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مؾخصـــات

بقار دقـقول

مركزوة املدائن املغاربقة :أي رهان لسقادات الًفقىة العؿرانقة؟

ادبذت مػـا معرطزؼة ماٌدائـ مذرؼعة مٌلاءظة ماظؾقث ،مواٌؿاردة ،مواظؿكطقط ميفم
سالضاتفؿ معع ماظؿلقري مايضري ميف مبعض ماظؾؾدان ماظعربقة .مبطؾقعة مايال مؼطرحم
اظلمال موبشؽؾ مطؾري مبلؾب متظاصر متلثريات معلارؼـ معؿالزعني معـذ معرور مبعضم
اظعؼقدمعـماظزعـ،مجيعالنماالسؿؼاد مبلنمإذؽاظقةمعرطزؼةماٌدائـمملمتعدمضائؿةميفم
اظقضت ماظراػـ .موؼؿعؾؼ ماألعر ،معـ مجفة ،مباظلقادقات ماٌلؿاة مبلقادقاتم
احملاصظةمواظيتمهاول -مصقؿامسدامبعضماالدؿــاءات -مسزلماٌدؼـةمسـمذبؿقعم
اظؿفؿعاتماظلؽـقة مواظيتمظقلتميفماظقضتماظراػـمدقىمعؼطع،محقثمترعلمػذهم
اظلقادقاتمإديماحملاصظةمأومإديمإسادةمتـظقؿمعدؼـةمأدطقرؼةمأومعمدطرة،مواظيتم
هقؾمعرطزؼؿفا،مسـدعامؼػؽرمصقفامطؿقضقع،ممأدادامسؾكمعاضمؼلؿققؾمإسادةم
إغؿاجف.م م
موتؿؿقزماظدؼـاعقؽقاتمايضرؼةمايدؼـة،معـمجفةمأخرى،مباظؿقدعماظشدؼدم
اظلرسةمظؾؿفاالتماحملضرة-معلارماظؿققلمإديمحقاضر-ماظيتمػلميفمذاتماظقضتم
دؾبموغؿقفةمظعؿؾقةمتؽـقػمايرطقاتمايضرؼةم(حرطقةمدؽـقة،محرطاتمبنيم
اٌـزلمو اظعؿؾ،مػفراتمغفاؼةماألدؾقعممواظعطؾ)مواعؿداد ماٌلاصات.مويفماظذاتم
اظقضت،مإنماظؿققالتماظعؿقؼة (محصقلماظعائالتمسؾكمودائؾمحدؼـة،مواظؿعؾريم
اىدؼدمسـماياجاتماالجؿؿاسقة،مأداظقبمجدؼدةمظالدؿفالك،مأخل)ماظيتمتراصؼم
اظؿطقر ماٌعاصر مظؾؿفؿؿعات مايضرؼة ،متؿعاون ،موخباصة ميف ماظؿفؿعات ماظلؽـقةم
اظؽربى،مسؾكماغؾـاقمضطقؾاتمجدؼدة،موحؿكممعرطزؼاتمحضرؼةمجدؼدة .م
موتلؿطقع مػذه ماألخرية مأحقاغا مسؾك معؾاذرة مأؼضا ،مدقادات مسؿقعقة مػدصفام
اإلسالنمسـمايداثةموتلطقدمصعاظقةم ماٌدنماظيتمترؼدماظدولم(محقـؿا،ممتقضعت)م
االظؿقاق مباظـظام ماٌعقمل ،مسؾك ماألضؾ معـ مخالل ماألذؽال ماٌعؿارؼة مواظرعقزم
اظؿذطارؼة.
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الؽؾؿات املػًاحقة :عرطزؼة م– معدنمتؼؾقدؼةم– متفقؽةمسؿراغقةم– مدقاداتم
سؿراغقةم–مممارداتمصضائقة .م

عؿارة بؽوش

رهانات كولونقالقة واإلدؼاط العؿراني باجلزائر :مدوـة دقدي
بؾعياس منوذجا.
مظؼد مدؼطت محرطة ماالدؿعؿار ميف ماظعامل ،مبراعج مسؿراغقة ماظيت مميؽـ مصفؿم
علاراتفاماظؿارخيقةمعـمخاللمبعضماٌؿارداتماظيتمدبضعمظؾؿعاؼـةمواظؿقؾقؾ.م
تؼرتح مػذه ماظدرادة متؼصل محاظة معدؼـة مدقدي مبؾعؾاس مباىزائر محقث مبؼلم
االحؿالل ماظػرغلل مخالل معدة معائة موثالثني مدـة .مويف مرباوظة متػلري مبعضم
اظرػاغاتماظؽقظقغقاظقةماظيتمرغتميفمسؿؾقةمتفقؽةماإلضؾقؿ،متؾدومتؼارؼرمآظؽللمديم
تقطػقؾ م Alexis de Tocquevilleباٌـادؾة ،معضقؽة مظإلعلاك م مبكظقات مإغشاءم
اٌدؼـة .م
مو م يف ماظقاضع ،مصنن ماظعدؼد معـ ماظعقاعؾ مويف معلؿقؼات مسدة ،مطاغت مدؾؾا ميفم
عصدرمتلدقسماٌدؼـةماظيتمتـكرطميفمعـطؼماظؾقؿةماإلضؾقؿقة.متشؽؾماٌدؼـةمطالم
جدؼرامباٌالحظةمواظؿؼدؼرمعـمحقثمترطقؾفموػـددؿفماظيتمػلمضدمتػقدغامطـريامإذام
حبــامسـماظـؿاذجماظـؼاصقةمواظػـقةماظيتمتعؿؿدػا.م م
مواسؿؾارا مأنماٌدؼـةمػلمعدؼـةمطقظقغقاظقة،مصؿامػلمأدسمإغشاءػاموتطقرػا؟م
وطذظؽمعامػلماٌؾادئماظعؿراغقةمايامسةميفممتـظقؿمذباهلا؟ م
الؽؾؿات املػًاحقة :رػاغاتمطؾقغققاظقةم– مدقديمبؾعؾاسم– معدنمجدؼدةم–م
طؾقغقاظقةم–مإخؿقارماٌقضع .م

فانقسا رودو

الوضع الراهن يف الًوزوع اجملالي لؾواقع احلضري باملغرب العربي
مسرصتمدولمماٌغربماظعربلم(ماٌغربماألضصك،ماىزائرمو متقغس)ميفماألربعم
دـقات ماألخرية ،مهقالت معـطؼقة مدؾؾؿفا مسؿؾقة ماظؿقضري .موظدرادة ماظقضعقةم
اياظقة مظؾؿقزؼع ماجملاظل مظؾقاضع مايضري ،مضؿـا مبادؿعؿال مسدة مأدوات محبث م
اإلحصائقات مو ماًرائطقة مؼؽشػ مهؾقؾ ماٌشؿؾة مسـ مإغلفام مأطقد مظؾقاضعم
ايضريمباٌغربماألضصك،مبقـؿامندماظؿؿرطزمايضريمسؾكماظلاحؾنيماىزائريم

إغلاغقاتمسدد

 ،31جاغػلم–مدؼلؿرب 1003

واظؿقغللمواضقامبشؽؾمطؾري،موعػارضامعـمجفةمأخرىمععمداخؾماظؾالدمحقثم
ندماٌدنمعؿـاثرة .م
مإن متقزؼع ماظؽـاصة مايضرؼة مجؾل ،محقث متؿضاءل محدتفا مإذا متؿؾعـا مممالم
اظلاحؾ،مداخؾماإلضؾقؿ.موسـدعامغؾؾقرمحبــامبشؽؾمغاضج،متربزمظـاماظعدؼدمعـم
اظؿػاوتاتمداخؾمػذاماظؿقجفماظعامموسـدعامغؼارنمخرؼطةمطـاصةماظلؽانمععمطـاصةم
اجملاالتمايضرؼة،متظفرماظعالضاتماٌؿؾادظةميفمسؿؾقةماظؿقزؼع،مإالمأنمعامخيصم
اظؽـاصةماإلذياظقةمظؾلؽانمصنغفامتؾدومسادؼةمبلؾبمخضقسفامٌؿالتمجدمعطؾقسة .م
موؼعؾـمواضعماظؿقضريمباألضاظقؿماٌغاربقةمسـماخؿالصات مظقلتمسؾكماٌلؿقىم
اظؽؿل مصقلب مبؾ مسؾك ماٌلؿقى ماظـقسل مأؼضا ،موسؾك ماظرشؿ معـ موجقد مػذهم
اظؿؾاؼـات،مصننمػذهممتؾؽمسدةمسقاعؾمتػلريؼةمعشرتطة .م
الؽؾؿات املػًاحقة :تقزؼع م– ماظقاضع مايضري م– معغرب ماظؽؾري م– مغلقجم
سؿراغلم–مطـاصةمسؿراغقة .م

عابد بن جؾقد

املدوـة و اجلغرافقون الوهرانقون .حتؾقل نؼدي لؾؿذكرات اجلامعقة
بؼسم اجلغرافقا ()1002-2991

مإن ماهلدف معـ مػذا ماظؿقؾقؾ ماظـؼدي مٌائؿني موتلعة مودؿني معذطرة م()162م
ظؾؿفـددنيميفماىغراصقةمايضرؼةم مممو ماىفقؼة،مواظيتمغقضشتمجباععةموػرانم
بني مدـقات م 1003مو ،1001مػق مبشؽؾ معا متـؿني مجفد معـ ماألحباث ماظعؾؿقةم
"غائؿ"موعؼدرمسؾكمأغفمثاغقي،مويفمذاتماظقضتمإسطاءمعـمجدؼدمجزءمعـماإلغؿاجم
اظعؾؿلماىاععلماحملؾلمظؾؿفؿؿع .م
مو مؼعؿربمػذاماظؾقثمعقاصؾةمظؾقثمأوظلمحقلمغػسماظـؿاذجمعـماظدراداتم
اظيت مضدعت مبني مدـقات م ،3222-3291موضد ممت متصـقػ مػذا ماظعؿؾ معـ مررفم
اٌمظػمسؾكمذؽؾمأربعمعقضقساتمعلقطرةماظيتمادؿـؿرتمحؼؾمحبثماٌدؼـة .م
مإنمتؼدؼؿموغؼدمػذهماٌقضقساتمواظؿعؾقؼمسؾقفا،محقثمتشؿؾمػذهماٌقضقساتم
طؾ ماٌـارؼ ماٌـلفؿة معـ ماظـاحقة ماظػقزؼائقة موطؾ ماظطؾؼات مايضرؼة ميف ماظغربم
اىزائري ماظيت متـظؿ محقل ماظؿقدع ماجملاظل موحقل ماذؿغال ماهلقاطؾ ماظعؿراغقةم
واإلغؿاج ماظعؼاري مواظضقاحل مواإلدعاج مداخؾ ماٌدؼـة مواظؾقؽة مايضرؼة موععاىةم
اٌعطقاتماىغراصقة.م م
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متؿقزع مبعض مػذه ماٌقضقسات مإدي معقضقسات مصرسقة مخاصة موتلؿفقبم
ياجات مدضقؼة معؿعؾؼة مباظؾقث م(اظلؽـ ماظالذرسل ،مايرطة ماظلؽـقة ،ماظـؼؾ،م
تلقريماٌاء)...مواٌرتؾطةمبشؽؾمأومبكخرمبظروفمععقـة.مإنمػذاماظرتطقبمػقمصعؾم
ميؾؽ مضقؿة مرعزؼة مبطؾقعة مايال ،مظؽـف مؼؿفف مبصػة معؾؿقدة مسبق ماظؿطقرم
اىفقي،ماالضؿصاديمواالجؿؿاسل .م
الؽؾؿات املػًاحقة :عدؼـةم–مجغراصققنم–ماغؿاجمجاععلم–مجاععةموػرانم–م
أحباثمسؿراغقةم–مجغراصقةمسؿراغقةم–متعؿري.م م

صادق بن قادة

نصف قرن من تودع اجملال احملقط مبدوـة وهران :بعض الًٍارب
السقادقة العؿرانقة ()2919 -2991

مسباول ماظؿقدع ميف مػذه ماٌلاػؿة ماإلذارة مإدي مأطرب معراحؾ متقدقع ماجملاالتم
احملقطقةممبدؼـةموػرانمعـمخاللمذطرمواربمععقـةمظلقاداتماظؿعؿريمعـذمدـةم
3291مإديمدـةم .3221م
مإنماخؿقارمػذهمايؼؾةمظقلتماسؿؾارقا،مإغفمؼقدؿمصعال،ميظةماتصالمعرحؾةم
عامبعدمايربمواٌرحؾةماظؿاظقةمظالدؿؼالل .م
مو مباظطؾع،مصننماظؾؾدؼاتماظيتمغصؾتمبعدمايرب،مضدمأخذتمسؾكمساتؼفام
ادؿؽـافمعشارؼعماظؿفقؽةمواظؿقدقعماظيتمذيدتمبلؾبمايرب.مظؽـ،مومبـادؾةم
االغطالضةماالضؿصادؼةموخباصةموضعمزبططمضلـطقـةمضقدماالسبقازمابؿداءامعـمدـةم
،3211مصننمبؾدؼة مصقك-دوبارك م()3261-3291مػلماظيتمدؿؾاذرمأطـرمأسؿاهلام
يفمهدؼثماظؿففقزاتموماٌـشكتماظؼاسدؼةمظؾؿدؼـة .م
سؾكمأؼةمحال،مانمانازماظربغاعجماظعؿراغلماظذيمدطرهمرئقسماظؾؾدؼةماظلقدم
صقك-دوباركمملمؼؽـمممؽـامظقالماألراضلماٌؿقصرةمبؽـرةمباٌـارؼماحملقطةمباٌدؼـةم
واظيتمترطتمدون م سـاؼة.مظؼدمسرصتمػذهماظػرتة،ماظؿقدؼدماظقاضحمضؿـماظـلقجم
ايضري مظؾؿـارؼ ماٌؿؿرطزة -ماٌشعة ماظيت مغؿفت مسـ مإضاعة ماظشقارع ماظؽربىم
احملقطةمباظقدطمايضري .م
موضدموجدتماٌدؼـةميفمسفدماالدؿؼاللم()3261ميفمحاظةمععؿارؼةمصقضقؼة،موملم
ؼؽـميفمعؼدورماظؾؾدؼةمعقاصؾةمبرغاعجماإلسؿارماظيتمبقذرمضؾؾمدـةم،3261مالمعـم
اظـاحقةماٌاظقةموالمعـماظـاحقةماظؿؼـقة،موسؾقف مسرصتماٌـارؼماحملقطةم مباٌدؼـةم
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تقضػاميف متقدعفا.مومطانمال مبدمعـماغؿظارمدـةم ،3291مٌشاػدةماغطالضة مجدؼدةم
ظؾؾـاءات معع مإغشاء ماٌـارؼ ماظلؽـقة مايضرؼة ماىدؼدة م) ، (ZUHNماظيتم
تلؿلغػمزبططاتمإضاعةماظؿفؿعاتماظلؽـقةماٌربذبةميفمإرارمبرغاعجمضلـطقـة.م
طاغتمتؾؽمصرتةمزفقرماظضقاحلم–ماٌففع .م
صاألزعة ماٌؿعددة ماألذؽال ماظيت متعرصفا ماٌدن ماىزائرؼة مبصػة مساعة موعدؼـةم
وػرانمبصػةمخاصة،مغاوةمسـمسدمماظؿقؽؿميفماظضقاحلمايضرؼة،موتضاسػتم
ػذهماألزعةمبشؽؾمطؾريمبعدمزفقرمسؾكمػاعشماٌدنمظعدةموؿعاتمدؽـقةمسػقؼة،م
هقظتمشاظؾامإديمعـارؼماظالضاغقن .م
الؽؾؿات املػًاحقة :تقدقع مسؿراغل م– موػران م– مربقط مسؿراغل م– مدقادةم
اظلؽـم–متفقؽةمسؿراغلم–مدقادةماظؿعؿريم-ماظؼرنماظعشرؼـ .م

عابد بن جؾقد و دروس بن ذفقدة

عـاصر االخًالل الوظقػي بإحدى احلواضر اجلفووة اجلزائروة :
مدوـة وهران منوذجا.
مإنمضراءةماٌذطراتماظيتمغقضشتمجباععةموػرانمبنيمدـةم3291مودـةم3223م
يفماىغراصقةماظعؿراغقة،مواظيتمدردتمعدؼـةموػرانموضقاحقفاماٌؿؽقغةمعـمسشرم
بؾدؼات معؿؼاربة ،متلؾط مأضقاء معفؿة معـ محقث ماٌضؿقن ماظذي مؼربز مبعضم
اإلخؿالالت مباالسؿؿاد مسؾك ماظؿارؼخ مايدؼث مظؾؿدؼـة موسؾك ماظؿقجفات ماىدؼدةم
ظؾعؿران .م
مإن مػذه ماألحباث ماظؿفرؼؾقة ،ماظيت متؿلدس مسؾك مععرصة ماظؾقؽة مايضرؼةم
واظؿقؾقؾماظعؿراغلموتلـدمسؾكمتطؾقؼمعؼارباتمعـففقةمطؿامتعؿؾمسؾكمهلقـفا .م
متشؿؾمحؼققماظؾقثماٌػضؾةمعقضقسني مإذؽاظقاتمهؾقؾماظـلقجماظعؿراغلم
اظقػراغل ماظؼدؼؿ م(درادة ماألحقاء ماٌفؿشة مضدميا ،مهؾقؾ ماظضقاحل ماظؼدمية،م
اٌؼاربة ماظقزقػقة مظألحقاء ماٌرطزؼة) ،موإذؽاظقة ماظضقاحل ماىدؼدة م(اظلقادةم
اظعؼارؼة ،مإسادة ماحؿالل مألوداط ماٌدن ،مإسادة متـظقؿ ماظػضاء مايضري ميف موجفم
اغػفار مأو متؽاثر موارة ماظؿفزئة ،مبداؼة م"متاؼز" مدؽاغل مصقزؼائقة مباظضاحقةم
اظقػراغقة .مظؼد مأمثرت ماظظروف ماظدضقؼة مواظقاصرة مظؾداؼة ماظؿلعقـقات ماظعدؼد معـم
األحباثماظعؾؿقةماظـقسقة،مطؿاممسقتمبشؽؾمخاصمبندراكمواظقسل،ميفماٌقدان،م
بؾعضمععاملماظؾقثمميؽـمتقضققفامودرادؿفاميفماظعشرؼةماظؼادعة .م
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الؽؾؿات املػًاحقة :اغػؽاك مسؿراغل م– موػران م– مساصؿة م– مهؾقؾماظـلقجم
اظعؿراغلم–ماظلؽـماهلشلم–ماحقاءمضزدرؼة .م

أمزوان فرقان

املفارة احلرفقة والدوـامقؽقات احملؾقة باملدن املغاربقة الؼدمية:
مدوـة صػاقس منوذجا
مؼطرح متؾارم ماظـؿق ماٌلفؾ ميف ماظلؿقـات مبؾؾدان م"اظعامل ماظـاظث" مإذؽاظقةم
اظؿـؿقة.موتؿؿـؾمأػؿمممقزات ماظـشاراتماظلقدقق-اضؿصادؼةميفمإغغرادفاماظعؿقؼم
تارؼخ ماألضاظقؿ ماظيت متؼام مبفا ،محقث مود معـؾع محققؼؿفا موصعاظقؿفا ميف ماظؼقؿم
اظلقدقق-ثؼاصقةماحملؾقة .م
موسـدعا مؼؿعؾؼ ماألعر مباٌـطؼة ماٌغاربقة ،ممتـؾ معدؼـة مصػاضس ،ماظعاصؿةم
االضؿصادؼةمظؾفـقبماظؿقغللممنقذجامجدؼرامباظدرادةمواظؿقؾقؾ .م
مطقػ متؿؿـؾ مػذه ماظدؼـاعقؽقات ماالضؿصادؼة ماحملؾقة موسؾك مأؼة ممناذج معـم
اظـشاراتمتؿلدس؟ م
معامػلماٌؽاغةماظيتمهؿؾفاميفمسؿؾقةمتطقؼرمػذهماٌفاراتمايرصقةماظيتمضدم
تؽقنمضدميةمأضؾموأطـر،موطذامعؽاغةماٌفاراتماٌؼابؾة؟ م
مويفماألخري،مطقػمميؽـمهلذهماٌفاراتماٌقروثةمسـماظؿارؼخ،مأنمتـدعجميفم
األغظؿةماإلغؿاجقةماظراػـةموطقػمميؽـفاماظؿؽققػمععفا؟ م
تؾؽمػلمذبؿقعماألدؽؾةماظيتممتمتـاوهلاميفمػذاماإلدفامماظػؽريمظؾؿقصؾمإديم
ايؽؿماظؿاظل مصقؿامضدمتؽقنمبعضماظدؼـاعقؽقاتماظداخؾقةماظؿؽقؼـميفماغؼطاعمطؾلم
ععممنقذجماظؿـؿقةماظؼقادل .م
الؽؾؿات املػًاحقة :حرف متؼؾقدؼة م– معدن متؼؾقدؼة م– ماٌغرب ماظعربل م–م
صػاضسم–مروابطماجؿؿاسقةم–ماضؿصادمسؿراغلم–مؼدمساعؾةمتؼؾقدؼة .م

حمؿد داود

املدوـة يف الرواوة اجلزائروة :الػضاء الؼسـطقين م

مهاول مػذه ماظدرادة مععاىة ماظعالضة ماظيت متربط مبني ماظشكصقة مواظػضاءم
ايضري معـ مخالل مدرادة معقضقساتقة مودقدقق-غؼدؼة مظرواؼة م"اظزظزال" مظؾطاػرم
ورار .مصاٌدؼـة مباسؿؾارػا محؼؾ معؿعدد ماالخؿصاصات ،محاوظت ماظدرادة ماالسؿؿادم
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سؾك ماظعدؼد معـ ماإلدفاعات ماظـظرؼة ميف مذبال مسؾؿ ماظـػس-االجؿؿاسلم
واظلقؿققظقجل مظػؽ مرعقز مدالظة مرحؾة مبق ماألرواح مداخؾ معدؼـة مضلـطقـة ماظيتم
رؾعتمبشعقرمعؾؿؾسم(االنذابم/ماظـػقر)مظقؿققلمإديمذعقرمرصضموضطقعة،مألنم
اٌدؼـةمسرصتمهقالتمسدؼدةمأدفؿتميفمضؾبماظرتاتؾقةماالجؿؿاسلمبلؾبماظـزوحم
اظرؼػلموعشروعماإلصالحماظزراسلماظؾذؼـمصؿقاماظػضاءماظؼلـطقينماٌغؾؼمدابؼامظػؽةم
اجؿؿاسقةمدغقامعرصقضةمعـمررصفمبلؾبمتفدؼدػامٌصايف.موظؾقػازمسؾكمأراضقفم
ؼلاصرمظؾؿدؼـة،مظؽـمرحؾؿفمتؾقءمباظػشؾ .م
الؽؾؿات املػًاحقة :رواؼةم–معدؼـةم–مزبقالم–مضلـطقـةم–مراػرمورّار .م

عيد الؼادر ذرذار

الػضاء املدوين والرواوة اليولقسقة

متشؽؾ ماٌدؼـة مأو ماظـ"ععؿقر" ،مطؿا ممتـّؾف ماىغراصققن ماإلشرؼؼ ميف مخرائطفؿم
األودي مظؾؿدؼـة مصضا ًء مدالظقا ،مأهلؿ مطؿاب موروائقل ماظؼرن ماظؿادع مسشر مواظعشرؼـم
ع ؽات ماظـصقص ماظؾقظقلقة ،مهقظت مصقفا ماظؾطقظة موعا مؼرتؾط مبفا معـ مصراساتم
دراعقة معـ ماظػضاء ماظرسقي ،مواظػضاءات ماًقاظقة ماألخرى ماٌػؿقحة ،مإدي مصضاءم
عغؾؼ ماٌدؼـة.م م
واٌدؼـةميفماظرواؼةماظؾقظقلقةمخطابمدال،ؼلؿدسلمدالالتمطـرية،متعربمسـم
عـفز مايداثة ماظغربقة ماٌؿفؾقة مسرب ماظؿققل ماالجؿؿاسل مواظؿؽـقظقجلم
واالضؿصادي،ميفمزؾمغظاممظقؾرياظل،محيرتممحؼققماظػردماظلقادقةمواالجؿؿاسقةم
واإلغلاغقة،موميـؾماظؾقظقسمصقفمرعزمػذاماظؿققل .م
مشريمأنمػذاماظـؿقذجماألدبلمادؿعصكمسؾكمايداثةماظعربقةمغؼؾف،ميفمذيؾةمعام
غؼؾؿفمعـمسؾقمموآدابمأوربقة .م
مصؿامعلقشاتمشقابماظـصماظؾقظقللميفماظرواؼةماظعربقة،مسؾكماظرشؿمعـمتقاصرم
اظػضاءماظعؿراغل،مصضاءماٌدؼـة؟ م
الؽؾؿات املػًاحقة :صضاءمسؿراغلم–مزبقالمروائلم–مرواؼةمبقظلقةم–ماغؿاجم
أدبل .م
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عيد الؽروم بن عؿار

هل الًؽٌقف السؽاني بالضواحي ،حل ممؽن "لًـؿقة حضروة دائؿة"
باجلزائر؟
مبعد مأن مبؾغ متقدقع مضقاحقـا محدوده معـ ماظـاحقة ماظعؼارؼة ،مأصؾح معـم
اظضروريم"اظعقدةمإديماٌدؼـة".مواغطالضامعـمػذهماظؾقظة،مالبدمظؾؿطقرمايضريم
أن مؼؿالءم معع معـطؼ م"اظؿطقر ماظدائؿ" .مإن متؽـقػ ماظـلقج ماٌشؿت مظضقاحقـام
ؼؿققل،محقـؽذمإديمصعؾمالمميؽـمواوزهميفمسؿؾقةمإنازمػذاماظؿـظقؿ ماظعؿراغلم
اىدؼد .م
مظؼد مأنر مباىزائر موعـذ ماالدؿؼالل مسـ متطؾقؼ مدقادات محضرؼة مإرادؼةم
باظضقاحل،موضعمعؼؾؼمبشؽؾمطؾريمسؾكماٌلؿقىماظؾـققيمواظشؽؾلمواالجؿؿاسل.م
ظؼدمأصؾحمعـماظضروريمواٌلؿعفؾمتصققحمعاممتمإنازه،مألنمضقاحقـامهقظتم
إديمخؾقطمعـماٌشارؼعماىزئقةمواٌؿلؾؾةميفمتؽقؼـمذبالمحضريمشريمدؾقؿ .م
مويفمػذاماظلقاق،مإنمإذراكماٌـؿػعنيمعـمتطقؼرم"ذباالتفؿ"مضدمؼصريمسـصرام
عفؿاموعػؿاحامؼشركماىؿقعميفمعلعكمتضاعينمطؿامثؾؿتمأػؾقةمذظؽميفمأعاطـم
أخرى.مظؼدمأدركماىؿقعمأنماظعالضةمبنيماجملالمواإلغلانمالمميؽـمواوزػا.مإنم
ػذاماىاغبماًاصمعـماٌللظةمػقماظذيمؼفؿـاميفمػذاماظؾقث،مألغـامغعؿؼدمأنم
ػذا ماظـقع معـ ماظؿـظقؿ ماظعؿراغل مػق ماظذي مجيب ،معـ ماآلن مصصاسدا ،مأن مؼؿلصؾم
أطـرمصلطـرميفم"تؼاظقدغاماظعؿراغقة" .م
الؽؾؿات املػًاحقة :تؽـػم–مربقطم–ممنقمسؿراغلم–معُلؿدم .م

