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ذ*عابدذبنذجؾقد
ذ**إدروسذبنذذفقدة

ماظؾقث معنمدػم1هلذا مؼرعيمإديمتؼدؼممخالصةمذبؿوسة معنمجفة صانم:مصفو
م ماظلاغقا ماظعؿراغقةمجباععة ماظؿفقؽة مو م–اظؾقوثماظيتمغوضشتممبعفدماىغراصقة

،مومعنمجفةمثاغقةمؼربزم1991عـذمأوادطماظلؾعقـاتمإديمغفاؼةمدـةممذظكم،وػران
مباجملالم مدفؾت ماظيت محلادقة ماألطـر ماظوزقػقة ماالخؿالالت معن ذبؿوسة

باالسؿؿادمسؾىماظؿارؼخمايدؼثممػاايضريماظوػراغي.مومسباولمعنمجفؿـامتػلري
مظؾؿدؼـةمومطذظكمسؾىماظؿوجفاتماىدؼدةمظؾؿؿدؼن.

م ماظؾقوث مػذه مجل مسـدمإن ماىغراصقا مرؾؾة مبفا متؼدم معذطرة مسن مسؾارة ػي
وماظؿفقؽةماىفوؼة،مم2اخؿؿاممعرحؾةمتؽوؼـفم،ميفماخؿصاصاتماظؿفقؽةمايضرؼة

م مأداتذة مإغؿاج معن مصفي ماظؾؼقة مايضرؼةمم–أعا ماٌؼارعة مسؾى مؼلؿغؾون باحـني
يماظوػراغقة،موماحملددةمػـامبؾؾدؼاتموػرانم:موػران،ماظلاغقا،مبؽرماىري،مدقد

اظشقؿي،محاديمبوغقف،محاديمبنمسؼؾة،ماظؽرعة،معلرشني،ماٌردىماظؽؾري،م
مسنيماظرتك،مبودػر.

                                                                                                              
مصرغلامم–جاععةمتورممL.A.365-CNRS, URBAMAمجاععةموػران،مومسضوم*

**
مجاععةموػرانم 
 .1998م–ععةموػرانمجام-.1معؼالمعـشورمباظؾغةماظػرغلقةميفمذبالماىغراصقاموماظؿفقؽةمظوػران،مرضمم1
مأغظرمضائؿةماٌراجعماظواردةمباظؾقؾؾقوشراصقام2
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طاغتمرباورماظؾقثميفماظؿفقؽةمايضرؼةميفمبداؼةمأعرػامذاتمرابعمورؼيبم
بلؾبمشقابمأحباثمدابؼةميفمػذاماٌقدان،ماظؿـؼلماظؽـريمظؾلؽانمايضرموايضرم

ماٌر ماألحقاء مظؿـوع مطذظك مو ماٌؿعددةماىدد، ماياجات مرؾقعة مو مدرادؿفا اد
مواٌؿوضعةميفمذبالمععرصةمومهؾقلماظـلقجماظعؿراغيماظوػراغي.

مموال مادؿفابتمعذطراتماىغراصقة معا مغادرا مأغه ماظؿلفقل معن معنمبد اٌعدة
اظؾاحـنيمظؾطؾؾاتمم–ررفماظطؾؾةمومطذظكماألحباثماحملضرةمعنمررفماألداتذةم

مةمظؾدراداتمأومعنمررفماىؿاساتماحملؾقة.اٌؼدعةمعنمررفمعؽاتبماظورـق
متوجقهم مزرصقة، موبصػة مادؿطاست ماظيت مػي موحدػا ماظشكصقة صاالتصاالت
بعضماألسؿالماظعؾؿقةمبغقةماإلدفاممبشؽلمعؿواضعميفمدراداتماظؿفقؽةمٌكؿؾفم
ماظلابؼةم ماىفوؼة ماٌدؼرؼة موضعؿفا ماظيت ماظدرادات متؾك موػران، معدؼـة أحقاء

معـؿظؿةميفماظرتبصاتماٌقداغقةمم3(ECOTECٌؽؿبماظدراداتم) مبصػة ماٌشارطة أو
م) ماىفوؼة محقثمباذرتماٌدؼرؼة مربددة مأعاطن مبوضعمزبططاتمCADATيف )

متوجقفقةمظؿـظقممسؿرانماٌدن.

.Iذحماورذاليحثذاملػضؾةذلدىذمعفدذاجلغرافقةذوذالًفقىةذاإلقؾقؿقةذ

م مبادؿــاء مو مظؾودط ماىقدة مباٌعرصة مؼؿعؾق ماظذي مصننماظـصقب اٌدروس،
م مإدي مترعي مطاغت مضد ماإلدفاعات ماٌؼاربات مباظؿقؾقلمهلني ماٌرتؾطة اٌـففقة

ومطذامولقدػاميفماٌقدان.مومؼوضحمػذاماظؿوجهماٌؽاغةماٌؿـوحةميفمػذامماظعؿراغي
اظؾقثمظؾعروضماظيتمتعؾقمسؾىمزبؿؾفماٌذطراتماظيتمغوضشت،مومطذامظؾؿؼدؼمم

ؼةمباإلخؿالالتمايضرؼةماظيتمدفؾـاػاميفماجملالماظرتطقيبمظؾعضماألصؽارماٌؿعؾ
مايضريماظوػراغي.

ذإذؽالقاتذالًحؾقلذلؾـدقجذالعؿرانيذالؼدومأ.ذ

مثالثم ميف ممتت مضد ماظؼدؼم ماظعؿراغي مظؾـلقج ماٌؿعرضة ماظؾقث معؼاربة إن
مإذياال:اواػاتمرئقلقةم

                                                                                                              
 ؼؿعؾقماألعرمباألحقاءماظوػراغقةمبقغؿورادنيم)دانمبقارمدابؼا(،مايؿري،معدؼوغي،ماٌؼطعم)طاررومدابؼا(.م3
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ذدرادةذاألحقاءذاملفؿشةذدابؼاذ.1
ماٌوجو مباألحقاء ماظدرادة مُتؾَؿِتمدبؿصمػذه مطؿا ماظعؿراغي ماحملقط مداخل دة

متؼرؼؾا،م محصرػا مميؽن ماظيت متؾك ممبعـى ماالدؿعؿارؼة ماظػرتة مغفاؼة معع حدوده
م.داخلمأوممبقاذاةماظشارعماحملقطماظـاغي

فامذاتمأدؾوبؿظلمدرادةمزبؿؾفموحداتماظؾـقةماظعؿراغقةمٌدؼـةموػرانميفمثص
مرابعمجاععيمباٌطؾق.

سؾىمسؿؾقةمهلنيمأداظقبماٌؼاربةمومغؼدماألدواتمومباظػعل،مضدموضعماظؿلطقدم
اإلحصائقةماظيتموضعتميفمعؿـاولماظطؾؾةموماظؾاحـنيمعنمررفمزبؿؾفماهلقؽاتم

ماظؿؼـقةموماإلدارؼة.
إنمجلماٌذطراتمضدممتلؽتمبؿوزقفماٌعاؼريماظؽالدقؽقةمظؾؿقؾقلماظعؿراغيم

م مإنمدرادةماحملؿمػي:اظـالثمو ماظـشارات. ماياوي،ماظلؽن،ماظلؽانمو وىمو
ماظدراداتمأطـرممومضؾطماٌمثراتمتظفرمظدىمعمظػيوطذظكمعلؿوىماظؿففقزم ػذه

صلطـرمطؿؿرؼنمؼلؿحمهلممبنخضاعمععارصفممظؾؿفربة،مومطذظكمضدرتفممسؾىمععاىةم
ماٌعطقاتموماظؿصوؼرماٌؿعؾقمبردمماًرائط.

ماظلؽنماٌؾينمو مبشؽلمخاصميفماظضواحيممسؾىماظعؿوم،مصدرادة ػيمععززة
موم ماظؾـاؼاتم: معلؿوىمأذؽال مػائالمسؾى ماظيتمتعرفمهوال مو مدابؼا، اٌفؿشة

(مأومحيماظؾالغؿريم)رفراوي،مف.،م1983ؼؿعؾقماألعرمحبيمبقيتمالكم)طراس.مم.م
م(.1984

ذإىلذذ.2 ذالدـوات ذمر ذعؾى ذاليتذحتولت ذالؼدمية ذالضواحي حتؾقل
ذأحقاءذحؼقؼقة

  ؾىمتوزقفمزبؿؾفماٌعاؼريمومبصرفماظـظرمسنماٌؼاربةماٌـففقةماٌمدلةمس
مباألحرىمتـؾقتم مأو موجود ممسقتمبنبراز مضد ماظطرؼؼة مػذه مصنن مسؾىمتؼارعفا و
ذبؿوسةمعنماحملاورماظؿفارؼةمذاتمادؿعدادمإذعاسيماظيتمتؾعب،مأومضدمتؾعب،م

ماٌ ماٌرطزيميف مظؾؿفال مباظـلؾة ماظـاغوي ماظؿفاري ماظؼطب مدور ماظؼرؼب، لؿؼؾل
ما مؼلري مو ماىفوؼة. ماظؿفارؼةمظؾقضرية ماظشوارع معن مطؾرية مذبؿوسة مسؾى ألعر

اظؽربىمذاتماظطابعماإلذعاسيماظعابرمظألحقاءم:مايؿريمومعدؼوغيم)ديمؼودفم
م مػدىمن.م1983(،ماٌؼريم)ربصر،مأ.،م1979ن. مو ماألطؿقلم)باطرؼيتمم. مأو )

م.(1989



 2001أصرؼلمم-،جاغػيم13مسددمتإغلاغقا

12 

ذ.ذاملؼاربةذالوظقػقةذلألحقاءذاملركزوني.3

مإديماظؿع ماظرئقلقة ماظوزقػقةمترعيماإلذؽاظقة رفمسؾىمػوؼةمربدداتماٌرطزؼة
ٌكؿؾفماظػضاءاتماظؿقؿقةماٌوجودةمداخلماظـلقجماظعؿراغيماظوػراغي.موميفمػذهم

م مرطز مضد ماألصؽار مدري مصنن ماىفازماياظة، مغوسقة مو مرؾقعة مسؾى ماٌعرصة، سؾى
ماظؾاحثميفم االضؿصاديماٌؿـلميفماظـشاراتماظؿفارؼةموماًدعات.ضدمحاولمأؼضا

ظؾؿفالماٌرطزيماٌعينمباظدرادةمأيمضؾطمدرجةمادؿعؿالممذعاعماىغرايفاإلضؾطم
ػذهماهلقاطلماظؿفارؼةمعنمررفماظلؽانمباالسؿؿادمخاصةمسؾىمهؾقلماظؿدصؼات.م

م ماألحباثماظيتمترطز معن ماظـوع مػذا مبـػسماٌؼدارمإن مارتؾط ماٌرطزؼة معػفوم سؾى
،مذرصاويم1975)صؿودمب،مباييماظؿفاريم"اإلدالعي"ماظؼدؼممظؾؿدؼـةماىدؼدةم

ماظذيمؼؿؿػصلمحولمذوارعماألعريم1991ج،م مباٌعـىماألصؾيمو مبودطماٌدؼـة مو )
)بنمغفاد،مج.مومديمربؿدمممخقليتسؾدماظؼادر،موماظعربيمبنمعفقديمومربؿدم

ػذامباإلضاصةمإديماظعدؼدمعنماألحباثماىغراصقةموماظيتمتعاجلمصالبةمم(.1991س.م
اظيتمضدعتمبدائرةماىغراصقةميفمإرارمعشروعمحبثمزؼةماجملاالتماظؿفارؼةماٌرط

وماٌؿودطةمظؾغربماىزائريم)بنمذفقدةمد.مبنمجؾقدمذياسيمؼغطيماٌدنماظؽربىم
ضؿنماظرتبصاتماظرتبوؼةماٌـظؿةم(مومطذظكم1989ع،مبوزبقؾةمق،مرفراوي.مف،م

ؿقؼققمظدرادةماألغلفةماظعؿراغقة.مومطذظكماألعرمباظـلؾةمظؾدـوؼاموماظيتمتؿعرضم
،موممبـادؾةمذظكممتمرؾعمبطاضةمعؾوغةمظودطمعدؼـةم1981اظؿفاريماظيتمأسدمدـةم

ماإلدؽؿالغ ماىاععات مإحدى مررف معن ماظؿفاري ماىغراصقةمدوػران م)دائرة ؼة
م(.1981دائرةمجاععةمضالدؼو،مم–جباععةموػرانم

م مصؼد مذظك، مسن ماهلواريموصضال مدقدي ميي مادؿــائقة معؽاغة خصصت
مدابؼا(، معرمم)العارؼن مسؾى مهول ماظذي مو مسشر ماظؿادع ماظؼرن ميف ماٌدؼـة ودط

م مباإلضاصة مػذا ماألحقاء مطؾاضي محي مإدي ماإلػؿالاظلـوات معنممإدي مظؾعدؼد اٌػفوم
موزائػهمعـذماالدؿؼالل.

صاظوزقػةماظلؽـقةمباظذاتمضدمتعرضتمظؾؿؼؾصمبلؾبماظغقابماظواضحمظلقادقةم
ماظؼ مظألحقاء ماالسؿؾار مإسادة مسؾى متؼوم معـؾؿامسؿراغقة مذظك، مإدي مأضػـا موإذا دمية.

مدقديم ميي ماظؿارخيقة ماظصروح متدػور مباىزائر، مأخرى مأعاطن ميف حيدث
اهلواري،موماغفقارماظؾـاؼاتمومطذظكماظؿدعريماٌربعجمظؾعؿاراتمعنمررفماظلؾطاتم
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اظعؿوعقةماحملؾقةمندمأنمطلمػذهماظعؿؾقاتمضدمأدفؿتميفمتؼؾقصمومبشؽلمطؾريةم
مي.حظريةمدؽـاتمػذاماي

اظذيمؼعؿربم"سؿؾقةمودؼدمسؿراغي"مماظؿدعريماإلراديموماٌؿواصلمظؾعؿاراتإنم
ؼرتجمميفمػذاماياظةمباظذات،مطلماٌلداةماظيتمتعرصفاماظلقادةماظعؿراغقةمباىزائرم

اٌؼاربةماظيتمضاممبفاماىغراصقونميفمذبالمععاىةماألغلفةماظعؿراغقةماٌوروثة.مإنم
(م1984اظقـؼرادماظذيمالمؼزالمعلؽوغام)جقاللمد،معلتميفمذاتماظوضتمضطاعمدط

مطذظكمضطاعمالمطاظريماظذيمتعرضم مظعؿاراتهم)يقاو متدعريمطؾرية ي،مد.مغظعؿؾقة
مم(.1989 مخصصت مصؼد ماظلقاق، مػذا ميف ماٌؾينو ماظلؽن مإلذؽاظقة معؽاغة مطذظك

ألولمماظؼدؼم،مومإلسادةمإدؽانماظعائالتماظـُؿَرحََّؾة،موميفمػذاماإلرار،مضدمتطرق،مو
ماٌمظػونم ماالجؿؿاسقةعرة مٌؿارداتفم مو مإدؽاغفم مأسقد ماظذؼن، مصعل م،مواهظردود

موممل معنمررفماظلؾطاتماظعؿوعقة. مإدؽاغفم مإسادة ؼعرف،مععماألدف،ممسؿؾقة
سؾىمم1992اظؿصؿقمماألوظيمهلذهماظػؽرةماظغـقة،معنمؼؼومممبؿابعؿفامإديمحدودمدـةم

مباإلدراكماىق مؼلؿح دمالدرتاتقفقاتماظػؽاتماالجؿؿاسقةماألضل،محقثمطانمضد
مايضرؼةماظؼارـةمباألغلفةماظعؿراغقةماظؼدميةمومظلؾوطاتفا.

آخر،مومػومحيمؼغؿورادنيماياظيم)دانمبقارمدابؼا(معشؽؾةمحيمطؿامؼطرحم
)عؽاويمماياظيمعنمخاللمتدػورمدؽـهماٌؾينبلؾبمعوضعهماٌؿاخممظودطماٌدؼـةم

م(.مطؿاممتمعمخّراماظؼقام1977ظلؽانم)بغداديمب.ماٌؿزاؼدمباماطؿظازهومم(1978م.م
مأطـرمترطقزامحولم هؾقلماهلقاطلماظؿفارؼةمظؾؾقعممبؼاربةمعـففقةممماثؾةمظؽـفا

باىؿؾةمذاتماإلذعاعماىفويماظؾارزمييماظـصرم)اظدرب،محيماظقفودمدابؼا(م
غةمععمودطماٌدؼـةماياظيمباٌؼار"مظوأعامم"االدؿؼرارماجملاظي(.م1991)ضاضيمن،م

،متربزمإسادةماالدؿؼاللاظـؿوماىغرايفموماظدميغرايفماظذيمسرصؿهمعدؼـةموػرانمعـذم
متفقؽةم ماظؿقديمايؼقؼيمظعؿؾقة مسؾىمأغفا مباظودط ماحملقطة ماألحقاء مػذه ػقؽؾة
عدؼـةمذاتمإذعاعمذباظيمميسمخاللمعرحؾةمأوادطماظؿلعقـقاتمأطـرمعنممخلةم

معالؼنيمداطنمعنماجملؿوسةماىفوؼة.

ذإذؽالقةذالضواحيذاحلضروةذاجلدودةب.ذ

عماظـاغيمعنماٌؼارباتمظؾلؽنماظذيمؼؿكذمذؽلمصضاءاتمجدؼدةمهقطمإغهماظـو
معؿودطة،م مأو مطاغت مطؾرية ماىزائرؼة، ماٌدن مبنيمذيقع معشرتك مػو مو باٌدن،

موحؿىمصغرية.
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ماٌؾقثمأوالمإديم ماظيتمتؿشؽل،متعرضمػذا مو يفمععاىؿهمظؾضواحيماىدؼدة
لؽـقة.مومظعلماظلمالماظرئقليماٌطروحمؼفدفمإديماظؿلاؤلمحولمعدىماظػضاءاتماظ

ماٌـػعقةم ماظدغقاعقؽقة ماظـوعمعنماظلؽنمظؾـزوحماٌؿدصقماظذيمأحدثؿه ادؿفابةمػذا
مٌشؽ مربؿؿل ميل مباألحرى مأو ماٌؾينظؾعؿران، مظؾلؽن ماظلؽاغي ماالطؿظاز مؾة

مسؾى موادع مبشؽل ماظرتطقز ممت ماظلؾب مهلذا مو ماٌوروث. ايرطقةممايضري
مهلذهمماىغراصقة ماظؿففقزات مبـؼص ماٌؿعؾؼة مظؾؿللظة ماظؿعرض مبدل ظؾؼارـني

مإدعاجهميفماجملالم مطذا اظػضاءاتماظلؽـقةماىدؼدة،مأيمعللظةمتشؽلماييمو
ماظعؿراغي،مػذامعنمجفة.

ماىاغبمعنماٌللظةمػومعشرتكمبنيمط ملومعنمجفةمأخرى،مغالحظمأنمػذا
ماظعؿراغقةماى موجودماٌـارقماظلؽـقة مسؾىمأؼهمحال،مصننمسدم مو مباىزائر. مممدؼدة

مع، م)صؿاؼر ماىوارؼة ماظؿففقزاتماىؿاسقة ميفمإناز ماظؿلخريماٌلفل مممم(م1991أو
ضدمسززمعنمعرطزؼةماجملاالتماظؿفارؼةماظرئقلقة.مشريمأغهمودرماإلذارةمإديمأنم

ؽـقةماظعؿراغقةمدرادةماهلقاطلماظدميغراصقةمومايرطقةماظلؽاغقةمظلؽانماٌـارقماظل
(مومييماظعـؿاغقةم)عؽاويم1987(مييماظصدؼؼقةم)دغةمس.مZ.H.U.Nاىدؼدةم)

عفـقة،مذاتمصائدةمألطـرمم–(ممبدؼـةموػرانمضدمُطِؿَؾِتممبؼاربةماجؿؿاسقةم1989م،م
 عنمدؾب.

مباٌدؼـةم ماحملقطقة ماظصـاسقة ماٌـطؼة مدرادة مجفة معن ممتت مصنن مطذظك، و
معن مأطقّدا مجزّءا ماظشغل،ممباسؿؾارػا مععاؼـة مخالل معن ماىدؼدة، ماظضواحي ػذه

(مجيبماظؿلفقلمأغهمملمؼؼمم1979واظـزوحاتمومتدصقمتؾادلماٌوادم)وظدماظعوجةم
م)اظـشاراتم ماًاصة ماٌـارق مػذه مدري مو مبؿـظقم متؿعؾق معؼاربة مبلؼة اىغراصقون
ماظؿففقزاتم ماظؽربى، ماظؼاسدؼة ماظؾـاؼات مباٌطارات، مأو مباٌواغي اٌؿعؾؼة

ماظلؽـقةماى ماجملؿوسات مػذه مصنن مباخؿصار، مو مأخرى. مجفة معن اععقة...(
مععم مسـقػة م"ضطقعة مووزائػفا مأذؽاهلا محبؽم ممتـل مباٌدن ماحملقطة مو اىدؼدة

م ماىزائرؼني ماظلؽان متفؿقش متعؽس مطاغت ماظيت ماظؿؼؾقدؼة مررفماظضواحي عن
م مب، مصؿود مو مأ. م)بروغان ماظؽوظوغقاظي". مص1978اظـظام مذظك، مسن موصضال ننم(

اظؿقوالتماٌلفؾةمعـذمدـواتمسؾىماظػضاءماحملاذيمظؾؿدؼـةمضدمضاعتمبؿوجقه،م
،ماألحباثماىغراصقةميفماواهماظـوىماظلؽاغقةماٌؿؽؿؾةم1990-1989خاللمدـيتم

  واوؼرماٌؿقضرةماىدؼدةماظواضعةمخارجماحملقطمايضري،مومالمرؼبمأنمػذهماظد
ماحملقط مأراو مبشؽلمشريمذرسي مباٌدنمهؿل مميؽنمة مو معؾكمسؿوعي، ضيمػي
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عنماإلغؿاجماظلؽينم"تؼوممبهمذبؿوسةمعنماظلؽانماسؿؾارػامسؾىمأغفامغوعمجدؼدم
م(.1988اظيتمملمؼؽنمهلامحظمايصولمسؾىمدؽنمحضري"م)بنمجؾقدمع.،م

ومباظؿاظي،متظفرمػذهماظؿفؿعاتماظلؽاغقةماىدؼدةموماظـاغوؼةمزبؿؾػةمجدامسنم
م مو ماىغرايف معوضعفا محبؽم ماٌعؿارؼةماظؾؼقة مأذؽاهلا مو ماظلودقوظوجي ربؿواػا

وعقؽاغقزعاتممتوؼؾفا،مومػـامتربزماٌعاىةماظعؿراغقةمطالدقؽقةمشريمأغفا،مهؿلم
م معقداغقة مادؿؼصاءات مسؾى معمدس متػؽري مبداؼة مرقاتفا مػذهميف متـصب عؾاذرة.

اظعؿؾقاتمسؾىمػذاماجملؿؿعماىدؼدماظذيمؼعرفمررؼؼهمإديماظؿـشؽةماالجؿؿاسقة،م
ردودمصعلمػمالءماظلؽانمواهماٌدؼـةماظشرسقةمومواهمدؾطاتفامهاولمهؾقلممطؿا

معوضعفمم معلؿوى مسؾى ماٌـفزة ماظؿفقؽة مزبؿؾفمسؿؾقات مواه مطذظك مو اظرمسقة
ماظلؽين.

ماظيت،م مظؾؿدؼـة ماحملاذؼة ماظدواوؼر معن مطوطؾة معن ماٌؿشؽل ماظطوق مػذا داخل
ماظؼ مبذظك مزباظػة مايػاء، ميف مغشلت مايال مظؽـفامبطؾقعة مبفا، ماٌعؿول واغني
م ماظوػراغي،مود ماالضؿصاد ميف مصلطـر مأطـر ممتؾكمدؽـامعـدذبة اظعائالتماظيتمال

مطذظكم معنمررفماظلؾطاتماحملؾقة،مو مإدؽاغفا ماظعائالتماظيتمأسقد عالئؿا،مأو
مدونم مهلا ماظرؼفمعؾفؽا متؾكماظيتمغزحتمعن مأو ماٌؿودط اظعائالتمذاتماظدخل

م ماالواه،متققز. ميفمػذا ماظلاغقاممو ماظؿابعمظؾؾدؼة مسنيماظؾقضاء مدوار متـلمدرادة
م مر، ماظؿقؾقلم1990)دراو مػذا محيؿاج مو ماظعؿراغي، مظؾؿقؾقل ماٌـاظي ماظـؿوذج )

مبطؾقعةمايالمإديمهلنيميفمخطوتهماٌـففقة.
مصننماألعرم مباظشؽلماظـاغيمعنماظلؽنماجملؿؿعميفماظضواحي، مؼؿعؾق مصقؿا أعا

يتمػيميفمغفاؼةماٌطافمسؾارةمسنموزءاتمسادؼةمقاتماظعؼارؼةماظغخيصماظؿعاو
محقثم ماظراضقة مو ماظودطى مدؽينمراقمزبصصمظؾطؾؼاتماالجؿؿاسقة ذاتمرابع

م(.1990ؼؽونممترطزػاماٌػضلمضرؼؾامعنماحملاورماظؽربىمظؾطرقم)بؾققارةمق.م
م مأغشؽت مضد ماظؿعاوغقات معن ماظعدؼد مأن مإدي ماإلذارة مميؽن مداخلمو مذظك عع

ماظـلقجماظعؿراغيم مف، مبوزادة موػرانم)علؾم.س. مبذظكميفم1990ٌدؼـة معلفؿة )
مادؿػادماٌلؿودعماظعؼاريمظؾؾؾدؼة.

وميفمطلمػذهماياالتمربلماظدرادة،مصننمتوجهمأحباثماظطؾؾةموماألداتذةم
ماحملؾقة.م ماظعؿراغقة مظؾدؼـاعقؽقة ماظعؾؿقة ماٌعرصة ميف مظؾرشؾة مادؿفابة مطان طذظك،

ماأل مػذه مجل مصنن ماألدف، معع مو مظؽن، ماىاععقة مبعقدةمسؿال مأو تؾؼىمذبفوظة
اٌـال،مأيمالبدمعنماالسرتافمجبلاعةماظعؿلماظذيمعنماٌػروضماظؼقاممبهميفماواهم
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     بؿفقؽةماٌدؼـة،مومباظؿـؿقةماالضؿصادؼةممتداولماٌعؾوعاتمبنيماهلقؽاتماٌؽؾػة
وم     موماالجؿؿاسقة،مومبؿلقريماجملالمايضريمومبنيماهلقؽاتماٌعـقةمباظؾقث

ماإلغؿاجماظعؾؿقني.

.IIذداخلذم ذاملدجؾة ذالعؿرانقة ذالوظقػقة ذاإلخًالالت ذأوجه بعض
ماحلضارةذالوهرانقة

ملالندجاماخًاللذجماليذمًعؾقذبالدقادةذالعؼاروةذالػاقدةذم-أ

مإدي مطاغت ماحملؾقة ماجملؿوسات مطذا مو ماظدوظة مأن معـشغؾةممؼؾدو ماآلن حد
ماجملاظي ماىدؼدمباظؿطوؼر ماٌؾـى مبدلمظؾلؽن مدفوظة، ماألطـر ماظؿفلقد مذي ،

ماالخؿقارومؼػلرمػذامم.االػؿؿاممبؿقلنيماظلؽنماٌؾـىماظؼدؼمماٌوجودمداخلماٌدؼـة
ظؾلؽنماٌؾـىممtaudificationبشؽلموادعماٌشاطلماظعدؼدةماٌرتؾطةمحباظةماظؿؽوؼخم

ماظؼدؼممباطؿظازمعلاطـهمباظـاس.
ؼلفلمموعيمضداريمػومعؾكمسؿصػيمعدؼـةمعـلمعدؼـةموػرانمحقثماظؿؿؾكماظعؼ

مظؾؿقالتمذاتم ماٌربر مشري مصاظؿوزؼع ماظعؿراغقة، ماألغلفة ماظؿصرفميف مأغواع طل
م ماظؽؾرية ماظورذاتاٌلاحات ماٌصاغع، ماٌلؿودسات، مررفم…)اٌكرب، معن )

اظلؾطاتماحملؾقةموماظشرسقةمبػضلمضاغونماظؿـازلمسنمأعالكماظدوظةماظصادرمدـةم
مهوؼلمعل1981 مسـه مغؿج مضد ماظؼطاعم، مسبو ماظعؿوعقة ماظرتطة معن احاتموادعة

مأيم مطذظك ماألرضمو متلقري مإذياظقة مبصػة مو محاد مبشؽل مصعب ممما اًاص،
متدخلمظؿفقؽةماهلقاطلماظعؿراغقةماٌؾـقة.

طؿامؼؾدو،معنمجفةمأخرى،مأغهمالمتوجدمضقؿةمادؿعؿالماظرتابمايضريموم
ومضدمزفرت،ميفماٌؿاردةمم.طؿامالمتوجدمأؼةمضواغنيمتـظممبشؽلمصعالمػذاماٌقدان

ماظؿ مسشرؼة مخالل مايضري،ماظقوعقة مظؾرتاب مػذه، ماالدؿعؿال مضقؿة لعقـقات،
بصػةمشريمععؼوظةمبلؾبمأغهممبدؼـةموػرانماٌلاطنماظيتمتـؿؿيمظؾـلقجماظعؿراغيم
محبؽمم مشالءا ماألضل مطاغتمػي مظؾؿدؼـة ماالضؿصادي ماٌرطز معن مضربا ماألطـر اظؼدؼم

انماظؾلكةماظيتمحددتميفمعللظةمتـازلماظدوظةمظألصرادمسنمتدػورماظؾـاؼاتموماألمث
اظعاعة.مومؼرتؾطمػذاماالخؿاللمأؼضا،مباظؼرارماظلقاديماٌرطزيموماٌؿؿـلماألعالكم

يفمعؾاذرةمإسادةمبقع،مباألحرىمتصػقةمبلدعارمبلكة،ماألعالكماظعؼارؼةماظيتمػيم
معؾؽقةمذياسقةمورـقة.
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ذالوظائفذ-ب ذ: ذاملدوـة ذودط ذجيبذذادًعادة ذاليت املركزوة
ذذتردقخفا

مغػلهم ماجملاظي مباظـػوذ ماالدؿعؿارؼة ماظػرتة مسن ماٌوروث ماٌدؼـة مودط حيؿػظ
مدفوظؿفا،م مبؾوشهمو م)إعؽاغقة مإالمبصعوبة ماٌـوطمبه تؼرؼؾا،مظؽـهمالمؼؾعبماظدور

ماظرتابماظصاحلمظؾؿفارة،مرػوحمسؾىماحملقطمباظودطمظؾـشاراتماالزدحام ،مشالء
ماًد مو مدوءماظؿفارؼة مو ماظػضائي ماظؿودع مو ماظدميغرايف، ماظـؿو موجه ميف عات(

اظؿففقزماظـليبمظألحقاءماحملقطةمبه،مومظؾؿـارقماظلؽـقةماظعؿراغقةماىدؼدة،موم
ماظؿعاوغقاتم مو ماظؼاغوغقة ماظؿفزءات مو ماظؼصدؼر، مظؾقوت مو ماحملضرة، ظؾدواوؼر

ماظعؼارؼة.
ةماظذيمؼواجهمحاظقامإنمإسطاءمحقوؼةمجدؼدةمظودطماٌدؼـةمظؾقضريةماظوػراغق

م سربمتردقخمغشاراتهماظؿفارؼةماظعاظقةمومسربماظؾقثمضقؼاميفمذباظه،مميرمحؿؿا
سنمعلاحاتمسؼارؼةمضابؾةمظدسممػذهماظوزائف.مومؼؿعؾقماألعر،معـطؼقا،مظؾقصولم
ماٌؾـقةم ماٌلاحات معن مذبؿوسة مسن موادع مغطاق مسؾى ماظؿوزقػقة" م"غزع سؾى

مأرضيمعفؿؾة معكرب، معصاغع، مهطممم)ورذات، مإثر معلاحاتمخاظقة باٌدؼـة،
ماظؼارـنيم مررفماظلؽان متلعػيمعن مبشؽل معلؿعؿؾة مو مصائضة مأرضي اظعؿارات،

اظلقؽةماالدؿعؿالمحقثمأنموجودػاميفمضؾبمذبالمحضريمم(...مبفاذاةماظشوارع
معرطزيمؼؾدومضدمواوزهماظزعن.

اظعؿوعقةموماظلمالماٌطروحميفمذبؿؾةمؼؿعؾقممبعرصةمإعؽاغقةماعؿالكماظلؾطاتم
اإلرادةماظلقادقةميفمادؿعادةمسنمررؼقماظشرسقةماظؼاغوغقةمػذهماٌلاحاتماظعؿوعقةم

م مخباٌؾـقة، مبـؿن مبقعت ماظيت ممسو مدـة مضاغون مؼـصمسؾىمم1981بػضل اظذي
محضرؼةم مسؼارؼة ميؼقؾة مجدؼد متشؽقل مدؾقل ميف مو ماظدوظة. مأعالك مسن اظؿـازل

محب مضرورؼة ماالدؿعادة مػذه متؾدو م: مأنحؼقؼقة ماجملاالتماظيتمميؽـفاممؽم ػذه
مػقاطلم مصققة، معراطز مإطؿاظقات، م)عدارس، ماىؿاسقة ماظؿففقزات ادؿؼؾال

اظؿففقزاتماظؿفارؼةموماًدعاتمػيمسدميةماظوجودمملثؼاصقة...(ممبؼدارمعامتلؿؼؾ
مبشؽلمصظقعمودطماٌدؼـةماحملصور.

ومايالمػذه،مصننموجودمػذهماظـشاراتماظؿفارؼةماألوظقةمومطذاماظعاظقة،مػيم
متردقخم مأن مشري موػران. مٌدؼـة ماٌرطزؼة ماظوزائف متدسقم مسؾى مضادرة ظوحدػا
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اظوزائفماىفوؼةمظؾقاضرةمؼؿطؾبمعلؾؼامجفدمسظقمميفمصقاغةماظلؽن،موهلنيم
معدةميفمعقدانماظعؿران.ظؾشؾؽاتماٌكؿؾػة،مومطذاماظؿطؾققماظصارممظؾؼواغنيماٌ

حيدثمػذاميفمحنيمأنماظعدؼدمعنماٌلموظنيماظلقادقنيماحملؾقني،مومؼلاسدػمم
ماظعؿراغقة...م ماظؿفقؽة ميف ماحملؾقون ماٌكؿصون مو مععؿارؼون معفـددون مذظك يف

مػؿون...مباألػؾقةمايضرؼةماٌؿودطقةمٌدؼـةموػران.وؼؿ
   ـاءماظصورةمذاتفامظؾؿدؼـةموميفمايؼقؼة،مؼؿعؾقماألعرمضؾلمطلمذيءمبنسادةمب

مصننم ماٌلؾك، ميفمػذا مو ماظؿلقريماياظيمظؾؿدؼـة، متلدقسمبشؽلمذاعل مإسادة و
ماجملالم مادؿعادة متعؿرب محال، مأؼة مسؾى مو ماٌـال. مبعقد مػو ماٌفؿة متؾك هؼقق
    اٌرطزيميفمطلمعؽانمعنماظعاملمسؿالمجادا،مومػيممبدؼـةموػرانمذاتمأوظقة،م

قػةماظلؽـقةميفمػذاماجملالماٌرطزيمالمزاظتمإديماآلنمذاتمومخباصةمومأنماظوز
مأػؿقةمباظغة.

إلسادةمتفقؽةمودطماٌدؼـةمايضريمأنمومإديمجاغبمػذاماظعؿلماألوظي،مميؽنم
م ماٌراحلمؿظؿشتؿودع مأضاصي مسبو مأي ماىوارؼة"، ماٌرطزؼة م"اجملاالت ل

مؼغؿورادنيم)حيمدانمبقارمدابؼا ومحيماظـصرممظألنؾوداطلوغقني،معـلمأحقاء
م محي مضطاسات مبعض محؿى مو مدابؼا( ماظقفود م)العارؼنم)درب ماهلواري دقدي

ماجملاالتماظؼرؼؾةمعنمودطم مػذه مصػيماواه مرؾعا دابؼا(،مودطماٌدؼـةماألصؾي.
حقثمغالحظمحاظقا،متطورامسػوؼامومعؾـوثامظؾعدؼدمعنماظـشاراتماظؿفارؼةماٌدؼـةم

)عؽاتبماظدرادات،معؼراتماجؿؿاسقةموماًدعاتمذاتماظـوسقةمايضرؼةماظعاظقةم
ظؾؿمدلات،مصـادق،معؼاػي،موطاالتمظؾلقاحة،مصقاصة،مبـوك،مسقاداتمرقؾةم
زبؿصة،موطاالتمتلعني،موارةمباىؿؾة،معؽاتبمظؾؿصدؼرموماالدؿرياد...(محقثم

مؼعودمإغشائفاميفمشاظبماألحقانمإديمعؾادرةماظؼطاعماًاص.
م1992احملقطةمباظودطماٌـكػضمغلؾقامدـةمإنممثنماٌرتماٌربعميفمػذهماٌـارقم

مصشقؽامحيمؼغؿورادنيم ؼػلرميفمذبؿؾهمػذهماظـزسةميفماظؿـؾقتماظذيمؼطؾعمذقؽا
معـال،مومؼؿفاوزمذظكمإديمذارعمعلؿغاٍ،ميفماواهمحيمبالرو.

ذالعؿرانيذذ-ج ذاجملال ذتـظقم ذإلعادة ذودقؾة ذالًجاري، الدجل
ذالوهرانيذيفذوجهذانػجارذالًجارةذبالًجزئة

معنم ماظؾؾدماغعؽاداتمعـطؼقةمسؾىماٌدؼـة،مو ظألزعةماالضؿصادؼةماظيتمؼعقشفا
ثممصننماألزعةماظيتمتعرصفاماياضرةمػيمضؾلمطلمذيءمأزعةمخؾقمعـاصبمسؿلم
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حبؽممتوضفمإغشاءماٌصاغعموماغلقابماظدوظةمعنمسدةمأضلاممظؾـشاطماالضؿصاديموم
ماظـشارا ماغػفار مواضقة، مبصػة مؼػلر، ممما ماظيتمبدأتماالجؿؿاسي تماظؿفارؼة

ومأعاممتؼوممباظؿغقريماظؿدرجييمظوجهمايقاةمذاتفامبفذهماألحقاءماظلؽـقةماهلادئة.م
،م1992-1990تؽاثرمػذهماحملالتماظؿفارؼةماظيتمتضاسفمسددػامخاللمدـواتم

م مػقاطل مدور مرباظة مال متـظقممؼربز مإسادة ميف مأدادي ماحملؾي ماإلداري اظؿلقري
م مداخل ماظؿفارؼة مطاهلقؽؾة مدؾطة ماظلؽاغيمحبؽم ماظؿفؿع ماحملؾيماظيتمل اظؼرار

مظؾؿقالتم ماٌؾين، مداخل ماٌعقاري ماظؿوزؼع مذبال ميف ماهلقاطل، مػذه متؾؽفا
ماظؿفارؼةموماًدعات.

ظؼدمغؿجمسنمأزعةماظدوظةمبطقعةمايالمتراجعميفمتطؾققماظـصوصماظؼاغوغقة.م
بفامداٌطافمأنموؿموضدمأثرمذظكمسؾىماظصورةمذاتفامظؾؿدؼـةماظيتمهاولميفمغفاؼة

ميفماظواضع،مصننماظؿطؾققماٌؿلاػلم مو تدرجيقامسبوممنوذجمسؿراغيمظؾؾدمعؿكؾف.
ماألزعةم مو ماظعؿراغقة ماظرػاغات مأػؿقة معع ماٌقدان، مػذا ميف ماظؼواغني جملؿوع
االضؿصادؼةموماالجؿؿاسقة،موماظؿطورماظلرؼعمظؾـشاطماظؿفاريمباٌدؼـةمطؾفامسواعلم

اظيتمػيميفماظـفاؼةمدعاتمػةمصوضوؼةمظؾؿفارةموماًتضاصرتمسؾىمإحداثمعضاس
مشريم مو موجوارؼة ماألطشاك، مو مايواغقت م)عضاسػة مايضرؼة مايقاة مأطـر تؼعد
رؾقعقةمظؾؿؿاجرماٌؿشابفة،موَأضرارمعؿـوسة،موشرفمحّوظتمإديمربالتموارؼة،م

ماٌلؿودعم اظعؼاري،مارتػاعمغلؾةماالحؿاللمظؾغرفمومإغشاءمغشاراتمشريماسبصار
ماظؼاغوغيم مشري ماظزائد ماالرتػاع مو ماألحقاء معن مظؾعدؼد ماظلؽين مظؾطابع عالئؿة

م مسؾىمإثر ماظلقاق،مصننماإلصالحماظؿفاريماٌؼرر ميفمػذا مو اظؿقرؼرمظؾؾـاؼات...(.
االضؿصادي،مومباإلضاصةمإديماٌـحماٌعؼولمظؾلفلماظؿفاريمظؾذؼنمرؾؾوه،موماظؿـوؼعم

راتماٌرخصمهلا،مضدمتلفمميفماظػرزمبنيماٌؿفريموماٌؿابعةماىدؼةمظؽلماظـشا
ماهلدفم مصنن مايال، مبطؾقعة مو ماٌقدان. مػذا ميف مظؾـشارات مإغشاء مسؿؾقات طل

م مبؿـؾقت ماٌؾين ماظػضاء مػقؽؾة مإسادة مػو ماظؿفارؼةماٌطؾوب ماألصـاف زبؿؾف
باألحقاءمومباظؿاظيموضعمتراتؾقةميفمتـظقممزبؿؾفمأحقاءماجملالمايضري.موميفم

عـؾؿامؼعؿلمبهميفمزبؿؾفماإلذارةمإديمأنمميؽنمظؾضرؼؾةماحملؾقة،مماظـفاؼة،مودر
أضطارماظعامل،مأنمتؽونمودقؾةمسؿؾقةموصعاظةميفمتشفقعمأومتـؾقطمظؾعضماٌـشكتم
اظؿفارؼةمداخلمذبؿوعماألغلفةماظعؿراغقةموحؿىمتؾكماٌوجودةمباظضواحيماظيتم

مػيميفمرورماظؿؽوؼن.
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ذبالضاحقةذالوهرانقةذتردقخذالًؿققزذيفذاجملالذالدؽينذ-د

تربزمزبؿؾفمدراداتماىغراصقةمبعضماظـزاساتماظيتمطاغتمتطؾع،موػذامعـذم
ماجملاالتم مداخل ماجؿؿاسي مو مصضائي ممتققز مبداؼة ماظـؿاغقـات، معرحؾة غفاؼة
مومباسؿؿادماظردمماظؿؾلقطي،مغلؿطقعمأنم اظلؽـقةماىدؼدةماٌوجودةمباظضواحي.

ماظعؿراغقة ماظلؽـقة ماٌـارق مأن ماظطؾؼاتممغمطد مرئقلي مبشؽل متشغؾفا اىدؼدة
ماظؿعاوغقاتماظعؼارؼةماظػؽاتماالجؿؿاسقةم متؼطنمباظؿفزءاتماظعادؼةمو اظودطى،مو
اظراضقةموماظودطى،مأعاماظؾقوتماظؼصدؼرؼةمصفيمعنمغصقبماظـازحنيمعنماظرؼف،م
ومأعاماظدواوؼرماحملضرةمصؿقؿؾفامسائالتمذاتمدخلمعؿواضعمسؾىماظعؿوم،موطذظكم

االغلقابمدخلماٌؿودطمبػعلمتػاضمماألزعة.مؼؿضؿنمقؽاماظعائالتمذاتماظذقؽامصش
م مإسداد مظؾدوظة ماظؿكػقفماٌاظي مػذا مصنن ماظواضع ميف مو مظإلدؽان، مجدؼدة دقادة

م ماىؿاسي ماظلؽن مبلؾبمأن مأطـر ماٌلائل مؼعؼد ماظدوظة مألسؾاء باٌدن،ماظؿدرجيي
تشؿغلميفمودطىماظيتماظطؾؼاتماظععؼوظةماظذيموضعميفماألصلمإلدؽانمومبلمثانم

مررفم معن موضعت ماظيت ماألمثان مألن مطؾريا، مجزءا محاظقا مؼؼصي ماظعام، اظؼطاع
اظعؿوعقة،ميفمبداؼةمسشرؼةماظؿلعقـقات،مطؿامتلاػممبشؽلمطؾريميفمػذاماٌمدلاتم

ماإلضصاءمغلؾةماظؿضكمماظؽؾريةماٌلفؾة.
عنمايرطقةموميفمػذاماالواه،مصننمطقػقاتماظرتضقةماظعؼارؼةماظعؿوعقةمدؿفعلم

ؿدمحقثمدؿؿوجهمبعضماظعائالتمذاتماظدخلماٌؿودطمسبوماظلؽنمشاىغراصقةمت
اىؿاسيماظرتضوي،مطؿامدرتعيمبؾعضفامسبومحزامماظـوىماظلؽـقةماظعػوؼةماظيتم

مػيميفمررؼؼفامإديماظؿورقدممبققطماياضرةماظوػراغقة.
مذك مبال ماإلضإغفا محقثمؼربز مظؾؿقرك ماظلؾطة متدسو مأدادقة معللظة عافم،

مبعدم متؼّدر ممل ماجؿؿاسي مظؿؼفؼر مطؿمذر ماىزائرؼة ماظودطى مظؾطؾؼات اظؿدرجيي
مبشؽلمحؼقؼيماغعؽاداتهمسؾىماالضؿصادموماجملؿؿع.

ذخالصة

المزاظتمرباورماظؾقثماظعؿراغيماظلارؼةممبعفدماىغراصقةموماظؿفقؽةماإلضؾقؿقةم
موػرانم مسم–اظؿابعمىاععة مظؾؿشاطلماٌطروحة متؾعا علؿوىمؾىماظلاغقا،معوجفة

سال،مومظومأنمػـاكمرباوظةمظؿودقعمولقدػامإديمذبؿوعماٌدنماظودطىمباظغربم
ماظؿشظيم مو ماظؼدمية، مبـاؼاتفا موتؽوؼخ ماظغربقة، ماياضرة مأػؿقة مإن اىزائري.
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مادؿؽـافماظـزوحم مبفا،مو ماظػؼر مزاػرة مومنو ماظوػراغقة ايدؼثمظؾلؽنمباظضاحقة
اورماظؾقثمأػؿقةمباظغةمغظرامظصعوبةماظرؼػيمطؾفامعظاػرمتدصعمبنسطاءمبعضمرب

اظواضعماظقوعيمظؾققاةمايضرؼة،مومظؾقاظةماإلدؿعفاظقةماٌطؾوبةميفمبعضمسؿؾقاتم
اٌؿـوحماظؿفقؽةماظعؿراغقة،مومظعدممرضىماظلؽانمأعاممتدػورماظؾقؽة،موظؼؾةماإلصغاءم

مايرطةمعنمررفم مظؾصعوباتماظيتمتعرصفا اظلؾطاتماحملؾقةمظشؽاويماظلؽانمو
ؿعوؼة...مومعنمجفةمأخرى،مصننماغلقابماظدوظة،مومتػؼريمضطاساتموادعةماى

مرأسم مسؾى ماٌعقـني ماٌلموظني موحرطقة مباٌدؼـة، ماظالأعن موجو ماظلؽان، عن
ماظؿعؼقدم مإدي مور مسواعل مطؾفا ماالغؿكاباتماحملؾقة... ماغؿظار ميف مػذا اظؾؾدؼات،

وىماىزائر،مممامؼػرضمباظلؽانمسؾىمعلؿمااظؾؾدؼةماألطـرماطؿظازاظشدؼدمظؿلقريم
مإسادةماظـظرميفموضعفاماظؼاغوغي.

اظؽؾريمماالغػفاردربػا،مبنعؽاغـامذطرم:مومعنمبنيمدروبماظؾقثماظيتمميؽنم
م مإلغؿاجمظؾؿفاالت ماٌاظقة ماظؿقضريات ماظوػراغي، ماظلاحؾي ماظلفل مداخل اٌؾـقة

ميف م"ايوعة" مذػـقة ماغؾـاق مو مظؾلؽان ماالجؿؿاسقة ماظؿـشؽة ماٌؾـى، مأضلامماظلؽن
ظؾقي،موفقزمومتلقريماظؾـاءاتماظعؿراغقةماىدؼدة،ماظـزوحاتموماالدرتاتقفقاتم
اظعائؾقةمظؾقرطقةماظلؽـقة،مومأذؽالماالغدعاجميفماالضؿصادماظعؿراغي،موماظرػاغاتم
ماظؼدؼم،م ماظلؽين مظؾؿؾـى ماالسؿؾار مإسادة مو مايضري، ماإلضؾقم متلقري اظعؼارؼة،

ماظؼطاعما ظؿفاريماٌـظممومشريماٌـظم،مإخؿالالتمتفقؽةمتؽـقفماظضواحي،مغشلة
ماظؾقثم معوضوسات معن مذبؿوسة مػذه موػران... مٌدؼـة ماىفوي ماظدور اجملال،
 وشريػاماظيتمضدمتلفممإضػاءمضوءامجدؼدامسؾىمعشاطلماٌدؼـةمومتـريماٌفـددنيم

موماإلدارؼنيموأصقابماظؼرارماحملؾقنيميفمسؿؾفمماظقوعي.
موض معلؿقق مجفد مبالذك، ماظعؾؿيموػو ماظؾقث محؼل ميف متـؿفه مضد روري

جاععؿاموػران،ميفماخؿصاصاتمعؿـوسةمعـل،ماظعؿران،ماىغراصقا،ماالضؿصاد،مسؾمم
مباإلضاصةمإديمأنماالجؿؿاع،ماظؿارؼخ،ماالغـربوظوجقا،ماظدميغراصقا،ماظؿفقؽة ...مػذا

األحباثماٌوجودةمسؾىمعلؿواػؿامػيمشريمععروصةمصقلب،مبلمظقلتميفمعؿـاولم
مقعمطذظك.اىؿ

أالمجيبمأوالماظؾدءميفمذيعمػذهماألحباث،موزبؿؾفماظدراداتماظعؿراغقةموم
م ميفمإرار ماظدراداتماظؼطاسقة... مجفويمتوثقق متلطقد ميف مؼلفم اظوزقػةماظذيمضد

م مظؾقاضرة ماألطـرماظـؼاصقة ماظعؿل مإن ماٌقدان. مػذا ميف معؾقوزا مغؼصا متعرف اظيت
ما مو ماظرمسقة ماٌمدلات مظؽل مباظـلؾة مباظـلؾةمأػؿقة، محؿى مو ماًاصة ظدواوؼن
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ظؾقضريةماظوػراغقة.موميفمػذهممصورةماٌدؼـةظؾلؽانمػومضرورةماظؿوجهمسبومودؼدم
عـطؼا،مباظـلؾةمظؽلمصعاظقاتماياظةمباظذات،مصننماٌفامماألطـرمأوظوؼةموماألطـرم
م ماألوظقة ماألسؿال معن مذبؿوسة ميف متؿؾكص مإسادةماٌدؼـة، ماٌدؼـة، مصقاغة عـل

       ظؾـلقجماظعؿراغيموموفقزهموماظؿوزقفماظػعالمظؾفقاطلماٌوجودة،مماالسؿؾار
ومإسادةمتـظقمماظؾـقةماظعؿراغقةمومتردقحمحقاةمايي،مومتطؾققماظؼواغنيماظؿـظقؿقةم

مظؾعؿران،موماظؿلقريماظصارمماإلضؾقممايضري.
م
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