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عابدذبنذجؾقد ذ
إدروسذبنذذفقدة ذ
*

**

هلذاماظؾقث 1مػدصانم:مصفومعنمجفةمؼرعيمإديمتؼدؼممخالصةمذبؿوسةمعنم
اظؾقوثماظيتمغوضشتممبعفدماىغراصقةموماظؿفقؽةماظعؿراغقةمجباععةماظلاغقام–م
وػران،مذظكمعـذمأوادطماظلؾعقـاتمإديمغفاؼةمدـةم،1991مومعنمجفةمثاغقةمؼربزم
ذبؿوسة معن ماالخؿالالت ماظوزقػقة ماألطـر محلادقة ماظيت مدفؾت مباجملالم
ايضريماظوػراغي.مومسباولمعنمجفؿـامتػلريػا مباالسؿؿادمسؾىماظؿارؼخمايدؼثم
ظؾؿدؼـةمومطذظكمسؾىماظؿوجفاتماىدؼدةمظؾؿؿدؼن .م
إن مجل مػذه ماظؾقوث مػي مسؾارة مسن معذطرة متؼدم مبفا مرؾؾة ماىغراصقا مسـدم
اخؿؿاممعرحؾةمتؽوؼـفم،ميفماخؿصاصاتماظؿفقؽةمايضرؼة 2موماظؿفقؽةماىفوؼة،م
أعا ماظؾؼقة مصفي معن مإغؿاج مأداتذة م– مباحـني مؼلؿغؾون مسؾى ماٌؼارعة مايضرؼةم
اظوػراغقة،موماحملددةمػـامبؾؾدؼاتموػرانم:موػران،ماظلاغقا،مبؽرماىري،مدقديم
اظشقؿي،محاديمبوغقف،محاديمبنمسؼؾة،ماظؽرعة،معلرشني،ماٌردىماظؽؾري،م
سنيماظرتك،مبودػر .م
*مجاععةموػران،مومسضومL.A.365-CNRS, URBAMAمجاععةمتورم–مصرغلام م
**مجاععةموػران م
1معؼالمعـشورمباظؾغةماظػرغلقةميفمذبالماىغراصقاموماظؿفقؽةمظوػران،مرضمم-.1مجاععةموػرانم–م.1998
2مأغظرمضائؿةماٌراجعماظواردةمباظؾقؾؾقوشراصقا م
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طاغتمرباورماظؾقثميفماظؿفقؽةمايضرؼةميفمبداؼةمأعرػامذاتمرابعمورؼيبم
بلؾبمشقابمأحباثمدابؼةميفمػذاماٌقدان،ماظؿـؼلماظؽـريمظؾلؽانمايضرموايضرم
اىدد ،مو مطذظك مظؿـوع ماألحقاء ماٌراد مدرادؿفا مو مرؾقعة ماياجات ماٌؿعددةم
واٌؿوضعةميفمذبالمععرصةمومهؾقلماظـلقجماظعؿراغيماظوػراغي .م
وال مبد معن ماظؿلفقل مأغه مغادرا معا مادؿفابت معذطرات ماىغراصقة ماٌعدة معنم
ررفماظطؾؾةمومطذظكماألحباثماحملضرةمعنمررفماألداتذةم–ماظؾاحـنيمظؾطؾؾاتم
اٌؼدعةمعنمررفمعؽاتبماظورـقةمظؾدراداتمأومعنمررفماىؿاساتماحملؾقة .م
صاالتصاالت ماظشكصقة موحدػا مػي ماظيت مادؿطاست موبصػة مزرصقة ،متوجقهم
بعضماألسؿالماظعؾؿقةمبغقةماإلدفاممبشؽلمعؿواضعميفمدراداتماظؿفقؽةمٌكؿؾفم
أحقاء معدؼـة موػران ،متؾك ماظدرادات ماظيت موضعؿفا ماٌدؼرؼة ماىفوؼة ماظلابؼةم
ٌؽؿبماظدراداتم( 3)ECOTECمأوماٌشارطةمبصػةمعـؿظؿةميفماظرتبصاتماٌقداغقةم
يف مأعاطن مربددة محقث مباذرت ماٌدؼرؼة ماىفوؼة م( )CADATمبوضع مزبططاتم
توجقفقةمظؿـظقممسؿرانماٌدن .م
.Iذحماورذاليحثذاملػضؾةذلدىذمعفدذاجلغرافقةذوذالًفقىةذاإلقؾقؿقة ذ
و مبادؿــاء ماظـصقب ماظذي مؼؿعؾق مباٌعرصة ماىقدة مظؾودط ماٌدروس ،مصننم
اإلدفاعات مضد مطاغت مترعي مإدي مهلني ماٌؼاربات ماٌـففقة ماٌرتؾطة مباظؿقؾقلم
اظعؿراغيم ومطذامولقدػاميفماٌقدان.مومؼوضحمػذاماظؿوجهماٌؽاغةماٌؿـوحةميفمػذام
اظؾقثمظؾعروضماظيتمتعؾقمسؾىمزبؿؾفماٌذطراتماظيتمغوضشت،مومطذامظؾؿؼدؼمم
اظرتطقيبمظؾعضماألصؽارماٌؿعؾؼةمباإلخؿالالتمايضرؼةماظيتمدفؾـاػاميفماجملالم
ايضريماظوػراغي .م

أ.ذإذؽالقاتذالًحؾقلذلؾـدقجذالعؿرانيذالؼدوم ذ

إن معؼاربة ماظؾقث ماٌؿعرضة مظؾـلقج ماظعؿراغي ماظؼدؼم مضد ممتت ميف مثالثم
اواػاتمرئقلقةمإذياال :م

3مؼؿعؾقماألعرمباألحقاءماظوػراغقةمبقغؿورادنيم(دانمبقارمدابؼا)،مايؿري،معدؼوغي،ماٌؼطعم(طاررومدابؼا).
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.1ذدرادةذاألحقاءذاملفؿشةذدابؼا ذ

دبؿص مػذه ماظدرادة مباألحقاء ماٌوجودة مداخل ماحملقط ماظعؿراغي مطؿا متُؾؿَتِم
حدوده معع مغفاؼة ماظػرتة ماالدؿعؿارؼة ممبعـى متؾك ماظيت مميؽن محصرػا متؼرؼؾا،م
داخلمأوممبقاذاةماظشارعماحملقطماظـاغي .م
ثصؿظلمدرادةمزبؿؾفموحداتماظؾـقةماظعؿراغقةمٌدؼـةموػرانميفمأدؾوبفامذاتم
رابعمجاععيمباٌطؾق .م
ومباظػعل،مضدموضعماظؿلطقدمسؾىمسؿؾقةمهلنيمأداظقبماٌؼاربةمومغؼدماألدواتم
اإلحصائقةماظيتموضعتميفمعؿـاولماظطؾؾةموماظؾاحـنيمعنمررفمزبؿؾفماهلقؽاتم
اظؿؼـقةموماإلدارؼة .م
إنمجلماٌذطراتمضدممتلؽتمبؿوزقفماٌعاؼريماظؽالدقؽقةمظؾؿقؾقلماظعؿراغيم
اظـالثمومػي :ماظلؽن،ماظلؽانموماظـشارات.مإنمدرادةماحملؿوىموماياوي،م
وطذظكمعلؿوىماظؿففقزمومضؾطماٌمثراتمتظفرمظدىمعمظػي مػذهماظدراداتمأطـرم
صلطـرمطؿؿرؼنمؼلؿحمهلممبنخضاعمععارصفممظؾؿفربة،مومطذظكمضدرتفممسؾىمععاىةم
اٌعطقاتموماظؿصوؼرماٌؿعؾقمبردمماًرائط .م
و مسؾىماظعؿوم،مصدرادةماظلؽنماٌؾين مػيمععززةمبشؽلمخاصميفماظضواحيم
اٌفؿشة مدابؼا ،مو ماظيت متعرف مهوال مػائال مسؾى معلؿوى مأذؽال ماظؾـاؼات م :موم
ؼؿعؾقماألعرمحبيمبقيتمالكم(طراس.مم.م)1983مأومحيماظؾالغؿريم(رفراوي،مف،.م
 .)1984م

 .2ذحتؾقل ذالضواحي ذالؼدمية ذاليت ذحتولت ذعؾى ذمر ذالدـوات ذإىلذ
أحقاءذحؼقؼقة ذ

ومبصرفماظـظرمسنماٌؼاربةماٌـففقةماٌمدلةمسؾىمتوزقفمزبؿؾفماٌعاؼريم
و مسؾى متؼارعفا مصنن مػذه ماظطرؼؼة مضد ممسقت مبنبراز موجود مأو مباألحرى متـؾقتم
ذبؿوسةمعنماحملاورماظؿفارؼةمذاتمادؿعدادمإذعاسيماظيتمتؾعب،مأومضدمتؾعب،م
يف ماٌلؿؼؾل ماظؼرؼب ،مدور ماظؼطب ماظؿفاري ماظـاغوي مباظـلؾة مظؾؿفال ماٌرطزيم
ظؾقضرية ماىفوؼة .مو مؼلري ماألعر مسؾى مذبؿوسة مطؾرية معن ماظشوارع ماظؿفارؼةم
اظؽربىمذاتماظطابعماإلذعاسيماظعابرمظألحقاءم:مايؿريمومعدؼوغيم(ديمؼودفم
ن.م،)1979ماٌؼريم(ربصر،مأ،.م)1983مأوماألطؿقلم(باطرؼيتمم.مومػدىمن.م
 .)1989م
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.3ذاملؼاربةذالوظقػقةذلألحقاءذاملركزوني .ذ
ترعيماإلذؽاظقةماظرئقلقةمإديماظؿعرفمسؾىمػوؼةمربدداتماٌرطزؼةماظوزقػقةم
ٌكؿؾفماظػضاءاتماظؿقؿقةماٌوجودةمداخلماظـلقجماظعؿراغيماظوػراغي.موميفمػذهم
اياظة ،مصنن مدري ماألصؽار مضد مرطز مسؾى ماٌعرصة ،مسؾى مرؾقعة مو مغوسقة ماىفازم
االضؿصاديماٌؿـلميفماظـشاراتماظؿفارؼةموماًدعات.ضدمحاولمأؼضاماظؾاحثميفم
ضؾطماإلذعاعماىغرايف مظؾؿفالماٌرطزيماٌعينمباظدرادةمأيمضؾطمدرجةمادؿعؿالم
ػذهماهلقاطلماظؿفارؼةمعنمررفماظلؽانمباالسؿؿادمخاصةمسؾىمهؾقلماظؿدصؼات.م
إن مػذا ماظـوع معن ماألحباث ماظيت مترطز مسؾى معػفوم ماٌرطزؼة مارتؾط مبـػس ماٌؼدارم
باييماظؿفاريم"اإلدالعي"ماظؼدؼممظؾؿدؼـةماىدؼدةم(صؿودمب،م،1975مذرصاويم
ج،م)1991مومبودطماٌدؼـةمباٌعـىماألصؾيموماظذيمؼؿؿػصلمحولمذوارعماألعريم
سؾدماظؼادر،موماظعربيمبنمعفقديمومربؿدممخقليت م(بنمغفاد،مج.مومديمربؿدم
س.م.)1991مػذامباإلضاصةمإديماظعدؼدمعنماألحباثماىغراصقةموماظيتمتعاجلمصالبةم
اجملاالتماظؿفارؼةماٌرطزؼةماظيتمضدعتمبدائرةماىغراصقةميفمإرارمعشروعمحبثم
ذياسيمؼغطيماٌدنماظؽربىموماٌؿودطةمظؾغربماىزائريم(بنمذفقدةمد.مبنمجؾقدم
ع،مبوزبقؾةمق،مرفراوي.مف،م)1989مومطذظكمضؿنماظرتبصاتماظرتبوؼةماٌـظؿةم
دـوؼاموماظيتمتؿعرضمظدرادةماألغلفةماظعؿراغقة.مومطذظكماألعرمباظـلؾةمظؾؿقؼققم
اظؿفاريماظيتمأسدمدـةم،1981موممبـادؾةمذظكممتمرؾعمبطاضةمعؾوغةمظودطمعدؼـةم
وػران ماظؿفاري معن مررف مإحدى ماىاععات ماإلدؽؿالغدؼة م(دائرة ماىغراصقةم
جباععةموػرانم–مدائرةمجاععةمضالدؼو،م .)1981م
وصضال مسن مذظك ،مصؼد مخصصت معؽاغة مادؿــائقة ميي مدقدي ماهلواريم
(العارؼن مدابؼا) ،مودط ماٌدؼـة ميف ماظؼرن ماظؿادع مسشر مو ماظذي مهول مسؾى معرم
اظلـوات مإدي محي مطؾاضي ماألحقاء مػذا مباإلضاصة مإدي ماإلػؿال ماٌػفوم مظؾعدؼد معنم
وزائػهمعـذماالدؿؼالل .م
صاظوزقػةماظلؽـقةمباظذاتمضدمتعرضتمظؾؿؼؾصمبلؾبماظغقابماظواضحمظلقادقةم
سؿراغقة متؼوم مسؾى مإسادة ماالسؿؾار مظألحقاء ماظؼدمية .موإذا مأضػـا مإدي مذظك ،معـؾؿام
حيدث ميف مأعاطن مأخرى مباىزائر ،متدػور ماظصروح ماظؿارخيقة ميي مدقديم
اهلواري،موماغفقارماظؾـاؼاتمومطذظكماظؿدعريماٌربعجمظؾعؿاراتمعنمررفماظلؾطاتم
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اظعؿوعقةماحملؾقةمندمأنمطلمػذهماظعؿؾقاتمضدمأدفؿتميفمتؼؾقصمومبشؽلمطؾريةم
حظريةمدؽـاتمػذامايي .م
إنماظؿدعريماإلراديموماٌؿواصلمظؾعؿارات ماظذيمؼعؿربم"سؿؾقةمودؼدمسؿراغي"م
ؼرتجمميفمػذاماياظةمباظذات،مطلماٌلداةماظيتمتعرصفاماظلقادةماظعؿراغقةمباىزائرم
يفمذبالمععاىةماألغلفةماظعؿراغقةماٌوروثة.مإنماٌؼاربةماظيتمضاممبفاماىغراصقونم
علتميفمذاتماظوضتمضطاعمدطاظقـؼرادماظذيمالمؼزالمعلؽوغام(جقاللمد،م)1984م
ومطذظكمضطاعمالمطاظريماظذيمتعرضمظعؿؾقةمتدعريمطؾريةمظعؿاراتهم(يقاغي،مد.م
 .)1989مو ميف مػذا ماظلقاق ،مصؼد مخصصت مطذظك معؽاغة مإلذؽاظقة ماظلؽن ماٌؾينم
اظؼدؼم،مومإلسادةمإدؽانماظعائالتماظـؿُرَحَّؾَة،موميفمػذاماإلرار،مضدمتطرق،مومألولم
عرة ماٌمظػون مظردود مصعل ماظذؼن ،مأسقد مإدؽاغفم مو مٌؿارداتفم ماالجؿؿاسقة ،مواهم
سؿؾقةمإسادةمإدؽاغفممعنمررفماظلؾطاتماظعؿوعقة.موممل مؼعرف،مععماألدف،م
اظؿصؿقمماألوظيمهلذهماظػؽرةماظغـقة،معنمؼؼومممبؿابعؿفامإديمحدودمدـةم1992مسؾىم
األضل،محقثمطانمضدمؼلؿح مباإلدراكماىقدمالدرتاتقفقاتماظػؽاتماالجؿؿاسقةم
ايضرؼةماظؼارـةمباألغلفةماظعؿراغقةماظؼدميةمومظلؾوطاتفا .م
طؿامؼطرحمحيمآخر،مومػومحيمؼغؿورادنيماياظيم(دانمبقارمدابؼا)معشؽؾةم
بلؾبمعوضعهماٌؿاخممظودطماٌدؼـةماياظيمعنمخاللمتدػورمدؽـهماٌؾين م(عؽاويم
م.م )1978موماطؿظازه ماٌؿزاؼدمباظلؽانم(بغداديمب.م.)1977مطؿاممتمعمخرّاماظؼقامم
مبؼاربةمعـففقةممماثؾةمظؽـفامأطـرمترطقزامحولمهؾقلماهلقاطلماظؿفارؼةمظؾؾقعم
باىؿؾةمذاتماإلذعاعماىفويماظؾارزمييماظـصرم(اظدرب،محيماظقفودمدابؼا)م
(ضاضيمن،م.)1991موأعامم"االدؿؼرارماجملاظي"مظودطماٌدؼـةماياظيمباٌؼارغةمععم
اظـؿوماىغرايفموماظدميغرايفماظذيمسرصؿهمعدؼـةموػرانمعـذماالدؿؼالل،متربزمإسادةم
ػقؽؾة مػذه ماألحقاء ماحملقطة مباظودط مسؾى مأغفا ماظؿقدي مايؼقؼي مظعؿؾقة متفقؽةم
عدؼـةمذاتمإذعاعمذباظيمميسمخاللمعرحؾةمأوادطماظؿلعقـقاتمأطـرمعنممخلةم
عالؼنيمداطنمعنماجملؿوسةماىفوؼة .م

ب.ذإذؽالقةذالضواحيذاحلضروةذاجلدودة ذ

إغهماظـوعماظـاغيمعنماٌؼارباتمظؾلؽنماظذيمؼؿكذمذؽلمصضاءاتمجدؼدةمهقطم
باٌدن ،مو مػو معشرتك مبني مذيقع ماٌدن ماىزائرؼة ،مطؾرية مطاغت مأو معؿودطة،م
وحؿىمصغرية .م
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يفمععاىؿهمظؾضواحيماىدؼدةموماظيتمتؿشؽل،متعرضمػذاماٌؾقثمأوالمإديم
اظػضاءاتماظلؽـقة.مومظعلماظلمالماظرئقليماٌطروحمؼفدفمإديماظؿلاؤلمحولمعدىم
ادؿفابةمػذاماظـوعمعنماظلؽنمظؾـزوحماٌؿدصقماظذيمأحدثؿهماظدغقاعقؽقةماٌـػعقةم
ظؾعؿران ،مأو مباألحرى ميل مربؿؿل مٌشؽؾة ماالطؿظاز ماظلؽاغي مظؾلؽن ماٌؾينم
ايضري ماٌوروث .مو مهلذا ماظلؾب ممت ماظرتطقز مبشؽل موادع مسؾى مايرطقةم
اىغراصقة مظؾؼارـني مبدل ماظؿعرض مظؾؿللظة ماٌؿعؾؼة مبـؼص ماظؿففقزات مهلذهم
اظػضاءاتماظلؽـقةماىدؼدة،مأيمعللظةمتشؽلماييمومطذامإدعاجهميفماجملالم
اظعؿراغي،مػذامعنمجفة .م
ومعنمجفةمأخرى،مغالحظمأنمػذاماىاغبمعنماٌللظةمػومعشرتكمبنيمطلم
اٌـارقماظلؽـقةماظعؿراغقةماىدؼدةمباىزائر.مومسؾىمأؼهمحال،مصننمسدمموجودمممم
أو ماظؿلخري ماٌلفل ميف مإناز ماظؿففقزات ماىؿاسقة ماىوارؼة م(صؿاؼر مع)1991،ممممم
ضدمسززمعنمعرطزؼةماجملاالتماظؿفارؼةماظرئقلقة.مشريمأغهمودرماإلذارةمإديمأنم
درادةماهلقاطلماظدميغراصقةمومايرطقةماظلؽاغقةمظلؽانماٌـارقماظلؽـقةماظعؿراغقةم
اىدؼدةم()Z.H.U.Nمييماظصدؼؼقةم(دغةمس.م)1987مومييماظعـؿاغقةم(عؽاويم
م،م)1989ممبدؼـةموػرانمضدم ُطؿِؾَتِممبؼاربةماجؿؿاسقةم–معفـقة،مذاتمصائدةمألطـرم
عنمدؾب.
و مطذظك ،مصنن ممتت معن مجفة مدرادة ماٌـطؼة ماظصـاسقة ماحملقطقة مباٌدؼـةم
باسؿؾارػا مجزءّا مأطقدّا معن مػذه ماظضواحي ماىدؼدة ،معن مخالل مععاؼـة ماظشغل،م
واظـزوحاتمومتدصقمتؾادلماٌوادم(وظدماظعوجةم)1979مجيبماظؿلفقلمأغهمملمؼؼمم
اىغراصقون مبلؼة معؼاربة متؿعؾق مبؿـظقم مو مدري مػذه ماٌـارق ماًاصة م(اظـشاراتم
اٌؿعؾؼة مباٌواغي مأو مباٌطارات ،ماظؾـاؼات ماظؼاسدؼة ماظؽربى ،ماظؿففقزاتم
اى اععقة )...معن مجفة مأخرى .مو مباخؿصار ،مصنن مػذه ماجملؿوسات ماظلؽـقةم
اىدؼدة مو ماحملقطة مباٌدن ممتـل محبؽم مأذؽاهلا مووزائػفا م"ضطقعة مسـقػة مععم
اظضواحي ماظؿؼؾقدؼة ماظيت مطاغت متعؽس متفؿقش ماظلؽان ماىزائرؼني معن مررفم
اظـظام ماظؽوظوغقاظي" .م(بروغان مأ .مو مصؿود مب ،م )1978موصضال مسن مذظك ،مصننم
اظؿقوالتماٌلفؾةمعـذمدـواتمسؾىماظػضاءماحملاذيمظؾؿدؼـةمضدمضاعتمبؿوجقه،م
خاللمدـيتم،1990-1989ماألحباثماىغراصقةميفماواهماظـوىماظلؽاغقةماٌؿؽؿؾةم
اظواضعةمخارجماحملقطمايضري،مومالمرؼبمأنمػذهماظدواوؼرماٌؿقضرةماىدؼدةم
و ماحملقطة مباٌدن مهؿل مبشؽل مشري مذرسي مأراضي مػي معؾك مسؿوعي ،مو مميؽنم
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اسؿؾارػامسؾىمأغفامغوعمجدؼدمعنماإلغؿاجماظلؽينم"تؼوممبهمذبؿوسةمعنماظلؽانم
اظيتمملمؼؽنمهلامحظمايصولمسؾىمدؽنمحضري"م(بنمجؾقدمع،.م .)1988م
ومباظؿاظي،متظفرمػذهماظؿفؿعاتماظلؽاغقةماىدؼدةموماظـاغوؼةمزبؿؾػةمجدامسنم
اظؾؼقة محبؽم معوضعفا ماىغرايف مو مربؿواػا ماظلودقوظوجي مو مأذؽاهلا ماٌعؿارؼةم
وعقؽاغقزعاتممتوؼؾفا،مومػـامتربزماٌعاىةماظعؿراغقةمطالدقؽقةمشريمأغفا،مهؿلم
يف مرقاتفا مبداؼة متػؽري معمدس مسؾى مادؿؼصاءات معقداغقة معؾاذرة .متـصب مػذهم
اظعؿؾقاتمسؾىمػذاماجملؿؿعماىدؼدماظذيمؼعرفمررؼؼهمإديماظؿـشؽةماالجؿؿاسقة،م
طؿامهاولمهؾقلمردودمصعلمػمالءماظلؽانمواهماٌدؼـةماظشرسقةمومواهمدؾطاتفام
اظرمسقة مو مطذظك مواه مزبؿؾف مسؿؾقات ماظؿفقؽة ماٌـفزة مسؾى معلؿوى معوضعفمم
اظلؽين .م
داخل مػذا ماظطوق ماٌؿشؽل معن مطوطؾة معن ماظدواوؼر ماحملاذؼة مظؾؿدؼـة ماظيت،م
بطؾقعة مايال مغشلت ميف مايػاء ،مزباظػة مبذظك ماظؼواغني ماٌعؿول مبفا ،مظؽـفام
عـدذبة مأطـر مصلطـر ميف ماالضؿصاد ماظوػراغي ،مود ماظعائالت ماظيت مال ممتؾك مدؽـام
عالئؿا،مأوماظعائالتماظيتمأسقدمإدؽاغفامعنمررفماظلؾطاتماحملؾقة،مومطذظكم
اظعائالت مذات ماظدخل ماٌؿودط مأو متؾك ماظيت مغزحت معن ماظرؼف معؾفؽا مهلا مدونم
متققز.موميفمػذاماالواه ،ممتـلمدرادةمدوارمسنيماظؾقضاءماظؿابعمظؾؾدؼةماظلاغقام
(دراو مر ،م )1990ماظـؿوذج ماٌـاظي مظؾؿقؾقل ماظعؿراغي ،مو محيؿاج مػذا ماظؿقؾقلم
بطؾقعةمايالمإديمهلنيميفمخطوتهماٌـففقة .م
أعامصقؿامؼؿعؾقمباظشؽلماظـاغيمعنماظلؽنماجملؿؿعميف ماظضواحي ،مصننماألعرم
خيصماظؿعاوغقاتماظعؼارؼةماظيتمػيميفمغفاؼةماٌطافمسؾارةمسنموزءاتمسادؼةم
ذات مرابع مدؽين مراق مزبصص مظؾطؾؼات ماالجؿؿاسقة ماظودطى مو ماظراضقة محقثم
ؼؽونممترطزػاماٌػضلمضرؼؾامعنماحملاورماظؽربىمظؾطرقم(بؾققارةمق.م .)1990م
و مميؽن ماإلذارة مإدي مأن ماظعدؼد معن ماظؿعاوغقات مضد مأغشؽت معع مذظك مداخلم
اظـلقجماظعؿراغيمٌدؼـةموػرانم(علؾم.س .مبوزادةمف،م)1990معلفؿةمبذظك ميفم
ادؿػادماٌلؿودعماظعؼاريمظؾؾؾدؼة .م
وميفمطلمػذهماياالتمربلماظدرادة،مصننمتوجهمأحباثماظطؾؾةموماألداتذةم
طذظك ،مطان مادؿفابة مظؾرشؾة ميف ماٌعرصة ماظعؾؿقة مظؾدؼـاعقؽقة ماظعؿراغقة ماحملؾقة.م
ظؽن ،مو معع ماألدف ،مصنن مجل مػذه ماألسؿال ماىاععقة متؾؼى مذبفوظة مأو مبعقدةم
اٌـال،مأيمالبدمعنماالسرتافمجبلاعةماظعؿلماظذيمعنماٌػروضماظؼقاممبهميفماواهم
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تداولماٌعؾوعاتمبنيماهلقؽاتماٌؽؾػةمبؿفقؽةماٌدؼـة،مومباظؿـؿقةماالضؿصادؼةم
وماالجؿؿاسقة،مومبؿلقريماجملالمايضريمومبنيماهلقؽاتماٌعـقةمباظؾقثم
اإلغؿاجماظعؾؿقني .م

وم

 .IIمبعض ذأوجه ذاإلخًالالت ذالوظقػقة ذالعؿرانقة ذاملدجؾة ذداخلذ
احلضارةذالوهرانقة م
أ-ماخًاللذجماليذمًعؾقذبالدقادةذالعؼاروةذالػاقدةذلالندجام م

ؼؾدو مأن ماظدوظة مو مطذا ماجملؿوسات ماحملؾقة مطاغت مإدي محد ماآلن معـشغؾةم
باظؿطوؼر ماجملاظي مظؾلؽن ماٌؾـى ماىدؼد ،مذي ماظؿفلقد ماألطـر مدفوظة ،مبدلم
االػؿؿاممبؿقلنيماظلؽنماٌؾـىماظؼدؼمماٌوجودمداخلماٌدؼـة.مومؼػلرمػذاماالخؿقارم
بشؽلموادعماٌشاطلماظعدؼدةماٌرتؾطةمحباظةماظؿؽوؼخمtaudificationمظؾلؽنماٌؾـىم
اظؼدؼممباطؿظازمعلاطـهمباظـاس .م
صػيمعدؼـةمعـلمعدؼـةموػرانمحقثماظؿؿؾكماظعؼاريمػومعؾكمسؿوعيمضدمؼلفلم
طل مأغواع ماظؿصرف ميف ماألغلفة ماظعؿراغقة ،مصاظؿوزؼع مشري ماٌربر مظؾؿقالت مذاتم
اٌلاحات ماظؽؾرية م(اٌكرب ،ماٌلؿودسات ،ماٌصاغع ،ماظورذات…) معن مررفم
اظلؾطاتماحملؾقةموماظشرسقةمبػضلمضاغونماظؿـازلمسنمأعالكماظدوظةماظصادرمدـةم
 ،1981مضد مغؿج مسـه مهوؼل معلاحات موادعة معن ماظرتطة ماظعؿوعقة مسبو ماظؼطاعم
اًاص ،ممما مصعب مبشؽل محاد مو مبصػة مإذياظقة متلقري ماألرض مو مطذظك مأيم
تدخلمظؿفقؽةماهلقاطلماظعؿراغقةماٌؾـقة .م
طؿامؼؾدو،معنمجفةمأخرى،مأغهمالمتوجدمضقؿةمادؿعؿالماظرتابمايضريموم
طؿامالمتوجدمأؼةمضواغنيمتـظممبشؽلمصعالمػذاماٌقدان.مومضدمزفرت،ميفماٌؿاردةم
اظقوعقة مخالل مسشرؼة ماظؿلعقـقات ،مضقؿة ماالدؿعؿال مػذه ،مظؾرتاب مايضري،م
بصػةمشريمععؼوظةمبلؾبمأغهممبدؼـةموػرانماٌلاطنماظيتمتـؿؿيمظؾـلقجماظعؿراغيم
اظؼدؼم ماألطـر مضربا معن ماٌرطز ماالضؿصادي مظؾؿدؼـة مطاغت مػي ماألضل مشالءا محبؽمم
تدػورماظؾـاؼاتموماألمثانماظؾلكةماظيتمحددتميفمعللظةمتـازلماظدوظةمظألصرادمسنم
األعالكماظعاعة.مومؼرتؾطمػذاماالخؿاللمأؼضا،مباظؼرارماظلقاديماٌرطزيموماٌؿؿـلم
يفمعؾاذرةمإسادةمبقع،مباألحرىمتصػقةمبلدعارمبلكة،ماألعالكماظعؼارؼةماظيتمػيم
عؾؽقةمذياسقةمورـقة .م
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ب -ذادًعادة ذودط ذاملدوـة ذ :ذالوظائف ذاملركزوة ذاليت ذجيبذ
تردقخفاذ ذ
حيؿػظ مودط ماٌدؼـة ماٌوروث مسن ماظػرتة ماالدؿعؿارؼة مباظـػوذ ماجملاظي مغػلهم
تؼرؼؾا،مظؽـهمالمؼؾعبماظدورماٌـوطمبهمإالمبصعوبةم(إعؽاغقةمبؾوشهمومدفوظؿفا،م
االزدحام،مشالءماظرتابماظصاحلمظؾؿفارة،مرػوحمسؾىماحملقطمباظودطمظؾـشاراتم
اظؿفارؼة مو ماًدعات) ميف موجه ماظـؿو ماظدميغرايف ،مو ماظؿودع ماظػضائي مو مدوءم
اظؿففقزماظـليبمظألحقاءماحملقطةمبه،مومظؾؿـارقماظلؽـقةماظعؿراغقةماىدؼدة،موم
ظؾدواوؼر ماحملضرة ،مو مظؾقوت ماظؼصدؼر ،مو ماظؿفزءات ماظؼاغوغقة مو ماظؿعاوغقاتم
اظعؼارؼة .م
إنمإسطاءمحقوؼةمجدؼدةمظودطماٌدؼـةمظؾقضريةماظوػراغقةماظذيمؼواجهمحاظقام
ضقؼاميفمذباظه،مميرمحؿؿامسربمتردقخمغشاراتهماظؿفارؼةماظعاظقةمومسربماظؾقثم
سنمعلاحاتمسؼارؼةمضابؾةمظدسممػذهماظوزائف.مومؼؿعؾقماألعر،معـطؼقا،مظؾقصولم
سؾى م"غزع ماظؿوزقػقة" مسؾى مغطاق موادع مسن مذبؿوسة معن ماٌلاحات ماٌؾـقةم
(ورذات ،معصاغع ،معكرب ،مأرضي معفؿؾة مباٌدؼـة ،معلاحات مخاظقة مإثر مهطمم
اظعؿارات ،مأرضي مصائضة مو معلؿعؿؾة مبشؽل متلعػي معن مررف ماظلؽان ماظؼارـنيم
مبفاذاةماظشوارع )...ماظلقؽةماالدؿعؿالمحقثمأنموجودػاميفمضؾبمذبالمحضريم
عرطزيمؼؾدومضدمواوزهماظزعن .م
وماظلمالماٌطروحميفمذبؿؾةمؼؿعؾقممبعرصةمإعؽاغقةماعؿالكماظلؾطاتماظعؿوعقةم
اإلرادةماظلقادقةميفمادؿعادةمسنمررؼقماظشرسقةماظؼاغوغقةمػذهماٌلاحاتماظعؿوعقةم
اٌؾـقة ،مو ماظيت مبقعت مبـؿن مخبس مبػضل مضاغون مدـة م 1981ماظذي مؼـص مسؾىم
اظؿـازل مسن مأعالك ماظدوظة .مو ميف مدؾقل متشؽقل مجدؼد ميؼقؾة مسؼارؼة محضرؼةم
حؼقؼقة م :متؾدو مػذه ماالدؿعادة مضرورؼة محبؽم مأن مػذه ماجملاالت ماظيت مميؽـفام
ادؿؼؾال ماظؿففقزات ماىؿاسقة م(عدارس ،مإطؿاظقات ،معراطز مصققة ،مػقاطلم
ثؼاصقة)...ممبؼدارمعامتلؿؼؾلماظؿففقزاتماظؿفارؼةموماًدعاتمػيمسدميةماظوجودم
بشؽلمصظقعمودطماٌدؼـةماحملصور .م
ومايالمػذه،مصننموجودمػذهماظـشاراتماظؿفارؼةماألوظقةمومطذاماظعاظقة،مػيم
ظوحدػا مضادرة مسؾى متدسقم ماظوزائف ماٌرطزؼة مٌدؼـة موػران .مشري مأن متردقخم
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اظوزائفماىفوؼةمظؾقاضرةمؼؿطؾبمعلؾؼامجفدمسظقمميفمصقاغةماظلؽن،موهلنيم
ظؾشؾؽاتماٌكؿؾػة،مومطذاماظؿطؾققماظصارممظؾؼواغنيماٌعدةميفمعقدانماظعؿران .م
حيدثمػذاميفمحنيمأنماظعدؼدمعنماٌلموظنيماظلقادقنيماحملؾقني،مومؼلاسدػمم
يف مذظك معفـددون مععؿارؼون مو ماٌكؿصون ماحملؾقون ميف ماظؿفقؽة ماظعؿراغقة...م
ؼؿوػؿون...مباألػؾقةمايضرؼةماٌؿودطقةمٌدؼـةموػران .م
وميفمايؼقؼة،مؼؿعؾقماألعرمضؾلمطلمذيءمبنسادةمبـاءماظصورةمذاتفامظؾؿدؼـةم
و مإسادة متلدقس مبشؽل مذاعل ماظؿلقري ماياظي مظؾؿدؼـة ،مو ميف مػذا ماٌلؾك ،مصننم
هؼقق متؾك ماٌفؿة مػو مبعقد ماٌـال .مو مسؾى مأؼة محال ،متعؿرب مادؿعادة ماجملالم
اٌرطزيميفمطلمعؽانمعنماظعاملمسؿالمجادا،مومػيممبدؼـةموػرانمذاتمأوظقة،م
ومخباصةمومأنماظوزقػةماظلؽـقةميفمػذاماجملالماٌرطزيمالمزاظتمإديماآلنمذاتم
أػؿقةمباظغة .م
ومإديمجاغبمػذاماظعؿلماألوظي،مميؽنمإلسادةمتفقؽةمودطماٌدؼـةمايضريمأنم
تؿودع مظؿشؿل م"اجملاالت ماٌرطزؼة ماىوارؼة" ،مأي مسبو مأضاصي ماٌراحلم
ظألنؾوداطلوغقني،معـلمأحقاءمؼغؿورادنيم(حيمدانمبقارمدابؼا مومحيماظـصرم
(درب ماظقفود مدابؼا) مو محؿى مبعض مضطاسات محي مدقدي ماهلواري م(العارؼنم
دابؼا)،مودطماٌدؼـةماألصؾي.مرؾعامصػيماواهمػذهماجملاالتماظؼرؼؾةمعنمودطم
اٌدؼـةم حقثمغالحظمحاظقا،متطورامسػوؼامومعؾـوثامظؾعدؼدمعنماظـشاراتماظؿفارؼةم
وماًدعاتمذاتماظـوسقةمايضرؼةماظعاظقةم(عؽاتبماظدرادات،معؼراتماجؿؿاسقةم
ظؾؿمدلات،مصـادق،معؼاػي،موطاالتمظؾلقاحة،مصقاصة،مبـوك،مسقاداتمرقؾةم
زبؿصة،موطاالتمتلعني،موارةمباىؿؾة،معؽاتبمظؾؿصدؼرموماالدؿرياد)...محقثم
ؼعودمإغشائفاميفمشاظبماألحقانمإديمعؾادرةماظؼطاعماًاص .م
إنممثنماٌرتماٌربعميفمػذهماٌـارقماحملقطةمباظودطماٌـكػضمغلؾقامدـةم1992م
ؼػلرميفمذبؿؾهمػذهماظـزسةميفماظؿـؾقتماظذيمؼطؾعمذقؽامصشقؽامحيمؼغؿورادنيم
عـال،مومؼؿفاوزمذظكمإديمذارعمعلؿغاٍ،ميفماواهمحيمبالرو .م

ج -ذالدجل ذالًجاري ،ذودقؾة ذإلعادة ذتـظقم ذاجملال ذالعؿرانيذ
الوهرانيذيفذوجهذانػجارذالًجارةذبالًجزئة ذ

ظألزعةماالضؿصادؼةماظيتمؼعقشفاماظؾؾدماغعؽاداتمعـطؼقةمسؾىماٌدؼـة،مومعنم
ثممصننماألزعةماظيتمتعرصفاماياضرةمػيمضؾلمطلمذيءمأزعةمخؾقمعـاصبمسؿلم
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حبؽممتوضفمإغشاءماٌصاغعموماغلقابماظدوظةمعنمسدةمأضلاممظؾـشاطماالضؿصاديموم
االجؿؿاسي ممما مؼػلر ،مبصػة مواضقة ،ماغػفار ماظـشارات ماظؿفارؼة ماظيت مبدأتم
تؼوممباظؿغقريماظؿدرجييمظوجهمايقاةمذاتفامبفذهماألحقاءماظلؽـقةماهلادئة.مومأعامم
تؽاثرمػذهماحملالتماظؿفارؼةماظيتمتضاسفمسددػامخاللمدـواتم،1992-1990م
ؼربز مال مرباظة مدور مػقاطل ماظؿلقري ماإلداري ماحملؾي مأدادي ميف مإسادة متـظقمم
اهلقؽؾة ماظؿفارؼة مداخل مطل ماظؿفؿع ماظلؽاغي محبؽم مدؾطة ماظؼرار ماحملؾي ماظيتم
متؾؽفا مػذه ماهلقاطل ،ميف مذبال ماظؿوزؼع ماٌعقاري مداخل ماٌؾين ،مظؾؿقالتم
اظؿفارؼةموماًدعات .م
ظؼدمغؿجمسنمأزعةماظدوظةمبطقعةمايالمتراجعميفمتطؾققماظـصوصماظؼاغوغقة.م
وضدمأثرمذظكمسؾىماظصورةمذاتفامظؾؿدؼـةماظيتمهاولميفمغفاؼةماٌطافمأنموؿدبفام
تدرجيقامسبوممنوذجمسؿراغيمظؾؾدمعؿكؾف.موميفماظواضع،مصننماظؿطؾققماٌؿلاػلم
جملؿوع ماظؼواغني ميف مػذا ماٌقدان ،معع مأػؿقة ماظرػاغات ماظعؿراغقة مو ماألزعةم
االضؿصادؼةموماالجؿؿاسقة،موماظؿطورماظلرؼعمظؾـشاطماظؿفاريمباٌدؼـةمطؾفامسواعلم
تضاصرتمسؾىمإحداثمعضاسػةمصوضوؼةمظؾؿفارةموماًدعاتماظيتمػيميفماظـفاؼةم
تؼعد مأطـر مايقاة مايضرؼة م(عضاسػة مايواغقت مو ماألطشاك ،موجوارؼة مو مشريم
رؾقعقةمظؾؿؿاجرماٌؿشابفة،موأَضرارمعؿـوسة،موشرفمحوّظتمإديمربالتموارؼة،م
اسبصارماٌلؿودعماظعؼاري،مارتػاعمغلؾةماالحؿاللمظؾغرفمومإغشاءمغشاراتمشريم
عالئؿة مظؾطابع ماظلؽين مظؾعدؼد معن ماألحقاء مو ماالرتػاع ماظزائد مشري ماظؼاغوغيم
ظؾؾـاؼات.)...موميفمػذاماظلقاق،مصننماإلصالحماظؿفاريماٌؼررمسؾىمإثرماظؿقرؼرم
االضؿصادي،مومباإلضاصةمإديماٌـحماٌعؼولمظؾلفلماظؿفاريمظؾذؼنمرؾؾوه،موماظؿـوؼعم
اٌؿفريموماٌؿابعةماىدؼةمظؽلماظـشاراتماٌرخصمهلا،مضدمتلفمميفماظػرزمبنيم
طل مسؿؾقات مإغشاء مظؾـشارات ميف مػذا ماٌقدان .مو مبطؾقعة مايال ،مصنن ماهلدفم
اٌطؾوب مػو مإسادة مػقؽؾة ماظػضاء ماٌؾين مبؿـؾقت مزبؿؾف ماألصـاف ماظؿفارؼةم
باألحقاءمومباظؿاظيموضعمتراتؾقةميفمتـظقممزبؿؾفمأحقاءماجملالمايضري.موميفم
اظـفاؼة،مودرماإلذارةمإديمأنمميؽنمظؾضرؼؾةماحملؾقة،معـؾؿامؼعؿلمبهميفمزبؿؾفم
أضطارماظعامل،مأنمتؽونمودقؾةمسؿؾقةموصعاظةميفمتشفقعمأومتـؾقطمظؾعضماٌـشكتم
اظؿفارؼةمداخلمذبؿوعماألغلفةماظعؿراغقةموحؿىمتؾكماٌوجودةمباظضواحيماظيتم
ػيميفمرورماظؿؽوؼن .م
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د-ذتردقخذالًؿققزذيفذاجملالذالدؽينذبالضاحقةذالوهرانقة ذ
تربزمزبؿؾفمدراداتماىغراصقةمبعضماظـزاساتماظيتمطاغتمتطؾع،موػذامعـذم
غفاؼة معرحؾة ماظـؿاغقـات ،مبداؼة ممتققز مصضائي مو ماجؿؿاسي مداخل ماجملاالتم
اظلؽـقةماىدؼدةماٌوجودةمباظضواحي.مومباسؿؿادماظردمماظؿؾلقطي،مغلؿطقعمأنم
غمطد مأن ماٌـارق ماظلؽـقة ماظعؿراغقة ماىدؼدة متشغؾفا مبشؽل مرئقلي ماظطؾؼاتم
اظودطى،مومتؼطنمباظؿفزءاتماظعادؼةموماظؿعاوغقاتماظعؼارؼةماظػؽاتماالجؿؿاسقةم
اظراضقةموماظودطى،مأعاماظؾقوتماظؼصدؼرؼةمصفيمعنمغصقبماظـازحنيمعنماظرؼف،م
ومأعاماظدواوؼرماحملضرةمصؿقؿؾفامسائالتمذاتمدخلمعؿواضعمسؾىماظعؿوم،موطذظكم
ذقؽامصشقؽاماظعائالتمذاتماظدخلماٌؿودطمبػعلمتػاضمماألزعة.مؼؿضؿنماالغلقابم
اٌاظي مظؾدوظة مإسداد مدقادة مجدؼدة مظإلدؽان ،مو ميف ماظواضع مصنن مػذا ماظؿكػقفم
اظؿدرجيي مألسؾاء ماظدوظة مؼعؼد ماٌلائل مأطـر مبلؾب مأن ماظلؽن ماىؿاسي مباٌدن،م
اظذيموضعميفماألصلمإلدؽانمومبلمثانمععؼوظةماظطؾؼاتماظودطىماظيتمتشؿغلميفم
اظؼطاع ماظعام ،مؼؼصي محاظقا مجزءا مطؾريا ،مألن ماألمثان ماظيت موضعت معن مررفم
اٌمدلاتماظعؿوعقة،ميفمبداؼةمسشرؼةماظؿلعقـقات،مطؿامتلاػممبشؽلمطؾريميفمػذام
اإلضصاءمغلؾةماظؿضكمماظؽؾريةماٌلفؾة .م
وميفمػذاماالواه،مصننمطقػقاتماظرتضقةماظعؼارؼةماظعؿوعقةمدؿفعلمعنمايرطقةم
اىغراصقةمتشؿدمحقثمدؿؿوجهمبعضماظعائالتمذاتماظدخلماٌؿودطمسبوماظلؽنم
اىؿاسيماظرتضوي،مطؿامدرتعيمبؾعضفامسبومحزامماظـوىماظلؽـقةماظعػوؼةماظيتم
ػيميفمررؼؼفامإديماظؿورقدممبققطماياضرةماظوػراغقة .م
إغفا مبال مذك  ،معللظة مأدادقة متدسو ماظلؾطة مظؾؿقرك محقث مؼربز ماإلضعافم
اظؿدرجيي مظؾطؾؼات ماظودطى ماىزائرؼة مطؿمذر مظؿؼفؼر ماجؿؿاسي ممل متؼدّر مبعدم
بشؽلمحؼقؼيماغعؽاداتهمسؾىماالضؿصادموماجملؿؿع .م

خالصة ذ
المزاظتمرباورماظؾقثماظعؿراغيماظلارؼةممبعفدماىغراصقةموماظؿفقؽةماإلضؾقؿقةم
اظؿابعمىاععةموػران م– ماظلاغقا،معوجفةمتؾعامظؾؿشاطلماٌطروحةمسؾىمعلؿوىم
سال،مومظومأنمػـاكمرباوظةمظؿودقعمولقدػامإديمذبؿوعماٌدنماظودطىمباظغربم
اىزائري .مإن مأػؿقة ماياضرة ماظغربقة ،موتؽوؼخ مبـاؼاتفا ماظؼدمية ،مو ماظؿشظيم
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ايدؼثمظؾلؽنمباظضاحقةماظوػراغقةمومنومزاػرةماظػؼرمبفا،مومادؿؽـافماظـزوحم
اظرؼػيمطؾفامعظاػرمتدصعمبنسطاءمبعضمرباورماظؾقثمأػؿقةمباظغةمغظرامظصعوبةم
اظواضعماظقوعيمظؾققاةمايضرؼة،مومظؾقاظةماإلدؿعفاظقةماٌطؾوبةميفمبعضمسؿؾقاتم
اظؿفقؽةماظعؿراغقة،مومظعدممرضىماظلؽانمأعاممتدػورماظؾقؽة،موظؼؾةماإلصغاءماٌؿـوحم
عنمررفماظلؾطاتماحملؾقةمظشؽاويماظلؽانمومظؾصعوباتماظيتمتعرصفامايرطةم
اىؿعوؼة...مومعنمجفةمأخرى،مصننماغلقابماظدوظة،مومتػؼريمضطاساتموادعةم
عن ماظلؽان ،موجو ماظالأعن مباٌدؼـة ،موحرطقة ماٌلموظني ماٌعقـني مسؾى مرأسم
اظؾؾدؼات ،مػذا ميف ماغؿظار ماالغؿكابات ماحملؾقة ...مطؾفا مسواعل مور مإدي ماظؿعؼقدم
اظشدؼدمظؿلقريماظؾؾدؼةماألطـرماطؿظازا مباظلؽانمسؾىمعلؿوىماىزائر،مممامؼػرضم
إسادةماظـظرميفموضعفاماظؼاغوغي .م
ومعنمبنيمدروبماظؾقثماظيتمميؽنمدربػا،مبنعؽاغـامذطرم:ماالغػفار ماظؽؾريم
ظؾؿفاالت ماٌؾـقة مداخل ماظلفل ماظلاحؾي ماظوػراغي ،ماظؿقضريات ماٌاظقة مإلغؿاجم
اظلؽن ماٌؾـى ،ماظؿـشؽة ماالجؿؿاسقة مظؾلؽان مو ماغؾـاق مذػـقة م"ايوعة" ميف مأضلامم
ظؾقي،موفقزمومتلقريماظؾـاءاتماظعؿراغقةماىدؼدة،ماظـزوحاتموماالدرتاتقفقاتم
اظعائؾقةمظؾقرطقةماظلؽـقة،مومأذؽالماالغدعاجميفماالضؿصادماظعؿراغي،موماظرػاغاتم
اظعؼارؼة ،متلقري ماإلضؾقم مايضري ،مو مإسادة ماالسؿؾار مظؾؿؾـى ماظلؽين ماظؼدؼم،م
تؽـقفماظضواحي،مغشلةماظؼطاعماظؿفاريماٌـظممومشريماٌـظم،مإخؿالالتمتفقؽةم
اجملال ،ماظدور ماىفوي مٌدؼـة موػران ...مػذه مذبؿوسة معن معوضوسات ماظؾقثم
وشريػاماظيتمضدمتلفممإضػاءمضوءامجدؼدامسؾىمعشاطلماٌدؼـةمومتـريماٌفـددنيم
وماإلدارؼنيموأصقابماظؼرارماحملؾقنيميفمسؿؾفمماظقوعي .م
وػو مبالذك ،مجفد معلؿقق موضروري مضد متـؿفه ميف محؼل ماظؾقث ماظعؾؿيم
جاععؿاموػران،ميفماخؿصاصاتمعؿـوسةمعـل،ماظعؿران،ماىغراصقا،ماالضؿصاد،مسؾمم
االجؿؿاع،ماظؿارؼخ،ماالغـربوظوجقا،ماظدميغراصقا،ماظؿفقؽة...مػذامباإلضاصةمإديمأنم
األحباثماٌوجودةمسؾىمعلؿواػؿامػيمشريمععروصةمصقلب،مبلمظقلتميفمعؿـاولم
اىؿقعمطذظك .م
أالمجيبمأوالماظؾدءميفمذيعمػذهماألحباث،موزبؿؾفماظدراداتماظعؿراغقةموم
اظدرادات ماظؼطاسقة ...ميف مإرار متوثقق مجفوي ماظذي مضد مؼلفم ميف متلطقد ماظوزقػةم
اظـؼاصقة مظؾقاضرة ماظيت متعرف مغؼصا معؾقوزا ميف مػذا ماٌقدان .مإن ماظعؿل ماألطـرم
أػؿقة ،مباظـلؾة مظؽل ماٌمدلات ماظرمسقة مو ماظدواوؼن ماًاصة مو محؿى مباظـلؾةم
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موميفمػذهم.ظؾلؽانمػومضرورةماظؿوجهمسبومودؼدمصورةماٌدؼـةمظؾقضريةماظوػراغقة
مباظـلؾةمظؽلمصعاظقاتم،مصننماٌفامماألطـرمأوظوؼةموماألطـرمعـطؼا،اياظةمباظذات
 مإسادةم، متؿؾكص ميف مذبؿوسة معن ماألسؿال ماألوظقة معـل مصقاغة ماٌدؼـة،اٌدؼـة
م،االسؿؾارمظؾـلقجماظعؿراغيموموفقزهموماظؿوزقفماظػعالمظؾفقاطلماٌوجودة
مومتطؾققماظؼواغنيماظؿـظقؿقةم،ومإسادةمتـظقمماظؾـقةماظعؿراغقةمومتردقحمحقاةمايي
 م.موماظؿلقريماظصارمماإلضؾقممايضري،ظؾعؿران
م
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Bibliographie en aménagement urbain portant sur l’espace
métropolitain oranais (1975-1991) :
a- Mémoires en Géographie, option Aménagement urbain, soutenus en
langue française à l’Institut de Géographie de l’Université d’Oran :
- Bensafir, Z.- Bouabdellah, M.- Bouchentouf, A.- Hammada, M.Ould Kaddour, A.- Yahlali, B., 1975 : Etude d'un rapport arrière-pays
immédiat- ville. Le cas d'Oran. 92 p.
- Baghdadi, B.- 1977 Contribution à l'aménagement de Yaghmorassen
(Oran). Etude de la population. 85 P.
- Mekkaoui, M.- 1978 : Hay Yaghmorassen (ex- Saint Pierre, Oran).
étude de l'habitat. 70 p.
- Derrouiche, B.- 1979 : Es Sénia : la structure urbaine et ses rapports
avec la ville d'Oran. 109 p.
- Ould Laoudja, S.- 1979 : Analyse de l'espace industriel d’Es-Sénia et
ses rapports avec la ville d'Oran. 84 p.
- Si Youcef, N.- 1979 : El Hamri et Médioni: étude de deux quartiers
périphériques d'Oran. 59 p.
- Dierrar, A.- 1982 : Mutations d'Ain el Turk et problèmes induits.
66p.
- Chachoua, M.- 1982 : Essai d'approche méthodologique des
transports urbains à Oran. Etude de cas : le réseau de la R.M.A.T.V.
d'Oran. 57 p.
- Kerras, M.- 1983 : Analyse d'une ancienne cite de recasement en
transformation : Petit Lac (Oran). 47 p. -Léhiani D. 1983 : Analyse d'un
noyau ancien en voie de rénovation : La Calère d'Oran. 36 P.
- Mahcer, A.- 1983 : Etude d'un quartier en relation avec son axe
commercial : El Maqqari (ex- Saint Eugène, Oran). 56 p.
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- Rahal, J.- 1983 : Etude d'un quartier classe à rénover et son évolution
depuis 1977 : Hayel Macta (Oran). 48 p.
- Baghdali, M.- 1984 : Etude des problèmes du site et de l'extension
urbaine : le cas d'Oran.
- Dielali, D.- 1984 : Approche méthodologique d'un ancien centre à
rénover. Aspects théoriques et étude de cas de Stalingrad (Sidi Lahouari,
Oran).
- Bekhti, L.- 1986 : Gdyel : croissance urbaine et structuration de
l'espace communal.
- Khouani, A.- 1987 : Mutations dues à l'impact industriel : Le cas de
Béthioua -Ain el Biya.
- Denna, S.- 1987 .: Problèmes d'intégration d'une Z.H.U.N. dans la
ville d'Oran : Ie cas de Hay Sédikia,
- Belmokhtar, D.- 1987 : Essai d'approche méthodologique des
grandes surfaces de vente à Oran. Etude (Ie cas des Galeries et des Souks
el Fellah).
- Alami, M.- Youssefi Z.E. -1989 : Etude d'un espace péri-urbain à
l'est d'Oran. Le cas de Hay Khémisti, Emir Abdelkader et Cite Khémisti.
- Bakreti, M.- Heddi N. -1989 : Etude d'un ancien faubourg d'Oran. Le
cas d'Eckmühl. 68 p.
- Ait Ouardja, N.- Beladis T. -1989 : Etude d'une agglomération
secondaire : Douar Bendaoud (Bir el Djir) et ses problèmes d'intégration.
68p.
- Mekkaoui, M.- 1989 : Ie fonctionnement d'un nouveau quartier
urbain. Le cas de la Z.H.U.N. d'Othmania (ex- Maraval, Oran). 77p.
- Draou, R.- 1990 : Etude d'un noyau suburbain. Le cas du Douar Aïn
el Beida (Es Sénia). 67 p.
- Belhayara, G.- 1990 : Les coopératives immobilières à Es Sénia.
- Mouslim, S.- Bouzada F. -1990 : l'Analyse de L'espace urbain et
péri-urbain de la ville d'Oran : Ie cas des coopératives immobilières.
- Bouazza, K.- Khamadj Z. -1990 : Etude de la fonction et son
organisation dans l'espace : Ie cas d'Oran.
Ketita, A.-1990 : Pont Albin, un noyau d'habitat illicite aux portes de
la métropole oranaise.
- Benahar, D.- Sidi Mohamed. S. -1991 : Essai d'approche du centre
ville de la ville d'Oran.
- Faradji, D.- Abi -R -1991 : Etude des transports ferroviaires et
routiers et leur impact sur l'organisation des échanges el et sa région.
- Abdeslam, D.- Benharkal H.- 1991 : Suburbanisation agglomération
secondaire : Le cas de Nedjma (Sidi Chami).
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- El Mokretar, F.- Gacem F.-1991 : Bâti populaire à Oran. Etudes de 2
poches d'habitat spontané : Hay Louz et Douar Souakeul.
- Ouali Dada, T.-1991 .Mutations de la corniche et problèmes de
transport.
- Kadi, N.- 61991 : Hay Nasr (ex- Derb): analyse d'un quartier ancien
et central, spécialisé dans le commerce de gros à Oran.
- Cherfaoui, D.- 61991 : Structures et mutations commerciales à
Médina Jdida (Oran).

 ماظيتم، معذطرات ميف ماىغراصقا م– مذعؾة ماظؿفقؽة ماظعؿراغقة مو ماىفوؼة.ب
 م.غوضشتمباظؾغةماظعربقةممبعفدماىغراصقاموماظؿفقؽةماإلضؾقؿقةمجباععةموػران
 ماٌـارق ماظصـاسقة مظؾؾدؼة ماظلاغقا مو متلثريػا ماىفوؼةم: م1986 م- م،بؾؿربوك
 م.)(وػران
 مرباوظة مظؿقدؼد مذباالت ماظؿلثري مباظؿؽؿل ماظلؽاغيم: م1986 م.عػالح مع
م م.اظوػراغي
 محيم: مدرادة مٌـطؼة مربقطة مباٌدؼـة م: م1990 م م. معلؿاري مح-طقؾوش مم
 م.)صقؾؾودنيمومحيماألربعةمررقم(بوػران
c- Autres travaux cites dans Ie texte :

- Thompson, I. B.- 1982 : The commercial centre of Oran. 39p.- I
Occasional Papers, n°9, Glasgow University (Scotland).
- Prenant, A.- Semoud B. -1978 : Les nouvelles périphéries urbaines
en Algérie. fasc. de recherche, n°3, E.R.A. 706, Univ. Tours et Poitiers.
- Benchehida, D.- Bendjelid A.- Bouzebiba G.- Tahraoui F.- 1989
Problematique des centres-villes en Oranie (Oran et les villes moyennes),
Univ. d’Oran, ronéo, à paraître
- Bendjelid, A.- 1988 : Mécanismes de mise en place des nouveaux
noyaux d’habitat suburbains autour de la métropole régionale oranaise.
8 p., ronéo, journées scientifiques d'URBAMA, déc. 1988, Univ. Tours,
actes non publiés.
- Smaier, A.- 1989 : Les nouveaux tissus urbains d'Oran, 14 p.,
colloque sur les tissus urbains, Oran 1987, éditions ENAG, Alger.

d- Thèses soutenues en géographie et en urbanisme (1975-1991)
sur Oran
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- Semmoud, B.- 1975 : Médina Jdida : étude cartographique et
géographique d'un quartier d'Oran. Thèse de 3ème cycle, géographie,
Univ. Paris VII.
- Mekibes, B.- 1979 : La ville d'Oran : étude de géographie urbaine.
Magister (en arabe), géographie, Univ. du Caire.
- Benchehida, D.- 1980 : Les activités industrielles de l'agglomération
oranaise. Thèse de 3ème cycle, géographie, 206 p., Univ. Oran.
-Tidjane, B.-1983 : Manufacturing industries in the Oran region of
Algeria, Phd, geography, Univ. Manchester.
- Tahraoui, F.- 1984 : Si Salah (ex- Les Planteurs) : difficultés
d'intégration urbaine d'un quartier d'Oran. Thèse de 3ème géographie,
189 p., Univ. Tours.
- Gerroudj, T.- 1991 : Oran. Ville moderne. Mémoire probatoire, 55
p., urbanisme, Univ. Louvain.
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