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أوـاس بودوـار
دعقد بؾؼقدوم

()1
*2

()3،2

مؼدمة

ظؼدمأدىمزفقرماظؿفارةماظعابرةمظؾقرـ بشؽؾموادع-بعدمزفقرماظؿفارةماظعابرةم
ظؾقدود مو"وارة مايؼقؾة" م ي مدـقات ماظـؿاغقـات مواظؿلعقـات -مإظب مإسادة مردؿم
خرؼطة ماٌدن ماىزائرؼة ،موأدفؿ م ي ماظؿػؿح مايضري ماظذي مارتؾط مظغاؼة ماظقضتم
اظراػـ مباالدذلاتقفقات ماظلؽـٓقة مواظلقادات ماظعؿقعقة مايضرؼة ماظيت متؿؿققرم
حقلمإغؿاجماظلؽـٓات.2م م

 1متمغشرػذاماٌؼالمباظغةماظػرغلقةم يمطراداتمععفدماظؾققثمواظدراداتمحقلماظعاملماظعربلمواإلدالعل :م
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وإذا مطان مػذا ماظـؿط معـ ماظؿفارة مضد ماعؿد مظؾقػؾة ماألوظب مظقشؿؾ ماظضقاحلم
ايضرؼة ،مصإغف موعـذ مسشرؼة معـ ماظزعـ مأصؾح مضبؿؾ معؽاغة مػاعٓة م ي ماٌدن معـم
خاللممتؾّؽفمألحقاءمادؿعؿارؼةمضدميةموألغلفةمذباورةمٌراطزماٌدن.مػذاماظؿقجفم
واظذيمطانمعؾؿقدام يمعدنمعـؾمعدؼـةمدطقػ2مأومضلـطقـة،مؼشفدمسؾقفماظؿققٓلم
اظذي مسرصف مايل ماظلؽين مظلقدي معدلوك 3وػق معا مؼظفر مأؼضا مبؼقة م ي معدؼـةم
وػران .م
تعقشموػرانم-ثاغلمعدؼـةمجزائرؼةمعـمحقثمغلؾةماظلؽان -مسؾكموضعمػذهم
اظدؼـاعقات ،محقث مسرف مودط ماٌدؼـة م -موبلرسة -ماغؿعاذا مهلذه ماظؿفارة ،مثؿم
أحقاءمأخرىمعـمبعدهم .م
صاٌدؼـةماىدؼدةمو"ذقبق" مواظعؼقدمظطػلموطادطقر،مػلمعـماألحقاءماجملاورةم
ظقدطماٌدؼـةمواظيتمأصؾقت،معـذمبداؼةماألظػقةماظـاغقةمصضاءاتمرعزؼةمظؾؿفارةم
اظعابرةمظؾقرـ.موسؾقفمصإنماظؿؼلقؿماٌكؿؾػمظؾلاحاتماظؿفارؼةم يماٌدؼـةمأدىمإظبم
زسزسةماظؿـظقؿاتماهلرعقةماٌؿقاجدةمدؾػا،موضدمحؾٓمربؾماظؿؿرطزماٌػرطمظألغشطةم
اظؿفارؼةم يمودطماٌدؼـةمتقزؼعامجدؼدامتؿأطدمعـمخالظفمأضاظقؿمحضرؼةمجدؼدة .م
ؼفؿؿمػذاماٌؼال 4ممبقاوظةمصفؿمطقػقةمزفقرمػذاماظـقعمعـماظؿفارةم ي مايققٓـم
اإلثـني،مأوهلؿامذباورمظقدطماٌدؼـةموؼؿقصرمدؾػامسؾكمتؼاظقدمضدميةم يماظؿفارة،م
وثاغقفؿامؼؼعم يماألحقاءماظؼدميةمواًػقٓةمظؾؿدؼـة،محقثمالمتؿقصرمرؾقعؿفماظلؽـقةم
سؾكمأؼةمربػزاتمهلذاماظؿكصص،مصؽالمايقنيمايضرؼنيمؼؿؾقأمعؽاغةمزبؿؾػةم
مبقروثفماظعؿراغلماظذيمؼعرفمتغرلاتمسؿقؼة.موعـمخاللمعلاءظةماظلرلوراتماظيتم
زلقتمبظفقرمػاتفماظلاحاتماظؿفارؼة،مصإغـامغرطزمسؾكماألػؿقةماظيتماطؿلاػام
اٌؼاوظقن ماظؿفار مبقصػفؿ مصاسؾني م ي ماٌدؼـة متؿقؽؿ مدؼـاعقؿفؿ م ي ماظؿكطقطم
ايضري .م
 2تؾني ماظؿقؼقؼات م اٌقداغقة ماظيت مغؼقم مبفا محاظقا محقل معدؼـة مدطقػ مأن مأحقاء معـؾ مرـفة م)(Tandja

وبقعرذل ) (Beau-Marchéتعقشمسؾك موضعماظؿققالتماظؿفارؼةم(حبثمجاري م ي مإرارماظدلغاعجماظقرينم
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
 4ؼرتؽز مػذا ماٌؼال مسؾك مذبؿقسة معـ ماظؿقؼقؼات ماظيت مضام مبفا ماٌؤظػان ماغطالضا معـ م 2010موطشقف متـفزم

باغؿظاممعـمصقػرليمإظبمجقانم2013م يمأحقاءماٌدؼـةماىدؼدةمو"ذقبق" .م
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سز التحوّل
وهران ،حاضرة جفووة يف ِّ

تؿأظؼ معدؼـة موػران م ي ماظغرب ماىزائري موتػرض موجقدػا مبقصػفا محاضرةم
جفقؼةمبػضؾماظعدؼدمعـماظقزائػماًدعاتقة،ماإلدارؼة،مواالضؿصادؼةماظيتمتذلطزم
بفا.مصؿـذم2008م-وبعدمضؿِّفامألربعةمبؾدؼات:م(وػران،ماظلاغقا،مدقديماظشقؿلم
وبؽر ماىرل) -مأصؾقت موػران ماظؽدلى معـطؼة مدؽـقة معؾققغقة معا مصؿئ ممنقػام
اظدميغرا ي مؼؿزاؼد مأطـر مصأطـر ،موػق معا متشفد مسؾقف مغلؾة ماظزؼادة ماظلؽاغقة ماظيتم
بؾغتم%47مبنيم1987مو .2008م
وضد مولد مػذا ماظـؿق مايضري ماهلام معـ مخالل ماعؿداد ماٌدؼـة مإظب ماظلقاحؾم
اظشرضقة معؿؾـقة م ي مذظؽ مدرلورة ممت ماغؿفاجفا معـذ مدـقات ماظؿلعقـات ،5مودقاءم
تعؾؼماألعرممبـارؼماظـشارات مأومباٌـارؼماظلؽـقةم -ماظػردؼةمعـفامأوماىؿاسقة-م
صؽؾفا متطقرت مبلرسة معذػؾة معؤدؼة مبذظؽ مإظب ماظؿغقرل ماظعؿقؼ م ي ماظقاجفةم
ايضرؼة .م
وؼعدٓ مطؾ معـ محل مضؿؾقطا موحل ماظعؼقد مظطػل مأعـؾة محقٓة مسـ ماظدؼـاعقاتم
واظؿقجٓفات مايضرؼة مظؾؿدؼـة :معرطز مظألسؿال ،مصـادق مدوظقة ،مأبراج معؿعاظقة،م
إسادةمتفقؽةمظشارعمواجفةماظؾقر،مإنازمذارعمعقؾقـققم ،موبـاءمعرطزماتػاضقاتم
دوظل،ممتٓمتدذقـفمسؾكمضدمموداقمالحؿضانمضؿةماظدولماٌصدرةمظؾغازم يم .2010م
صاحؾتمسؿؾقةمإسادةمتـظقؿماٌدؼـةمإسادةمتقزؼعماظلؽـاتمواظلؽانم يمبـقةم
حضرؼةمتعدم يمسزٓماظؿققل.م م
وػؽذامصإنمبؾدؼةموػرانماظيتمتضؿمغلقفا مسؿراغقا مؼعقدمإظبماظػذلةماالدؿعؿارؼةم
واعؿداداتف مإظب مشاؼة مدـقات ماظؿلعقـقات مصؼدت معـذ م 1998معا مؼؼارب م100.000
داطـا،مأيمعامؼعادلم %13معـمدؽاغفا،موذظؽمظػائدةماٌـارؼماظلؽـقةماجملاورةم
اظـاذؽةمحدؼـامواظيتمتضاسػمسددمدؽاغفامدتمعراتمعؼارغةمباظلاغقا،موإحدىم
سشرةمعرةمباظـلؾةمظلقديمذقؿل.مطؿامادؿققذتمبؾدؼةمبؽرماىرلماظيتمأغشأتم
دـةم 2000مسؾكمجزءمعـماظؿقدعاتماىاغؾقةمظقػران،موادؿؼؾؾتمجزءامػاعامعـم
براعجماظلؽـاتم يمدـقاتماألظػقةماظـاظـة .م
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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جدول  :1تطور نسبة السؽان من  1891إىل 2009

املصدر 1987 :اإلحصاءماظعاممظؾلؽانمواظلؽـ،م،1998/1987م ،2008اظدؼقانماظقرينمظإلحصائقاتم

تعد مػذه ماٌدؼـة ماظلاحؾقة ماظيت متعؿدل معرطزا ماضؿصادؼا مجفقؼا مػاعا م -واظيتم
تؿفاوز مجاذبقؿف محدودػا ماإلدارؼة -مدقضا مػاعٓة مظالدؿفالك متقظدٓت مسـ مدؼـاعقةم
وارؼةمطؾرلة؛ مصؽؾٓمحلمظفمدقضفموذقارسفماظؿفارؼة ،محقث مهؿؾماحملالتم
اظؿفارؼةمتؼرؼؾامذبؿؾماظطقابؼماألرضقةمظؾؾـاؼات،مواحملالت اظيتمتعرضمعقادَّم
عصـعة مجاػزة مظالدؿفالك ماٌعؿاد م(عالبس موأغلفة ماظؾققت ،مأثاث مظؾؿـازل،م
ػقاتػمغؼاظةموأجفزةمإظؽذلومعـزظقة)...متغذيماظؿفارةماظعابرةمظؾقدود،مواظيتمػلم
حاضرةموعؿقاجدةمبؼقة .م

التوزوع الػضائي لؾساحات التجاروة باملدوـة

طان مودط ماٌدؼـة مإظب مشاؼة مدـقات ماظـؿاغقـات مؼضؿ مععظؿ موارة ماٌالبسم
واألثاثماٌـزظلم(األجفزةماإلظؽذلومعـزظقة،مواظؿأثقثماٌـزظل)موطانمذارسا ماظعربلم
بـمعفقديم(ذارعمأرزؼقمدابؼا)موذارعمربؿدممخقليتم(أظزاسمظقرانمدابؼا)مػؿام
اظشارسانماظرئقلقانماظؾّذانمتؿقزعمسؾكمرقهلؿاماحملالتمواٌؿاجر.م م
عع مغفاؼة مدـقات ماظـؿاغقـات ،معفدٓ مزفقر ماظؿفارة ماظعابرة مظؾقدود مظظفقرم
األعاطـماظؿفارؼة،مصاٌدؼـةماىدؼدةماظيتمطانمؼذلدٓدمسؾقفاماظـاسمبلؾبمدقضفام
اٌكصصة مظؾكضر مواظػقاطف ،مواظيت مطان مضبقط مبفا ماظعدؼد معـ ماظؿفار ماٌؿـؼؾنيم
ذاشؾنيمبذظؽمأرصػةمذارسفاماظرئقللماٌؿؿـؾم يمذارعماظؿني،6مهقظتمدرؼعامإظبم
 6ذارع ماظؿني ،ماظذي ممت متلؿقؿف مرزلقا مذارع معزوار ،مؼؾؼب معـ مررف معلؿكدعقف مبـ م"ررؼؼ ماٌرذل"م(ررؼؼم
اظلقق)مأومررؼؼماىاععم(ررؼؼماٌلفد).
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اظلاحة ماظرعزؼة مهلذا ماظـقع ماىدؼد معـ ماظؿفارة ،محقث مصؿقت مربالت مظؾقعم
اٌالبسمودققمدائؿةمسؾكمرقلمذقارعمايل،موألغفمععروفمبـشاراتفمايرصقة7م
وتؼؾقدهماظؿفاريموعقضعفماالدذلاتقفلم يماٌدؼـةم(حقثمأنماٌدؼـةماىدؼدةمععم
تقدعماٌدؼـةمأصؾقتمحقاًمذؾفمعرطزي)،مصإنمحلماٌدؼـةماىدؼدةمصرضمغػلفم
 يمدـقاتماظؿلعقـاتمبقصػفمأحدمأػؿماألعاطـماظرئقلةمإلسادةمتلقؼؼماٌـؿقجاتم
اٌلؿقردة 8موتدرصبقا مبدأ مؼظفر متقزؼع مجدؼد مظألغشطة ماظؿفارؼة ،مصؿع ماالحؿػازم
جبزء معـ موزائػف ماظؿفارؼة مصؼد مودط ماٌدؼـة ماىدؼدة مبعضا معـ مجاذبقؿف ،موبعدم
اظؿققلماظذيمسرصؿفماٌدؼـةماىدؼدةمجاءمدورمذارعم"ذقبق"ماظقاضعمجـقبماٌدؼـةم
ظقلؿققذمسؾقفماظػاسؾقنم يمذبالماظؿفارةماظعابرةمظؾقدود.موػؽذامسرصتمجفاتم
أخرىمطاظعؼقدمظطػلمصؿحم"عراطزموارؼة"مسؾكمرقلمذقارسفاماظرئقلقة،موطذظؽم
تؾؽماظيتمؼعدلػاماظذلاعقاي.مػذام يمحنيمدبصصتمأحقاءمأخرىم يماٌدؼـةم(عـؾم
دانمأوغؿقانمواظدرب)م يمدبزؼـماظلؾع،ماظؾقعمباىؿؾةموذؾفماىؿؾة.م م
ععظؿماظلؾعماٌعروضةمظؾؾقعمعصدرػاماظؿفارةماظعابرةمظؾقرـ،موؼؿؿمغؼؾفامسدلم
زبؿؾػمذؾؽاتموارماىؿؾةماظذؼـمؼؿعاعؾمععفؿموارماٌدؼـة،موعـمبنيمػؤالءم
اظؿفار مأوظؽؽ ماظذؼـ مؼـؿؿقن مإظب مذؾؽة م"اظعؾؿٓة" مو"سني مصؽرون" ،مواظيت متؤطدم
اظؿقؼقؼات ماظيت مضؿـا مبفا مدورػؿ ماظؾاظغ ماألػؿقة .مطؿا مأن مػـاك مذؾؽات مصرسقةم
أخرىمعرتؾطةمباظؿفارةماظعابرةمظؾقدودمدقاءمععماٌغربمأومتؾؽماظعابرةمظؾؿؿقدطلم
عع مإدؾاغقا موصرغلا م-واظيت مطاغت مغشطة مبشؽؾ مطؾرل م ي مدـقات ماظؿلعقـات-م
وداػؿت مأؼضا م ي ماغؿعاش مػذه ماظؿفارة مخاصة مصقؿا مؼؿعؾؼ ممبـؿقجات مععقـة:م
(اظؼػطانماٌغربلمواٌالبسمذاتماظعالعاتماٌشفقرة)،موبعضماظلؾع،معـؾماألحذؼةم
اظيت متعؿدل م ي معؿـاول ماظزبقن ،مواظيت مؼؿؿ متصـقعفا معؾاذرة مبقػران ،م ي مزبؿؾػم
ورذاتم"حلماظؾدر"م)،(Cité Petitمو"حلمدلمصاحل" .(Les planteurs) 9م
 7باألخصماألواغلماظـقادقة،ماجملقػراتمواًقارة .م

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-villagenegre-a466.html [consulté le 03/06/2015].
Metaïr, K. sous la dir. de (2004), Oran. La mémoire, Oran/Paris, Bel Horizon/ParisMéditerannée, p. 192
 9حل مدقيت مبقتل م( )Cité Petitماٌدسق محاظقامحبل ماظؾدر،معقضقعمهؼقؼمعقداغلمخاصمواظذيمغؿلاءلمعـم

خالظفمحقلمعصادرممتقؼؾماظلاحاتماظؿفارؼةماظقػراغقة.موضدمأحصقـامبفمعامؼؼاربم450مورذةمتشغؾمعرائبم
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باٌؼابؾ م -مو ي معدؼـة متعرف مدؼـاعقة مجدٓ مضقؼة مظؾؼطاع ماًاص ،مطؿا مؼؼطـم
 3150معلؿقردا م ي ماظقالؼة ،10ماظشلء ماظذي مصبعؾ معـفا مثاغل معدؼـة مسؾك مػذام
اظصعقد مبعد معدؼـة ماىزائر -مصإن ماظؿؿقؼؾ مبٔاٌقاد ماالدؿفالطقة ماٌؿداوظةم
واظؿففقزاتماٌـزظقةماٌصغرةمتؼقم مبؿأعقـفمذؾؽاتماظشرقماىزائري،مصػل ماظلؾؿم
اهلرعل مظؾلاحات ماظؿفارؼة ماظقرـقة متعدٓ موػران م-بعؽس ماظعؾّؿة ،موػل ماظلاحةم
اظيتمتُـَظٔؿمػذهماظؿفارةماظعابرةمظؾقدودم-مغؼطةموصقلموآخرمربطةمظقصقلماظلؾعم
اظصقـقة م ي ماظؿفارة ماظعابرة مظؾقدود ،مواظيت مؼؿقؽؿ مصقفا ماٌلؿقردون معـ ماظشرقم
بشؽؾمطؾرل .11م
صؼدمادؿـؿرماٌلؿقردون ماظـشطقنم يموػرانم يمذباالتمأخرى،ممبام يمذظؽ:م
اظؿففقزات ماظصـاسقة ،معقاد ماظؾـاء ،ماٌقاد مذؾف ماظصقدالغقة ،ماٌقاد ماظػالحقةم
واظغذائقة،مواظلقاراتماظـػعقةمواظلقاحقة .م

حقَّانْ وذؽالن من التجارة العابرة لؾحدود

باظرشؿ معـ مطقغفؿا مصضاءؼـ مإلسادة ماظؿقزؼع مواٌؿاردات اظؿفارؼة ماظؽـقػة،م
طبؿؾػمػذانمايقٓانمأحدػؿامسـماآلخرمعـمسدةمغقاح:مرؾقعةموحفؿماظلؾعماظيتم
تلقٓق ،ماحملالت ماظؿفارؼة ،موخاصة مغقسقة ماظزبائـ ماظيت مؼلؿؼطؾفا مطؾ معـفؿا.م
صػلماظؾداؼةمتظفرماالخؿالصاتماظؾارزةمسؾكمعلؿقىمتصؿقؿمػذهماألعاطـ،معدلزةم
بذظؽمغقسامعـماظؿقزؼعماجملاظلمظؾؿفارةماظعابرةمظؾقدود:مداحاتموارؼةمخاصةم
عـمأجؾمزبائـمععقـني .م

اظؾققت ماظػردؼة ،معقزػة معا مؼؼاربم 4000مساعال ،معا مصبعؾ معـ مػذا مايل ماظلؽين ماظؽقظقغقاظل ماظؼدؼؿ مداحةم
صـاسقةمحؼقؼقةمظألحذؼةممتقلمأطـرمعـماظلققماظقػراغقة .م
 10اٌرطزماظقرينمظؾلفالتماظؿفارؼة:
http://www.cnrc.org.dz/fr/stats/statistiques_2012/index.html [consulté le [23/01/2014
اظقالؼةمػلمعؼارعةمإدارؼة،متعادلماىفةم)(région
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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مركزوة املدوـة اجلدودة و ختػّي "ذُوبُو"

ُؼعَدُمايلماظذيمضبقطمباٌرطزم-وػقماظذيمتشؽؾفماٌدؼـةماىدؼدةموػضؾةمدانم
عقشال م) -(Saint Michelمأػؿمضطبمظؾؿشغقؾم يماٌدؼـة:م 29500معـصبمسؿؾ،م
أيمعامؼعادلم %15عـمذبؿقعماٌـاصبماٌؿقاجدة م يماجملؿٓعماظقػراغل،معؿؼدعةم
بذظؽ مودط ماٌدؼـة مواٌقـاء ماظؾذؼـ مؼضؿان م 28300معـصب مذغؾ ،12مصقزقػؿفام
االضؿصادؼةمػاعةمجدامودورػاماظؿفاريمضدؼؿ.موبػضؾمتعددمودائؾماظـؼؾمايضريم
وذؾفمايضريم-طقنماظعدؼدمعـمخطقطماياصالتمتؾؿؼلمسـدمػذامايل،موطذظؽم
وجقد ماظذلاعقاي معـذ معاي م 2013مؼلفؾ ماظقصقل مإظب مػذا مايل؛ مسؾك مسؽسم
"ذقبق" مايل ماظلؽين ماظذي مؼؼع م ي ماظضقاحل ماظؼدمية ،مواعؿداد ماٌدؼـة مسبقم
اىـقبمزلحمبضؿٓ مػذامايلماظلؽينماظؼدؼؿم يمغلقففامايضريمدونمأنمؼـزعم
ذظؽمسـفمرابعفماظلؽين،مسدا مبعضماٌكازنماظيتمتربطمبقـفموبنيماٌدؼـة،مطؿامم
مترٓمبفممخلةمخطقطمظؾقاصالتموؼعدلهمأحدػا .م

جوّان حضروان خمتؾػانم م

تؿؿقزماٌدؼـةماىدؼدةمبأجقاءمذعؾقٓةميلمواريمدائؿماظصكب،مصـلقففام
اظعؿراغلمطـقػموعؽؿظ،مغظاممذقارسفاموأزضؿفاموعؿاجرػاماظصغرلة ،موواجفات
اظعرضماٌكؿؾػة،مدؾعفاماٌؿعدٓدةماٌعروضةم يماحملالت،موطذظؽمسؾكمأرصػؿفامعـم
ررفمبائعنيمعؿفقظني،مطؾمػذهماٌقزاتمتعطقفامصؾغةماٌدؼـة مظؽـفام يماظقاضعم
ظقلتمطذظؽ .م
"تؿؿقز م(اٌدؼـة ماىدؼدة) مبصػات مخاصة معرتؾطة مبشؽؾ ماظؾـقان مورؾقعةم
اظـشارات ماٌؿعددة مواٌـلفؿة معع مبقؽة متُذطرغا م-دون مأن متؽقن مطذظؽ -مبؾقؽةم
األدقاقمواظؾزارات.مصفلمأبعدمعـمأنمتؽقنمعدؼـةمباٌعـكماٌؿداولمظؾؿصطؾح" .13م
ظؾؿدؼـةماىدؼدةمتؼؾقدمسرؼؼمعرتؾطمبؼطؾقؿفا ماظؿفارؼةماظيتمتدؼـمبفامظلقضفام
اٌغطك م) ،(marché couvertموػق معـ مأػؿ ماألدقاق م ي ماٌدؼـة ،موطذظؽ مذقارسفام
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.
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اٌؿؿـؾة م ي مذارع ماظصائغني ،مصاغعل ماىؾقد ،ماظـقادني ،مايرصقٓني ،مبائعلم
اظػقاطفمواًضرموبائعلمزبؿؾػماظلؾع .14م
إغفاممتـؾماظؿؼؾقدماظشعيبماظقػراغلموتظؾم يماظذاطرةماىؿاسقةماظػضاءماظذيم
ؼؿؿمصقفماظؾؼاء،مواظذيمؼؿقاصدمسؾقفماظزائرونمعـمخارجماٌدؼـة،مطؿامتشفدمسؾكم
ذظؽ ماظعدؼد معـ ماظػـادق موايؿاعات ،مربالّت ماألطؾ ماًػقػ ،ماٌؼاػل مبؽؾم
 15م
أغقاسفا،مواٌؿاجرماٌكؿؾػةماظيتمتؿقصرمسؾقفا .
ػذام يمحنيمأنم"ذقبق" مػقمحلمزبؿؾػممتاعا.مصؾغضماظـظرمسـماألؼامماظيتم
تلؾؼ ماألسقاد موأؼام مغفاؼة ماألدؾقع مواظيت مؼؽـر مصقفا ماظؿلقق ،مصإن م"ذقبق" مؼعدٓم
ذارسامػادئا،ممبقاصػاتمجدٓمحضارؼة،مبعقدامسـماحملاورماظؽدلىميرطةماظلقٓر.م
صؿـمخاللمصؿحمربالتم"بشقبق"مؼلؿػقدماظؿفارمعـماظؼقؿةماٌضاصةمإلرارمحضريم
عقجقدمدؾػاموماٌؿؿـؾ م يمذارعمرقؼؾم،هّػفماألذفارمععمداحاتمصغرلةمسؾكم
أرراصف ،موصقالت مصاخرة متـؿ معباظقؿفا مسـ ماغؿؿاء ماجؿؿاسل مممقز ،مخالل مأؼامم
األدؾقع مميؽـ مرؤؼة مزبائـ مذؾاب مؼلؿفقؼفؿ ماظؿفقل مواظؿقضػ مسـد مواجفاتم
احملالت ماظؽؾرلة ماظيت متػقق معلاحاتفا معلاحة مربالت ماٌدؼـة ماىدؼدة ،مأوم
االدؿؿؿاع مباٌـؾفات موايؾقؼات م ي ماحملالت ماٌكصٓصة مهلذا ماظغرض ،موأؼضام
تـاولماظغذاءم يمربالتمسصرؼةمظألطؾماًػقػ.مػؽذامػقمػذامايلماظذيمتذلاعكم
األذفار مسؾك محقاصف مبقاجفاتف ماىذابة مواٌـؿظؿة ،مبعقدا مسـ مصكب موضفقجم
اٌدؼـة معع مأغف مؼؼع م ي ماٌدؼـة ،م"صشقبق" مطبذلع موؼعرض مذؽالً مجدؼدا مظألغاضةم
اظقػراغقة .م

تارخيان حضروان

ؼُشؽؾ مطؾ معـ محل ماٌدؼـة ماىدؼدة موحل م"ذقبق" محقٓني مزبؿؾػني م
 يماظـشأة،مصاألولمؼؼعم يمودطماٌدؼـةماىدؼدةماظيتمرزلتمحدودػامدـةم،1845م
وتأطدتمخاصقؿفاماظشعؾقةمععماظزعـ،مأعامايلماظـاغلمصقؿقاجدم يماظشقارعماظيتم
تطقرتمابؿداءمعـمدـةم1900مبؾعدمدؽينمؼشؽؾمعـذماظؾداؼةمسالعؿفامايضرؼة .م

Metaïr K. (dir.), (2004), op.cit.
Ibid.
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من الؼروة "األندجيقـقة"مإىل احلي -السوق

سرف متارؼخ ماٌدؼـة ماىدؼدة متدخؾ ماظلؾطات ماظعؿقعقة معـ مخالل مسدةم
رباوالت مظؿأررل مػذه ماٌـطؼة مايضرؼة موتـظقؿفا مواظيت مسرصت مثالثة مهقالتم
طدلى .16م
صػلماظعامم 1845ممتمإغشاءمضرؼةماألػاظلم"سؾكمأراضلماظدوعنيماظقاضعةمخارجم
األدقار"،17معـمأجؾمتـؾقتماظلؽانماظذؼـمطاغقامؼعقشقنمهتماًقؿمأوماألطقاخم
سـد مأبقاب ماٌدؼـة ،موبعد مغعؿف مبـ م"اظؼرؼة ماظزنقة" 18مأخذ متلؿقة ماٌدؼـةم
اىدؼدة ،ماظيت مطاغت متُلؿكدم م ي مأواخر ماظؼرن ماظؿادع مسشر مظؾؿعؾرل مسـ معبؾةم
اظؿقدعاتماظعؿراغقةماظقاضعةمخارجماٌدؼـةم) (extra murosواظيتمطاغتمتـؿؿلمإظقفام
 19م
اظؼرؼةماألػاظل .
أسطت مذبؿقسة معـ مزبططات ماظؿفقؽة ماظعؿراغقة ماظيت مأنزت مبني م1867
و 1937مظؾقل مصقزؼقغقعقؿف ماياظقة ،معع مإسادة متـظقؿف محلب معـطؼ ماظرٓصػم
واظؿعاعد .مصؼدمدصع ماظؿقاصدماٌـؿظؿمظؾلؽانمباظلؾطاتماظعؿقعقةمإظبمرباوظةمتلقؼةم
وضعقة ماظذلصقػات ،م"حقث مطاغت مغلؾة ماظؾـاؼات ماىدؼدة مترتػع مبادؿؿرار،م
باظرشؿمعـمطقغفامػشٓة" 20بنيم1930مو ."1937م
وػـاك مصفقة مسرؼضة مجدؼدة معـ مسشرؼـ معذلا مبني مداحة مالعقرؼلقارم
) (Lamorcièreموذارع مإؼقـا 21متلؿح مبؿفقؼة ماظـلقج ماظعؿراغل متعرف مبلاحةم
اظطقطاحة،مواظيتمتشؽؾماظققممعرطزمايل.22موباظرشؿمعـمأنم"أوطارامطـرلةمهقلم
دون االدؿفابة ٌؿطؾؾات مايرطة مواظـظاصة مايدؼـة" 23مصؼد مصرضت مػذه ماظلاحةم
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.

 18تلؿقةمذائعةم يمغفاؼةماظؼرنماظعشرؼـمهلذاماظـقعمعـماظؿفؿعاتماٌؿقاجدةمسؾكمأبقابماٌدنماظؽقظقغقاظقة.
 19اٌرجعمغػلف،مص.197 .
 20اٌرجعمغػلف،مص.197 .
 21اٌرجع مغػلف ،مص .م ،236مؼؿعؾؼ ماألعر مباظلقق ماياظل ماٌغطك مالعقرؼلقار م( )Lamoricièreموذارع مإؼـام
( .)Ienaم
 22زلقتمداحةمرقطاحةمرزلقامبلاحةماالدؿؼالل .م
 23اٌرجعمغػلف،مص.م.243
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وجقدػا مظػذلة مرقؼؾة .مباٌؼابؾ مسرف مايل م ي معـؿصػ ماظؼرن ماظعشرؼـ مهقظفم
اظـاغلماغطالضامعـمدـةم،1900مصاظؾـاؼاتماظيتممتمتشققدػاممبقادمرطقؽة مترطتم
عؽاغفامظؾـاؼاتمصغرلةمعـمرابؼني،24موتزاؼدمسددماظلؽانمبشؽؾمعـؿظؿمظقـؿؼؾمعـم
 7008م ُدؽَّانٍ م ي م 1881مإظب م 12255مدـة م ،1936معع ماظعؾؿ مأن مغصػ مسدد مػؤالءم
اظلؽانموظدمخارجموػران .25م
وعع مطقغفا معدؼـة مداخؾ معدؼـة 26مبشؽؾ مخاص ،مادؿؿرت ماٌدؼـة ماىدؼدةم م
 ي مادؿؼؾال مواصدؼـ مجدد مدون ماالغؼطاع مسـ مأداء مدورػا مطلقق موؿع مزبؿؾػم
ايرصقني ماظصغار .م ي مدـة م 1930ممت مإغشاء ماظلقق ماٌغطاة :م"هقظت ماظؼرؼةم
اظزنقة مإظب معرطز مظؿؿقؼـ ماىفة ماىـقبقة مواىـقبقة ماظشرضقة" 27مو ي مدـقاتم
 1950ممتمبـاءمسؿاراتمظؾلؽـاتماىؿاسقةمسؾكمحقاصفا،28مشرل مأن مايلمساشم
صذلةمعـماىؿقدموتعرٓضمبـقاغفمإظبمتدػقرمواضح .29م
ععمدـقاتم 2000مراصؼمتغقٓر ماظقزائػماظؿفارؼةمظؾقلمودؼدمظؾؾـقانمبقترلةم
تزاؼدتمبلرسةمطؾرلة .م

"ذوبو" ،من جتؿعات دؽـقة إىل نفج جتاري

 يمإرارمبرغاعجمترضقةمدؽـقةمؼؼقممسؾكمتعؿرلماظضقاحلموصؼامظـؿقذجم"األحقاءم
ايدائؼ"،مطانمايلمؼؿشؽؾم يمبداؼةمدـقاتم1920معـمضطعمتؾؾغمعلاحؿفامبنيم
 300مو 400مم ،2مبـقتمسؾقفامصقالتمصغرلة عـمرابؼمأومرابؼنيمإضاصقني،مإضاصةم
إظبمحدؼؼةمزبصصٓةمالدؿؼؾالماظلؽانماألوربقني30مععماالدؿؼاللمتغقٓرمدؽانمايلم
وظؽـف ماحؿػظ مبقضعف :محل مػادئ م ي ماٌدؼـة ،مبطرؼؼف ماظؿفاري موربالتفم
 24بؽقش.)2005( ،

 25ظقلؾاس،)1938( ،مص.116 .

 26مهدثمدؼدلؼسمدـةم 1872مسـمداطـةمعـماظعرب،ماظزغقج،ماظقفقدمواألوروبقنيماظذؼـمؼشؿغؾقنمبصـاسة
اٌشروباتم(دؼدلؼس،مدػرمإظبموػران،مذطرهمظقلؾس،م،1938مصم .)175م
 27اٌرجعمغػلف،مص.م.289م
 28ؼؿعؾؼماألعرمبدارمايقاة،محلمعـم 389معلؽـ،معؿقاجدمجـقبمحلمالعقرؼلقارموسؿاراتفمتؿؽقنمعـم42م
علؽـمعؾـقةمداخؾماظـلقج .م
 29بؽقش ،)2005( ،رراش.)2010( ،
 30طاغت ماظلاطـة متؿؽقن معـ  3820غلؿة مدـة  1936عـفؿ مصؼط  78علؾؿا م(غػلف،1938 ،
مص.)113 .
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اجملاورة ،موػؽذا مبؼل محل م"ذقبق" محؿك مبداؼة مدـقات م 2000مبعقدا مسـم
اظؿققالتماظعؿراغقة .م

مجفور خمتؾف

اخؿالف معلؿقى ماظلاحؿني ماظؿفارؼؿني مواألجقاء ماظيت متـؾعث مسـفا،م
واٌـؿفات ماظيت متعرضفا ،موطذظؽ مغقسقة ماحملالت ماظؿفارؼة ،متعطل مطؾ معـفؿام
وضعقة مخاصة موػذا معا متذلعبف مغقسقة ماظزبائـ ماظذؼـ مؼذلددون مسؾقفؿا موأوضاتم
اظزحام ماظيت ممتقزػا .مصاغطالضا معـ ماًاعلة معلاء ،مدبؾق ماٌدؼـة ماىدؼدة معـم
زائرؼفاموتغؾؼمربؾّاتفام يماظقضتماظذيمتؾدأمايرطقةم يم"ذقبق" .م
صاٌدؼـةماىدؼدةمػلمدققمطؾرلةمعػؿقحةمظؾفؿقعمتعرضماظعدؼدمعـماٌـؿفاتم
اظيتمتؿـقعمبنيماٌالبسماظؼدميةمأوماٌلؿعؿؾةمإظبماٌالبسمذؾفماظػاخرةمعرورامباٌقادم
ذات ماالدؿكدام ماٌـزظل .مباٌؼابؾ مصإن م"ذقبق" مؼعرف مترددا مأضؾ موعبفقرا مأطـرم
اغؿؼاء،مصزبائـفمػؿمعـ ماظشؾابموخاصة معـماٌقلقرؼـ ،محقثمؼؿؿماإلضؾالمسؾقفم
حبـامسـماهلدوء،مواظؾضائعةمذاتماىقدةماظعاظقة،مشرلمأغفامباػظةماظـؿـ .م
ػذهماٌعاؼـةماٌقداغقةمظزبائـمزبؿؾػنيمتؤطدهمذبؿقسةمعـماظؿقؼقؼاتماظيتمضامم
بفامس.مممرراشمخبصقصمأعاطـمتلققماظلؽانماظذؼـمؼؼطـقنماٌـارؼماجملاورة31م
ومبؼارغةماٌؿارداتماظشرائقةمظلؽانم"نؿة"م(حلمذعيب)مودؽانماٌـطؼةماظلؽـقةم
ايضرؼةماىدؼدةم) (ZHUNمإلؼلطق 32م(حلمتؼطـفمرؾؼاتمعؿقدطة)،مؼؿضحمأنم
 %91عـماٌلؿفقبنيمعـمنؿةمؼؼقعقنمبشراءمعالبلفؿمعـماٌدؼـةماىدؼدةمعؼابؾم
%44مصؼطمباظـلؾةمظلؽانمعـطؼةمإؼلطقماظذؼـمؼػضؾقنمربالتمودطماٌدؼـةم%53م
وطذظؽ م"ذقبق" مبـ  ،%1,5م ي محني مأغف م ي م ،2008ماظػذلة ماظيت مأنزت مصقفام
اظؿقؼقؼات،مملمؼؽـمػذامايلمذبفزامباٌراطزماظؿفارؼة،مصفقؿـةماٌدؼـةماىدؼدةم
عؤطدة مباظـلؾة مظؾلؾع ماٌـزظقة ،مأؼضا م %76معـ ماٌلؿفقبني مؼؼؿـقن معـفا ماظلؾعم
اٌـزظقةمو  %87,5مؼؼقعقنمصقفامبشراءماٌقادماٌلؿعؿؾة ،مباٌؼابؾمصإنم"ذقبق" محلم
عؿكصصم يماٌالبسمواظؿأثقثماٌـزظل،موعـدمصذلة مضصرلةم يماألثاث.مصققحمأنم
عبفقرهمظقسمشػرلا،موظؽـماٌشذلؼاتمتؽؾػمأطـر.مدبصصفم يمصلاتنيماألصراحم
 31رراش،2010 ،مص.302 .

 32غعين مبـمسؾارة  ،ZHUNمعـطؼةمدؽـقةمحضرؼة مجدؼدةمتأخذمذؽؾمعلاطـ ماجؿؿاسقةمعباسقة مسؾكمذؽؾم
ذبؿعاتمدؽـقة .م
55

أوـاس بودوـار ودعقد بؾؼقدوم

واظؼػطان ماٌغربل مػق معـال مسؾك مذظؽ ،موػق ماألعر ماظذي مؼشرح معـ مجفة مأخرىم
اإلبؼاء مإظب مشاؼة ماظققم مسؾك مػذا ماظشؽؾ معـ ماظؿفارة ماظعابرة مظؾقدود ماظيت متلؿحم
بقصقلمأضؾماظؽؿقاتمعـماظلؾعماألطـرمشالء .م

املدوـة اجلدودة :حي – دوق

سؾك ماٌلؿقى ماجملاظل متشؽؾ ماٌدؼـة ماىدؼدة معضؾعا مهده مررق معقاصالتم
طدلى.موألغفامذاتمدبطقطمعؿعاعدمغؿقفةمٌكؿؾػماٌكططاتماظعؿراغقةماٌؿؿدةمعـم
اظػذلةماالدؿعؿارؼة،مصإغفا معؾـقةماغطالضامعـ مرباورمرئقلقةمطدلىموعـفامداحةم
اظطقطاحةموذارعماظؿني .م
صلاحة ماظطقطاحة ماظيت مأسقدت متفقؽؿفا م ي مذؽؾ معلؿقٍ مػل مداحة مسرؼضةم
ووادعةمعـمأربعنيمعذلاموبطقلمعؽؿنيمومثاغنيمعذلا،موػلم يماظقضتمذاتفمعؽانم
ظؾعؾقر ،مظؾؼاء موظؾػراق .مإغفا ممتقز ماغؼطاسا مبني ماىزء ماظشرضل مظؾقل ماٌؿكصصم
 يماٌالبسماظذطقرؼةمواظرؼاضقةمواألثاثمواألجفزةماإلظؽذلومعـزظقة،مواىزءماظغربلم
األطـرمأػؿقةموماظذيمصبؿعمربالتمتذلددمسؾقفامزبقغاتمطـرلاتموتؿـقعمدؾعفام
بنيماألظؾلةماظـلائقةموأظؾلةماألرػالمبؽؾماألسؿارمعرورامبلؾعمعـزظقة،معـماألطـرم
بلارة مإظب ماألطـر مرضقا .موؿاز مايل متلع مررق معؿؼارعة معـ مجفات مزبؿؾػة ،م
ثالث م ررقمعؿقازؼةم يماىزءماظغربل،معـمبقـفامررؼؼماظؿنيماظذيمظدؼفمدبطقطم
غقسا معا مضطري ،مواثـؿان م ي ماىزء ماظشرضل مهدان مذبؿقسة معـ ماظعؿارات ماظيتم
تعدلػا مررق مصغرلة مأو مذُعب متؽقن م ي مبعض ماألحقان معلدودة .معا مسدا ماىزءم
اظشؿاظلماظغربلمظؾقلمحقثمبـقٓتمسؿارةمالعقردلمعـمدؾعةمرقابؼ مؼـػؾتمعـم
تـظقؿماظؿفؿعاتماظيتمتؽادمتؽقنمعـؿظؿة،مممؿدامسؾكمأطـرمعـمسشرؼـمػؽؿارام
ودؾعة مطقؾقعذلات معـ ماظطرق ماظداخؾقة ،مؼـؾعث مػذا مايل ماظؿفاري م ي محؾّةم
جدؼدة متؿفؿش مصقف ماظقزقػة ماظلؽـقة مأطـر مصأطـر ،مسدا مبعض ماظـشارات معـؾم
صقاشةماظذػبمومدققماظػقاطفمواًضرمػلماظؾاضقة .م
إعباال ،مصإن معا مؼؼارب مأربعة مسشر مطقؾقعذلا معـ ماظقاجفات ماظداخؾقةم
واًارجقةمػلمواجفاتمتؼرؼؾامطؾفامعشغقظةمباحملالت،مبعضماظػـادق مواٌؼاػلم
وماٌطاسؿ.مأطـرمعـم2500مربؾمواريم يمبعضماألحقانمالمؼذلبعمإالمسؾكممخلةم
أعؿار معـ ماظقاجفات ،متؿعاضب موتعرض مدبصصات مزبؿؾػة :معالبس موأحذؼةم
ظؾرجال ،مربالت مظؾؿففقزات ماظرؼاضقة ،معالبس مغلائقة مأو معالبس مظألرػال،م
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تأثقث معـزظل ،مربالت مظؾؿفقػرات...إخل .مباإلضاصة مإظب مػذه ماحملالت متقجدم
أؼضا معؿاجر مظؾلقق ماٌغطك مواظعدؼد معـ ماظؾائعني ماظعارضني ماظذؼـ مؼشغؾقن مررؼؼم
اظؿنيمواظطرقماٌؿػرسةمسـف .م
هقُّل مايل مإظب مداحة مظؾؿفارة ماظعابرة مظؾقدود مهقلْ متذلعبف ماظؿغقرلاتم
اٌلفؾةم يماٌـازرمايضرؼة،مصؿؼرؼؾامطؾماظؾـاؼاتمتعرضتمإظبمتفقؽةمواجفاتفام
األعاعقة،موتؼرؼؾامطؾمواجفةمعـماثـؿنيمخضعتمإظبمإسادةمبـاء،مترعقؿمأومودؼد .م
صؼدمتغرلمعظفرماٌؼاػلماٌقجقدةمسؾكمرقلماظشقارعماظعرؼضةمأومسؾكمداحةم
اظطقطاحة،محقثمتؿأطدماظقزقػةماظػـدضقةمأطـرمصأطـر،مصاظػـادقماظصغرلةموماظيتم
ػلم يماٌؿـاولممتمادؿؾداهلامبفقاطؾمأطـرمسصرؼةموأطـرماتلاسا .م
تعددؼة ماٌراطز ماظؿفارؼة مواٌكازن مجدٓ معذػؾة ،مصػل م 2009مأحصقـا ممخلةم
عراطزموارؼة،مأعامخاللمأحباثـا 33ماألخرلة،مصؼدمأحصقـام 17مصـدضامجدؼدامأوم
ذبددا ،م 33معرطزّا موارؼاً ،مو 31مربال موعرطزا موارؼا مصغرلا ،مأي م 81مبـاؼةم
وارؼةمعـمغقعمجدؼد34مإضاصةمإظبم7معراطزموارؼةمو5مربالتموعراطزمصغرلةم يم
ضقدماظؾـاء .م
خروطة  :1املدوـة اجلدودة :توزوع احملالت التجاروة باملدوـة اجلدودة

 33هؼقؼمثؿمإجراءهمخاللمذفرمعايم.2013

 34ظؼدموضعمخقارغامسؾكمتقؾقظقجقامتصـػماحملالتماظؿفارؼةمحلبمحفؿفاموتفقؽةمصضاءاتفا .م
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اجلدول  :2توزوع التجفقزات التجاروة سؾى املؼارعات باملدوـة اجلدودة

املصدر:م

هؼقؼاتماٌؤظٔػنيم،أطؿقبرم2013

م

أدتمعشاطؾماظؼطعماألرضقةماظضقؼة،مواٌؼاؼضاتمواظؿؼلقؿاتمبنيماظقرثةماظيتم
طاغتمطـرلة،مإظبمتؾينمادذلاتقفقاتمتػضؾمبـاءمربالتمصغرلةمايفؿ،معراطزم
وارؼةموعؿاجرمأضؾمحفؿامعـمتؾؽماٌؿقاجدةم يم"ذقبق" ،ذظؽمأنمدعرماظعؼارم
واظلؽـمسرفمارتػاسامعذػالمأدىمإظبمعؼاؼضاتمجدٓمعؽؾػة،معـمخاللمإسادةمذراءم
ضطع مأرضقة معؼلؿة متلؿح مبؾـاء مربالت مأطـر ماتلاسا .ممتؽـ مبعض ماٌلؿـؿرؼـم
اظؽؾار معـ مإسادة مذراء ماظعدؼد معـ ماظؼطع ماألرضقة مو مبـاء معراطز موارؼة مطؾرلةم
(حقث مؼقجد معـفا مثالثة مطدلى) .مععظؿ ماٌراطز متشغؾ مضطعا مأرضقة معـ م250م
إظب م300م 2موؼؿؿ مبـاؤػا م ي مثالثة مرقابؼ .متعرض مػذه ماٌراطز مبني م 500مو1000م2م
علاحةمظؾؾقعموتأويمعامؼؼاربمسشرؼـمربال،مأطدلػامؼذلبعمسؾكمعلاحةمتؼدرمبـم
1500م .2م

"ذوبو" ،هدوء حي دؽين م

سؾك مرر ي ماظشارع ماظقادع موسؾك مرقل مطقؾقعذل مؼؼطع مػذا مايل ماظلؽينمم
داحاتمصغرلةمعُشفٓرةممتقٓزمعداخؾمعامأصؾحمؼُعرفمبـم"اٌقلماظؿفاريماىدؼد"م
ظؾؿدؼـة،مصاظطابعماٌعؿاريماألصؾلمؼؾؼكمضقؼاموباظرشؿمعـمتعدٓدمبـاؼاتماحملالتم
اظؿفارؼة،مصإنماظػق ّالتماظؼدميةماظيتمهقٓظتمرقابؼفاماألرضقةمإظبمربالت،متُذطّرم
باٌؽاغةماالجؿؿاسقةمهلذامايلماظػاخر .م
أشؾؾقةماظػقالّتماظيتممتؾؽمحدؼؼةمذُقٓدتمحدؼـا،موػلمبصؿةمظؾؿقارماٌعؿاريم
اٌرتؾط مباظـصػ ماظـاغل معـ ماظؼرن ماظعشرؼـ :مواجفات مبلقطة موعزؼٓـة مبشؾابقؽم
حدؼدؼة موبدؼؽقر مزػري معزخرف مبأزػار موبأذؽال مػـددقة ،موصؿقات مزجاجقةم
طؾرلة متطؾ مسؾك ماظطرؼؼ مأو مذرصات مرقؼؾة ممتؿد مسؾك مرقل ماظقاجفات موأدطحم
باظؼرعقد .م
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بروز ذارع جتاري

سرفماظشارعمهقالمدرؼعا،مصػلمعـؿصػمدـقاتماظؿلعقـاتمزفرتمبعضم
ربالت ماٌالبس ماظيت متعرض مدؾعا معصدرػا ماظؿفارة ماظعابرة مظؾقدود مو"وارةم
ايؼائب" ،موبعد مأن محظقت مبادؿقلان مبعض ماظزبائـ ماٌقلقرؼـ ماظذؼـ موجدوام
دؾعامأطـرمجقدةمعـمتؾؽماظيتمتؾاعم يماٌدؼـةماىدؼدة،موطذظؽمسالعاتمٌالبسم
أوربقةموصلاتنيمعغربقة،محصؾتم"ذقبق" مدرؼعامسؾكمزلعؿفاماظؿفارؼة.موػؽذام
ادؿػاد معؼاوظقن مآخرون معـ مػذه ماظدؼـاعقة ،موادؿؼروا مبايل م ي مبداؼة مدـقاتم
األظػقة،مصؽاغتمػـاكمسشراتمعـماحملالتماظيتمذغؾتماظقاجفاتماألعاعقةمهلذهم
اظػقالتمواغطؾؼتمػؽ ذامدرلورةماظؿغقرل.مػذهماظلؿعةماظيتمبدأت متعرفماظـقر،م
أدرٓتمرحبًامسؾكمبعضماٌلؿـؿرؼـماظذؼـمصؿققامربالتمطـرلة.مصػلم 2005مصُؿٔحم
أول معرطز مواريمؼضؿٓمضرابةمثالثنيمربالمعؿقزسامسؾكمثالثةمرقابؼ.موضدمطانم
هلذه ماظظاػرة متؾعاتفا ،محقث مأغف موخالل مبضع مدـقات مصؼط ،مذغؾ ماظشارع معام
ؼؼاربم200مربالًموارؼا،معـمبقـفام140مربالمصغرلامظؾؿالبسمواظلؾعماٌـزظقة،م
 11معؿفرامو 5مربالتموارؼة.مملمؼؾؼمدقى مبعضماظعشراتمعـمعـازلماظشارعم
بؼقتمدونمربالتموارؼة .م
ضؾؿاممتٓمتعدؼؾماٌلاحةماألرضقةماألصؾقةم"ظشقبق"،مواظؾـاؼاتماٌقجقدةمبفذام
ايل مػل مأطدل محفؿا معـ متؾؽ ماٌؿقاجدة مباٌدؼـة ماىدؼدة .مصفل مسؿقعا مذاتم
علاحة متؾؾغ م300م ،2موبقاجفة مسؾك ماظطرؼؼ مؼؾؾغ مرقهلا م15م ،موطقغفا مدفؾةم
اظؿعدؼؾ مميؽـ مهلذه ماظؾـاؼات مأن مهؿضـ ماظعدؼد معـ ماحملالت ماظصغرلة ،مربؾم
واحد مطؾرل مأو مبػضؾ ماإلسالء مأو ماىؿع مبني مضطعؿني مأرضقؿني مميؽـفا مأن متلعم
عرطزّاموارؼّا .م
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خروطة " :2ذوبو" :توزوع احملالت التجاروة "بشوبو"

حمالت صغرية ومراكز جتاروة

متماالغؿفاء معؤخرامعـمبـاءمثالثةمعراطزموارؼةمغشطةموعرطزؼـمآخرؼـ،موػلم
سؾكموذؽمأنمتُػؿح،مصاٌراطزماظؿفارؼةم"ظشقبق" متؿؿقزممبلاحاتفاماظؽؾرلةموطذظؽم
احملالتماٌؿقاجدةمبفامواٌقزسةم يماظغاظبمسؾكمرابؼنيمأومثالثةمػلمأؼضامجدُّم
وادعة،مدؼؽقرػامووفقزاتفامجدُّمعـظؿةموعـؿؼة،متـؾعثمعـفامعقدقؼكموسطقرم
زطقة ،مصاظزبائـ مضبؾذون ماهلدوء موؼأخذون مطؾ موضؿفؿ مظؿفرؼب ماٌالبس ماظيتم
ؼرشؾقن م ي مذرائفا ،مأو م– مبؾلارة م -ماالدؿؿؿاع مباظـظر مإظب ماألثاث ماٌعروضم
اٌلؿقردمعـمترطقامأوماظصني .م
صفقؿـة ماظلؾع ماٌؿؿـؾة م ي مباألظؾلة مواألطلقلقارات موصـاسة ماىؾقد مواألثاثم
واظؿأثقثماٌـزظلم( %70عـماحملالت) ،متعطلماظشارعمصؾغةمخاصةموعؾمعـفم
وجفةمظؾـلاءمهدؼدا،مصؿامؼؼارب %60معـماظؿفارةمعقجفةمإظبماىؿفقرماظـلقيم
(أظؾلةمغلائقةموعالبسماألرػال،معالبسمجؾدؼة،مأحذؼة،معقادموؿقؾ،مأصرذةم
عـزظقة ،مأثاث ،مدؼؽقر معـزظل) ،مطؿا متؿقاجد مصقف ماحملالت ماظيت متؾقع ماٌالبسم
اظـلقؼةماظؿؼؾقدؼةمظؾقػالتمبشؽؾمطؾرلم) .(%11,9م
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اجلدول " 3ذوبو" :توزوع احملالت حسب نوع التجارة
(حتؼقق ماي )2013

اجلدول  :4إحصاء سن التجارة الرائجة يف "ذوبو"

املصدر:مهؼقؼماٌؤظػني،معارسم.2013
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اجلدول  :5توزوع حمالت السؾع الـسائقة أو اليت ترتدد سؾقفا الـساء

وععماظؿكصصم يمأغقاعمععقـةمعـماظلؾع،مصإنموارم"ذقبق" مادؿفدصقامغقسّام
ععقـّامعـماظزبائـماظذؼـمؼـؿؿقنمإظبماظطؾؼاتماٌؿقدطةمواٌذلصة .م

جتدود حضري من الؼاسدة  :سـدما تتغؾب التجارة سؾى الوزقػة
السؽـقة

أدىمشزوموارةماظلؾعماظعابرةمظؾقدودمهلذؼـمايقٓنيم يمبضعمدـقاتمصؼطمإظبم
خؾؼمدرلورةمظؾؿعدؼؾم يمسؿؼمتراثفؿاماٌعؿاري،موإظبمزسزسةموزقػؿفؿاماظلؽـقة .م
صؾعدماظؿفـقدماظؼقي ماظذيمجاءمبعدمدـقاتم،1960مواٌرتؾطمبرحقؾمدؽاغفام
األوربقني،مساذتم"ذقبق" مصذلةمرقؼؾةمعـماالدؿؼرارماظلؽين،مصاغؿشارماظـشاراتم
اظؿفارؼة مسؾك مرقل ماظشارع ماظرئقلل ،موظؽـ مأؼضا مسؾك مرقل ماظشقارع ماٌؿعاعدةم
ععفا ،مؼذلعبف متؼؾص مععؿدل مظعدد ماظلؽان ،مإذ مصؼد مايل م 2403مداطـني مبنيم
 1998مو ،2008مظقؿققل مسدد مدؽاغف معـ م 20781مإظب م ،18378مأي ماشبػاضم
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غلؾؿف .35%11,5مزادمػذاماالشبػاضماظلؽينمحدٓةم يماظلـقاتماألخرلةمععماظؿؼدمم
اظرػقبماظذيمسرصؿفمدرلورةمبـاءماحملالتماظؿفارؼة .م
أعامػذهماظؿقجفاتمصفلمأطـرمحدٓةم يماٌدؼـةماىدؼدة،مصاظلاطـةماظيتمطانم
ؼؾؾغ مسددػا م 12255مدـة م 1936و 8402مدـة م ،1998متؼؾصت مإظب م 5274مدـةم
،2008موعامبنيم1998مو2008مبؾغمععدلماشبػاضفا ،36%37,2مصأجزاءمايلماظيتم
تعرف مغشارا موارؼا معؽـػا معـؾ مذارع ماظؿني ممت مإخالؤػا ممتاعا معـ مدؽاغفا،م
وزادتموترلةمػذهمايرطةمخاللماظلـقاتماألربعماألخرلةم يماظشقارعماألخرى .م
ععظؿماظلاطـةمؼؿؿقضعم يمبـاؼاتماظشارعماظرئقللماظذيمضبقطمبايلموخاصةم
 يمأحقاءمدارمايقاةموالعقردقارماظؾذؼـمصبؿعانمبقـفؿام 431ذؼة،مأيم%61,7معـم
حدؼؼةماٌدؼـةماىدؼدةماٌأػقظة .37م
صاظؿققالت ماظيت مانرٓت مسـ ماظدؼـاعقة ماظؿفارؼة مطاغت مدرؼعة ،موزادت معـم
حدٓةمزاػرةمالممترطزماظلؽـاتماظيتموجدتمعـذماالدؿؼالل .م

إسادة ترمقم دروعة

ععمهقٓلماظقزائػمهقٓظتمأؼضاماظصقرةماظعؿراغقة،موإذامطاغتمدرلورةمإسادةم
اظذلعقؿمربؿشؿة إظبمشاؼةمغفاؼةماظؿلعقـقات،مصإغفامزادتمأطـرمصأطـرمعـمخاللم
إسالء ماظؾـاؼات ،موتغقرل ماظقاجفات مأو متفدؼؿ ماظعؿارات ماظؼدمية موبـاء مربالتم
وارؼة.مظؼدماغؿشرتمزاػرةماظؿفدؼؿموبـاءماحملالتماظؿفارؼةمععمبداؼةمدـقاتم
 ،2000معُعؾـة مبذظؽ مسـ ماغطالق ماىقؾ ماظـاظث معـ مهقالت ماٌدؼـة ماىدؼدة،م
وزادت مدرسة مػذه ماظظاػرة مدـقات عا مبعد م 2010معع متعدد ماظػـادق ،ماٌراطزم
اظؿفارؼة مواحملالت ،موذظؽ مبادؿكدام مأدوات مبـاء مودؼؽقر مأطـر متطقرا .مصػؽرةم
ايل ماظلؽين مػل مصؽرة معرصقضة ممتاعا م ي م"ذقبق" :ماظؾـاؼات ماظؿفارؼة مذاتم
اظقاجفات ماظؽـرلة مهؾ مربؾ ماظعؿارات ماظلؽـقة ماظيت ممت مبـاؤػا م ي ماظػذلةم
االدؿعؿارؼة ،موعـ مخالل ماالدؿققاذ مسؾك مػذه ماألحقاء ،مصإن ماظؿفار مؼؼقعقنم
بؿعدؼؾفامحلبمأػقائفؿ .م
 35رراش،)2010( ،مص.
 36رراش، )2010( ،ص.221 .
 37دـة ، 2008متمإحصاءم 699علؽـمعؼابؾ 1520مدـة ( 1998رراش،م(،)2010مص.)224 .
.221
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دقادات سؿرانقة مفؿّشة

ضبددماٌكططماظؿقجقفلمظؾفـددةماٌعؿارؼةمواٌعؿارمظقػرانماظؽدلىماظذيممتم
تؾـقفمدـةم،1997ماظؿقجفاتماظؽدلىمظؾؿدخؾم يمآصاقم،2015موذظؽمصقؿامطبصم
اظؿفقؽةماظعؿراغقة.38مػذاماٌكططمؼعؿدلمػذؼـمايقٓنيمبقصػفؿامعـماٌـارؼمذاتم
األوظقؼة مظؾؿدخؾ ،مذظؽ مأن ماظؾـاؼات ماٌؿقاجدة مبفؿا مواظيت متعقد مإظب ماظػذلةم
االدؿعؿارؼةمػلم يمحاظةمجدٓمعزرؼة.مغظرامظقجقدمذؾؽةمررضاتم يمحاظةمجقدةم
(وػقمأعرمؼصحٓمسؾكماحملاورماظؽدلىموبشؽؾمأضؾمسؾكماظطرضاتماظداخؾقةمظؾؿدؼـةم
اىدؼدة) ،موعع موجقد موفقزات معُفؿَؾة مأو م ي محاظة مخراب م(زبازن مو مثؽـاتم
عففقرة) صؼدماطؿػكماٌكططمبؾعضماظؿقصقاتماٌؿعؾؼةمبـؼؾمػذهماٌعدات،م"إسادةم
اظؾـاء ماظعؿراغل مظؾؿقاور ماظؽدلى" موتقدقع مذارع ماالدؿؼالل موهلني ماظػضاءاتم
اظعؿقعقة ماٌقجقدة مدؾػا .مأعا مصقؿا متؾؼك مصفق مؼذلك مايرؼة مظؾؿؾادرات ماظػردؼة،م
ربدٔٓدامصؼطمععاعالتمذغؾماألراضلماٌرخصمبف .م
واٌكطط ماظؿقجقفل مظؾفـددة ماظعؿراغقة مواظعؿران مؼلؿح مسؿؾقا ممبضاسػةم
ادؿكدام مػذا ماٌعاعؾ مظشغؾ ماألراضل مباظـلؾة مظؾؿدؼـة ماىدؼدة مو"ذقبق" .مو يم
اظعؿقممهذلمماظؾـاؼاتمايدؼـةمتقجقفاتماٌكططم،مخاصةم يمعامؼؿعؾؼمبايفؿم
(رابؼ مأرضل م 2+مورابؼ مأرضل م .)3+مصؼط مبعض ماظؾـاؼات ،ماظػـادق مواٌراطزم
اظؿفارؼةماظؽدلىمتؿفاوزمبشؽؾمطؾرلمػذهماٌعاعالت .م
دبص متدخالت ماظلؾطات ماظعؿقعقة مبشؽؾ مأدادل ماٌدؼـة ماىدؼدة .مإغفام
تؿؿـؾم يمتفقؽةماظػضاءاتماظعؿقعقة،مإسادةمترعقؿماظطرضات،مبـاءمعرائبمواظؼضاءم
سؾكماظلؽـاتماهلشة.مشرلمأنماألذغالماىارؼةمبفامواظـؿائجماٌؿقصؾمسؾقفامتؾؼكم
عؿـاضضة،مصؿفقؽةمداحةماظطقطاحة،ماظيتمأسقدمترعقؿفاماغطالضامعـم،2004مػلم
دون مأدغك مذؽ ،ماظعؿؾقة ماألطـر مناحا .مصكصقصقؿفا ماٌـػؿقة مووفقزاتفام
اًػقػة موععاىة مأرضقؿفا ،معَـَقؿِفا مصػات محضرؼة مال مميؽـ مإغؽار مجقدتفا،م
وػلمتضعم يماٌؼدعةمدورَػاماٌرطزيمظؾقل .م

 38ػذهماظقثقؼةماٌعـقغةم"تؼرؼرماظؿقجقفمواظؿـظقؿ متماٌصادضةمسؾقفام يم 8مجاغػلم.1997مإغفاممتـؾمغؿائجم
اٌرحؾةماظـاظـةمواألخرلةمعـماٌكططماظؿقجقفلمظؾفـددةماٌعؿارؼةمواٌعؿار مظؿفؿعموػرانماٌؿؽقنمعـمبؾدؼاتم
وػران،ماظلاغقا،مبؽرماىرلمودقديماظشقؿل .م
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باٌؼابؾ،مصإنمبـاءمعرآبمعـمدؾعةمرقابؼ،مواظذيمتؼررمبعدمايرؼؼماظذيمذبٓم
 ي ماظطاحقغة ماظؼدمية ،مداخؾ مغلقج ماٌدؼـة ماىدؼدة ،م ي مجفة متعرف مطـاصةم
دؽاغقةمجدٓمطؾرلة،مػقمعـمبنيمتضاربات ماظدلذبةمايضرؼة.مإذمؼصعبماظقصقلم
إظبمػذاماٌرآبماظذيمػقم يمرقرماإلغفاءماظققم،موعـممثةمتصؾحمسؿؾقةمتقدقعمذؾؽةم
اظطرضات ماٌؤدؼة مإظقف مضرورؼة مىعؾف مسؿؾقا ،محؿك موإن مطان مذظؽ مدقؿؿكضم
باظضرورةمسـمتفدؼؿمجزءمعـماظؾـاؼاتموعـمبقـفامبـاؼاتمحدؼـة .م
طانمػدفمأصقابماظؼرارمعـموراء مبـاءمػذاماٌرآبمباظؼربمعـمودطماٌدؼـةم
وباظؼرب معـ معقضػ ماظذلاعقاي ،مدبػقض ماظضغط مسؾك مودط ماٌدؼـة معـ مخاللم
اظؿكػقػمعـمحدٓةمحرطةمدرلماظلقارات.مصعؾكمعلؿقىماٌدؼـةمؼُعدُٓمػذاماٌشروعم
جدٓ مسؼالغ ٍّل ،موظؽـف مسؾك ماٌلؿقى ماحملؾل مؼؿفاػؾ مواضع مايل .مبإغشاء مػذهم
اظؾـاؼة مود ماظلؾطات ماظعؿقعقة مغػلفا معضطرة مإظب مإصباد محؾٓ مودط معع معاظؽلم
اظعؿارات م اجملاورة .مصفؾ مدقؿؿكض مبـاء مػذا ماٌرآب مسـ مسؿؾقة مإسادة مودؼدم
حضرؼة م ي مػذه ماىفة معـ ماٌدؼـة ماىدؼدة معع ماظؿلؾب م ي مػدم مبعض ماٌـازل؟م
باظرشؿ معـ مأن مبـاءه مدقؼقي ،مدون مأدغك مذؽ ،معـ مجاذبقة محل مؼعجٓ مباظـؼؾم
اظعؿقعل .م

خامتة
دوق سؿرانقة يف س ّز االنبعاث :دوـامقة جتاروة وروع حضري
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ؼرتؾطمأحدمأػؿمأدؾابمإغشاءمداحاتموارؼةمسؾكماظضقاحلممبلأظةماظرؼعم
اظعؼاري مايضري .مصغالء ماظعؼار مواٌعؿار ماضطر ماظؿفٓار مإظب ماالدؿؼرار م ي ماألضاظقؿم
ايضرؼة ماىدؼدة ،محقث ممثـ ماظؼطعة ماألرضقة مأضؾ مارتػاسا .مصدؼـاعقة مػذهم
اظلاحات مواألرباح ماظيت متدرٓػا مرصعت مػذا ماياجز :محقث مؼؿؿ متعقؼض متؽؾػةم
اظؽراءمأوماظشراءمبلرسةمسـمررؼؼمعداخقؾموأرباحمػاعة،مطؿامأنماٌؼاوظني ماظؿفارم
المؼذلددونم يماالدؿـؿارم يماألغلفةماٌقجقدة،معؤدؼـمبذظؽمإظبمارتػاعم يمأدعارم

 39اظلقاداتمايضرؼةماظيتممتمتؾـقفامعـذممخلقنمدـةم(زبازنمسؼارؼةمبؾدؼة،موؿقدماظصػؼاتماظعؼارؼةم
بني  1974و )1990زلقتمجبعؾماظلققماظعؼارؼةمدقضامحقادؼة .ممتكضتماظققممسـمصػؼاتمطـرلةمواضعةم
علأظةماظرؼعماظعؼاريم يمضؾبماالذؽاظقةماظعؿراغقة .م
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اظعؼارموطراءماظعؼارات.40م يماظؽـرلمعـماألحقانمسـدعامتُعرضمبـاؼاتمظؾؾقعمصإنمعام
ؼؿؿمذراءهمػقماٌلاحةماألرضقةمومظقسماظؾـاؼة،مذظؽمأنمإسادةماظؿفدؼدماٌؾاذرمػلم
اهلدفمايؼقؼلماٌُؿقخٓكمعـموراءمػذهماظصػؼة.مباإلضاصةمإظبمذظؽمؼلؿػقدمعـمػذهم
اظدؼـاعقةمأؼضاما ٌُالّكماظذؼـمضبؼؼقنمرؼقسّامسؼارؼةمععؿدلةموؼرصضقنمإصبارامعرتػعام
أومأمثاغّامػاعةمظؾؾقع.محقثمؼؿؿ متأجرلماحملالتماظصغرلةماٌقجقدةمسؾكمعلؿقىم
احملالتماظؿفارؼةمحلبماٌقضعمبنيم 2.2000دجمإظبم 40.000دجم يماظشفرم(أيم
بني م 250.000مو 500.000دج م ي ماظلـة) معـ مأجؾ مسؼقد مإصبار ممتؿد معـ مدـةم م
إظبمثالثمدـقات .41م
طؿا مأن ماٌلؿـؿرؼـ ماظذؼـ متلؿؿقؾفؿ مػذه ماظلاحات ماظؿفارؼة مواظيت مأصؾقتم
ذات مأدفؿ ،مػؿ مأطـر مصأطـر معـ ماٌلؿـؿرؼـ ماظذؼـ مؼعقدون مذراء مضطعة مأرضم م
أومضطعؿنيمعؿفاورتنيمعـماألراضلموؼؼقعقنمبفدمماٌـازلموؼؼقؿقنمعؽاغفامربالتم
وارؼة .مإن ماظؿفاب ماألدعار مواظؼقؿة ماإلضاصقة ماظيت متؿؿكض مسـ مػذهم
االدذلاتقفقات متضعػ معـ معؼاوعة ماظؽـرل معـ ماٌالك مواه مػذه ماظظاػرة .مصػلم
"ذقبق" مبدأت ماظطرضات ماٌؿؼارعة معع ماظشارع ماظرئقلل متعقش مسؾك موضع مسؿؾقةم
اهلدمموإسادةماظؾـاء .م
أعام ي ماٌدؼـةماىدؼدة،مصؼدمدفٓؾ متقاجدمغػاؼاتمايدؼؼةمعـمػذهمايرطة.م
صؿـم2008مإظبم2012مأخؾتماظلؾطاتماظعؿقعقةمتلعمبـاؼاتمبلؾبمشقابماظشروطم
اظصققةمصقفا،موتٔلِعُمبـاؼاتمأخرىممتٓمإسالغفامبقصػفام"خرابمععمإسالنمضرارم
اإلزاظة" مبني م 2010مو .2013موإذا ممت متلؾقؿ مجرد مرخص ماظؾـاء ،معدؼرؼة ماظؿعؿرلم
واظؾـاء ،موػران 42مأربعة موأربعني مرخصة مبـاء م(مبا م ي مذظؽ مظؾفدم) ،مصإن مػذهم
اٌعطقات مال متعدل مإال مسـ مجزء مصغرل معـ ماظؿغقرلات ،موععظؿ ماظذلعقؿات م(تفقؽةم
وإسالء)متؿؿمدونمايصقلمسؾكماظرخص .مأعا م يمذبالماعؿصاصماظلؽـاتماهلشةم
صؿؿقركماظلؾطاتماظعؿقعقةمبشؽؾمجدٓمربؿشؿ،معػضٓؾةمتركماٌؾادرةم يماظؾداؼةم
 40م اإلسالغاتماظصغرلةماظيتمتـشرم يماظصقاصةماحملؾقةمتذلجؿمحرطقةموغشاطمػذاماظلقق،مسؾكمدؾقؾماٌـال،م
إسالغنيمغشرام يمذفرمعايم 2013م يمصققػةمؼقعقةموػران:ماألولمباظـلؾةمظؿأجرلمربؾمعـم10م 2ممبقاجفةم
سؾكمداحةماظطقطاحةم(عدؼـةماىدؼدة)معؼابؾم22.000مدجمذفرؼام( 220مؼقرو)،ماظـاغلمعـمأجؾمبقعمصقالّم
ضرؼؾةمعـمذارعم"ذقبق"مبؼقؿةم30معؾققنمدؼـارمجزائري .م
 41باظؼقؿة ماظرزلقة100 ،دج ؼعادل  1أورو ،وظؽـ م ي ماظلقق ماٌقازؼة ،ماألطـر مذققساً مؼؾدلم
بـ  0,66أورو.
 42جردمرخصماظؾـاء،معدؼرؼةماظؿعؿرلمواظؾـاء،موػران .م
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ظؾؿاظؽنيمظذلاصؼمصقؿامبعدماظلرلورةمعـمخاللمسؿؾقاتمدسؿمتؿؿـؾم يمإسادةمترعقؿم
 م.اظطرضاتمواظشؾؽاتماٌكؿؾػةم
 مدقاءم-تشارك ماظلاحات ماظؿفارؼة ماظيت مأُغِشٔؽت مواظيت مػل م ي مهقٓل م
م، مبشؽؾمأطقدم يمررقماظعقشماىدؼدمظؾؿدؼـة-" يماٌدؼـةماىدؼدةمأوم يم"ذقبق
مإغفامتعؽسمأؼضاماظدورماظؽؾرلماظذيمؼؾعؾفم.عـمخاللمخؾؼمأجقاءمحضرؼةمجدؼدة
 م.اٌؼاوظقنماظؿفٓارم يمإسادةمتصؿقؿماظصقرةمايضرؼة
ﭬروجي-ترمجة صوروة مولوجي
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