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(1) 
 دعقد بؾؼقدوم

(2،3)  

 مؼدمة

بعدمزفقرماظؿفارةماظعابرةم-بشؽؾموادع ظؾقرـظؼدمأدىمزفقرماظؿفارةماظعابرةم
مو"و مدـقاتماظـؿاغقـاتمواظؿلعقـظؾقدود م ي مايؼقؾة" مردؿمم-اتارة مإسادة إظب

مو ماىزائرؼة، ماٌدن ماظقضتمأخرؼطة مظغاؼة مارتؾط ماظذي مايضري ماظؿػؿح م ي دفؿ
متؿؿققرم ماظيت مايضرؼة ماظعؿقعقة مواظلقادات ماظلؽـٓقة مباالدذلاتقفقات اظراػـ

مم.2ؿاجماظلؽـٓاتحقلمإغ

                                                                                                                                   

م:واإلدالعلماظعربلماظعاملمحقلمواظدراداتماظؾققثمععفدمطراداتم يباظغةماظػرغلقةمماٌؼالمػذاغشرممت1 
Boudinar, A., Belguidoum, S. (2015), « Dynamique marchande et renouveau urbain à 

Oran. Médina J’dida et Choupot, deux quartiers du commerce transnational », Les 

Cahiers d'EMAM, 26 | 2015 : Made in China. Commerce transnational et espaces urbains 

autour de la Méditerranée. 
(1) Université des Sciences et de la Technologie Mohamed-Boudiaf, Département 

d'architecture, 31 000, Oran, Algérie. 

(2) Université Aix Marseille, CNRS, IEP, IREMAM, 13 094, Aix-en-Provence, France.  

(3) Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 
 (.2012)مبؾؼقدوم،م،(1997)مزؼؿقن،مصػرم،(2003) صؿقد، 2
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ماظضقاحلمموإذا مظقشؿؾ ماألوظب مظؾقػؾة ماعؿد مضد ماظؿفارة معـ ماظـؿط مػذا طان
معـم ماٌدن م ي مػآعة معؽاغة مضبؿؾ مأصؾح ماظزعـ معـ مسشرؼة موعـذ مصإغف ايضرؼة،
خاللممتّؾؽفمألحقاءمادؿعؿارؼةمضدميةموألغلفةمذباورةمٌراطزماٌدن.مػذاماظؿقجفم

لمؼشفدمسؾقفماظؿقٓقمأومضلـطقـة،م2واظذيمطانمعؾؿقدام يمعدنمعـؾمعدؼـةمدطقػ
معدلوك ماظلؽينمظلقدي مايل مسرصف معدؼـةم3 اظذي م ي مبؼقة مأؼضا مؼظفر معا وػق

موػران.
سؾكموضعمػذهمم-ثاغلمعدؼـةمجزائرؼةمعـمحقثمغلؾةماظلؽان-تعقشموػرانم

م ماٌدؼـة محقثمسرفمودط مثؿمم-وبلرسةم-اظدؼـاعقات، ماظؿفارة، مهلذه اغؿعاذا
مأحقاءمأخرىمعـمبعدهم.
واظعؼقدمظطػلموطادطقر،مػلمعـماألحقاءماجملاورةمم"ذقبق"صاٌدؼـةماىدؼدةمو

مظؾؿفارةم ماظـاغقةمصضاءاتمرعزؼة ماألظػقة مبداؼة مواظيتمأصؾقت،معـذ ظقدطماٌدؼـة
اظعابرةمظؾقرـ.موسؾقفمصإنماظؿؼلقؿماٌكؿؾػمظؾلاحاتماظؿفارؼةم يماٌدؼـةمأدىمإظبم

ػا،موضدمحٓؾمربؾماظؿؿرطزماٌػرطمظألغشطةمزسزسةماظؿـظقؿاتماهلرعقةماٌؿقاجدةمدؾ
ماظؿفارؼةم يمودطماٌدؼـةمتقزؼعامجدؼدامتؿأطدمعـمخالظفمأضاظقؿمحضرؼةمجدؼدة.

ماٌؼال ماظـقعمعـماظؿفارةمم4ؼفؿؿمػذا ايقٓقـمم يمبقاوظةمصفؿمطقػقةمزفقرمػذا
ة،ماإلثـني،مأوهلؿامذباورمظقدطماٌدؼـةموؼؿقصرمدؾػامسؾكمتؼاظقدمضدميةم يماظؿفار

وثاغقفؿامؼؼعم يماألحقاءماظؼدميةمواًػٓقةمظؾؿدؼـة،محقثمالمتؿقصرمرؾقعؿفماظلؽـقةم
سؾكمأؼةمربػزاتمهلذاماظؿكصص،مصؽالمايقنيمايضرؼنيمؼؿؾقأمعؽاغةمزبؿؾػةم
مبقروثفماظعؿراغلماظذيمؼعرفمتغرلاتمسؿقؼة.موعـمخاللمعلاءظةماظلرلوراتماظيتم

مغرطزمسؾكماألػؿقةماظيتماطؿلاػامزلقتمبظفقرمػاتفماظلاحاتماظؿفارؼة،مص إغـا
ماظؿكطقطم م ي مدؼـاعقؿفؿ متؿقؽؿ ماٌدؼـة م ي مصاسؾني مبقصػفؿ ماظؿفار اٌؼاوظقن

مايضري.

                                                                                                                                   

مظؿقؼقؼاتمامتؾني2  مرـفة معـؾ مأحقاء مدطقػمأن معدؼـة محقل محاظقا مبفا ماظيتمغؼقم  (Tandja) اٌقداغقة

ماظقرينم (Beau-Marché) وبقعرذل ماظدلغاعج م)حبثمجاريم يمإرار ماظؿققالتماظؿفارؼة تعقشمسؾكموضع
 ظؾؾقثمدؽانموذبؿؿع،ماىزائر(.

3 Kerdoud, N. (2012), Nouvelles centralités périphériques commerciales  
et recompositions territoriales : l’exemple de villes de l’Est algérien, Thèse de doctorat en 

géographie, sous la dir. de R. Hérin, Univ. De Caen, p. 390  
متـفزموطشقفم2010معـماغطالضاماٌؤظػانمبفامضامماظيتماظؿقؼقؼاتمعـمذبؿقسةمسؾكماٌؼالمػذامؼرتؽز 4

م."ذقبق"وماىدؼدةماٌدؼـةمأحقاءم يم2013مجقانمإظبمصقػرليمعـمباغؿظام
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 لوهران، حاضرة جفووة يف سزِّ التحّو
محاضرةم مبقصػفا موجقدػا موتػرض ماىزائري ماظغرب م ي موػران معدؼـة تؿأظؼ
جفقؼةمبػضؾماظعدؼدمعـماظقزائػماًدعاتقة،ماإلدارؼة،مواالضؿصادؼةماظيتمتذلطزم

بؾدؼات:م)وػران،ماظلاغقا،مدقديماظشقؿلممةوبعدمضؿِّفامألربع-م2008بفا.مصؿـذم
ماىرل( معؾققغم-وبؽر مدؽـقة معـطؼة ماظؽدلى موػران ممنقػامأصؾقت مصؿئ معا قة

ماظيتم ماظلؽاغقة ماظزؼادة مغلؾة مسؾقف متشفد معا موػق مصأطـر، مأطـر مؼؿزاؼد اظدميغرا ي
م.2008وم1987بنيمم%47بؾغتم

ماظلقاحؾم مإظب ماٌدؼـة ماعؿداد معـمخالل مايضريماهلام ماظـؿق مػذا مولد وضد
مذظؽمدرلور م ي معؿؾـقة مدـقاتماظؿلعقـاظشرضقة معـذ ماغؿفاجفا ممت ودقاءمم،5اتة

م-اظػردؼةمعـفامأوماىؿاسقةم-أومباٌـارؼماظلؽـقةمماظـشاراتتعؾؼماألعرممبـارؼم
ماظقاجفةم م ي ماظعؿقؼ ماظؿغقرل مإظب مبذظؽ معؤدؼة معذػؾة مبلرسة متطقرت صؽؾفا

مايضرؼة.
ماظدؼـاعقاتم مسـ محٓقة مأعـؾة مظطػل ماظعؼقد موحل مضؿؾقطا محل معـ مطؾ وؼعٓد

مظألسؿ معرطز مظؾؿدؼـة: مايضرؼة معؿعاظقة،مواظؿقٓجفات مأبراج مدوظقة، مصـادق ال،
ماظؾقر،م مظشارعمواجفة متفقؽة معقؾقـققم،إإسادة مذارع ماتػاضقاتممناز معرطز وبـاء

م.2010دوظل،ممٓتمتدذقـفمسؾكمضدمموداقمالحؿضانمضؿةماظدولماٌصدرةمظؾغازم يم
متقزؼعماظلؽـاتمواظلؽانم يمبـقةم مإسادة ماٌدؼـة متـظقؿ مإسادة صاحؾتمسؿؾقة

مسٓزماظؿققل.محضرؼةمتعدم يم
ؼعقدمإظبماظػذلةماالدؿعؿارؼةمماسؿراغقماوػؽذامصإنمبؾدؼةموػرانماظيتمتضؿمغلقف

م مدـقاتماظؿلعقـقاتمصؼدتمعـذ مشاؼة مإظب مؼؼاربمم1998واعؿداداتف  100.000عا

مؼعادلم ماٌـارؼماظلؽـقةماجملاورةمم%13داطـا،مأيمعا عـمدؽاغفا،موذظؽمظػائدة
اظـاذؽةمحدؼـامواظيتمتضاسػمسددمدؽاغفامدتمعراتمعؼارغةمباظلاغقا،موإحدىم
سشرةمعرةمباظـلؾةمظلقديمذقؿل.مطؿامادؿققذتمبؾدؼةمبؽرماىرلماظيتمأغشأتم

ـمسؾكمجزءمعـماظؿقدعاتماىاغؾقةمظقػران،موادؿؼؾؾتمجزءامػاعامعم2000دـةم
م.عجماظلؽـاتم يمدـقاتماألظػقةماظـاظـةبرا

                                                                                                                                   
5 Semmoud B. (1995), « Croissance urbaine, mobilité et changement social dans 

l’agglomération oranaise (Algérie) », Cahiers du GREMAMO, N° 12. 

Guerroudj T. (2004), « Les enjeux de l’organisation de l’agglomération oranaise », 

Insaniyat, N° 23-24, (« Oran : une ville d’Algérie »), p. 45-61. 
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2009إىل  1891: تطور نسبة السؽان من 1 جدول  

 مئقاتاظدؼقانماظقرينمظإلحصا ،2008،م1987/1998م،اإلحصاءماظعاممظؾلؽانمواظلؽـ 1987 املصدر:

م مػاعا مجفقؼا ماضؿصادؼا ماظيتمتعؿدلمعرطزا ماظلاحؾقة ماٌدؼـة مػذه واظيتم -تعد
م مجاذبقؿف ماإلدارؼةتؿفاوز مدؼـاعقةمم-حدودػا مظالدؿفالكمتقظٓدتمسـ مػآعة دقضا
مطؾرلة ماظؿفارؼة،محقثمهؿؾماحملالتمم؛وارؼة موذقارسف مدقضف محلمظف صؽٓؾ

مظؾؾـاؼات،مواحملالت متؼرؼؾامذبؿؾماظطقابؼماألرضقة ماظيتمتعرضمعقادَّ اظؿفارؼة
مظؾؿـا مأثاث ماظؾققت، موأغلفة م)عالبس ماٌعؿاد مظالدؿفالك مجاػزة زل،معصـعة

،مواظيتمػلمقدودػقاتػمغؼاظةموأجفزةمإظؽذلومعـزظقة...(متغذيماظؿفارةماظعابرةمظؾ
محاضرةموعؿقاجدةمبؼقة.

 التوزوع الػضائي لؾساحات التجاروة باملدوـة

م مودط ماظـؿاغقـطان مدـقات مشاؼة مإظب ماٌالبسماٌدؼـة موارة مععظؿ مؼضؿ ات
اظعربلممانمذارسثماٌـزظل(موطاواألثاثماٌـزظلم)األجفزةماإلظؽذلومعـزظقة،مواظؿأثق

بـمعفقديم)ذارعمأرزؼقمدابؼا(موذارعمربؿدممخقليتم)أظزاسمظقرانمدابؼا(مػؿام
ماظشارسانماظرئقلقانماظّؾذانمتؿقزعمسؾكمرقهلؿاماحملالتمواٌؿاجر.م

ماظـؿاغقـ مدـقات مغفاؼة مظظفقرمعع مظؾقدود ماظعابرة ماظؿفارة مزفقر معفٓد ات،
ماظـاسمبلؾبمدقضفاماألعاطـماظؿفارؼة،مصاٌدؼـةما ىدؼدةماظيتمطانمؼذلٓددمسؾقفا

ماٌؿـؼؾنيم ماظؿفار معـ ماظعدؼد مبفا مضبقط مطان مواظيت مواظػقاطف، مظؾكضر اٌكصصة
،مهقظتمدرؼعامإظبم6ذاشؾنيمبذظؽمأرصػةمذارسفاماظرئقللماٌؿؿـؾم يمذارعماظؿني

                                                                                                                                   
مررؼؼ"م)اٌرذلمررؼؼ"مبـمعلؿكدعقفمررفمعـمؼؾؼبمعزوار،مذارعمرزلقامتلؿقؿفممتماظذيماظؿني،مذارع 6

 (.اٌلفدمررؼؼ)ماىاععمررؼؼمأو(ماظلقق
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ماظؿفارة معـ ماىدؼد ماظـقع مهلذا ماظرعزؼة ماظلاحة مظؾقعم، مصؿقتمربالت حقث
م7اٌالبسمودققمدائؿةمسؾكمرقلمذقارعمايل،موألغفمععروفمبـشاراتفمايرصقة
ماظؿفاريموعقضعفماالدذلاتقفلم يماٌدؼـةم)حقثمأنماٌدؼـةماىدؼدةمععم وتؼؾقده

دؼدةمصرضمغػلفمتقدعماٌدؼـةمأصؾقتمحقًامذؾفمعرطزي(،مصإنمحلماٌدؼـةماى
لةمإلسادةمتلقؼؼماٌـؿقجاتماتمبقصػفمأحدمأػؿماألعاطـماظرئق يمدـقاتماظؿلعقـ

مؼم8اٌلؿقردة مبدأ ماظؿفارؼةوتدرصبقا مظألغشطة متقزؼعمجدؼد ماالحؿػازمم،ظفر صؿع
ماىدؼدة ماٌدؼـة مودط مصؼد ماظؿفارؼة موزائػف معـ موبعدممبعضامجبزء عـمجاذبقؿف،
اظقاضعمجـقبماٌدؼـةمم"ذقبق"اظؿققلماظذيمسرصؿفماٌدؼـةماىدؼدةمجاءمدورمذارعم

.موػؽذامسرصتمجفاتمقدودظؾػاسؾقنم يمذبالماظؿفارةماظعابرةمظقلؿققذمسؾقفماظ
أخرىمطاظعؼقدمظطػلمصؿحم"عراطزموارؼة"مسؾكمرقلمذقارسفاماظرئقلقة،موطذظؽم
تؾؽماظيتمؼعدلػاماظذلاعقاي.مػذام يمحنيمدبصصتمأحقاءمأخرىم يماٌدؼـةم)عـؾم

م،ماظؾقعمباىؿؾةموذؾفماىؿؾة.مدانمأوغؿقانمواظدرب(م يمدبزؼـماظلؾع
مظؾقرـ،موؼؿؿمغؼؾفامسدلم ماظؿفارةماظعابرة ععظؿماظلؾعماٌعروضةمظؾؾقعمعصدرػا
زبؿؾػمذؾؽاتموارماىؿؾةماظذؼـمؼؿعاعؾمععفؿموارماٌدؼـة،موعـمبنيمػؤالءم
متؤطدم مواظيت مصؽرون"، مو"سني م"اظعؾٓؿة" مذؾؽة مإظب مؼـؿؿقن ماظذؼـ مأوظؽؽ اظؿفار

مػـاكاظؿقؼقؼاتماظيتم مأن مطؿا ماألػؿقة. ماظؾاظغ مدورػؿ مبفا ذؾؽاتمصرسقةممضؿـا
دقاءمععماٌغربمأومتؾؽماظعابرةمظؾؿؿقدطلممقدودظؾأخرىمعرتؾطةمباظؿفارةماظعابرةم

م موصرغلا مإدؾاغقا م-عع مطؾرل مبشؽؾ مغشطة مطاغت ماظؿلعقـواظيت مدـقات م-ات ي
معع ممبـؿقجات مؼؿعؾؼ مصقؿا مخاصة ماظؿفارة مػذه ماغؿعاش م ي مأؼضا قـة:موداػؿت

)اظؼػطانماٌغربلمواٌالبسمذاتماظعالعاتماٌشفقرة(،موبعضماظلؾع،معـؾماألحذؼةم
مبقػران،م يمزبؿؾػم معؾاذرة متصـقعفا مواظيتمؼؿؿ ماظزبقن، اظيتمتعؿدلم يمعؿـاول

9،مو"حلمدلمصاحل"(Cité Petit)ورذاتم"حلماظؾدر"م
(Les planteurs) .م

                                                                                                                                   
م.واًقارةماجملقػراتماظـقادقة،ماألواغلمباألخص 7

8 Bekkouche, A. (2005), « Un quartier nommé ville nouvelle. Du village nègre colonial à 

la Médina J’dida », Annales de la recherche urbaine, vol. 98, p. 115-121. En ligne : 

http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/un-quartier-nomme-ville-nouvelle-du-village-

negre-a466.html [consulté le 03/06/2015]. 

Metaïr, K. sous la dir. de (2004), Oran. La mémoire, Oran/Paris, Bel Horizon/Paris-

Méditerannée, p. 192  
معـمغؿلاءلمواظذيمخاصمعقداغلمهؼقؼمعقضقعماظؾدر،محبلمحاظقاماٌدسقم(Cité Petit)مبقتلمدقيتمحل 9

معرائبمتشغؾمورذةم450مؼؼاربمعامبفمأحصقـاموضد.ماظقػراغقةماظؿفارؼةماظلاحاتممتقؼؾمعصادرمحقلمخالظف

http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/un-quartier-nomme-ville-nouvelle-du-village-negre-a466.html
http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/un-quartier-nomme-ville-nouvelle-du-village-negre-a466.html
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م مؼؼطـمم-باٌؼابؾ مطؿا ماًاص، مظؾؼطاع مضقؼة مجٓد متعرفمدؼـاعقة معدؼـة و ي
ماظقالؼةماعلؿقردم3150 مػذام10 ي مسؾك معدؼـة مثاغل معـفا مصبعؾ ماظذي ماظشلء ،

ماىزائر معدؼـة مبعد ماٌؿداوظةمم-اظصعقد ماالدؿفالطقة مٔباٌقاد ماظؿؿقؼؾ صإن
اظلؾؿممؿأعقـفمذؾؽاتماظشرقماىزائري،مصػلبمتؼقمواظؿففقزاتماٌـزظقةماٌصغرةم

م موػران متعٓد ماظقرـقة مظؾلاحاتماظؿفارؼة ماظلاحةم-اهلرعل موػل ماظعّؾؿة، بعؽس
غؼطةموصقلموآخرمربطةمظقصقلماظلؾعمم-مقدودظؾاظيتمُتـَٔظؿمػذهماظؿفارةماظعابرةم
م ماظعابرة ماظؿفارة م ي ماظشرقمقدودظؾاظصقـقة معـ ماٌلؿقردون مصقفا مواظيتمؼؿقؽؿ ،

م.11بشؽؾمطؾرل
اظـشطقنم يموػرانم يمذباالتمأخرى،ممبام يمذظؽ:ممصؼدمادؿـؿرماٌلؿقردون

ماظػالحقةم ماٌقاد ماظصقدالغقة، مذؾف ماٌقاد ماظؾـاء، معقاد ماظصـاسقة، اظؿففقزات
مواظغذائقة،مواظلقاراتماظـػعقةمواظلقاحقة.

 حدودلؾن من التجارة العابرة ْن وذؽالاحقَّ

مواٌؿاردات ماظؿقزؼع مإلسادة مصضاءؼـ مطقغفؿا معـ ماظؽـقػة،ماظؿفارؼ باظرشؿ ة
:مرؾقعةموحفؿماظلؾعماظيتمعـمسدةمغقاحماآلخرسـمأحدػؿامنماايٓقمناطبؿؾػمػذ
ماظيتمؼلؿؼطؾفاتلٓقق ماظزبائـ مغقسقة موخاصة .مطؾمعـفؿام،ماحملالتماظؿفارؼة،

ماألعاطـ،معدلزةم مػذه مسؾكمعلؿقىمتصؿقؿ ماالخؿالصاتماظؾارزة متظفر صػلماظؾداؼة
:مداحاتموارؼةمخاصةمقدودظؾبذظؽمغقسامعـماظؿقزؼعماجملاظلمظؾؿفارةماظعابرةم

معـمأجؾمزبائـمععقـني.

  

                                                                                                                                   

مداحةماظؼدؼؿماظؽقظقغقاظلماظلؽينمايلمػذامعـمصبعؾمعامساعال،م4000مؼؼاربمعامعقزػةماظػردؼة،ماظؾققت
م.اظقػراغقةماظلققمعـمأطـرممتقلمظألحذؼةمحؼقؼقةمصـاسقة

 :اظؿفارؼةمظؾلفالتماظقرينماٌرطز 10
http://www.cnrc.org.dz/fr/stats/statistiques_2012/index.html [consulté le [23/01/2014 

 (région)ماىفةمتعادلمإدارؼة،معؼارعةمػلماظقالؼة
11 Belguidoum S., Pliez O. (2012), « Construire une route de la soie entre l’Algérie et la 

Chine », Diasporas, Histoire et Sociétés, no 20 (« Routes », sous la dir. de P. Cabanel),  

p. 115-130. En ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00815638 [consulté le 

04/06/2015]. 
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 "ُذوُبو"مركزوة املدوـة اجلدودة و ختّػي 

اٌدؼـةماىدؼدةموػضؾةمدانموػقماظذيمتشؽؾفم-ُؼَعُدمايلماظذيمضبقطمباٌرطزم
عـصبمسؿؾ،مم29500أػؿمضطبمظؾؿشغقؾم يماٌدؼـة:مم-(Saint Michel)معقشال

مؼعادلم  يماجملٓؿعماظقػراغل،معؿؼدعةمماٌؿقاجدةعـمذبؿقعماٌـاصبم %15أيمعا
ماظؾذ مواٌقـاء ماٌدؼـة مودط مؼبذظؽ مؼضؿان مذغؾم28300ـ مصقزقػؿفام12عـصب ،
بػضؾمتعددمودائؾماظـؼؾمايضريماظؿفاريمضدؼؿ.مواالضؿصادؼةمػاعةمجدامودورػام

طقنماظعدؼدمعـمخطقطماياصالتمتؾؿؼلمسـدمػذامايل،موطذظؽم-ضريمايذؾفمو
م معاي معـذ ماظذلاعقاي مايلم2013وجقد مػذا مإظب ماظقصقل مم؛ؼلفؾ سؽسمسؾك

مايم"ذقبق" ماظل ملؽين مسبقماظذي ماٌدؼـة مواعؿداد ماظؼدمية، ماظضقاحل م ي ؼؼع
ػذامايلماظلؽينماظؼدؼؿم يمغلقففامايضريمدونمأنمؼـزعمماىـقبمزلحمبضٓؿ

تربطمبقـفموبنيماٌدؼـة،مطؿامماظيتمبعضماٌكازنممسداذظؽمسـفمرابعفماظلؽين،م
مبفممخلةمخطقطمظؾقاصالتموؼعدلهمأحدػا.ممتٓر

ممجّوان حضروان خمتؾػان
ماظصكب،مصـلقففام مذعؾٓقةميلمواريمدائؿ مبأجقاء ماٌدؼـةماىدؼدة تؿؿقز

موعؽؿظاظعؿراغلمطـقػمو مو،مغظاممذقارسفا ماظصغرلة،أزضؿفا  وواجفاتمعؿاجرػا
سؾكمأرصػؿفامعـمموطذظؽدؾعفاماٌؿعٓددةماٌعروضةم يماحملالت،مماظعرضماٌكؿؾػة،

مصؾغةم،مررفمبائعنيمعؿفقظني ماٌقزاتمتعطقفا م يماظقاضعممدؼـةاٌطؾمػذه ظؽـفا
م.ظقلتمطذظؽ

م مخاصة مبصػات ماىدؼدة( م)اٌدؼـة مورؾقعةم"تؿؿقز ماظؾـقان مبشؽؾ عرتؾطة
م مُتذطرغا مبقؽة معع مواٌـلفؿة ماٌؿعددة مطذظؽ-اظـشارات متؽقن مأن بؾقؽةمم-دون

م.13ظؾؿصطؾح"فلمأبعدمعـمأنمتؽقنمعدؼـةمباٌعـكماٌؿداولم.مصاألدقاقمواظؾزارات
اظؿفارؼةماظيتمتدؼـمبفامظلقضفاممظؾؿدؼـةماىدؼدةمتؼؾقدمسرؼؼمعرتؾطمبؼطؾقؿفا

م موطذظؽمذقارسفام(marché couvert)اٌغطك ماٌدؼـة، م ي ماألدقاق مأػؿ معـ موػق ،

                                                                                                                                   
12 Trache, S.-M. (2010), Mobilités résidentielles et périurbanisation dans l’agglomération 

oranaise, Thèse de doctorat d’État en géographie, sous la dir. de A. Bendjelid, Univ. 

d’Oran-Es Sénia, 369 p. En ligne : http://catalogue.msh.univ 

tours.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23523. 
13 Bekkouche, A. (2005), op.cit.  

http://catalogue.msh.univ/
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مايرصٓق ماظـقادني، ماىؾقد، مصاغعل ماظصائغني، مذارع م ي مبائعلماٌؿؿـؾة ني،
م.14اظػقاطفمواًضرموبائعلمزبؿؾػماظلؾع

م ماظشعيبماظقػراغلموتظؾم يماظذاطرة ممتـؾماظؿؼؾقد ماظذيمإغفا ماظػضاء اىؿاسقة
متشفدمسؾكم ماظزائرونمعـمخارجماٌدؼـة،مطؿا ماظؾؼاء،مواظذيمؼؿقاصدمسؾقف مصقف ؼؿؿ
مبؽؾم ماٌؼاػل ماًػقػ، ماألطؾ مرباّلت موايؿاعات، ماظػـادق معـ ماظعدؼد ذظؽ

م.15أغقاسفا،مواٌؿاجرماٌكؿؾػةماظيتمتؿقصرمسؾقفا

ػقمحلمزبؿؾػممتاعا.مصؾغضماظـظرمسـماألؼامماظيتمم"ذقبق"ػذام يمحنيمأنم
م ماألدؾقع مغفاؼة موأؼام ماألسقاد موتلؾؼ مصإن ماظؿلقق، مصقفا ؼعٓدمم"ذقبق"اظيتمؼؽـر

ذارسامػادئا،ممبقاصػاتمجٓدمحضارؼة،مبعقدامسـماحملاورماظؽدلىميرطةماظلٓقر.م
حضريمؼلؿػقدماظؿفارمعـماظؼقؿةماٌضاصةمإلرارمم"بشقبق"صؿـمخاللمصؿحمربالتم

ّهػفماألذفارمععمداحاتمصغرلةمسؾكم، يمذارعمرقؼؾمموماٌؿؿـؾعقجقدمدؾػام
مأؼامم مخالل مممقز، ماجؿؿاسل ماغؿؿاء مسـ معباظقؿفا متـؿ مصاخرة موصقالت أرراصف،
مواجفاتم مسـد مواظؿقضػ ماظؿفقل مؼلؿفقؼفؿ مذؾاب مزبائـ مرؤؼة مميؽـ األدؾقع

ماٌد مربالت معلاحة معلاحاتفا متػقق ماظيت ماظؽؾرلة مأوماحملالت ماىدؼدة، ؼـة
موأؼضام ماظغرض، مهلذا ماٌكٓصصة ماحملالت م ي موايؾقؼات مباٌـؾفات االدؿؿؿاع

ػؽذامػقمػذامايلماظذيمتذلاعكمم.اءم يمربالتمسصرؼةمظألطؾماًػقػذتـاولماظغ
مصكبموضفقجم مسـ مبعقدا مواٌـؿظؿة، ماىذابة مبقاجفاتف محقاصف مسؾك األذفار

م ماٌدؼـة، م ي مؼؼع مأغف معع مظألغاضةمم"قصشقب"اٌدؼـة مجدؼدا موؼعرضمذؽاًل طبذلع
ماظقػراغقة.

 نان حضرواتارخي

م موحل ماىدؼدة ماٌدؼـة محل معـ مطؾ مزبؿؾػنيم"ذقبق"ُؼشؽؾ محٓقني
،م1845م يماظـشأة،مصاألولمؼؼعم يمودطماٌدؼـةماىدؼدةماظيتمرزلتمحدودػامدـة

وتأطدتمخاصقؿفاماظشعؾقةمععماظزعـ،مأعامايلماظـاغلمصقؿقاجدم يماظشقارعماظيتم
مبؾعدمدؽينمؼشؽؾمعـذماظؾداؼةمسالعؿفامايضرؼة.م1900تطقرتمابؿداءمعـمدـةم

  

                                                                                                                                   
14 Metaïr K. (dir.), (2004), op.cit. 
15 Ibid. 
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 السوق -إىل احليم"األندجيقـقة"من الؼروة 

مسدةم مخالل معـ ماظعؿقعقة ماظلؾطات متدخؾ ماىدؼدة ماٌدؼـة متارؼخ سرف
م مايضرؼة ماٌـطؼة مػذه مظؿأررل مهقالتمومفاوتـظقؿرباوالت مثالثة اظيتمسرصت

م.16طدلى
ظلم"سؾكمأراضلماظدوعنيماظقاضعةمخارجماضرؼةماألػمتمإغشاءمم1845صػلماظعامم

هتماًقؿمأوماألطقاخم،معـمأجؾمتـؾقتماظلؽانماظذؼـمطاغقامؼعقشقنم17األدقار"
ماظزنقة" م"اظؼرؼة مبـ مغعؿف موبعد ماٌدؼـة، مأبقاب ماٌدؼـةمم18سـد متلؿقة أخذ

مظؾؿعؾرلمسـمعبؾةم مسشر ماظؿادع ماظؼرن مأواخر م ي ماظيتمطاغتمُتلؿكدم اىدؼدة،
فامقظإواظيتمطاغتمتـؿؿلم (extra muros)اظؿقدعاتماظعؿراغقةماظقاضعةمخارجماٌدؼـةم

م.19ظلااألػاظؼرؼةم

م مبني مأنزت ماظيت ماظعؿراغقة ماظؿفقؽة مزبططات معـ مذبؿقسة  1867أسطت

ماظٓرصػمم1937و معـطؼ محلب متـظقؿف مإسادة معع ماياظقة، مصقزؼقغقعقؿف ظؾقل
اظلؾطاتماظعؿقعقةمإظبمرباوظةمتلقؼةمباظؿقاصدماٌـؿظؿمظؾلؽانممدصعصؼدمم.واظؿعاعد

مب مترتػع ماىدؼدة ماظؾـاؼات مغلؾة مطاغت م"حقث ماظذلصقػات، ادؿؿرار،موضعقة
20باظرشؿمعـمطقغفامػٓشة"

م".1937وم1930بنيم 
م مسشرمصفقةوػـاك معـ مجدؼدة مالعقرؼلقارمؼسرؼضة مداحة مبني معذلا ـ

(Lamorcière)مإؼقـام مبلاحةمم21وذارع متعرف ماظعؿراغل ماظـلقج مبؿفقؼة تلؿح
22طقطاحة،مواظيتمتشؽؾماظققممعرطزمايلاظ

طـرلةمهقلمماوباظرشؿمعـمأنم"أوطارم.
مايدؼـة" االدؿفابة دون مواظـظاصة ماظلاحةمم23ٌؿطؾؾاتمايرطة مصرضتمػذه صؼد

                                                                                                                                   
16 Bekkouche, A. (2005), op.cit., Semmoud, B. (1975), Médina J’dida, Étude 

cartographique et géographique d’un quartier d’Oran. Les rapports avec l’agglomération 

et la région oranaise, Thèse de doctorat de 3e cycle en géographie, sous la dir. de F. Joly, 

Univ. Paris-VII, p. 169 
17 Lespès, R. (2003), Études de géographie et d’histoire urbaines [1938], Oran, Bel 

Horizon., p. 115.  
 .اظؽقظقغقاظقةماٌدنمأبقابمسؾكماٌؿقاجدةماظؿفؿعاتمعـماظـقعمهلذاماظعشرؼـماظؼرنمغفاؼةم يمذائعةمتلؿقة 18
    .197 .صمغػلف،ماٌرجع 19
  .197 .صمغػلف،ماٌرجع 20
مإؼـاموذارعم(Lamoricière)مالعقرؼلقارماٌغطكماياظلمباظلققماألعرمؼؿعؾؼم،236م.صمغػلف،ماٌرجع 21
(Iena).م

م.االدؿؼاللمبلاحةمرزلقامرقطاحةمداحةمزلقت 22
 .243.مصمغػلف،ماٌرجع 23



 دومبؾؼق دعقدو بودوـار أوـاس

54 

مهقظفم ماظعشرؼـ ماظؼرن معـؿصػ م ي مايل مسرف مباٌؼابؾ مرقؼؾة. مظػذلة وجقدػا
معـمدـةم ممبقادمرطقؽة1900اظـاغلماغطالضا ترطتمم،مصاظؾـاؼاتماظيتممتمتشققدػا

ظقـؿؼؾمعـم،موتزاؼدمسددماظلؽانمبشؽؾمعـؿظؿم24عؽاغفامظؾـاؼاتمصغرلةمعـمرابؼني
مُدم7008 مم1881 يمؽَّاٍن مم12255إظب م1936دـة ماظعؾؿ، مػؤالءممعع أنمغصػمسدد

م.25اظلؽانموظدمخارجموػران
م مطقغفا معدؼـةوعع مداخؾ ماىدؼدةمم26عدؼـة ماٌدؼـة مادؿؿرت مخاص، مبشؽؾ

مزبؿؾػم موؿع مطلقق مدورػا مأداء مسـ ماالغؼطاع مدون مجدد مواصدؼـ مادؿؼؾال  ي
م مدـة م ي ماظصغار. مم1930ايرصقني ماظؼرؼةمإمت م"هقظت ماٌغطاة: ماظلقق غشاء

ماظشرضقة" مواىـقبقة ماىـقبقة ماىفة مظؿؿقؼـ معرطز مإظب مدـقاتمم27اظزنقة و ي
ايلمساشممأنمشرل،م28حقاصفامتمبـاءمسؿاراتمظؾلؽـاتماىؿاسقةمسؾكمم1950

م.29صذلةمعـماىؿقدموتعٓرضمبـقاغفمإظبمتدػقرمواضح
اظقزائػماظؿفارؼةمظؾقلمودؼدمظؾؾـقانمبقترلةممراصؼمتغٓقرم2000ععمدـقاتم

متزاؼدتمبلرسةمطؾرلة.

 إىل نفج جتاري، من جتؿعات دؽـقة "ذوبو"
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م محل مبؼل موػؽذا مم"ذقبق"اجملاورة، مدـقات مبداؼة مسـمم2000حؿك بعقدا
مقالتماظعؿراغقة.اظؿق

 مجفور خمتؾف
مسـفا،م متـؾعث ماظيت مواألجقاء ماظؿفارؼؿني ماظلاحؿني معلؿقى اخؿالف
معـفؿام متعطلمطؾ ماحملالتماظؿفارؼة، موطذظؽمغقسقة واٌـؿفاتماظيتمتعرضفا،
موأوضاتم مسؾقفؿا مؼذلددون ماظذؼـ ماظزبائـ مغقسقة متذلعبف معا موػذا مخاصة وضعقة

ممتقزػا ماظيت معـمم.اظزحام ماىدؼدة ماٌدؼـة مدبؾق معلاء، ماًاعلة معـ صاغطالضا
م."ذقبق"زائرؼفاموتغؾؼمربّؾاتفام يماظقضتماظذيمتؾدأمايرطقةم يم

صاٌدؼـةماىدؼدةمػلمدققمطؾرلةمعػؿقحةمظؾفؿقعمتعرضماظعدؼدمعـماٌـؿفاتم
ٌقادماظيتمتؿـقعمبنيماٌالبسماظؼدميةمأوماٌلؿعؿؾةمإظبماٌالبسمذؾفماظػاخرةمعرورامبا

ماٌـزظل مم.ذاتماالدؿكدام مصإن مأطـرمم"ذقبق"باٌؼابؾ موعبفقرا مأضؾ ؼعرفمترددا
ماإلضؾالمسؾقفم معـماٌقلقرؼـ،محقثمؼؿؿ ماظشؾابموخاصة معـ مػؿ مصزبائـف اغؿؼاء،

مباػظةماظـؿـ.مشرلمأغفاذاتماىقدةماظعاظقة،ممواظؾضائعةحبـامسـماهلدوء،م
دهمذبؿقسةمعـماظؿقؼقؼاتماظيتمضاممػذهماٌعاؼـةماٌقداغقةمظزبائـمزبؿؾػنيمتؤط

م31بفامس.مممرراشمخبصقصمأعاطـمتلققماظلؽانماظذؼـمؼؼطـقنماٌـارؼماجملاورة
ومبؼارغةماٌؿارداتماظشرائقةمظلؽانم"نؿة"م)حلمذعيب(مودؽانماٌـطؼةماظلؽـقةم

)حلمتؼطـفمرؾؼاتمعؿقدطة(،مؼؿضحمأنمم32إلؼلطقم(ZHUN)ايضرؼةماىدؼدةم
عـمنؿةمؼؼقعقنمبشراءمعالبلفؿمعـماٌدؼـةماىدؼدةمعؼابؾمعـماٌلؿفقبنيم 91%
م%53صؼطمباظـلؾةمظلؽانمعـطؼةمإؼلطقماظذؼـمؼػضؾقنمربالتمودطماٌدؼـةمم44%

م م 1,5%بـم"ذقبق"وطذظؽ م ي مأغف محني م ي مصقفام2008، مأنزت ماظيت ماظػذلة ،
ملمؼؽـمػذامايلمذبفزامباٌراطزماظؿفارؼة،مصفقؿـةماٌدؼـةماىدؼدةمم،اظؿقؼقؼات

م مأؼضا ماٌـزظقة، مظؾلؾع مباظـلؾة ماظلؾعمم76%عؤطدة معـفا ماٌلؿفقبنيمؼؼؿـقن عـ
حلمم"ذقبق"باٌؼابؾمصإنمم،ؼؼقعقنمصقفامبشراءماٌقادماٌلؿعؿؾةم 87,5%اٌـزظقةمو

ضصرلةم يماألثاث.مصققحمأنممعؿكصصم يماٌالبسمواظؿأثقثماٌـزظل،موعـدمصذلة
مظقسمشػرلا،موظؽـماٌشذلؼاتمتؽؾػمأطـر.مدبصصفم يمصلاتنيماألصراحم عبفقره
                                                                                                                                   

    .302 .صم،2010 رراش، 31
مذؽؾمسؾكمعباسقةماجؿؿاسقةمعلاطـمذؽؾمتأخذمجدؼدةمحضرؼةمدؽـقةمعـطؼةم،ZHUN سؾارةمبـمغعين 32

م.دؽـقةمذبؿعات



 دومبؾؼق دعقدو بودوـار أوـاس

56 

مأخرىم مجفة معـ مؼشرح ماظذي ماألعر موػق مذظؽ، مسؾك معـال مػق ماٌغربل واظؼػطان
ماظيتمتلؿحم مظؾقدود ماظعابرة ماظؿفارة معـ ماظشؽؾ مسؾكمػذا ماظققم مشاؼة مإظب اإلبؼاء

ملؾعماألطـرمشالء.بقصقلمأضؾماظؽؿقاتمعـماظ

 دوق –املدوـة اجلدودة: حي 

معضؾع ماىدؼدة ماٌدؼـة متشؽؾ ماجملاظل ماٌلؿقى معقاصالتمماسؾك مررق هده
طدلى.موألغفامذاتمدبطقطمعؿعاعدمغؿقفةمٌكؿؾػماٌكططاتماظعؿراغقةماٌؿؿدةمعـم
مداحةم مرئقلقةمطدلىموعـفا معـمرباور ماغطالضا معؾـقة ماالدؿعؿارؼة،مصإغفا اظػذلة

مطقطاحةموذارعماظؿني.اظ
م م يمذؽؾمعلؿٍقاظصلاحة ماظيتمأسقدتمتفقؽؿفا مسرؼضةممطقطاحة ػلمداحة

موبطقلمعؽؿنيمومثاغنيمعذلا،موػلم يماظقضتمذاتفمعؽانم ووادعةمعـمأربعنيمعذلا
ماٌؿكصصم مظؾقل ماظشرضل مبنيماىزء ماغؼطاسا ممتقز مإغفا موظؾػراق. مظؾؼاء  ظؾعؾقر،

ألثاثمواألجفزةماإلظؽذلومعـزظقة،مواىزءماظغربلم يماٌالبسماظذطقرؼةمواظرؼاضقةموا
اظذيمصبؿعمربالتمتذلددمسؾقفامزبقغاتمطـرلاتموتؿـقعمدؾعفاموماألطـرمأػؿقةم

بنيماألظؾلةماظـلائقةموأظؾلةماألرػالمبؽؾماألسؿارمعرورامبلؾعمعـزظقة،معـماألطـرم
م مايلمتلعبلارة موؿاز مرضقا. معؿمإظبماألطـر م ،ةعـمجفاتمزبؿؾػمؼارعةررق
مررؼؼماظؿنيماظذيمظدؼفمدبطقطممثالث ماظغربل،معـمبقـفا ررقمعؿقازؼةم يماىزء

مضطري معا مواثـغقسا مؿ، ماظشرضل ماىزء م ي ماظعؿاراتمهان معـ مذبؿقسة اظيتمدان
م معلدودة. مبعضماألحقان م ي مُذعبمتؽقن مأو مصغرلة مررق مسداتعدلػا اىزءممعا

مالعقردلمعـمد ؼـػؾتمعـممرقابؼؾعةماظشؿاظلماظغربلمظؾقلمحقثمبـٓقتمسؿارة
معـمسشرؼـمػؽؿارام مسؾكمأطـر متؽقنمعـؿظؿة،مممؿدا ماظؿفؿعاتماظيتمتؽاد تـظقؿ
محّؾةم م ي ماظؿفاري مايل مػذا مؼـؾعث ماظداخؾقة، ماظطرق معـ مطقؾقعذلات ودؾعة

م مصأطـر، مأطـر ماظلؽـقة ماظقزقػة مصقف متؿفؿش معـؾممسداجدؼدة ماظـشارات بعض
مظؾاضقة.صقاشةماظذػبمومدققماظػقاطفمواًضرمػلما

مطقؾقعذلم،إعباال مسشر مأربعة مؼؼارب معا ماظداخؾقةمماصإن ماظقاجفات عـ
اٌؼاػلمومواًارجقةمػلمواجفاتمتؼرؼؾامطؾفامعشغقظةمباحملالت،مبعضماظػـادق

ربؾمواريم يمبعضماألحقانمالمؼذلبعمإالمسؾكممخلةمم2500اٌطاسؿ.مأطـرمعـممو
موأحذؼةم معالبس مزبؿؾػة: مدبصصات موتعرض متؿعاضب ماظقاجفات، معـ أعؿار
مظألرػال،م معالبس مأو مغلائقة معالبس ماظرؼاضقة، مظؾؿففقزات مربالت ظؾرجال،
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متقجدم ماحملالت مػذه مإظب مباإلضاصة مظؾؿفقػرات...إخل. مربالت معـزظل، تأثقث
م مظؾلقق معؿاجر مررؼؼمأؼضا مؼشغؾقن ماظؾائعنيماظعارضنيماظذؼـ معـ اٌغطكمواظعدؼد

ماظؿنيمواظطرقماٌؿػرسةمسـف.
مظؾملقُّه ماظعابرة مظؾؿفارة مداحة مإظب ماظؿغقرلاتممهقْلمقدودايل تذلعبف

اٌلفؾةم يماٌـازرمايضرؼة،مصؿؼرؼؾامطؾماظؾـاؼاتمتعرضتمإظبمتفقؽةمواجفاتفام
ممخضعتمإظبمإسادةمبـاء،مترعقؿمأومودؼد.األعاعقة،موتؼرؼؾامطؾمواجفةمعـماثـؿني

مسؾكمداحةم مأو ماظعرؼضة ماظشقارع مسؾكمرقل ماٌؼاػلماٌقجقدة صؼدمتغرلمعظفر
اظصغرلةموماظيتم،مصاظػـادقمأطـرمصأطـراظقزقػةماظػـدضقةمطقطاحة،محقثمتؿأطدماظ

مػلم يماٌؿـاولممتمادؿؾداهلامبفقاطؾمأطـرمسصرؼةموأطـرماتلاسا.
م مصػل معذػؾة، مجٓد مواٌكازن ماظؿفارؼة ماٌراطز ممخلةمم2009تعددؼة أحصقـا

مخاللمأحباثـا مأعا مم33عراطزموارؼة، مأحصقـا مأومم17األخرلة،مصؼد مجدؼدا صـدضا
م موم33ذبددا، موارؼًا، مم31عرطّزا مأي مصغرلا، موارؼا موعرطزا بـاؼةمم81ربال

وعراطزمصغرلةم يممربالتم5عراطزموارؼةموم7إضاصةمإظبمم34وارؼةمعـمغقعمجدؼد
مضقدماظؾـاء.

 : توزوع احملالت التجاروة باملدوـة اجلدودةاملدوـة اجلدودة :1خروطة 

                                                                                                                                   
 .2013إجراءهمخاللمذفرمعايممهؼقؼمثؿ 33
متصـػماحملالتماظؿفارؼةمحلبمحفؿفاموتفقؽةمصضاءاتفا.مظؼدموضعمخقارغامسؾكمتقؾقظقجقا 34



 دومبؾؼق دعقدو بودوـار أوـاس

58 

باملدوـة اجلدودة : توزوع التجفقزات التجاروة سؾى املؼارعات2اجلدول   

م2013،أطؿقبرممهؼقؼاتماٌؤٔظػنيماملصدر:

عشاطؾماظؼطعماألرضقةماظضقؼة،مواٌؼاؼضاتمواظؿؼلقؿاتمبنيماظقرثةماظيتمأدتم
طاغتمطـرلة،مإظبمتؾينمادذلاتقفقاتمتػضؾمبـاءمربالتمصغرلةمايفؿ،معراطزم

م يم معـمتؾؽماٌؿقاجدة مأضؾمحفؿا موعؿاجر مذظؽمأنم ،"ذقبق"وارؼة اظعؼارمدعر
ـمخاللمإسادةمذراءمواظلؽـمسرفمارتػاسامعذػالمأدىمإظبمعؼاؼضاتمجٓدمعؽؾػة،مع

م مربالتمأطـر مبؾـاء متلؿح معؼلؿة مأرضقة ممتؽـضطع بعضماٌلؿـؿرؼـمماتلاسا.
مطؾرلةم موارؼة معراطز مبـاء مو ماألرضقة ماظؼطع معـ ماظعدؼد مذراء مإسادة معـ اظؽؾار

م مؼقجد مطدلى)حقث مثالثة مضطععـفا متشغؾ ماٌراطز مععظؿ مما(. معـ  م250أرضقة
م مبـام2م300إظب مبنيمؤوؼؿؿ ماٌراطز متعرضمػذه مرقابؼ. مثالثة م ي م2م1000وم500ػا

مـتؼدرمبعلاحةمظؾؾقعموتأويمعامؼؼاربمسشرؼـمربال،مأطدلػامؼذلبعمسؾكمعلاحةم
م.2م1500

م، هدوء حي دؽين"ذوبو"
ماظلؽينمم مايل مػذا مؼؼطع مطقؾقعذل مرقل موسؾك ماظقادع ماظشارع مرر ي سؾك

رفمبـم"اٌقلماظؿفاريماىدؼد"مداحاتمصغرلةمُعشٓفرةممتٓقزمعداخؾمعامأصؾحمُؼع
ظؾؿدؼـة،مصاظطابعماٌعؿاريماألصؾلمؼؾؼكمضقؼاموباظرشؿمعـمتعٓددمبـاؼاتماحملالتم

تماظؼدميةماظيتمهٓقظتمرقابؼفاماألرضقةمإظبمربالت،مُتذّطرماّلاظؿفارؼة،مصإنماظػق
م.باٌؽاغةماالجؿؿاسقةمهلذامايلماظػاخر

تماظيتممتؾؽمحدؼؼةمُذٓقدتمحدؼـا،موػلمبصؿةمظؾؿقارماٌعؿاريمأشؾؾقةماظػقاّل
مبشؾابقؽم موعزٓؼـة مبلقطة مواجفات ماظعشرؼـ: ماظؼرن معـ ماظـاغل مباظـصػ اٌرتؾط
موصؿقاتمزجاجقةم مػـددقة، موبأذؽال معزخرفمبأزػار مزػري موبدؼؽقر حدؼدؼة

م مرقؼؾة مذرصات مأو ماظطرؼؼ مسؾك متطؾ موأدطحمطؾرلة ماظقاجفات مرقل مسؾك متؿد
م.ؼرعقدباظ



 …و"ماىدؼدةماٌدؼـة.م"وػرانم يمايضريمواظؿفدؼدماظلققمدؼـاعقات

59 

 بروز ذارع جتاري

سرفماظشارعمهقالمدرؼعا،مصػلمعـؿصػمدـقاتماظؿلعقـاتمزفرتمبعضم
مو"وارةم مظؾقدود ماظعابرة ماظؿفارة معصدرػا مدؾعا متعرض ماظيت ماٌالبس ربالت

ماٌقلقرؼـ مبعضماظزبائـ محظقتمبادؿقلان مأن موبعد موجدواممايؼائب"، اظذؼـ
ةماىدؼدة،موطذظؽمسالعاتمٌالبسمدؾعامأطـرمجقدةمعـمتؾؽماظيتمتؾاعم يماٌدؼـ

موػؽذامم"ذقبق"أوربقةموصلاتنيمعغربقة،محصؾتم ماظؿفارؼة. مسؾكمزلعؿفا درؼعا
مدـقاتم مبداؼة م ي مبايل موادؿؼروا ماظدؼـاعقة، مػذه معـ مآخرون معؼاوظقن ادؿػاد
األظػقة،مصؽاغتمػـاكمسشراتمعـماحملالتماظيتمذغؾتماظقاجفاتماألعاعقةمهلذهم

ماظيتمبدأتمتعرفماظـقر،ماظػقالتمواغطؾؼتمػؽ ماظلؿعة مػذه ماظؿغقرل. مدرلورة ذا
ُصٔؿحمم2005أدٓرتمرحًبامسؾكمبعضماٌلؿـؿرؼـماظذؼـمصؿققامربالتمطـرلة.مصػلم

مطانم موضد مرقابؼ. مسؾكمثالثة مثالثنيمربالمعؿقزسا مضرابة مواريمؼضٓؿ معرطز أول
مع ماظشارع مذغؾ مدـقاتمصؼط، مبضع موخالل محقثمأغف متؾعاتفا، ماظظاػرة امهلذه

اٌـزظقة،مربالمصغرلامظؾؿالبسمواظلؾعمم140رباًلموارؼا،معـمبقـفامم200ؼؼاربم
موم11 مم5عؿفرا بعضماظعشراتمعـمعـازلماظشارعممملمؼؾؼمدقىربالتموارؼة.

مبؼقتمدونمربالتموارؼة.
م ماألصؾقة ماألرضقة متعدؼؾماٌلاحة ممٓت مبفذام،م"ظشقبق"ضؾؿا واظؾـاؼاتماٌقجقدة

مذاتم مسؿقعا مصفل ماىدؼدة. مباٌدؼـة ماٌؿقاجدة متؾؽ معـ محفؿا مأطدل مػل ايل
م متؾؾغ مموبقاجفةم،2م300علاحة مرقهلا مؼؾؾغ ماظطرؼؼ مدفؾةم15سؾك موطقغفا م،

معـماحملالتماظصغرلة،مربؾم ماظعدؼد ماظؾـاؼاتمأنمهؿضـ اظؿعدؼؾمميؽـمهلذه
ماىؿ مأو ماإلسالء مبػضؾ مطؾرلمأو متلعمواحد مأن مبنيمضطعؿنيمأرضقؿنيمميؽـفا ع

معرطّزاموارّؼا.
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 "بشوبو"توزوع احملالت التجاروة  :"ذوبو": 2خروطة 

 حمالت صغرية ومراكز جتاروة

شطةموعرطزؼـمآخرؼـ،موػلمرامعـمبـاءمثالثةمعراطزموارؼةمغعؤخماالغؿفاءمتم
تؿؿقزممبلاحاتفاماظؽؾرلةموطذظؽمم"ظشقبق"سؾكموذؽمأنمُتػؿح،مصاٌراطزماظؿفارؼةم

مجدُّم مواٌقزسةم يماظغاظبمسؾكمرابؼنيمأومثالثةمػلمأؼضا مبفا احملالتماٌؿقاجدة
معقدقؼكموسطقرم موعـؿؼة،متـؾعثمعـفا معـظؿة مجدُّ مووفقزاتفا وادعة،مدؼؽقرػا
ماظيتم ماٌالبس مظؿفرؼب موضؿفؿ مطؾ موؼأخذون ماهلدوء مضبؾذون مصاظزبائـ زطقة،

مذرا م ي مفائؼرشؾقن مأو ماٌعروضمم-مبؾلارةم–، ماألثاث مإظب مباظـظر االدؿؿؿاع
ماٌلؿقردمعـمترطقامأوماظصني.

مص ماظلؾع م يفقؿـة مماٌؿؿـؾة مواألثاثمومطلقلقاراتواألباألظؾلة ماىؾقد صـاسة
تعطلماظشارعمصؾغةمخاصةموعؾمعـفمم،عـماحملالت( 70%واظؿأثقثماٌـزظلم)

عـماظؿفارةمعقجفةمإظبماىؿفقرماظـلقيمم 60%،مصؿامؼؼاربظؾـلاءمهدؼداوجفةم
)أظؾلةمغلائقةموعالبسماألرػال،معالبسمجؾدؼة،مأحذؼة،معقادموؿقؾ،مأصرذةم

معـزظل( مدؼؽقر مأثاث، معـزظقة، مصقف متؿقاجد مطؿا ماٌالبسم، احملالتماظيتمتؾقع
م.(11,9%)مطؾرلمبشؽؾاظـلقؼةماظؿؼؾقدؼةمظؾقػالتم
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 : توزوع احملالت حسب نوع التجارة "ذوبو" 3 اجلدول
 (2013 )حتؼقق ماي

 "ذوبو"حصاء سن التجارة الرائجة يف إ: 4 اجلدول

 .2013هؼقؼماٌؤظػني،معارسمماملصدر:
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 : توزوع حمالت السؾع الـسائقة أو اليت ترتدد سؾقفا الـساء5اجلدول 

مغقّسامم"ذقبق"وععماظؿكصصم يمأغقاعمععقـةمعـماظلؾع،مصإنموارم ادؿفدصقا
مععقـّامعـماظزبائـماظذؼـمؼـؿؿقنمإظبماظطؾؼاتماٌؿقدطةمواٌذلصة.

جتدود حضري من الؼاسدة : سـدما تتغؾب التجارة سؾى الوزقػة 
 السؽـقة

أدىمشزوموارةماظلؾعماظعابرةمظؾقدودمهلذؼـمايٓقنيم يمبضعمدـقاتمصؼطمإظبم
موإظبمزسزسةموزقػؿفؿاماظلؽـقة.،مخؾؼمدرلورةمظؾؿعدؼؾم يمسؿؼمتراثفؿاماٌعؿاري

مبعدمدـقاتمميصؾعدماظؿفـقدماظؼق ،مواٌرتؾطمبرحقؾمدؽاغفام1960اظذيمجاء
صذلةمرقؼؾةمعـماالدؿؼرارماظلؽين،مصاغؿشارماظـشاراتمم"ذقبق"األوربقني،مساذتم

ماٌؿعاعدةم ماظشقارع مرقل مسؾك مأؼضا موظؽـ ماظرئقلل، ماظشارع مرقل مسؾك اظؿفارؼة
متؼؾصمععم،ععفا مؼذلعبف ماظلؽان، مظعدد ممإذؿدل مايل بنيممنيداطـم2403صؼد

م2008وم1998 معـ مدؽاغف مسدد مظقؿققل مم20781، ماشبػاضم18378إظب مأي ،
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.مزادمػذاماالشبػاضماظلؽينمحٓدةم يماظلـقاتماألخرلةمععماظؿؼدمم35 11,5%غلؾؿف
ماظرػقبماظذيمسرصؿفمدرلورةمبـاءماحملالتماظؿفارؼة.

ماظيتمطانم م يماٌدؼـةماىدؼدة،مصاظلاطـة محٓدة ماظؿقجفاتمصفلمأطـر مػذه أعا
م مسددػا مم12255ؼؾؾغ مم8402و 1936دـة م1998دـة مإظب متؼؾصت دـةمم5274،

صأجزاءمايلماظيتمم،36 37,2%بؾغمععدلماشبػاضفام2008وم1998،موعامبنيم2008
مدؽاغفا،م معـ ممتاعا مإخالؤػا ممت ماظؿني مذارع معـؾ معؽـػا موارؼا مغشارا تعرف
موزادتموترلةمػذهمايرطةمخاللماظلـقاتماألربعماألخرلةم يماظشقارعماألخرى.

ؿؿقضعم يمبـاؼاتماظشارعماظرئقللماظذيمضبقطمبايلموخاصةمؼععظؿماظلاطـةم
عـمم61,7%ذؼة،مأيم 431ـمصبؿعانمبقـفؿامؼذ يمأحقاءمدارمايقاةموالعقردقارماظؾ
م.37حدؼؼةماٌدؼـةماىدؼدةماٌأػقظة

موزادتمعـماصاظؿققالتماظيتم مطاغتمدرؼعة، ماظؿفارؼة ماظدؼـاعقة نٓرتمسـ
محٓدةمزاػرةمالممترطزماظلؽـاتماظيتموجدتمعـذماالدؿؼالل.

 إسادة ترمقم دروعة

وإذامطاغتمدرلورةمإسادةمععمهٓقلماظقزائػمهٓقظتمأؼضاماظصقرةماظعؿراغقة،م
إظبمشاؼةمغفاؼةماظؿلعقـقات،مصإغفامزادتمأطـرمصأطـرمعـمخاللم اظذلعقؿمربؿشؿة

مربالتممإسالء موبـاء ماظؼدمية ماظعؿارات متفدؼؿ مأو ماظقاجفات موتغقرل اظؾـاؼات،
ماظؿفدؼؿموبـاءماحملالتماظؿفارؼةمععمبداؼةمدـقاتم وارؼة.مظؼدماغؿشرتمزاػرة

مسـ2000 مبذظؽ مُععؾـة ماىدؼدة،مم، ماٌدؼـة مهقالت معـ ماظـاظث ماىقؾ اغطالق
ماظظاػرة مػذه مدرسة مبعد دـقاتموزادت ماٌراطزمم2010معا ماظػـادق، متعدد عع

م متطقرا. مأطـر مودؼؽقر مبـاء مأدوات مبادؿكدام موذظؽ مواحملالت، ػؽرةمصاظؿفارؼة
ممتاعا معرصقضة مصؽرة مػل ماظلؽين ممايل مذاتم"ذقبق" ي ماظؿفارؼة ماظؾـاؼات :

ماظػذلةم م ي مبـاؤػا ممت ماظيت ماظلؽـقة ماظعؿارات مربؾ مهؾ ماظؽـرلة اظقاجفات
مؼؼقعقنم ماظؿفار مصإن ماألحقاء، مػذه مسؾك ماالدؿققاذ مخالل موعـ االدؿعؿارؼة،

مفؿ.ئبؿعدؼؾفامحلبمأػقا

                                                                                                                                   
    .221 .صم،(2010) ،رراش 35
 .221. ،ص (2010) ،رراش 36
 .(224 .،مص(2010)،مرراش) 1998 دـةم1520 علؽـمعؼابؾ 699،متمإحصاءم 2008 دـة 37
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 دقادات سؿرانقة مفّؿشة

مظقػرانماظؽدلىماظذيممتم مواٌعؿار ماٌعؿارؼة ماٌكططماظؿقجقفلمظؾفـددة ضبدد
،موذظؽمصقؿامطبصم2015،ماظؿقجفاتماظؽدلىمظؾؿدخؾم يمآصاقم1997تؾـقفمدـةم

ماظعؿراغقة م38اظؿفقؽة ماٌكططمؼعؿدلمػذؼـمايٓقنيمبقصػفؿا مػذا ـارؼمذاتمعـماٌ.
مبفؿاأل ماٌؿقاجدة ماظؾـاؼات مأن مذظؽ مظؾؿدخؾ، ماظػذلةموظقؼة مإظب متعقد مواظيت ا

مظقجقدمذؾؽةمررضاتم يمحاظةمجقدةم معزرؼة.مغظرا االدؿعؿارؼةمػلم يمحاظةمجٓد
)وػقمأعرمؼصٓحمسؾكماحملاورماظؽدلىموبشؽؾمأضؾمسؾكماظطرضاتماظداخؾقةمظؾؿدؼـةم
مثؽـاتم مو مخرابم)زبازن م يمحاظة مأو موفقزاتمُعفَؿؾة موجقد موعع اىدؼدة(،

ػذهماٌعدات،م"إسادةمبؾعضماظؿقصقاتماٌؿعؾؼةمبـؼؾمصؼدماطؿػكماٌكططم عففقرة(
ماظؽدلى" مظؾؿقاور ماظعؿراغل ماظػضاءاتموماظؾـاء موهلني ماالدؿؼالل مذارع تقدقع

مظؾؿؾادراتماظػردؼة،م مايرؼة مؼذلك مصفق متؾؼك مصقؿا مأعا مدؾػا. ماٌقجقدة اظعؿقعقة
م.اٌرخصمبفماألراضلذغؾمربدٔٓدامصؼطمععاعالتم

مو ماظؿقجقفل مواظعؿراناٌكطط ماظعؿراغقة ممظؾفـددة مسؿؾقا ممبضاسػةؼلؿح
ماٌمػذامادؿكدام معاعؾ مماألراضلظشغؾ مظؾؿدؼـة موباظـلؾة و يمم."ذقبق"اىدؼدة

اظعؿقممهذلمماظؾـاؼاتمايدؼـةمتقجقفاتماٌكططم،مخاصةم يمعامؼؿعؾؼمبايفؿم
م مأرضل مم2+)رابؼ مأرضل مواٌراطزم3+ورابؼ ماظػـادق ماظؾـاؼات، مبعض مصؼط .)

ماظؿفارؼةماظؽدلىمتؿفاوزمبشؽؾمطؾرلمػذهماٌعاعالت.
مإغفام ماىدؼدة. ماٌدؼـة مأدادل مبشؽؾ ماظعؿقعقة ماظلؾطات متدخالت دبص

بمواظؼضاءمائتؿؿـؾم يمتفقؽةماظػضاءاتماظعؿقعقة،مإسادةمترعقؿماظطرضات،مبـاءمعر
مسؾكماظلؽـاتماهلشة.مشرلمأنماألذغالماىارؼةمبفامواظـؿائجماٌؿقصؾمسؾقفامتؾؼك

،مػلم2004طقطاحة،ماظيتمأسقدمترعقؿفاماغطالضامعـماظعؿـاضضة،مصؿفقؽةمداحةم
مناحا ماألطـر ماظعؿؾقة مذؽ، مأدغك ماٌـػؿقةم.دون وفقزاتفامومصكصقصقؿفا

مجقدتفا،م مإغؽار مميؽـ مال مصػاتمحضرؼة مَعـَقِؿفا مأرضقؿفا، موععاىة اًػقػة
مػاماٌرطزيمظؾقل.وػلمتضعم يماٌؼدعةمدوَر

                                                                                                                                   
مواظؿـظقؿ 38 ماظؿقجقف م"تؼرؼر ماٌعـقغة ماظقثقؼة م يم ػذه ممتـؾمغؿائجم1997جاغػلمم8متماٌصادضةمسؾقفا مإغفا .

ظؿفؿعموػرانماٌؿؽقنمعـمبؾدؼاتمماٌكططماظؿقجقفلمظؾفـددةماٌعؿارؼةمواٌعؿاراٌرحؾةماظـاظـةمواألخرلةمعـم
م.وػران،ماظلاغقا،مبؽرماىرلمودقديماظشقؿل
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،مواظذيمتؼررمبعدمايرؼؼماظذيمذٓبمرقابؼنمبـاءمعرآبمعـمدؾعةمصإم،باٌؼابؾ
مطـاصةم متعرف مجفة م ي ماىدؼدة، ماٌدؼـة مغلقج مداخؾ ماظؼدمية، ماظطاحقغة  ي

اظدلذبةمايضرؼة.مإذمؼصعبماظقصقلممتضارباتدؽاغقةمجٓدمطؾرلة،مػقمعـمبنيم
تقدقعمذؾؽةمبماظذيمػقم يمرقرماإلغفاءماظققم،موعـممثةمتصؾحمسؿؾقةمآإظبمػذاماٌر

مدقؿؿكضم مذظؽ مطان موإن محؿك مسؿؾقا، مىعؾف مضرورؼة مإظقف ماٌؤدؼة اظطرضات
مباظضرورةمسـمتفدؼؿمجزءمعـماظؾـاؼاتموعـمبقـفامبـاؼاتمحدؼـة.

معـم ماٌرآبمموراءطانمػدفمأصقابماظؼرار مػذا ودطماٌدؼـةمباظؼربمعـمبـاء
ماظذلاعقاي معقضػ معـ مخاللموباظؼرب معـ ماٌدؼـة مودط مسؾك ماظضغط مدبػقض ،

ماٌشروعماظؿكػقػمعـمحٓدةمحرطةمدرلماظلقارات.مصعؾكمعلؿقىماٌدؼـةمُؼ مػذا عدُٓ
مسؼالغ مبلٍّجٓد مايل. مواضع مؼؿفاػؾ ماحملؾل ماٌلؿقى مسؾك موظؽـف ػذهممإغشاء،

معاظؽلمااظؾـ معع مودط محٓؾ مإصباد مإظب معضطرة مغػلفا ماظلؾطاتماظعؿقعقة مود ؼة
م مودؼدماظعؿارات مإسادة مسؿؾقة مسـ ماٌرآب مػذا مدقؿؿكضمبـاء مصفؾ اجملاورة.

مبعضماٌـازل؟م ماظؿلؾبم يمػدم معع ماىدؼدة ماٌدؼـة معـ ماىفة م يمػذه حضرؼة
مباظـؼؾم مؼعٓج محل مجاذبقة معـ مذؽ، مأدغك مدون مدقؼقي، مبـاءه مأن معـ باظرشؿ

ماظعؿقعل.

 خامتة 
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ماظرؼعم مداحاتموارؼةمسؾكماظضقاحلممبلأظة مأدؾابمإغشاء مأػؿ ؼرتؾطمأحد
ماألضاظقؿم م ي ماالدؿؼرار مإظب ماظؿٓفار ماضطر مواٌعؿار ماظعؼار مصغالء اظعؼاريمايضري.
مػذهم مصدؼـاعقة مارتػاسا. مأضؾ ماألرضقة ماظؼطعة ممثـ محقث ماىدؼدة، ايضرؼة

ماياج مػذا مرصعت متدٓرػا ماظيت مواألرباح متعقؼضمتؽؾػةماظلاحات مؼؿؿ محقث ز:
ماظؿفارمنيخقؾموأرباحمػاعة،مطؿامأنماٌؼاوظاظؽراءمأوماظشراءمبلرسةمسـمررؼؼمعدا

المؼذلددونم يماالدؿـؿارم يماألغلفةماٌقجقدة،معؤدؼـمبذظؽمإظبمارتػاعم يمأدعارم

                                                                                                                                   
اظلقاداتمايضرؼةماظيتممتمتؾـقفامعـذممخلقنمدـةم)زبازنمسؼارؼةمبؾدؼة،موؿقدماظصػؼاتماظعؼارؼةم 39
متكضتماظققممسـمصػؼاتمطـرلةمواضعةمم.زلقتمجبعؾماظلققماظعؼارؼةمدقضامحقادؼة (1990و 1974 بني

معلأظةماظرؼعماظعؼاريم يمضؾبماالذؽاظقةماظعؿراغقة.
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.م يماظؽـرلمعـماألحقانمسـدعامُتعرضمبـاؼاتمظؾؾقعمصإنمعام40اظعؼارموطراءماظعؼارات
راءهمػقماٌلاحةماألرضقةمومظقسماظؾـاؼة،مذظؽمأنمإسادةماظؿفدؼدماٌؾاذرمػلمؼؿؿمذ

ٌُؿقٓخكمعـموراءمػذهماظصػؼة.مباإلضاصةمإظبمذظؽمؼلؿػقدمعـمػذهم اهلدفمايؼقؼلما
ٌُاّلكماظذؼـمضبؼؼقنمرؼقّسامسؼارؼةمععؿدلةموؼرصضقنمإصبارامعرتػعام اظدؼـاعقةمأؼضاما

تأجرلماحملالتماظصغرلةماٌقجقدةمسؾكمعلؿقىممأومأمثاّغامػاعةمظؾؾقع.محقثمؼؿؿ
دجم يماظشفرم)أيم 40.000دجمإظبم 2.2000احملالتماظؿفارؼةمحلبماٌقضعمبنيم

م م 500.000وم250.000بني مسؼقد مأجؾ معـ ماظلـة( م ي مدـةممإصباردج معـ ممتؿد
م.41إظبمثالثمدـقات

مواظيتمأصؾقتم ماظلاحاتماظؿفارؼة مػذه متلؿؿقؾفؿ ماظذؼـ ماٌلؿـؿرؼـ مأن طؿا
مأرضم مضطعة مذراء مؼعقدون ماظذؼـ ماٌلؿـؿرؼـ معـ مصأطـر مأطـر مػؿ مأدفؿ، مذات
أومضطعؿنيمعؿفاورتنيمعـماألراضلموؼؼقعقنمبفدمماٌـازلموؼؼقؿقنمعؽاغفامربالتم

متؿؿ ماظيت ماإلضاصقة مواظؼقؿة ماألدعار ماظؿفاب مإن مػذهموارؼة. مسـ كض
مصػلم ماظظاػرة. مػذه مواه ماٌالك معـ ماظؽـرل معؼاوعة معـ متضعػ االدذلاتقفقات

ماٌؿم"ذقبق" ماظطرضات مؼارعبدأت مة مسؿؾقةمعع موضع متعقشمسؾك ماظرئقلل اظشارع
ماهلدمموإسادةماظؾـاء.

م ي يدؼؼةمعـمػذهمايرطة.ماغػاؼاتمتقاجدممؾدٓفاىدؼدة،مصؼدماٌدؼـةممأعا
تلعمبـاؼاتمبلؾبمشقابماظشروطماظلؾطاتماظعؿقعقةممتخؾأم2012إظبمم2008صؿـم

اظصققةمصقفا،مؤتِلُعمبـاؼاتمأخرىممٓتمإسالغفامبقصػفام"خرابمععمإسالنمضرارم
مبنيم متلؾقؿم.2013وم2010اإلزاظة" ممت مموإذا ماظؿعؿرلماظؾـاءمرخصجرد معدؼرؼة ،

موػرانواظؾـاء مم42، موأربعني مػذهممرخصةأربعة مصإن مظؾفدم(، مذظؽ م ي م)مبا بـاء
ماظذلعقؿاتم)تفقؽةم موععظؿ ماظؿغقرلات، مصغرلمعـ متعدلمإالمسـمجزء اٌعطقاتمال

 يمذبالماعؿصاصماظلؽـاتماهلشةممأعام.اظرخصوإسالء(متؿؿمدونمايصقلمسؾكم
م يماظؾداؼةمص متركماٌؾادرة مربؿشؿ،معػٓضؾة مبشؽؾمجٓد ؿؿقركماظلؾطاتماظعؿقعقة

                                                                                                                                   
اإلسالغاتماظصغرلةماظيتمتـشرم يماظصقاصةماحملؾقةمتذلجؿمحرطقةموغشاطمػذاماظلقق،مسؾكمدؾقؾماٌـال،مم40

مبقاجفةمم2م10:ماألولمباظـلؾةمظؿأجرلمربؾمعـمؼقعقةموػران يمصققػةمم2013إسالغنيمغشرام يمذفرمعايم
مؼقرو(،ماظـاغلمعـمأجؾمبقعمصقاّلم220دجمذفرؼام)م22.000سؾكمداحةماظطقطاحةم)عدؼـةماىدؼدة(معؼابؾم

معؾققنمدؼـارمجزائري.م30بؼقؿةمم"ذقبق"ضرؼؾةمعـمذارعم
ماظرزلقة، 41 مؼؾدلم ،أورو 1 ؼعادل دج100 باظؼقؿة مذققسًا ماألطـر ماٌقازؼة، ماظلقق م ي  وظؽـ
 .أورو  0,66بـ
م،موػران.،معدؼرؼةماظؿعؿرلمواظؾـاءاظؾـاءمرخصجردم 42
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ؼمصقؿامبعدماظلرلورةمعـمخاللمسؿؾقاتمدسؿمتؿؿـؾم يمإسادةمترعقؿمظؾؿاظؽنيمظذلاص
م.اظطرضاتمواظشؾؽاتماٌكؿؾػةم

ممتشارك مهٓقل م ي مػل مواظيت مُأِغٔشؽت ماظيت ماظؿفارؼة  دقاءمم-اظلاحات
بشؽؾمأطقدم يمررقماظعقشماىدؼدمظؾؿدؼـة،مم-"ذقبق" يماٌدؼـةماىدؼدةمأوم يم

عـمخاللمخؾؼمأجقاءمحضرؼةمجدؼدة.مإغفامتعؽسمأؼضاماظدورماظؽؾرلماظذيمؼؾعؾفم
ماٌؼاوظقنماظؿٓفارم يمإسادةمتصؿقؿماظصقرةمايضرؼة.
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