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ىجانىإـفىتوسان

بنيىاملدــةىىاؾزـاحملىتؽنىاملدــةىؽاىػانىىجيبىأنىىتؽون/ىؽواعةىوى
ىخمططاىىواملدــةىإيازا.

مادلدؼـةم ماحلؼقؼقة، مظؾؿدؼـة مأن مؼؾدو متؽون، مطانمرمبمأن معا مادلدؼـة ملمتؾق
مادلكططات،م مإحؾاط مسؾى ماظػائؼة ماظؼدرة مواخلرداغة، ماحلفارة معدؼـة اجمللدة،

ممبز ماظـاسمإىلمتؿؿؿع مؼلعى موعل مؼؽون مرمبمأن معاذا مسؾى مػو معا ماظواضع، ؼة
محتؼققمحدوته.

أيمتعدؼالتمغؼدعفامهلذهمادللاصة،مهلذهماإلغزؼاحاتماظيتمتػصلمدوعامعامبنيم
،معامػوموعامطانمرمبمأنمؼؽونميفمحنيمؼوزفمادلكططمودائلمومادلكططماظواضع

معؿطورةمغضعفامرػنمإذارتـامظــظممسادلـا؟
مع مبقانمأنماغطالضا ماظؿفقؽة،مدـقاولمػـا معنمعشروع ماظوظوجمادلشؽؾة نمغؼطة

متع متؽون مادللأظة م-ؾقالتمػذه مظؾواضعمم-غرىسؾىمعا يفمتداخلمعلؿوؼاتمسدؼدة
 واظيتمتؿفممزروفماألصعالميفماظعاملمادلعاصر.

مسؿارة.م–تفقؽةمم–خمططمم–علاصةمم–عدؼـةم:ماؼؽؾؿاتىاملػكاحقة

ىزوؼقهةىبوؽعزة
ىتراثىىازدواجقة:ىغوـطقـةىاؼعكقؼة

متقزميفممغؿؿائقةماظيتمالظةماإلطماظصراعمحولمتعرؼفمضلـطقـةماظعؿقؼةمبادللأتؾؼر
مطـريمعنماألحقاءمسنماظعروبةممواإلدالم.

ؼؿعؾقماألعرممبقاوظةماظوضوفمسؾىماظعواعلماظيتمتدسوممإىلماالسرتافمباظرتاثمم
مطاغتمعؼؿضؾةم-اظؼلـطقين،موضدماخرتغامهلذهماإلجابة حتؾقؾني:محتؾقلمم-عفؿا

إبرازممأػمماآلثارمماعؿالكماألرضمباظلوؼؼةموحتؾقالمؼعودمإىلمحماوالتمترعقمخمططم
مذظك مصقؿا ماظؾايممبا ماظعـؿاغيم)ضصر مذاتماظؾقثمم-األصل مأو ماظؽؿاغقة( ادلدردة

ماظوالؼة م)عؼر ماظػرغلي مزم-األصل ماظؿقؾقل مػذا ميف مسـاصرماادلدردة(. مبني وجـا
مبادللؤوظنيماإلدارؼنيماحملؾقني.اظؾقثمادلقداغيمواالتصالم
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مصضاءات.م–دوؼؼةمم–ازدواجقةمم–تراثمم–ضلـطقـةم:ماؼؽؾؿاتىاملػكاحقة

ىطقدىاؼؼادرىؼؼمع

ىاملدــةىىبوثؼةىثؼاعةىىجدـدةى)ؽدن،ىثؼاعةىوجمكؿعىباجلزائر(

تؾؿؼيمادللاءالتموسـاصرمحتؾقلمادلـؾـؼةمعنممحبوثمعقداغقةميفمصرضقةمبزوغم
ماجلزائرؼة.مثؼاصةمجدؼدةميفمادلدن

ظقضعمصاحبمادلؼالمػذهماظػرضقةمميفمحمكماظؿفربة،مؼؾفأمإىلمعلؾؿةموثالثةم
مأعـؾةمتصوؼرؼة.

مأعامم ادللؾؿة:مأرروحةماظالعدؼـةمعـلمأرروحةماظػوضىماحلضرؼة،مالمتصؿدم
ماظؿقؾقلموتصؾحمظغوا.

ماظؾقوتم ميف ماظـلوة مسؿل ماحلضرؼة، ماظلؽـقة ماظػضاءات ماظؿصوؼرؼة: األعـؾة
اجلؿعوؼة،مطؾفامتلؿحمباإلذارةمإىلممطقػقةمعلاػؿةماظػؽاتماالجؿؿاسقةممواحلرطات

يفم)إسادة(ماظؾـاءماالجؿؿاسيمظؾواضعماحلضريممباظرجوعمسؾىمعرجعقاتفاماظـؼاصقة،م
مإىلممتـالتفاموخماؼقؾفا.

محتوالت.م–حضرؼةمم–صوضىمم–ثؼاصةمم–عدؼـةم:ماؼؽؾؿاتىاملػكاحقة

ىعاصؿةىصفراوي

ةىواؼوضقػّقةىؼؾّوؽنىوآثارؿاىطؾىىاحملقطىاؼعؿراؾيىاؼكنّوالتىاملرعؾوجّق
ىيفىاجلزائر:ىحاؼةىؽدــةىوؿران

معوضوع مادلؼالىإن ىطؿؾقاتىتغرياتىوتؽقفىىػذا ىحبثىحول ىؾكائج ـكـاول
ىاملوؽنىيفىاؼوسطىاؼعؿراؾيىاجلزائري.

مواظطرازمإ ماظعؿر محقث معن معؿابقـة مدؽـقة مأمناط معلؿوى مسؾى ماظؿقرؼات ن
ريةممجزائرؼة:موػران،مأوضقتمأنممػـاكمتدخالتمذؾهمواظؿصؿقمميفمعدؼـةمطؾ

ساّعةممسؾىمادللؽنمضصدمتؽققػهمععماحؿقاجاتماألدرمومنطفامادلعقشي.مظؽنمتؿمم
ماظذيمأّدىمسؾىمتشوؼهم م مادلؾينماظشيء ماظعؿؾقاتمبدونمتأرريمادلعـقنيمبإرار ػذه

معظفرمأجزاءمعفّؿةمعنمادلدؼـة.م

 أدرة.م–حمقطمم–دؽنمم–ػقةموزقم–عورصوظوجقةم:ماؼؽؾؿاتىاملػكاحقة
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ىبنىجؾقدى

ىجتزئةىاجملالىاحلضريىؼوؿرانى)اجلزائر(

ىؽؽـزؽات،ىعاطؾونىوتفقفةىطؿراؾقة.

تؼفمػذهماظدرادةمسؾىمجلاعةمتػّرقماظلؽنماظشرسيموشريماظشرسيمباظضاحقةم
ماظلقاداتم متطؾقق مخالل معن ماألدؾاب محتدؼد متـشد مطؿا ماظؼرؼؾة، اظوػراغقة

ماظعؿلماظؿػرضةماظؼائؿةمبنيماظعؿراغقةمادللطرة،مبػ كمبعضماظؽؾقشفات،مؼربزمػذا
معلؿوؼاتماظؿففقزمادللفؾةمعنماألررافمادلكؿؾػة.

م مضوء موسؾى مادلالحظات موطذا مادلؿوصرة مظؾدؼـاعقةماألذغال مواظدؤوبة اظدضقؼة
االدؿعفاظقةمبغقةمإدعاجمماإلجراءاتاظعؿراغقة،مؼوصيمبفامصاحبمادلؼالمبؾعضم

مدقادة مضؿن ماألرراف مظؾؿقرتوبولممػذه مأحلن مظلري محؼقؼي مبؿلفقل تفقؽة
مظؾقاضرةماظواػراغقة.

مجتفقز.م–وػرانمم–الذرسيمم–ذرسيمم–دؽنم:ماؼؽؾؿاتىاملػكاحقة

ىؽاركىػوت

ىدــاؽقةىحضرـةىباؼصنراء

ؼشريمحتؾقلمعـطؼةماظصقراءماجلزائرؼةمإىلمأنماظؿقضريمميقلمأطـرمصأطـرمم
مادل ميفماجتاػني:معنمجفة،محتضر مسؾىمعلؿواػا،مإىلماظؿؾؾور دنماظؽؾرية،مرأداء

مإىلم ماظؼروؼني مذؾؽات محتضر مأخرى مجفة معن مرضقق، مؼفقؽل مال مأم عدسؿة
معؾؿحم مأحدث ماحلضري مإىل ماظؼروي معن مادلرور مصقفا مؼؽون معؿفاغلة جمؿوسات
ؼلّفل.مدمنمأعاممزاػرةمحتضرمسؾىمعلؿوىمعصغر،معػقدماظؿعؿقميفمدرادؿهمألغهم

مؼؿممسنمعـوالمجدؼدمظؾؿؿـطق.

ىاملػكاحقةاؼؽؾ مؿات م: مم–دؼـاعقؽقة مم–اظصقراء مم–حتّضر مطؾرية م–عدؼـة
معدؼـةمصغرية.

ىاؼعقاشيىطـصر

ىاؼـهقةىاؼـؼابقةىبعـابة:ىتؽوــفاىومتلالتفا



 8991أوتم-،معاي5إغلاغقاتمسددم

 

متؽوؼنمذمؾةمغؼابقةميفمعـطؼةمسـابةماظصـاسقةمعنمم ؼؿـاولمادلؼالمدريورة
ماظـؼابقني معن مجمؿوسة معع مُأِجِرَي معقداغي محتؼقق مععطقات محتؾقل .مخالل

غلؿعرضميفماحملورماألولماظؿغرياتماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةماظيتمسرصؿفامادلـطؼة.م
نمادلعطقاتمادلؿعؾؼةمخبصائصماجؿؿاسقةمأعاميفماحملورماظـاغيمصـعاجلمجمؿوسةمع

ماحملورم موذمصص مظؾـؼابقني. مواظـضاظقة مادلفـقة مادللارات موطذظك ودميوشراصقة،
مظدىمادلؾقوثني ماظؿؿـالتماالجؿؿاسقة معنمماظـاظثمظؿقؾقل مسؾىمجمؿوسة ُعرّطِزؼن

ماإلصالحاتم ماظـؼابقة، ماحلرطة معلؿؼؾل معـل: مواظراػـة ماجلوػرؼة اظؼضاؼا
ظلقادقة،مضضقةماظدميؼرارقة،معؽاغةماظدؼنموادلرأةميفماجملؿؿعم...ماالضؿصادؼةموا

مإخل.

محتوالت.م–اصالحاتمم–ذمؾةمم–غؼابةمم–سـابةم:ماؼؽؾؿاتىاملػكاحقة

ىؽرادىؽواليىاحلاج

ىثؼاعقةىى–اؼغزواتى:ىؽدــةىيفىضلىاؼكنوالتىاؼووسقوى

ماظم مواالضؿصادؼة ماظؿقوالتماالجؿؿاسقة مععاجلة مإىل مادلؼال مػذا يتمؼؿطرق
معنمآثارمثؼاصقةمسؾىماظلؽانماحملؾقني.مسرصؿفامعدؼـةماظغزواتموعامهلذهماظؿقّوالت

مععمم مظؾؿدؼـة ماظؿارخيي ماجلاغب مسؾى ماػؿؿاعـا مأوىل، مطؿرحؾة رّطزغا،
ميفم موخاصة مادلـطؼة ميف مظؾؿعؿرؼن مواظـؼاصقة ماالضؿصادؼة مادلكؾػات مأػم مإىل اإلذارة

رحمبعضمآثارماظـؼاصةماإلدؾاغقةمسؾىمضطاعماظصقدماظؾقري،مػذامعامأّدىمبـامإىلمذ
ماجلاغبماآلخرمعنماجلزائرمادللؿؼؾةم اظؾّقارةماظصقادؼن؛موطؿرحؾةمثاغقة،مساجلـا
مصاسؾنيم موزفور مواظؿعؿري مفماظؿقضري مودورػا ماظؿصـقع مسؿؾقة مدرادة مخالل عن
ميفم مجذرؼًا محتّواًل مسرصوا ماظذؼن ماظصـاسقني ماظعؿال موخاصة مآخرؼن اجؿؿاسقني

مقةمويفممماردؿفمماظـؼاصقة.حقاتفمماظقوع

متصـقع.م–صقدمحبريمم–حتوالتمم–عدؼـةمم–اظغزواتم:ماؼؽؾؿاتىاملػكاحقة

ىحمؿدىعرـدىطزي

ىشقابىاملدــةى:ىبنيىاؼكفؿقشىواالؾدؽاج

ىإغرتابىسوسقوثؼاعقةىؼشقابىؽدــةىوؿران
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مسرصتمم معـه، ماألخرية ماظعشرؼة موخاصة ماحلدؼث، ماجلزائر متارؼخ إن
مسةموسؿقؼةمطانمظشؾابمادلدؼـةمدورامأدادقامصقفا.أحداثاموتغرياتمعؿلار

مم مميقز ماظـظاممصؿا مخارج مجمراػا مأخذت مأغفا مػو ماظشؾاب دؼـاعقؽقة
م موتـؾقتمعؽاغةماالضؿصادي مإلرماد ماجلدؼد ماجلقل مصؿقاوظة ماظرمسي، واظلقادي

واظػرصمادلؿاحةمهلم،مممامهلممداخلماجملؿؿعمإصطدعتممبقدودؼةموضققماألصقم
مظعددماظؽؾريمعـفم.أدىمإىلمتفؿقشما

ماظيتمم ماظعواعل مسؾى ماظضوء مبعض مإظؼاء مدماول ماظورضة مػذه مخالل صؿن
مذؽؾتمدورمذؾابمادلدؼـةمععماظرتطقزمسؾىمسـصرؼن:

خؾلماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةموعؤدلاتفاميفمادلدؼـةموباخلصوصماحليماظلؽينمم-أ
موتػؽكماظعالضاتماالجؿؿاسقةماظؿؼؾقدؼةمداخؾه...

ماظلقام-ب ماظـؼاصة ماظشؾاغقةميفمتشؽقلماظؼقم،موادلواضفمحولماظـظاممدور دقة
مأصعاهلمم مظؾشؾابميف مطقواصز مسؿؾتمودؿعؿل ماظيتمبدورػا االضؿصاديمواظلقادي

ماالجؿؿاسقة...

ماغذعاج.م–تفؿقشمم–وػرانمم–عدؼـةمم–ذؾابم:ماؼؽؾؿاتىاملػكاحقة

ىطؿارةىبؽوش

ىإىلىجذورىوؿران:ىواديىراسىاؼعني

األوىلمإىلموجودموادمراسماظعنيمحقثمطانممؼرجعممترطزموػرانمباظدرجةم
مادلاءمرمريموطانمظذظكمدورمخطريميفمعؾادئماظؿشؽقلماظػضائي.

ماظوضتمم ميف موػران مصقه مظؾؿفقؽةماظيتمتشرع ماظؿوجقفي مادلكطط متطؾقق يف
واظؿعؿري،مسؾقـامأنمغوظيمأػؿقةمخاصةمهلذاماظرتاثماظذيمؼؿؿقزمبؿارخيهمورابعه.م

مو ماسؿؾار ميف مادلفؿة مادلـظرؼةموتؽؿن ماظؼقؿؿني موجبمإسطاءه ماظعنيمحدثا مراس اد
مواظـؼاصقةموػؿاماظؼقؿؿانماظؾؿانمعـقؿاموػرانموزقػؿقفاماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼة.

مضابالمم مصضاءا مبصػؿه مػذا معـل معوضع متفقؽة مدمو مرػاغا مادللأظة تعؿرب
مظالدؿعؿالموحقزامظؾؿؾادلموػذامعنمذأغهماظؿأطقدمسؾىمعامرصدتمظهموػران.

متؾادل.م–عقاهمم–تراثمم–واديمراسماظعنيمم–وػرانم:مؿاتىاملػكاحقةاؼؽؾ
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ىصادقىبنىغادة

ىإؾشاءىاملدــةىاجلدـدةى:ىؽلالىؼؾوقاسةىاؼؽوؼوؾقاؼقةىؼؾكمؿعىاحلضري

متورنيماظعربمواظيتمطاغتمتفدفمجتؿقعمم مبنيمدقادة ماظؿؿقز مؼؽن مل
ظيتمؼـفففاموبنيمدقادةماحلصرمام–دقادةمطانمبقفومباســاماألولمم–اظؼؾائلم

ماظلقادؿنيم مػذه مخارج ممت مضد مأغه معع مراغدون. مادلشري مبؿفاربمم–الحؼا اظؼقام
أخرىمعنمأجلمادؿؼرارماظؼؾائلمودؽانماظرؼفمبصػةمساعةمبإضاعةمضرىم"سربقة"،م
وضدممتمعدمػذهماظؿفربةمإىلمدؽانمادلدنماظذؼنمطانمادؿؼرارػممبأبوابمادلدنمؼطرحم

تمضطاغتمػذهمباظضؾطمحاظةموػرانمحقثماضؿعلأظةمأعنمادلواضعماظعلؽرؼةموضدم
معنمررفمالعورؼلقار.م8185سودةماألػاظيمضرورةمإغشاءمادلدؼـةماجلدؼدةميفم

ىاملػكاحقة ماؼؽؾؿات م: ماجلدؼدة مم–ادلدؼـة مم–ادؿعؿار مم–دؽان م–سرب
مادؿؼرار.

ىحمؿدىظامل

ى0388-0381ؽدــةىيفىأزؽة:ىؽوكغامنىيفىؽواجفةىاالحكاللىاؼػرؾويى

معو ماظورينمواظرمسيمَؼِقَؿلُّ ماظؿارخيي ماخلطاب ميف مبارزة معؽاغة مادلؼاوعة ضوع
سؾىماظلواء.موؼؤطدمػذاماخلطابماظؿارخييمأنمادلدنماجلزائرؼةمسؾىماخؿالصفا،مضدم

مضاوعتماالحؿاللمعؼاوعةمسـقػةموعؿواصؾة.
مسربمرابعفام مؼربز معلؿغاذل، مدلدؼـة ماحلضرؼة" مإنمحتؾقلم"اظؾـقة يفماظواضع،

م معواضػام"Segmentaire"اظؿؼلقؿي موضػت مضد مادلدغقة ماالجؿؿاسقة ماظػؽات ،إن
خمؿؾػةمعنماظغزوماظػرغلي.موؼعودمػذاماظؿؾاؼنميفمادلوضفماظذيمؼرتاوحمبنيمادللاغدةم
واظرتددموادلؼاوعةمإىلماالغؿؿاءاتماظعرضقةمواظؿـاضضاتماالجؿؿاسقةماظيتمطاغتممتّقزم

م.8181مادلدؼـةماجلزائرؼة
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