماظقطاظةماظقرـقةمظمثار.مميفمملمترمأػؿقةم،واجملؾسماظؾؾدي(

أضقتماظققممعـماٌؿارداتماحملؾقة،مألنماظلؾطاتماحملؾقةممػلمسؿؾقةعؼاممشريمرمسلمواٌدردةميفم
ماظؿشرؼعمداريماٌػعقل.مم،يفمعـؾمػذهماياالتم،غػلفامملمهرتم

مسّؾرتمسـمذظؽ مػذه،مواجفتماٌصاحلماٌعـقة،مطؿا مChoayمذقايمويفمطؾمحاالتم"اظرتعقؿ"

ميفمتصـقػماٌعاملمم-"بربرؼة،مدبرؼؾقةمسؿؾقاتم مصننم"اظرشؾة مضقهلا مواظقاضع،مسؾكمحّد ترعقؿقة".

                                                                                                                                        
 ؼلؿكمخطًلمعلفدمدقديمًضر.مم20
 .م004سؾارةمعؼؿؾلةمعـمبؾػؼقفموصدظقظة،مصمم21
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.موتقضحم22ترتؽزمسؾكمععارفمأخرى"مثاغقةمواٌعرصةمبفامأعر،موايػازمسؾقفامعادؼاموترعقؿفامعللظة
مجبالءمعامضّدعـاهمبشلنماياالتماظـالثماٌذطقرة.مماظعؾاراتػذهم

عماظرتعقؿمػذهم)ععفدمابـمبادؼس،ماظؽؿاغقة،موجاععمًضر(موعامغؿجمعشارؼوػذامباإلضاصةمإديمأنم
حقلممةاظدمياشقجقمدبػقفاماٌزاؼداتموسـفامعـمآثارمدؾؾقةمتقضحميفماظقاضعماٌعاركمايؼقؼقةماظيتم

ؾامسؾكماٌدؼـةمأثرمدؾمذيوػلمبذظؽمتؽشػمجقاغبماظصراعماٌقجقدمبنيمزبؿؾػماظػاسؾنيمواظاظرتاث.م
ظؾلؾطاتم)اظؾؾدؼةمواظقالؼة(معـممةشريماظرمسقماٌؿارداتوطشػمعـمجفةمأخرىماظعؿقؼةمعـمجفة،م

مظمثار ماظقرـقة ماظقطاظة ماٌعاملمم،23خاللمإضصاء مسؿؾقاتمترعقؿ ماظرئقسميفم"عؿابعة اظيتمؼؽؿـمدورػا
م.24ا"اٌصـػةمومحلـماحملاصظةمسؾكماٌقاضعمواٌعاملماظيتمتؼعمهتمعلموظقؿف

  ارهانبوصػفا الثؼاػة 

 دلدرسة اأ. 

يفمم (style Jonnart) تدؼـمػذهماظؾـاؼةماظيتمذّقدتميفمبداؼةماظؼرنماظعشرؼـمحلبم"منطمجقغار"
م م"طقظقفاظعربلمامسفا م(collège franco-musulman)"ماعلؾؿ-اصرغلقماإديموزقػؿفا تقاصؾتمعفؿةم.

تلدقسمجاععةمسنيممبعدوم.0422اىزائرمإديمشاؼةمدـةممدؿؼاللابعدماظؿعؾقؿماظعاظلميفمػذهماٌدؼـةم
حبثميفممابروضؿتمعـذمذظؽماظقضتمععفدمسؾؿماٌؽؿؾاتموزبمم،إديمعؾقؼةاٌدردةماظؾايمهقظتم

مجاععؿ متؿـازسف معرطزا مطاغتميفمصؾبمرػاغاتمجعؾتمعـفا موبعدعا ماالجؿؿاسقة. م)جاععةمااظعؾقم ن
مأوال ماظؼادر( مبنيماىاععقنيموعصاحلماظـؼاصة،مهقظتماٌدردةميفم،مضلـطقـةموجاععةماألعريمسؾد ثؿ

مأطادميقةمجاععاتماظشرق،مخؾػامظـدوةماىاععاتماظيتمطاغتمعؿـؼؾة.موإديمعؼرمم0440دؾؿؿربم
مصؿ معا ماظػرتة متؾؽ متشَؽؽعـذ مصرغلامتماٌدردة م: ماٌؿعددة مرعقزػا مبػضؾ مإثارة ماألطـر ماٌكقال ؾ
م مػـددل مإرار ميف موهَقم،أغدظللواظغرب متعؾقؿقا. معرطزا مإغشائفا معـذ ميفموزؾت مجاععة مأول ظت

م ماالجؿؿاسقة ماظعؾقم محبثموجدتمصقف معرطز مإدي ماظغربل"ضلـطقـة مم"ذاتماظطابع مهلا، حقثمعؼرا
،موايدماىـقبلمظؾلقؼؼةمChattماظشطومعـكػضماٌدؼـةم)اظؾـاءمشريماظشرسلمظـفجمروعاغقا،مؼشؿؾ

ضلـطقـةمسؾكماظلؾطاتمدؼـةماضرتحموزؼرماظـؼاصةميفمزؼارتفمٌم،0441مذفرمأوتمعـمدـةميفواظلػؾك(.م
مػذ مأن مواظقاضع مظؾـؼاصة. مدار مإدي مهقؼؾفا مأجؾ معـ ماظـؼاصة مٌصاحل ماٌدردة متلؾقؿ اظؽقانممااحملؾقة

مايضري،مبادؿــاءمأعاطـماظعؾادة،مالمؼضؿمصضاءاتمثؼاصقة.م
طؿامتؽشػمسـمأػؿقةمم،سؾكمأػؿقةمػذهماظؾـاؼةمػذاماٌعؾؿمايضاريمؿلؾقؿظتدلماٌشارؼعماٌؿعاضؾةم
ماالدؿعؿارؼة مايؼؾة مم،ععامل مرضؿ ماألعر مإدي محيقؾـا معا مم230-12وػذا موثقؼة مإدي ماىزائر"و م"شدا

م(.م0440)

                                                                                                                                        
22 Choay, F., Allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1992, p. 115.  

 .0432اظصادرميفمم02.م32اظقطاظةماظقرـقةمظمثارمعمدلةمذاتمرابعمإداريمتلدلتممبقجبماٌردقممرضؿمم23
 .م30.132تطؾقؼامظؾؿردقممرضؿمم24
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ماظـؼاصقة" م"االغؿػاضة مػذه متػلري مميؽـ مطقػ ماظـؼاصةمم،وظؽـ متزاحؿ مأن مأجؾ معـ مؼؽـ ممل إن
إديمربقماىقاغبماظرعزؼةماظيتممتـؾماظغرب.مؼؾدومإذنمأنمماٌلفد،مسؾؿامأنماٌشروعماإلدالعلمؼلعك

 عشروعماظقزؼرمؼلعكمإديمإسطاءماٌدردةمععـكمجدؼدا.

  ؼصر احلاج أمحدب. 

لمهَقظإلثـقشراصقا.مماظذيمدقؿققلمإديمعؿقػم25تدسؿتمػذهماظقؼظةماظـؼاصقةمبرتعقؿمضصرماظؾاي
ماظؾاؼات مدؾطة ماظذيمجيلد ماٌعؾؿ مسامممػذا موألرطاغف مضلـطقـة مٌؼارعة ماظعام ماياطؿ مإضاعة معؼر إدي

اسؿؾارمأنماظؿارؼخماظعـؿاغلمُؼلؿقَضرمبظؾفقؼةماظقرـقةممرعزاماٌعؾؿػذاممأصؾحعـذماالدؿؼالل،موم.م0312
مبشؽؾمرئقسمعـمخاللمػذاماظؼصر.

م ماظػـقةمو ماظـاحقؿني معـ معفؿة مُتعّد ماظيت مبؾعضماظؿعدؼالت ماظػرغلققن مضام مباظؼصر، باالدؿؽـار
(.موععمذظؽمصننمخقارماظقطاظةماظقرـقةمظمثارمَتقدَّدمحقلمتلدقسماظظرفمI 23-12واظؿارخيقةم)األعرم

متلدقسمحقاة موبنسادة ماألصؾل، مذؽؾف ميف مطانماياجماظؿارخيل ماظيت ماظػضاءات مخالل معـ مأريد
موظقسمعؿقػ مآخر،م"عؿقػماإلثـقشراصقا" مظدور ميـؾمإضاعةمماؼشغؾفا،محؿكموإنمطانمدقؿؿمهقؼؾف

ماظؾايمبلثاثفموحققؼؿف.
مأيمجدل. معـمدونمإثارة معللظةوملمتطرحممتؼّؾؾمذبؿقعماظػاسؾنيميفماٌدؼـةمعشروعماظرتعقؿمػذا

مؾاي.مباظ،مععمأغفمُبينمعـمأجؾمتؾؾقةماظرشؾاتمواياجاتماًاصةمزروفمتشققده
ددةمظفماحملمغاؼةاظمت"ظقلم A. Rigelأ.رجيؾمعـمأجؾمتؾكقصمػذهماٌقاضػ،مميؽـمذطرمعؼقظةو

ذواتمععاصرةمعـمبقصػـامػذهماألسؿالم)اظؼصر(مبرعزؼةماٌعامل،مبؾمسبـمميفماألصؾمػلماظيتمتطؾع
".ومبعـكمآخر،مصننمذطرمتارؼخماظػرتةماظيتمدؾؼتماالدؿعؿارمعـمخاللمترعقؿم26ميـقفامرابعماظرعزؼة

مالمؼؿعؾؼم مؼلخذمععـكمجدؼدا،مألنماألعر ماظؾـاء ماظؿارخيلمعـمخالل مصاظلرد مععـك. مذو اظؼصر،مأعر
مارتؾطمبؿكؾقدمذطرىماظؾايمأريد،مبؾم ماظؼصر متارخيقةباسؿؾاره مبػرتة موػـددة وسؾقف،مصننمم،صضاء

مخقارماظقطاظةماظقرـقةمظمثارمحيؿؾمردائؾمجدؼدة.م

 الوالوة ج. 

متم  لي، 0401إديمدـةمم0414خاللماظػرتةماٌؿؿدةمعـمدـةمممتمهطقؿمدارماًؾقػةموعلفدمبـمزبؾقف
م ماظقالؼة معؼرَّي موبـاء مواظؾؾدؼة. ماظـققطالدقؽلقةضد ماٌعؿارؼة مبفـددؿفا ماظقالؼة "أدؾقبمماحؿقت

مامسااظيتمضؿتمعؿقػمضلـطقـةماظذيمدققؿؾممأغدظلقةاٌـؿصر"معؼابؾماٌدردةمذاتماهلـددةماظـقق
مم.رل(اشريمدريتام)اظقاضعةمبؽقدؼةمسمآخر

،ماسؿربماظقاظلمأنماظؾـاؼةم"هػة"معـمطـرةمإسفابفماظؽؾريمبػكاعةماظؾـاء.موععم0440مدـةميفمجقان
ذظؽمصؼدماسرتضمسؾكمادؿؾدالمعؼرماظقالؼةمعـمعرطزماٌدؼـةمإديمخارجفامواظطابعماظػكؿمظؾؾـاؼةمجعؾم

                                                                                                                                        
25 Lepetit. B., «  Analyse du présent et rassissement du passé », in Second colloque international d'histoire 

urbaine, Strasbourg, du 08 au 10 septembre 1994 (Ronéo), p. 4.     
26 Riegl A., Le culte des monuments, son essence, sa genèse, Paris, Seuil, 1984.  
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ماظدور مظؾفـددةماظـققطالدقؽقة،موظؽـمظقسممثةمحاجةمٌـقفامػذا اٌـدوبقةممامرئقسأَعم.عـفامعؿقػا
ؾؾدؼةمصؼدماضرتحموبؽؾمبلارةمتفدميامطؾقامٌؼرماظقالؼة.موميفم"اغدصاعمورين"مأوماؼدؼقظقجلمظؿـػقذؼةمظؾا

اضرتحتمبعضماىؿعقاتموسددمعـماٌداصعنيمسـماٌدؼـةماظؼدميةمم،وعـمأجؾمعـعمتفدؼؿمػذهماظؾـاؼة
قػماظقرينمبشؽؾماٌؼرتحةمظؾؿصـاملمتضؿـتمالئقةماٌعم0440مدـةمتصـقػمعؼرماظقالؼة.مويفمؼـاؼر

ماظـالث ماالضرتاحات مػذه ماالسؿؾار مبعني مأخذغا موإذا ماالدؿعؿارؼة. مايؼؾة مبـاؼات مدقؽقنمةرئقس ،
مثالث ممةظؾصكرة معـارمتعؽسمثالثمععامل مػل ماٌشارؼع مػذه مأن مووجؾتماإلذارة حؼؾاتمتارخيقة.

ويفماٌؼابؾمتعؿربمعشروعمضدؼؿ.ميفماألصؾمعؿقػامػقممقصػفجدل،مإذمأنمترعقؿموإسادةمتشغقؾماظؼصرمب
م ماحملؾل ماٌلؿقى مسؾك مواظقالؼة مصراساتمرػاغاتمعصدراٌدردة ماٌشارؼعممو مػذه متدخؾ ػقؼاتقة.

عـمخاللمدرادةمأسدػامم0430"اظـؼاصقة"ميفمإرارمتـؿنيماظرتاثماظؿارخيلماظذيمُوضعمبرغاذبفمسامم
م مبؼلـطقـة ماظدراداتمواألذغالماظعؿراغقة م(URBACO)عرطز ماهلقؽةمممتروم مو ايػازمسؾكماظصكرة

م.م0442اٌؽؾػةمبؿصـقػفامدـةم
م؟م ػؾمعـمذلنمػذهماظؼراراتمأنمتعطلمعشروسقةمظؾؾـاؼاتماالدؿعؿارؼةمعـمخاللمإسادةمذغؾفا
مترتؾطانمبايؼؾةماالدؿعؿارؼةموولدانمعقضػنيم ماضؿصرماًقارمسؾكمبـاؼؿنيم)اظقالؼةمواٌدردة( ٌاذا

ذهماٌشارؼعماظيتمصرضؿفاماإلدارةماحملؾقةم؟مػؾماٌعـكمهلماظلؽانمؿمضؾقلظالدؿعؿار؟مإديمأيمعدىمدقؿ
مواجملؿؿعمعـمصققمهلذؼـماٌشروسنيمؼـريماػؿؿامم مأوظؽؽماظذؼـمؼفقؽقنماظػضاء ماظذيمؼعطقف اىدؼد

؟مأظقلقامأسضاءميفمذيعقةماظلقؼؼة؟معامػلممأممشريػؿمذؾابماظلقؼؼةمم،مػؾمػؿاظشؾابم؟موأيمذؾاب
ماظرػاغاتم مسؾكمإذن مأو ماجملال، مػذا مظؾفؿعقاتماػؿؿاعاتمأخرىمخارج مأن ماسؿؾار مسؾك ايؼقؼقة

م؟ممااألضؾمالمترتؾطمبايػازمسؾكماظرتاثمألغفمظقسمعؾؽامهل

 خالصة

األراضلمورباوالتماظرتعقؿمسؾكمترددماظلؾطاتمصقؿامؼؿعؾؼممبلؿؼؾؾممذغؾؼمطدمهؾقؾمزبططم
م)اٌقضع،م مؼزالماظصـاسواٌعامل،مواظرتاثميفمضلـطقـة مواظقاضعمأنمايػازمسؾكمذظؽمعا ماظؿؼؾقدؼة(. ة

وػقمم،ألغفمويدماآلنمورثـامواربممّتمواػؾفام)ضصؾةماىزائر،مشرداؼة(م،ربؾمحبثميفماىزائر
ماظرتددماظذيم مغؼائصمتػلر مميؽـماسؿؾارهميفمرأؼـا ميفمررؼؼةمتلقريماظلؾطاتماحملؾقةمعا مجؾَقا ؼؾدو

اظصعقباتماظؽـريةماظيتمتعرتضماٌشارؼعمسؾكمعلؿقىممناذجماظرتعقؿممؾني.موَتٌللظةماظرتاثماٌعؿاري
م.مممماإلنازمضابؾقة
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