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 اتـــمؾخص

 بقار دقـقول
 ؟مركزوة املدائن املغاربقة: أي رهان لسقادات الًفقىة العؿرانقة

ميفممادبذت مواظؿكطقط مواٌؿاردة، ماظؾقث، مٌلاءظة مذرؼعة ماٌدائـ معرطزؼة ػـا
مؼطرحم مايال مبطؾقعة ماظعربقة. مبعضماظؾؾدان ماظؿلقريمايضريميف معع سالضاتفؿ

متلثري متظاصر مبلؾب مطؾري موبشؽؾ معلارؼـااظلمال مبعضممت معرور عؿالزعنيمعـذ
بلنمإذؽاظقةمعرطزؼةماٌدائـمملمتعدمضائؿةميفمماالسؿؼاداظعؼقدمعـماظزعـ،مجيعالنم

مبلقادقاتم ماٌلؿاة مباظلقادقات مجفة، معـ ماألعر، موؼؿعؾؼ ماظراػـ. اظقضت
مبعضمم-احملاصظةمواظيتمهاول مسدا سزلماٌدؼـةمسـمذبؿقعمم-االدؿــاءاتصقؿا

واظيتمظقلتميفماظقضتماظراػـمدقىمعؼطع،محقثمترعلمػذهمماظؿفؿعاتماظلؽـقة
اظلقادقاتمإديماحملاصظةمأومإديمإسادةمتـظقؿمعدؼـةمأدطقرؼةمأومعمدطرة،مواظيتم
هقؾمعرطزؼؿفا،مسـدعامؼػؽرمصقفامطؿقضقع،ممأدادامسؾكمعاضمؼلؿققؾمإسادةم

مإغؿاجف.م
دعماظشدؼدموتؿؿقزماظدؼـاعقؽقاتمايضرؼةمايدؼـة،معـمجفةمأخرى،مباظؿقم

اظيتمػلميفمذاتماظقضتمم-علارماظؿققلمإديمحقاضرم-اظلرسةمظؾؿفاالتماحملضرة
دؾبموغؿقفةمظعؿؾقةمتؽـقػمايرطقاتمايضرؼةم)حرطقةمدؽـقة،محرطاتمبنيم

اٌلاصات.مويفماظذاتممواعؿداداظعؿؾ،مػفراتمغفاؼةماألدؾقعممواظعطؾ(م اٌـزلمو
التمسؾكمودائؾمحدؼـة،مواظؿعؾريم)محصقلماظعائ ةاظقضت،مإنماظؿققالتماظعؿقؼ

،مأخل(ماظيتمتراصؼمظالدؿفالكاىدؼدمسـماياجاتماالجؿؿاسقة،مأداظقبمجدؼدةم
ميفماظؿفؿعاتماظلؽـقةم موخباصة متؿعاون، مظؾؿفؿؿعاتمايضرؼة، ماٌعاصر اظؿطقر

مجدؼدة.ؾاتمجدؼدة،موحؿكممعرطزؼاتمحضرؼةمضطقماغؾـاقاظؽربى،مسؾكم
مأحقاغاذوتلؿطقعمػم ماألخرية مػدصفاممه مأؼضا،مدقاداتمسؿقعقة سؾكمعؾاذرة

ماٌدنماظيتمترؼدماظدولم)محقـؿا،ممتقضعت(ماإلسالنمسـمايداثةموتلطقدمصعاظقةم
مواظرعقزمماالظؿقاق ماٌعؿارؼة ماألذؽال مخالل معـ ماألضؾ مسؾك ماٌعقمل، باظـظام

 اظؿذطارؼة.
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مالؽؾؿات املػًاحقة:  مم–عرطزؼة مم–عدنمتؼؾقدؼة مدقاداتم–تفقؽةمسؿراغقة
مممارداتمصضائقة.م–سؿراغقةم

 عؿارة  بؽوش
رهانات كولونقالقة واإلدؼاط العؿراني باجلزائر: مدوـة دقدي 

 بؾعياس منوذجا.

مم محرطة مدؼطت مصفؿمماالدؿعؿارظؼد مميؽـ ماظيت مسؿراغقة مبراعج ماظعامل، يف
ماظؿارخيقةمعـمخاللمبعضماٌؿارداتماظيتمدبضعمظؾؿعاؼـةمواظؿقؾ قؾ.معلاراتفا

ما مػذه محاظةتؼرتح متؼصل مبؼلممظدرادة محقث مباىزائر مبؾعؾاس مدقدي عدؼـة
مبعضمماالحؿالل متػلري مرباوظة مويف مدـة. موثالثني معائة معدة مخالل اظػرغلل

اظرػاغاتماظؽقظقغقاظقةماظيتمرغتميفمسؿؾقةمتفقؽةماإلضؾقؿ،متؾدومتؼارؼرمآظؽللمديم
م مبكظقاتمإAlexis de Tocqueville تقطػقؾ م مظإلعلاك معضقؽة غشاءمباٌـادؾة،
ماٌدؼـة.
ميفمموم مطاغتمدؾؾا معلؿقؼاتمسدة، مويف ماظعقاعؾ معـ ماظعدؼد مصنن ماظقاضع، يف

ةمطالمعصدرمتلدقسماٌدؼـةماظيتمتـكرطميفمعـطؼماظؾقؿةماإلضؾقؿقة.متشؽؾماٌدؼـ
عـمحقثمترطقؾفموػـددؿفماظيتمػلمضدمتػقدغامطـريامإذامجدؼرامباٌالحظةمواظؿؼدؼرم

مظػـقةماظيتمتعؿؿدػا.محبــامسـماظـؿاذجماظـؼاصقةموا
موتطقرػا؟ممواسؿؾارام مػلمأدسمإغشاءػا أنماٌدؼـةمػلمعدؼـةمطقظقغقاظقة،مصؿا

موطذظؽمعامػلماٌؾادئماظعؿراغقةمايامسةميفممتـظقؿمذباهلا؟
م–عدنمجدؼدةمم–دقديمبؾعؾاسمم–رػاغاتمطؾقغققاظقةمالؽؾؿات املػًاحقة: 

مإخؿقارماٌقضع.م–طؾقغقاظقةم

 فانقسا رودو
 الراهن يف الًوزوع اجملالي لؾواقع احلضري باملغرب العربي  الوضع

تقغس(ميفماألربعممسرصتمدولمماٌغربماظعربلم)ماٌغربماألضصك،ماىزائرموم
ماظقضعقةم موظدرادة ماظؿقضري. مسؿؾقة مدؾؾؿفا معـطؼقة مهقالت ماألخرية، دـقات

م مضؿـا مظؾقاضعمايضري، مظؾؿقزؼعماجملاظل مأدواتمحبمبادؿعؿالاياظقة ث مسدة
مو مظؾقاضعمماإلحصائقات مأطقد مإغلفام مسـ ماٌشؿؾة مهؾقؾ مؼؽشػ اًرائطقة

ضصك،مبقـؿامندماظؿؿرطزمايضريمسؾكماظلاحؾنيماىزائريمايضريمباٌغربماأل
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معـمجفةمأخرىمععمداخؾماظؾالدمحقثم مبشؽؾمطؾري،موعػارضا واظؿقغللمواضقا
مندماٌدنمعؿـاثرة.

محقثم مجؾل، مايضرؼة ماظؽـاصة متقزؼع مممالممإن متؿؾعـا مإذا محدتفا تؿضاءل
ماظعدؼدمعـم مظـا مبشؽؾمغاضج،متربز مغؾؾقرمحبــا موسـدعا اظلاحؾ،مداخؾماإلضؾقؿ.
اظؿػاوتاتمداخؾمػذاماظؿقجفماظعامموسـدعامغؼارنمخرؼطةمطـاصةماظلؽانمععمطـاصةم
اجملاالتمايضرؼة،متظفرماظعالضاتماٌؿؾادظةميفمسؿؾقةماظؿقزؼع،مإالمأنمعامخيصم

ماإلذياظقةمظؾلؽانمصنغفامتؾدومسادؼةمبلؾبمخضقسفامٌؿالتمجدمعطؾقسة.اظؽـاصةم
ماٌغاربقةمسـمم ظقلتمسؾكماٌلؿقىمماخؿالصاتوؼعؾـمواضعماظؿقضريمباألضاظقؿ

مػذهم موجقد معـ ماظرشؿ موسؾك مأؼضا، ماظـقسل ماٌلؿقى مسؾك مبؾ مصقلب اظؽؿل
ماظؿؾاؼـات،مصننمػذهممتؾؽمسدةمسقاعؾمتػلريؼةمعشرتطة.

مػًاحقة: الؽؾؿات امل مم–تقزؼع مايضري مم–اظقاضع ماظؽؾري غلقجمم–عغرب
مطـاصةمسؿراغقة.م–سؿراغلم

 عابد بن جؾقد 
اجلغرافقون الوهرانقون. حتؾقل نؼدي لؾؿذكرات اجلامعقة  املدوـة و

 (1002-2991) بؼسم اجلغرافقا

م)م معذطرة مودؿني موتلعة مٌائؿني ماظـؼدي ماظؿقؾقؾ مػذا معـ ماهلدف (م162إن
ة،مواظيتمغقضشتمجباععةموػرانماىفقؼمومممىغراصقةمايضرؼةمظؾؿفـددنيميفما

ممبني ماظعؾؿقةم1001وم1003دـقات ماألحباث معـ مجفد متـؿني معا مبشؽؾ مػق ،
"غائؿ"موعؼدرمسؾكمأغفمثاغقي،مويفمذاتماظقضتمإسطاءمعـمجدؼدمجزءمعـماإلغؿاجم

ماظعؾؿلماىاععلماحملؾلمظؾؿفؿؿع.
ماظؾقثمعقاصؾةمظؾقثمأوظلمموم حقلمغػسماظـؿاذجمعـماظدراداتمؼعؿربمػذا

مررفم3222-3291اظيتمضدعتمبنيمدـقاتم ماظعؿؾمعـ ممتمتصـقػمػذا موضد ،
محؼؾمحبثماٌدؼـة.مادؿـؿرتاٌمظػمسؾكمذؽؾمأربعمعقضقساتمعلقطرةماظيتم

إنمتؼدؼؿموغؼدمػذهماٌقضقساتمواظؿعؾقؼمسؾقفا،محقثمتشؿؾمػذهماٌقضقساتمم
ماظػ ماظـاحقة معـ ماٌـلفؿة ماٌـارؼ ماظغربمطؾ ميف ماظطؾؼاتمايضرؼة موطؾ قزؼائقة

م موحقل ماجملاظل ماظؿقدع محقل متـظؿ ماظيت ماظعؿراغقةمماذؿغالاىزائري اهلقاطؾ
موععاىةم مايضرؼة مواظؾقؽة ماٌدؼـة مداخؾ مواإلدعاج مواظضقاحل ماظعؼاري واإلغؿاج

ماٌعطقاتماىغراصقة.م
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موتلؿفقبمم مخاصة مصرسقة معقضقسات مإدي ماٌقضقسات مػذه مبعض تؿقزع
ماظـؼؾ،مي ماظلؽـقة، مايرطة ماظالذرسل، مباظؾقثم)اظلؽـ معؿعؾؼة اجاتمدضقؼة

اظرتطقبمػقمصعؾممشؽؾمأومبكخرمبظروفمععقـة.مإنمػذاتلقريماٌاء...(مواٌرتؾطةمب
ماظؿطقرم مسبق معؾؿقدة مبصػة مؼؿفف مظؽـف مايال، مبطؾقعة مرعزؼة مضقؿة ميؾؽ

ماىفقي،ماالضؿصاديمواالجؿؿاسل.
م–جاععةموػرانمم–اغؿاجمجاععلمم–جغراصققنمم–معدؼـةالؽؾؿات املػًاحقة: 

ممتعؿري.م–جغراصقةمسؿراغقةمم–أحباثمسؿراغقةم

 صادق بن قادة 
نصف قرن من تودع اجملال احملقط مبدوـة وهران: بعض الًٍارب 

 (2919 -2991)السقادقة العؿرانقة 

متقدقعماجملاالتمم مإديمأطربمعراحؾ ماإلذارة ماٌلاػؿة ماظؿقدعميفمػذه سباول
ةممبدؼـةموػرانمعـمخاللمذطرمواربمععقـةمظلقاداتماظؿعؿريمعـذمدـةمققطاحمل

م.3221إديمدـةمم3291
عرحؾةمماتصالإغفمؼقدؿمصعال،ميظةمم،اسؿؾارقاػذهمايؼؾةمظقلتمماخؿقارإنمم

م.ظالدؿؼاللعامبعدمايربمواٌرحؾةماظؿاظقةم
تؼفامباظطؾع،مصننماظؾؾدؼاتماظيتمغصؾتمبعدمايرب،مضدمأخذتمسؾكمساموم

عشارؼعماظؿفقؽةمواظؿقدقعماظيتمذيدتمبلؾبمايرب.مظؽـ،مومبـادؾةممادؿؽـاف
بؿداءامعـمدـةماماالسبقازاالضؿصادؼةموخباصةموضعمزبططمضلـطقـةمضقدمماالغطالضة

(مػلماظيتمدؿؾاذرمأطـرمأسؿاهلام3261-3291)مدوبارك-صقكم،مصننمبؾدؼة3211
مـة.يفمهدؼثماظؿففقزاتموماٌـشكتماظؼاسدؼةمظؾؿدؼ

سؾكمأؼةمحال،مانمانازماظربغاعجماظعؿراغلماظذيمدطرهمرئقسماظؾؾدؼةماظلقدم
ـامظقالماألراضلماٌؿقصرةمبؽـرةمباٌـارؼماحملقطةمباٌدؼـةمملمؼؽـمممؽمدوبارك-صقك

سـاؼة.مظؼدمسرصتمػذهماظػرتة،ماظؿقدؼدماظقاضحمضؿـماظـلقجممواظيتمترطتمدون
ماٌؿؿرطزة مظؾؿـارؼ ماظيتم-ايضري ماظؽربىماٌشعة ماظشقارع مإضاعة مسـ مغؿفت
ماحملقطةمباظقدطمايضري.

(ميفمحاظةمععؿارؼةمصقضقؼة،موملم3261)ماالدؿؼاللوضدموجدتماٌدؼـةميفمسفدمم
،مالمعـم3261ؼؽـميفمعؼدورماظؾؾدؼةمعقاصؾةمبرغاعجماإلسؿارماظيتمبقذرمضؾؾمدـةم

باٌدؼـةممسرصتماٌـارؼماحملقطةممةموالمعـماظـاحقةماظؿؼـقة،موسؾقفاظـاحقةماٌاظق
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م مدـة معـماغؿظار مبد مطانمال مو ميفمتقدعفا. م3291تقضػا ماغطالضة، جدؼدةممٌشاػدة
م ماىدؼدة مايضرؼة ماظلؽـقة ماٌـارؼ مإغشاء معع ماظيتم(ZUHN) ظؾؾـاءات ،

تلؿلغػمزبططاتمإضاعةماظؿفؿعاتماظلؽـقةماٌربذبةميفمإرارمبرغاعجمضلـطقـة.م
ماٌففع.م–اظضقاحلمطاغتمتؾؽمصرتةمزفقرم

م ماألذؽال ماٌؿعددة موعدؼـةمصاألزعة مساعة مبصػة ماىزائرؼة ماٌدن متعرصفا اظيت
وػرانمبصػةمخاصة،مغاوةمسـمسدمماظؿقؽؿميفماظضقاحلمايضرؼة،موتضاسػتم
ػذهماألزعةمبشؽؾمطؾريمبعدمزفقرمسؾكمػاعشماٌدنمظعدةموؿعاتمدؽـقةمسػقؼة،م

مهقظتمشاظؾامإديمعـارؼماظالضاغقن.
مالؽؾؿات املػًاحقة:  مسؿراغل مم–تقدقع مم–وػران مسؿراغل دقادةمم–ربقط

ماظؼرنماظعشرؼـ.م-دقادةماظؿعؿريمم–تفقؽةمسؿراغلمم–اظلؽـم

 عابد بن جؾقد و دروس بن ذفقدة
عـاصر االخًالل الوظقػي بإحدى احلواضر اجلفووة اجلزائروة : 

 مدوـة وهران منوذجا.

م3223ودـةمم3291عةموػرانمبنيمدـةمإنمضراءةماٌذطراتماظيتمغقضشتمجباعم
يفماىغراصقةماظعؿراغقة،مواظيتمدردتمعدؼـةموػرانموضقاحقفاماٌؿؽقغةمعـمسشرم
مبعضم مؼربز ماظذي ماٌضؿقن محقث معـ معفؿة مأضقاء متلؾط معؿؼاربة، بؾدؼات
ماظؿقجفاتماىدؼدةم موسؾك مايدؼثمظؾؿدؼـة ماظؿارؼخ مسؾك اإلخؿالالتمباالسؿؿاد

مظؾعؿران.
ماألحبم مػذه مايضرؼةمإن ماظؾقؽة مععرصة مسؾك متؿلدس ماظيت ماظؿفرؼؾقة، اث

مواظؿقؾقؾماظعؿراغلموتلـدمسؾكمتطؾقؼمعؼارباتمعـففقةمطؿامتعؿؾمسؾكمهلقـفا.
عقضقسني مإذؽاظقاتمهؾقؾماظـلقجماظعؿراغلمتشؿؾمحؼققماظؾقثماٌػضؾةمم

ماظؼدمية،م ماظضقاحل مهؾقؾ مضدميا، ماٌفؿشة ماألحقاء م)درادة ماظؼدؼؿ اظقػراغل
م)اظلقادةم ماىدؼدة ماظضقاحل موإذؽاظقة ماٌرطزؼة(، مظألحقاء ماظقزقػقة اٌؼاربة
موجفم ميف مايضري ماظػضاء متـظقؿ مإسادة ماٌدن، مألوداط ماحؿالل مإسادة اظعؼارؼة،
مباظضاحقةم مصقزؼائقة مدؽاغل م"متاؼز" مبداؼة ماظؿفزئة، موارة متؽاثر مأو اغػفار

مظ مواظقاصرة ماظدضقؼة ماظظروف مأمثرت مظؼد معـماظقػراغقة. ماظعدؼد ماظؿلعقـقات ؾداؼة
األحباثماظعؾؿقةماظـقسقة،مطؿاممسقتمبشؽؾمخاصمبندراكمواظقسل،ميفماٌقدان،م

مبؾعضمععاملماظؾقثمميؽـمتقضققفامودرادؿفاميفماظعشرؼةماظؼادعة.
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مم–اغػؽاكمسؿراغلمالؽؾؿات املػًاحقة:  مم–وػران هؾقؾماظـلقجمم–ساصؿة
مة.احقاءمضزدرؼم–اظلؽـماهلشلمم–اظعؿراغلم

 أمزوان فرقان
املفارة احلرفقة والدوـامقؽقات احملؾقة باملدن املغاربقة الؼدمية: 

 مدوـة صػاقس منوذجا

مإذؽاظقةمم ماظـاظث" م"اظعامل مبؾؾدان ماظلؿقـات ميف ماٌلفؾ ماظـؿق متؾارم ؼطرح
مممقزاتماظـشاراتماظلقدقق موتؿؿـؾمأػؿ ماظعؿقؼ-اظؿـؿقة. ميفمإغغرادفا ماضؿصادؼة

ماظ ماألضاظقؿ متارؼخ مود محقث مبفا، متؼام ماظؼقؿميت ميف موصعاظقؿفا محققؼؿفا عـؾع
مثؼاصقةماحملؾقة.-اظلقدقق

ماظعاصؿةمم مصػاضس، معدؼـة ممتـؾ ماٌغاربقة، مباٌـطؼة ماألعر مؼؿعؾؼ وسـدعا
ماالضؿصادؼةمظؾفـقبماظؿقغللممنقذجامجدؼرامباظدرادةمواظؿقؾقؾ.

مأؼةم موسؾك ماحملؾقة ماالضؿصادؼة ماظدؼـاعقؽقات مػذه متؿؿـؾ معـممطقػ مناذج
ماظـشاراتمتؿلدس؟

مػلماٌؽاغةماظيتمهؿؾفاميفمسؿؾقةمتطقؼرمػذهماٌفاراتمايرصقةماظيتمضدمم عا
متؽقنمضدميةمأضؾموأطـر،موطذامعؽاغةماٌفاراتماٌؼابؾة؟

ماٌفاراتماٌقروثةمسـماظؿارؼخ،مأنمتـدعجميفمم ويفماألخري،مطقػمميؽـمهلذه
ماظؿؽققػمععفا؟األغظؿةماإلغؿاجقةماظراػـةموطقػمميؽـفام

اظيتممتمتـاوهلاميفمػذاماإلدفامماظػؽريمظؾؿقصؾمإديمتؾؽمػلمذبؿقعماألدؽؾةم 
ايؽؿماظؿاظل مصقؿامضدمتؽقنمبعضماظدؼـاعقؽقاتماظداخؾقةماظؿؽقؼـميفماغؼطاعمطؾلم

مععممنقذجماظؿـؿقةماظؼقادل.
مالؽؾؿات املػًاحقة:  متؼؾقدؼة مم–حرف متؼؾقدؼة مم–عدن ماظعربل م–اٌغرب

مؼدمساعؾةمتؼؾقدؼة.م–اضؿصادمسؿراغلمم–روابطماجؿؿاسقةمم–صػاضسم

 حمؿد داود
ماملدوـة يف الرواوة اجلزائروة: الػضاء الؼسـطقين

مواظػضاءمم ماظشكصقة مبني متربط ماظيت ماظعالضة مععاىة ماظدرادة مػذه هاول
ممايضري معقضقساتقة مدرادة مخالل مظؾطاػرم-ودقدققعـ م"اظزظزال" مظرواؼة غؼدؼة

م مصاٌدؼـة ماالسؿؿادمورار. محاوظتماظدرادة ماالخؿصاصات، معؿعدد محؼؾ باسؿؾارػا
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ماظـػس مسؾؿ مذبال ميف ماظـظرؼة ماإلدفاعات معـ ماظعدؼد ماالجؿؿاسل-سؾك
ماظيتم مضلـطقـة معدؼـة مداخؾ ماألرواح مبق مرحؾة مدالظة مرعقز مظػؽ واظلقؿققظقجل

،مألنمقؿققلمإديمذعقرمرصضموضطقعةرؾعتمبشعقرمعؾؿؾسم)االنذابم/ماظـػقر(مظ
بلؾبماظـزوحممفؿتميفمضؾبماظرتاتؾقةماالجؿؿاسلسدؼدةمأدؼـةمسرصتمهقالتماٌد

اظزراسلماظؾذؼـمصؿقاماظػضاءماظؼلـطقينماٌغؾؼمدابؼامظػؽةمماإلصالحاظرؼػلموعشروعم
اجؿؿاسقةمدغقامعرصقضةمعـمررصفمبلؾبمتفدؼدػامٌصايف.موظؾقػازمسؾكمأراضقفم

مؼلاصرمظؾؿدؼـة،مظؽـمرحؾؿفمتؾقءمباظػشؾ.

مراػرموّرار.م–ضلـطقـةمم–زبقالمم–عدؼـةمم–رواؼةمؿات املػًاحقة: الؽؾ

 عيد الؼادر ذرذار
 الػضاء املدوين والرواوة اليولقسقة

مخرائطفؿمم ميف ماإلشرؼؼ ماىغراصققن ممتـّؾف مطؿا ماظـ"ععؿقر"، مأو ماٌدؼـة تشؽؾ
مصضا مظؾؿدؼـة مواظعشرؼـممًءاألودي مسشر ماظؿادع ماظؼرن موروائقل مطؿاب مأهلؿ دالظقا،

مصراساتمع معـ مبفا مؼرتؾط موعا ماظؾطقظة مهقظتمصقفا ماظـصقصماظؾقظقلقة، ؽات
مصضاءم مإدي ماٌػؿقحة، ماألخرى ماًقاظقة مواظػضاءات ماظرسقي، ماظػضاء معـ دراعقة

معغؾؼ ماٌدؼـة.م
ماظؾقظقلقةمخطابمدال،ؼلؿدسلمدالالتمطـرية،متعربمسـم واٌدؼـةميفماظرواؼة

م ماٌؿفؾقة ماظغربقة مايداثة ماظؿعـفز مواظؿؽـقظقجلمسرب ماالجؿؿاسل ققل
مواالجؿؿاسقةم ماظلقادقة محؼققماظػرد مظقؾرياظل،محيرتم واالضؿصادي،ميفمزؾمغظام

مواإلغلاغقة،موميـؾماظؾقظقسمصقفمرعزمػذاماظؿققل.
شريمأنمػذاماظـؿقذجماألدبلمادؿعصكمسؾكمايداثةماظعربقةمغؼؾف،ميفمذيؾةمعامم

مغؼؾؿفمعـمسؾقمموآدابمأوربقة.
يفماظرواؼةماظعربقة،مسؾكماظرشؿمعـمتقاصرمابماظـصماظؾقظقللمصؿامعلقشاتمشقم

ماظػضاءماظعؿراغل،مصضاءماٌدؼـة؟
اغؿاجمم–رواؼةمبقظلقةمم–زبقالمروائلمم–صضاءمسؿراغلمالؽؾؿات املػًاحقة: 

مأدبل.
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 عيد الؽروم بن عؿار
"لًـؿقة حضروة دائؿة" هل الًؽٌقف السؽاني بالضواحي، حل ممؽن 

 باجلزائر؟

مم معـممأنبعد مأصؾح ماظعؼارؼة، ماظـاحقة معـ محدوده مضقاحقـا متقدقع بؾغ
ماظؾقظة،مالبدمظؾؿطقرمايضريم معـمػذه مواغطالضا مإديماٌدؼـة". اظضروريم"اظعقدة

ماظدائؿ". م"اظؿطقر معـطؼ معع مؼؿالءم مظضقاحقـاممأن ماٌشؿت ماظـلقج متؽـقػ إن
ماظؿـظقؿ اظعؿراغلممؼؿققل،محقـؽذمإديمصعؾمالمميؽـمواوزهميفمسؿؾقةمإنازمػذا

ماىدؼد.
مإرادؼةمم محضرؼة مدقادات متطؾقؼ مسـ ماالدؿؼالل موعـذ مباىزائر مأنر ظؼد

باظضقاحل،موضعمعؼؾؼمبشؽؾمطؾريمسؾكماٌلؿقىماظؾـققيمواظشؽؾلمواالجؿؿاسل.م
ظؼدمأصؾحمعـماظضروريمواٌلؿعفؾمتصققحمعاممتمإنازه،مألنمضقاحقـامهقظتم

ميفمتؽقؼـمذبالمحضريمشريمدؾقؿ.مإديمخؾقطمعـماٌشارؼعماىزئقةمواٌؿلؾؾة
ويفمػذاماظلقاق،مإنمإذراكماٌـؿػعنيمعـمتطقؼرم"ذباالتفؿ"مضدمؼصريمسـصرامم

مثؾؿتمأػؾقةمذظؽميفمأعاطـم مؼشركماىؿقعميفمعلعكمتضاعينمطؿا موعػؿاحا عفؿا
أخرى.مظؼدمأدركماىؿقعمأنماظعالضةمبنيماجملالمواإلغلانمالمميؽـمواوزػا.مإنم

مغعؿؼدمأنمػذاماىاغبماًا ماظؾقث،مألغـا صمعـماٌللظةمػقماظذيمؼفؿـاميفمػذا
مؼؿلصؾم مأن ماآلنمصصاسدا، معـ ماظذيمجيب، ماظعؿراغلمػق ماظؿـظقؿ معـ ماظـقع ػذا

ميفم"تؼاظقدغاماظعؿراغقة".أطـرمصلطـرم
مُعلؿدم.م–منقمسؿراغلمم–ربقطمم–تؽـػمالؽؾؿات املػًاحقة: 


