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جانىإـفىتوسان ى

ملىتؽنىاملدــةىؽاىػانىىجيبىأنىىتؽون/ىؽواعةىوىاؾزـاح ىبنيىاملدــةى
خمططاىىواملدــةىإيازا .ى

ملمتؾقمادلدؼـة معامطانمرمبمأنمتؽون،مؼؾدومأنمظؾؿدؼـةماحلؼقؼقة،مادلدؼـةم
اجمللدة ،معدؼـة ماحلفارة مواخلرداغة ،ماظؼدرة ماظػائؼة مسؾى مإحؾاط مادلكططات،م
تؿؿؿع ممبز ؼة ماظواضع ،معا مػو مسؾى معاذا مرمب مأن مؼؽون موعل مؼلعى ماظـاس مإىلم
حتؼققمحدوته .م
أيمتعدؼالتمغؼدعفامهلذهمادللاصة،مهلذهماإلغزؼاحاتماظيتمتػصلمدوعامعامبنيم
اظواضع مومادلكطط،معامػوموعامطانمرمبمأنمؼؽونميفمحنيمؼوزفمادلكططمودائلم
عؿطورةمغضعفامرػنمإذارتـامظــظممسادلـا؟ م
اغطالضامع نمغؼطةماظوظوجمادلشؽؾةمعنمعشروعماظؿفقؽة،مدـقاولمػـامبقانمأنم
تعؾقالتمػذهمادللأظةمتؽونم-سؾىمعامغرى -ميفمتداخلمعلؿوؼاتمسدؼدةمظؾواضعم
واظيتمتؿفممزروفماألصعالميفماظعاملمادلعاصر.
اؼؽؾؿاتىاملػكاحقة:معدؼـةم–معلاصةم–مخمططم–متفقؽةم–مسؿارة .م

زوؼقهةىبوؽعزة ى

غوـطقـةىاؼعكقؼة:ىازدواجقةىىتراث ى

ؼرتؾطماظصراعمحولمتعرؼفمضلـطقـةماظعؿقؼةمبادللأظةماإلغؿؿائقةماظيتمالممتقزميفم
طـريمعنماألحقاءمسنماظعروبةممواإلدالم .م
ؼؿعؾقماألعرممبقاوظةماظوضوفمسؾىماظعواعلماظيتمتدسوممإىلماالسرتافمباظرتاثمم
اظؼلـطقين،موضدماخرتغامهلذهماإلجابة -معفؿامطاغتمعؼؿضؾة -محتؾقؾني:محتؾقلم
خمططماعؿالكماألرضمباظلوؼؼةموحتؾقالمؼعودمإىلمحماوالتمترعقممإبرازممأػمماآلثارم
مبامصقؿامذظك ماألصلماظعـؿاغيم(ضصرماظؾاي -مادلدردةماظؽؿاغقة)مأومذاتماظؾقثم
األصل ماظػرغلي م(عؼر ماظوالؼة -مادلدردة) .ميف مػذا ماظؿقؾقل مزاوجـا مبني مسـاصرم
اظؾقثمادلقداغيمواالتصالمبادللؤوظنيماإلدارؼنيماحملؾقني .م
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اؼؽؾؿاتىاملػكاحقة:مضلـطقـةم–متراثم–مازدواجقةم–مدوؼؼةم–مصضاءات .م

طقدىاؼؼادرىؼؼمع ى

املدــةىىبوثؼةىثؼاعةىىجدـدةى(ؽدن،ىثؼاعةىوجمكؿعىباجلزائر) ى

تؾؿؼيمادللاءالتموسـاصرمحتؾقلمادلـؾـؼةمعنممحبوثمعقداغقةميفمصرضقةمبزوغم
ثؼاصةمجدؼدةميفمادلدنماجلزائرؼة .م
ظقضعمصاحبمادلؼالمػذهماظػرضقةمميفمحمكماظؿفربة،مؼؾفأمإىلمعلؾؿةموثالثةم
أعـؾةمتصوؼرؼة .م
ادللؾؿة:مأرروحةماظالعدؼـةمعـلمأرروحةماظػوضىماحلضرؼة،مالمتصؿدممأعامم
اظؿقؾقلموتصؾحمظغوا .م
األعـؾة ماظؿصوؼرؼة :ماظػضاءات ماظلؽـقة ماحلضرؼة ،مسؿل ماظـلوة ميف ماظؾقوتم
واحلرطاتماجلؿعوؼة،مطؾفامتلؿحمباإلذارةمإىلممطقػقةمعلاػؿةماظػؽاتماالجؿؿاسقةم
يفم(إسادة)ماظؾـاءماالجؿؿاسيمظؾواضعماحلضريممباظرجوعمسؾىمعرجعقاتفاماظـؼاصقة،م
إىلممتـالتفاموخماؼقؾفا .م
اؼؽؾؿاتىاملػكاحقة:معدؼـةم–مثؼاصةم–مصوضىم–محضرؼةم–محتوالت .م

عاصؿةىصفراوي ى

اؼكنوّالتىاملرعؾوجقّةىواؼوضقػقّةىؼؾوّؽنىوآثارؿاىطؾىىاحملقطىاؼعؿراؾيى
يفىاجلزائر:ىحاؼةىؽدــةىوؿران ى

إن معوضوع ىػذا مادلؼال ىـكـاول ىؾكائج ىحبث ىحول ىطؿؾقات ىتغريات ىوتؽقفى
املوؽنىيفىاؼوسطىاؼعؿراؾيىاجلزائري .ى
إن ماظؿقرؼات مسؾى معلؿوى مأمناط مدؽـقة معؿابقـة معن محقث ماظعؿر مواظطرازم
واظؿصؿقمميفمعدؼـةمطؾريةممجزائرؼة:موػران،مأوضقتمأنممػـاكمتدخالتمذؾهم
ساعّةممسؾىمادللؽنمضصدمتؽققػهمععماحؿقاجاتماألدرمومنطفامادلعقشي.مظؽنمتؿمم
ػذهماظعؿؾقاتمبدونمتأرريمادلعـقنيمبإرارمادلؾينماظشيءمماظذيمأدّىمسؾىمتشوؼهم
عظفرمأجزاءمعفؿّةمعنمادلدؼـة.م م
اؼؽؾؿاتىاملػكاحقة:معورصوظوجقةم–موزقػقةم–مدؽنم–محمقطم–مأدرة.
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ىبنىجؾقد ى

جتزئةىاجملالىاحلضريىؼوؿرانى(اجلزائر) ى
ؽؽـزؽات،ىعاطؾونىوتفقفةىطؿراؾقة .ى

تؼفمػذهماظدرادةمسؾىمجلاعةمتػرّقماظلؽنماظشرسيموشريماظشرسيمباظضاحقةم
اظوػراغقة ماظؼرؼؾة ،مطؿا متـشد محتدؼد ماألدؾاب معن مخالل متطؾقق ماظلقاداتم
اظعؿراغقةمادللطرة،مبػكمبعضماظؽؾقشفات،مؼربزمػذاماظعؿلماظؿػرضةماظؼائؿةمبنيم
علؿوؼاتماظؿففقزمادللفؾةمعنماألررافمادلكؿؾػة .م
وسؾى مضوء ماألذغال مادلؿوصرة موطذا مادلالحظات ماظدضقؼة مواظدؤوبة مظؾدؼـاعقةم
اظعؿراغقة،مؼوصيمبفامصاحبمادلؼالمبؾعضماإلجراءات ماالدؿعفاظقةمبغقةمإدعاجم
ػذه ماألرراف مضؿن مدقادة متفقؽة مبؿلفقل محؼقؼي مظلري مأحلن مظؾؿقرتوبولم
ظؾقاضرةماظواػراغقة .م
اؼؽؾؿاتىاملػكاحقة:مدؽنم–مذرسيم–مالذرسيم–موػرانم–مجتفقز .م

ؽاركىػوت ى

دــاؽقةىحضرـةىباؼصنراء ى
مؼشريمحتؾقلمعـطؼةماظصقراءماجلزائرؼةمإىلمأنماظؿقضريمميقلمأطـرمصأطـرم
إىلماظؿؾؾورميفماجتاػني:معنمجفة،محتضرمادلدنماظؽؾرية،مرأداءمسؾىمعلؿواػا،م
عدسؿة مأم مال مؼفقؽل مرضقق ،معن مجفة مأخرى محتضر مذؾؽات ماظؼروؼني مإىلم
جمؿوسات معؿفاغلة مؼؽون مصقفا مادلرور معن ماظؼروي مإىل ماحلضري مأحدث معؾؿحم
ؼلفّل.مدمنمأعاممزاػرةمحتضرمسؾىمعلؿوىمعصغر،معػقدماظؿعؿقميفمدرادؿهمألغهم
ؼؿممسنمعـوالمجدؼدمظؾؿؿـطق .م
اؼؽؾؿات ىاملػكاحقة :مدؼـاعقؽقة م– ماظصقراء م– محتضّر م– معدؼـة مطؾرية م–م
عدؼـةمصغرية .م

اؼعقاشيىطـصر ى

اؼـهقةىاؼـؼابقةىبعـابة:ىتؽوــفاىومتلالتفا ى
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مؼؿـاولمادلؼالمدريورةمتؽوؼنمذمؾةمغؼابقةميفمعـطؼةمسـابةماظصـاسقةمعنم
خالل محتؾقل مععطقات محتؼقق معقداغي مأُجِرِيَ معع مجمؿوسة معن ماظـؼابقني.م
غلؿعرضميفماحملورماألولماظؿغرياتماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةماظيتمسرصؿفامادلـطؼة.م
أعاميفماحملورماظـاغيمصـعاجلمجمؿوسةمعنمادلعطقاتمادلؿعؾؼةمخبصائصماجؿؿاسقةم
ودميوشراصقة ،موطذظك مادللارات مادلفـقة مواظـضاظقة مظؾـؼابقني .موذمصص ماحملورم
اظـاظث مظؿقؾقل ماظؿؿـالت ماالجؿؿاسقة مظدى مادلؾقوثني معُر ّطزِؼن مسؾى مجمؿوسة معنم
اظؼضاؼا ماجلوػرؼة مواظراػـة معـل :معلؿؼؾل ماحلرطة ماظـؼابقة ،ماإلصالحاتم
االضؿصادؼةمواظلقادقة،مضضقةماظدميؼرارقة،معؽاغةماظدؼنموادلرأةميفماجملؿؿعم...م
إخل .م
اؼؽؾؿاتىاملػكاحقة:مسـابةم–مغؼابةم–مذمؾةم–ماصالحاتم–محتوالت .م

ؽرادىؽواليىاحلاج ى

اؼغزواتى:ىؽدــةىيفىضلىاؼكنوالتىاؼووسقوى–ىثؼاعقةى ى

مؼؿطرق مػذا مادلؼال مإىل مععاجلة ماظؿقوالت ماالجؿؿاسقة مواالضؿصادؼة ماظيتم
سرصؿفامعدؼـةماظغزواتموعامهلذهماظؿقوّالتمعنمآثارمثؼاصقةمسؾىماظلؽانماحملؾقني .م
مرطّزغا ،مطؿرحؾة مأوىل ،ماػؿؿاعـا مسؾى ماجلاغب ماظؿارخيي مظؾؿدؼـة مععم
اإلذارة مإىل مأػم مادلكؾػات ماالضؿصادؼة مواظـؼاصقة مظؾؿعؿرؼن ميف مادلـطؼة موخاصة ميفم
ضطاعماظصقدماظؾقري،مػذامعامأدّىمبـامإىلمذرحمبعضمآثارماظـؼاصةماإلدؾاغقةمسؾىم
اظؾقّارةماظصقادؼن؛موطؿرحؾةمثاغقة،مساجلـاماجلاغبماآلخرمعنماجلزائرمادللؿؼؾةم
عن مخالل مدرادة مسؿؾقة ماظؿصـقع مودورػا مف ماظؿقضري مواظؿعؿري موزفور مصاسؾنيم
اجؿؿاسقني مآخرؼن موخاصة ماظعؿال ماظصـاسقني ماظذؼن مسرصوا محتوّالً مجذرؼاً ميفم
حقاتفمماظقوعقةمويفممماردؿفمماظـؼاصقة .م
اؼؽؾؿاتىاملػكاحقة:ماظغزواتم–معدؼـةم–محتوالتم–مصقدمحبريم–متصـقع .م

حمؿدىعرـدىطزي ى

شقابىاملدــةى:ىبنيىاؼكفؿقشىواالؾدؽاج ى
إغرتابىسوسقوثؼاعقةىؼشقابىؽدــةىوؿران ى
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مإن متارؼخ ماجلزائر ماحلدؼث ،موخاصة ماظعشرؼة ماألخرية معـه ،مسرصتم
أحداثاموتغرياتمعؿلارسةموسؿقؼةمطانمظشؾابمادلدؼـةمدورامأدادقامصقفا .م
مصؿا مميقز مدؼـاعقؽقة ماظشؾاب مػو مأغفا مأخذت مجمراػا مخارج ماظـظامم
االضؿصادي مواظلقادي ماظرمسي ،مصؿقاوظة ماجلقل ماجلدؼد مإلرماد موتـؾقت معؽاغةم
هلممداخلماجملؿؿعمإصطدعتممبقدودؼةموضققماألصقمواظػرصمادلؿاحةمهلم،مممام
أدىمإىلمتفؿقشماظعددماظؽؾريمعـفم .م
مصؿن مخالل مػذه ماظورضة مدماول مإظؼاء مبعض ماظضوء مسؾى ماظعواعل ماظيتم
ذؽؾتمدورمذؾابمادلدؼـةمععماظرتطقزمسؾىمسـصرؼن :م
أ-م خؾلماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةموعؤدلاتفاميفمادلدؼـةموباخلصوصماحليماظلؽينم
وتػؽكماظعالضاتماالجؿؿاسقةماظؿؼؾقدؼةمداخؾه ...م
ب -مدورماظـؼاصةماظلقادقةماظشؾاغقةميفمتشؽقلماظؼقم،موادلواضفمحولماظـظامم
االضؿصادي مواظلقادي ماظيت مبدورػا مسؿؾت مودؿعؿل مطقواصز مظؾشؾاب ميف مأصعاهلمم
االجؿؿاسقة ...م
اؼؽؾؿاتىاملػكاحقة:مذؾابم–معدؼـةم–موػرانم–متفؿقشم–ماغذعاج .م

طؿارةىبؽوش ى

إىلىجذورىوؿران:ىواديىراسىاؼعني ى
مؼرجعممترطزموػرانمباظدرجة ماألوىلمإىلموجودموادمراسماظعنيمحقثمطانم
ادلاءمرمريموطانمظذظكمدورمخطريميفمعؾادئماظؿشؽقلماظػضائي .م
ميف ماظوضت ماظيت متشرع مصقه موػران ميف متطؾقق مادلكطط ماظؿوجقفي مظؾؿفقؽةم
واظؿعؿري،مسؾقـامأنمغوظيمأػؿقةمخاصةمهلذاماظرتاثماظذيمؼؿؿقزمبؿارخيهمورابعه.م
وتؽؿن مادلفؿة ميف ماسؿؾار مواد مراس ماظعني محدثا موجب مإسطاءه ماظؼقؿؿني مادلـظرؼةم
واظـؼاصقةموػؿاماظؼقؿؿانماظؾؿانمعـقؿاموػرانموزقػؿقفاماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼة .م
متعؿرب مادللأظة مرػاغا مدمو متفقؽة معوضع معـل مػذا مبصػؿه مصضاءا مضابالم
ظالدؿعؿالموحقزامظؾؿؾادلموػذامعنمذأغهماظؿأطقدمسؾىمعامرصدتمظهموػران .م
اؼؽؾؿاتىاملػكاحقة:موػرانم–مواديمراسماظعنيم–متراثم–معقاهم–متؾادل .م
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صادقىبنىغادة ى

إؾشاءىاملدــةىاجلدـدةى:ىؽلالىؼؾوقاسةىاؼؽوؼوؾقاؼقةىؼؾكمؿعىاحلضري ى

ممل مؼؽن ماظؿؿقز مبني مدقادة متورني ماظعرب مواظيت مطاغت متفدف مجتؿقعم
اظؼؾائلم– مدقادةمطانمبقفومباســاماألولم– موبنيمدقادةماحلصرماظيتمؼـفففام
الحؼا مادلشري مراغدون .معع مأغه مضد ممت مخارج مػذه ماظلقادؿني م– ماظؼقام مبؿفاربم
أخرىمعنمأجلمادؿؼرارماظؼؾائلمودؽانماظرؼفمبصػةمساعةمبإضاعةمضرىم"سربقة"،م
وضدممتمعدمػذهماظؿفربةمإىلمدؽانمادلدنماظذؼنمطانمادؿؼرارػممبأبوابمادلدنمؼطرحم
علأظةمأعنمادلواضعماظعلؽرؼةموضدمطاغتمػذهمباظضؾطمحاظةموػرانمحقثماضؿضتم
سودةماألػاظيمضرورةمإغشاءمادلدؼـةماجلدؼدةميفم8185معنمررفمالعورؼلقار .م
اؼؽؾؿات ىاملػكاحقة :مادلدؼـة ماجلدؼدة م– مادؿعؿار م– مدؽان م– مسرب م–م
ادؿؼرار .م

حمؿدىظامل ى

ؽدــةىيفىأزؽة:ىؽوكغامنىيفىؽواجفةىاالحكاللىاؼػرؾويى0388-0381

ى

ؼَقِؿَلُّ معوضوع مادلؼاوعة معؽاغة مبارزة ميف ماخلطاب ماظؿارخيي ماظورين مواظرمسيم
سؾىماظلواء.موؼؤطدمػذاماخلطابماظؿارخييمأنمادلدنماجلزائرؼةمسؾىماخؿالصفا،مضدم
ضاوعتماالحؿاللمعؼاوعةمسـقػةموعؿواصؾة .م
يفماظواضع،مإنمحتؾقلم"اظؾـقةماحلضرؼة"مدلدؼـةمعلؿغاذل ،مؼربزمسربمرابعفام
اظؿؼلقؿي م"،"Segmentaireإن ماظػؽات ماالجؿؿاسقة مادلدغقة مضد موضػت معواضػام
خمؿؾػةمعنماظغزوماظػرغلي.موؼعودمػذاماظؿؾاؼنميفمادلوضفماظذيمؼرتاوحمبنيمادللاغدةم
واظرتددموادلؼاوعةمإىلماالغؿؿاءاتماظعرضقةمواظؿـاضضاتماالجؿؿاسقةماظيتمطاغتممتقّزم
ادلدؼـةماجلزائرؼةم .8181م
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