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عالوةذعؿارة:ذؿدقـةذاجلزائرذيفذاؾعصرذاؾودقط ذ

متؾؽمعدؼـةماىزائرمتارخيامرقؼال.مإذمطانمهلامعردكمصقـقؼقاميفماألظػقةماألوديم
ضؾؾماٌقالد،متأدلتمسؾكمإثرهمعلؿقرـةمإطقدققمماظروعاغقةمبعدمسامم 202مضؾؾم
اٌقالد،مظؿؿققلمإديمعدؼـةمعفؿةميفمزعـمحؽؿماألباررةماظروعان.مظؼدمدعرتماٌدؼـةم
جزئقا مسؾك مؼد ماظقغداظقني مضؾؾ مأن متؾقؼ مذؽؾقا مباإلعدلارقرؼة ماظؾقزغطقة محقثم
دخؾتميف معرحؾة متارخيقة مجمفقظةمادؿؿرتمإديمغفاؼةماظػذلةماإلدالعقةماألودي.ممممم
ومطؿعظؿماٌدنماظلاحؾقة،مبؼلمتارؼخمعدؼـةماىزائرمجمفقالمإديمشاؼةمضقاممبؾؽنيم
بـمزؼري،مابـمأعرلماظؽـػدراظقةماظؼؾؾقةماظصـفاجقةمبإسادةمبـائفاميفمغفاؼةماظػذلةم
اظػارؿقةمظؿأخذمادؿمبينمعزشـة.موتدعجماٌدؼـةميفماظػضاءماظلقادلماظزؼريمثؿمبعدم
ذظؽمايؿادي،مومضدمتداولمسؾكمحؽؿفامسددمعـمأصرادماألدرةمايؿادؼة.مباظرشؿم
عـمدؼقرفاميفمؼدماٌرابطنيمٌدةمسشرمدـقات،مصإغفامرجعتمإديماظػضاءمايؿاديم
ضؾؾمأنمتلؼطمعـمجدؼدميفمؼدمسؾدماٌؤعـمبـمسؾلمضائدماٌقحدؼـ.مظؼدمذفدتم
عدؼـةماىزائرماظصراعمبنيمخؾػاءمعراطشماٌقحدؼـموبينمشاغقةماٌققرضقني.موسؾكم
اظرشؿمعـماظصراعمايػصلمواظزؼاغلمواٌرؼينمسؾقفا،مصإنماظـعاظؾةمدقطروامسؾقفام
وتقارثقا محؽؿفا مإدي مشاؼة موصقل مسروج .مظؼد مأطؿؾ مسؾد ماظرريـ ماظـعاظيبمممممممم
(تم،)0470/474موظلماٌدؼـة،ماظلقطرةماظلقادقةمواظروحقةمظؾـعاظؾةمسؾكمعدؼـةم
اىزائرميفماظعصرماظقدقط .ذ
اؾؽؾؿاتذاملػتاحقة :ماىزائرم -متارؼخماٌغربماظقدقطم– ماظـعاظيبم -ماظعؿرانم
اٌلؾؿم-ماظلالالتماظدلبرؼةم-مبؾؽنيمبـمزؼري .ذ
داؿقةذذرؼي:ذاؾوؼفذوذإعؿارذؿدقـةذاجلزائرذيفذاؾػرتةذاؾعثؿاـقة ذ
ميؽـمظـامإدراكمأػؿقةمعؤدلاتمايُؾُسميفمعدؼـةماىزائرماظعـؿاغقةمحقثمبؾغم
اظـلقج ماظعؿراغل مبلرسة مطـاصة مععؿدلة مو محقث مأصؾقت ماألراضل ماىدؼرةم
بادؿؼؾالماظؾـاؼاتماىدؼدةمضؾقؾةمذقؽامصشقؽا.مطاغتمػذهماهلقؽاتمتطؿ مإديماظؼقامم
بدورمذيمأػؿقةمبؾقغ ةميفماظؿـؿقةمايضرؼةموميفمتـظقؿمصضاءمػذهماٌدؼـةميفمغفاؼةم
اظؼرنماظلادسمسشرماٌقالديمومبذظؽممبـقفامظؾلؾطةماظعـؿاغقةماٌرطزؼةمومطذظؽم
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ظلؽانمعدؼـةماىزائرمإرارامضاغقغقامعالئؿامعـمأجؾمإنازمسؿؾقاتمسؼارؼةمضكؿةم
ظؽـفامضؾقؾةمجدا .م
هاولمػذهماظدرادةمحصرماظعالضةماظيتمميؽـمأنمتؼاممبنيماٌدؼـةمومجمؿقعم
عؤدلاتمايُؾسمومسؾكمضقءماٌعؾقعاتماٌلؿؼاةمعـمأرذقػماإلدارةماظعـؿاغقة،م
صإغـامدـلعك،مصقؿامخيصمعدؼـةماىزائر،مإديمهدؼدمعدىمحضقرمسؼدمايُؾُسمم
يفمإسادةمإسؿارماٌدؼـة .م
اؾؽؾؿات ذاملػتاحقة :معدؼـة ماىزائر م– مايُؾُس م -معؤدلة ماظؿؼقى م -مإسادةم
ػقؽؾةمسؿراغقةم-مإسادةماإلسؿارم-مرؾقشراصقام-مسـؿاغققن .م
ػوزيذبودؼة:ذوجهذؿدقـةذاجلزائرذوجواـبذؿنذؿدارفاذاؾعؿراـي م
ؼـاضش ماظؾقث مجقاغب معـ معلار ماظؿعؿرل م()processus d’urbanisationم
مبدؼـةماىزائر،معـمخاللمتلؾقطماظضقءمسؾكممناذجماظعؿرانماظيتمسرصؿفاماٌدؼـة،م
بدءاً مباٌدؼـة ماظعؿقؼة مومنقذج مسؿراغفا ،معروراً مبـؿقذج ماظؿعؿرل ماظذي مؼعؽسم
تقجفات مدؾطة ماالحؿالل ،ممبا مؼلؿفقب مالحؿقاجاتف ماظعلؽرؼة مواالضؿصادؼةم
واالجؿؿاسقة .مسؾك مأداس مػذه ماظقزائػ مأضام ماٌلؿعؿر ماظػرغلل ماظـؿط ماظقزقػلم
( )mode de fonctionاىدؼد مظؾؿدؼـة ،مواغػؿاح ماٌدؼـة مسؾك محمقطفا مسدل مذؼم
اظطرق ماظقادعة ،موإضاعة ماظلاحات ماظعؿقعقة ،معؽرداً ،مضقام معدؼـة مأوربقة متشؽؾم
اعؿداداًمظؾؿدؼـةماظؼدمية،مبعدمػدممأدقارػاموربطفامععماألحقاءمحدؼـةماظؿؽقؼـ.مثؿم
منقذجماظعؿرانماظذيمأذرصتمسؾقفمووجفؿفمدوظةماالدؿؼاللمبأذؽاظفماٌؿعددة،موصؼم
ترتقؾات مخمططات ماظؿعؿرل م( )plans d’urbanismeماظيت مسرصؿفا ماٌدؼـة معـذم
االدؿؼاللموحؿكماآلن،موعامأغؿفؿفمعـمأذؽالماظعؿرانماٌـظؿمواظعؿرانمشرلماٌـظؿ،م
وهقل ماظـؿط ماظقزقػل معـ ماظـؿط ماظذي مطان مدائداً مزعـ ماالدؿعؿار ،مإدي ماظـؿطم
اظقزقػلمعامبعدماالدؿؼالل.م
ؼشرل ماظؾقث مأؼضاً مإدي ماىقاغب ماظلؾؾقة ،ماظيت مانرت مسـ ماظعؿران مشرلم
اٌـظؿ ،موسـ مضعػ ماظلقطرة مسؾك معلارات ماظـؿق ،موضعػ ماظؿقؽؿ ميف ماظؿلقرلم
اظعؿراغل م( )gestion urbaineوسـ مصعقبة ماالدؿفابة مظؾؿققالت ماالجؿؿاسقة،م
وحاجات ماجملؿؿع مظػضاء محضري معـظؿ ،موبقؽة موإرار مععاذل محضريممممممم
()cadre de vieمعالئؿموغقسقةمحقاةمعؿفددة.
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اؾؽؾؿاتذاملػتاحقة :معدؼـةماىزائرم -معلارماظؿعؿرل م -مخمططاتماظؿعؿرلم-م
إرارموغقسقةمايقاةم-ماظؿلقرلماظعؿراغل .ذ

ؿدـيذصػرذزقتون:ذاجلزائرذاؾقوم:ذؿدقـةذتبحثذعنذؿعاملفاذاالجتؿاعقة ذ

ؼؿؿققرماٌقضقعماألدادلمهلذهماظدرادة محقلماظدؼـاعقؽقةماظعؿراغقةماىارؼةم
مبدؼـةماىزائر.موماغطالضامعـمادؿغاللماٌعطقاتماألطـرمجدةموماظقاردةميفمخمؿؾػم
األحباث،مظؽـمومباالسؿؿادمأدادامسؾكمإحصاءماظلؽانموماإلدؽانمظلـةم،2004م
ؼلعك ماٌؤظػ معـ مخالل ماألرضام مبـؼد مجمؿقسة معـ ماظصقر ماظـؿطقة مو ماألوػامم
اظلقدققظقجقة ماظؼائؿة محقل متطقر موضائع ماظؿقرني مو مإسادة ماهلقؽؾة ماالجؿؿاسقةم
مبدؼـةماىزائر.مصؾعدمإظغائفماظطروحاتماٌؿعؾؼةمباظؿضكؿماظرأدلمظؾعاصؿةموموػؿم
بؼاءمإعدادػاماظدميقشرايفمبقادطةم"اهلفرةماظرؼػقة"مصإنمصاحبماظدرادةمؼشرلمإديم
ايفؿماهلائؾماظذيمتعرصفمحرطةمصؽماالرتؾاطماظلؽينماٌالحظةمخاللماظعشرؼـم
دـةّ،مباٌقازاةمععمسؿؾقاتمتؽـقػماألذغالمذاتماظطابعماظؿفاريموماًدعاتلميفم
عـطؼة ماظقدط ماظعاصؿل مباظؿقدؼد ،مو ماظيت مأدفؿت ميف متػاضؿ معشاطؾ ماظعؿؾقةم
ايضرؼة .م
طؿامؼؼقمماٌؤظػميفماىزءماظـاغلمعـمحبـف،مبػقصمضكاعةمػذهماظؿـؼالتم
اظلؽاغقةمومطذظؽمحمؿقاػاماالجؿؿاسل،مإذمؼدلزمأنماإلضاعةمعـمجدؼدمبؾؾدؼاتم
اظلاحؾماظعاصؿلماظقاضعةمسؾكماعؿدادماألحقاءماظـرؼةمألساظلماٌدؼـةمطاغتممبؾادرةم
اظطؾؼاتماحملظقزةمعـمدؽانماظعاصؿة.مطؿامأدفؿتمبشؽؾمطؾرلماظدلاعجماظعؿقعقةم
اٌقجفةمظؾطؾؼاتماٌؿقدطةم(براعجماظؽراءموماظؾقع)ميفمغؼؾمػذهماظطؾؼاتمإديمعـارؼم
حمصقرةمومػاعشقةميفماظضاحقةماظؾعقدةمظؾعاصؿةمومباظؿاظلميفمإصراغمودطماٌدؼـةم
عـمصؽاتفماألطـرمثؼاصةمومدؼـاعقؽقة.مطؿامؼدلزماىزءماألخرلمعـمدرادؿفماظؿػاضؿم
واظؿؿقضعماظػضائلمظؾلؽـماهلشمومؼشرلمإديمرابعفماظداخؾل،ممبعـكمأغف مغؿاجم
إلضاعةمأدرمجدؼدةمتـؿلبمإديمعدؼـةماىزائرمومظقلتمضادعةمعـمخارجماظقالؼة .م
وخيؿؿؿمػذهماظدرادةمباظؿعرضمإديمبعضماالسؿؾاراتمذاتماظطابعماظعامماظيتم
تشدد مسؾك ماظؿقزؼع ماىدؼد مظؾػضاء ماظعؿراغل مذي ماظؿؿاؼز ماالجؿؿاسل مو مإديم
االغعؽاداتماالجؿؿاسقةمهلذهماظقضعقة.م م
اؾؽؾؿاتذاملػتاحقة :معدؼـةماىزائرم -مصؽماالرتؾاطماظلؽينم -محرطقةمدؽـقةم
ممتاؼزماجؿؿاسلم-مأوػاممدقدققظقجقةم-متضكؿمرأدل .ذ77
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ـورة ذصؿّود :ذاؾدالالت ذاجلدقدة ذؾؾحي ذواألذؽال ذاجلدقدة ذؾؾتعاقشذ
اؾعؿراـي.ذاؾضاحقةذاؾشرؼقةذملدقـةذاجلزائر م

تعاجل معلأظة ماظؿؿدن ميف مػذا ماظـص ماغطالضا معـ ماالدذلاتقفقات ماظيت مؼعدػام
اظلؽان ميف مزؾ ماالغغراس ماظلؽين .مؼلؿ ماظدخقل مبقادطة ممناذج ماالعؿالكم
باإلصضاءمإديماظؿؿـالتمومإديمأذؽالماظعقشماىؿاسلموماظؾـاءاتماهلقؼاتقةمومطذام
إديمطقػقةمإسادةمهدؼدمايلموممتػصؾفمععماٌدؼـةمومػؽذامتدلزمظدىمأصرادماألدرم
أذؽاالمظؾعقشمومممارداتمظؾؿؽقػمومإسادةماظـظرميفمتـظقؿماظػضاءاتماظلؽـقةم
اظيت متدل مسؾك مأذؽال مجدؼدة مظؾؿؿدن .مو مػق ممتدن ،مؼأخذ معظفراً مظؾؿقارـة معـم
خاللمدعلماظلؽانمظإلغدعاجمايضريموماالجؿؿاسلميفمايل .م
اؾؽؾؿاتذاملػتاحقة :ماظؿؿدنم– مأذؽال ماالعؿالكم– مايل م– مأمناطمايقاةم-م
عدؼـةماىزائر .م

رافر ذباوـي :ذاؾـؼل ذضؿن ذادرتاتقجقات ذاؾتخطقط ذاؾعؿراـي ذؾؾتجؿعذ
اؾدؽاـيذاؾعاصؿيذ ذ

اظغرض معـ مػذه ماظدرادة مػق مإبراز معؽاغة ماظـؼؾ مباسؿؾاره مودقؾة معـ مودائؾم
اظعؿرانماظيتمسرصؿفاماظعاصؿةمعـذمصذلةماالدؿؼالل .موماىدؼرمباظذطرمأنماظلقادةم
ايضرؼةمٌدؼـةماىزائرمضدمرؾعتمعـذمايصقلمسؾكماالدؿؼاللمبعؿؾقاتمعراجعةم
دائؿة مظقدائؾ موآظقات ماظؿفقؽة مو ماظؿكطقط ماجملاظل .مو مؼؿعؾؼ ماألعر ميف ماظؾداؼةم
بإسطاءمغظرةممذاعؾةمسـماالدذلاتقفقاتماظعؿراغقةماٌؿـقحةمألػؿماظقدائؾماظيتممتم
إسدادػامخاللماظػذلةماظؿاظقةمظالدؿؼاللمواٌؿؿـؾةميفمخمططماهلقاطؾماظيتمأضقؿتم
دـة م ،0844مأي م) (le POG, le PUD, le PDAU et le GPUمأعا ميف ماىزءم
اظـاغل معـمػذاماظؾقث،مصإنماظؿػؽرلمدقؿطرقمإدي مهؾقؾ ماظعالضات ماظؼائؿةمبنيم
أبعادماظـؼؾمومبنيماالخؿقاراتماظعؿراغقةماظيتممتمإسدادػامضؿـمخمؿؾػمخمططاتم
اظعؿران .م
اؾؽؾؿاتذاملػتاحقة:معدؼـةماىزائرم–ماظؿكطقطم–ماظـؼؾم-مودقؾةماإلسؿار .م
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اؾعربيذاذبودن:ذتأؿلذيفذاحلؽاؿةذاؾعؿراـقة ذمبدقـةذاجلزائر.ذصالحقاتذ
ؿؤدداتقةذوذاحتؽاراتذدقادقة ذ

تؼذلح مػذه ماظدرادة مععاىة معلأظة مايؽاعة .مصؾعد متذطرل موجقز مظؾقصقؾةم
اظـظرؼةمومظؾؿؼارباتماظيتمتطرضتمهلذامايؼؾ،مدماولمععاؼـةمايؽاعةماغطالضام
عـ موربة معدؼـة ماىزائر .مإذ مأن مإذؽاظقة مايؽاعة معرتؾطة مباظرػاغاتم
اظلقدققدقادقة معـ مجفة ،موباظؿققالت ماظيت مؼعرصفا ماجملؿؿع مايضريممممممممممم
و مساصؿؿف معـ مجفة مأخرى ،مأي متؾؽ ماظؿققالت ماٌرتؾطة مباٌؽاغة ماظؼاغقغقةم
ظؾعاصؿةماظيتمضدمتؿؿقزمأحقاغامباهلشاذةمطؿامترتؾطمبفقؽاتماظؿلقرل،مأيمبؽؾمعام
ؼؿعؾؼمبايؽاعةماظعؿراغقة .مومضدمؼؾدومعـمأولموػؾة،مأنماظضرورةماٌؾقةمتؽؿـميفم
ايؽاعة ،مأو مباألحرى متلقرل ماظؽقان ماظعؿراغل ،مو مضؿان ماظقزائػ ماظيت متالزعفم
وباظؿاظلماالدؿفابة مياجقاتمدؽانماٌدؼـةمبؿلكرلماٌؤدلاتموماهلقاطؾ .مويفم
ػذاماظصددمتدلزماظصعقباتماظيتمتعقدمإديماظؿصقراتمومأذؽاهلامومإديمطقػقةمتطؾقؼم
اظلقادات ماظيت مهرر معـ مػؿّ ماٌالئؿة مبني ماألػداف مو ماظقدائؾ ،موتفؿؾ مبذظؽم
عؼؿضقاتماالغلفاممبنيمعؤدلاتماظدوظةمومبنيمرؤداءماظؾؾدؼاتماٌؽؾػنيمباظؿلقرلم
اظققعلمظؾؿشاطؾماالجؿؿاسقةمومايضرؼةمظؾلؽان .م
ؼؾدو مأغف معـ ماألػؿقة ممبؽان معلاءظة ماألدؾاب ماظؽاعـة موراء مػذه ماإلغزالضاتم
اظؿدرجيقة ماظيت ممتّر معـ ماظؾؾدؼات مدمق معصاحل ماظقالؼة مو ماظيت ممتس مجمالم
صالحقاتمطؾمجفة.موميفمحاظةمعدؼـةماىزائر،مندمأنماظقالؼةمبقادطةمػقؽاتفام
اٌكؿؾػة مدؿلؿققذ مبشؽؾ متدرجيل ،مسؾك ماظرشؿ معـ موجقد مضقاغني متـظؿ معفامم
اظؾؾدؼات،مسؾكمصالحقاتمػذهماهلقؽاتماحملؾقةمإديمحد مإصراشفامعـمحمؿقؼاتفام
و مإبعادػا مباظؿاظل مسـ موزائػفا ماألدادقة ماظيت متدلز ماألدؾاب ماظيت موُجدت معـم
أجؾفا .م
اؾؽؾؿاتذاملػتاحقة :مايؽاعةماظعؿراغقة م -ماٌؤدلاتمايؽقعقة م -ماظؿفؿعاتم

احملؾقةم-ماظلؾطةماظؾؾدؼةم-ماٌعقشماظققعلم-معدؼـةماىزائر.
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خوؾةذراؾبذإبرافقؿي:ذؿدقـةذاجلزائرذاملدرودة،ذؿدقـةذاجلزائرذاملصورةذذذذذذذذ
(يفذاؾتخققلذوذاملؼاالت) ذ

"اىزائر معدؼـة مبقضاء ميف مضعر مأدقد" ،مو مػل مصقرة معؾؿؾلة مو مصاتـة مطؿام
ؼعرضفامسؾقـامذقضلمسؿاريمومسدالنمعفديمومطؿابمآخرونمظرواؼاتمومضصصم
ضصرلةمأومعؼاالتمتصقرمػذهماٌدؼـةمجبدؼةمأحقاغامظؽـمبلكرؼةمالذسةميفمأشؾبم
األحقانموآدرةمباظقاضعقةموخباصةمٌاممتقؾمإديماظعؾث .م
عدؼـةماىزائرمػلمعلرحماظظاللمبإذياهلامظألحداثماظلعقدةموماظشؼقةماظيتم
ساذؿفا ماٌققل ماظغرؼزؼة مو مرؿقحات مو مععقش مدؽاغفا ماظذؼـ مجيقبقن مذقارسفام
ؼقعقامعؽرػنيمومساذؼنيمظؿػاصقؾفامإديمحدماىـقن .م
وطذظؽ،معدؼـةماىزائرماٌلرودةمعـمضؾؾماظؾاحـنيماظذؼـمؼلائؾقنموؾقاتفام
اظـؼاصقةمايضرؼةمإلدراكماظدالالتماظيتمتؤدسمظؾـاءمػقؼةمساصؿقةمجدؼدةمتؿـاشؿم
عع ماظؿطقرات ماظعؿراغقة مو ماالجؿؿاسقة مو ماالضؿصادؼة مو ماظـؼاصقة مظؾؿدؼـة معـذم
االدؿؼالل .م
اؾؽؾؿاتذاملػتاحقة :معدؼـةماىزائرم–مصقرةم–مرواؼاتم–متطقرم–مرؿقحاتم
-متعابرلمثؼاصقةمحضرؼةم-مػقؼةمساصؿقة.

ذرقف ذبن ذؼرؼورة :ذاألغذقة ،اؾتظافر ذواؾعالؼات ذاالجتؿاعقة .ذبعضذ
املؿارداتذاحلاؾقةذيفذاؾودطذاؾعاصؿي ذ

ؼؿـاول مػذا ماٌؼال ماظؿؿـالت ماٌؽقغة مإزاء ماالدؿفالك ماظغذائل مباىزائر.مو مضدم
برزت معـذ مسدة مسؼقد محرطة مإسادة متـؿني مٌقاد مادؿفالطقة محقث متػؽ مرعقزم
اٌؿاردات ماظيت مترعل مإدي مجعؾ متؾادل ماظلؾع متؿداخؾ مو متذلاطب معع متؾادلم
اظعالعات.موميفمػذاماظصددمميؽـماظؿؿققزمبنيمػدصني:ماظعؼدماالجؿؿاسلموماٌلاوعةم
حقل ماالسذلاف ماالجؿؿاسل.مؼطرح ماظـص ،ماٌؿؽقن معـ مجزأؼـ مو مطؾ مجزء مؼؿػرعم
بدوره مإدي معؾقـني ،معلأظة مإبراز ماظطابع ماظقصػل مظؾؿأطقالت ماظيت متؾعب مضؿـم
جمؿؿع مؼؿؿقز ماآلن مباظذلاتؾقة ،مدور ماٌقجف ميف ماظؿأذرل مسؾك ماٌؽاغة ماالجؿؿاسقة،م
سؾك ماظرشؿ معـ مطقغف مؼلؿفقب مظقزقػة مإذؾاع ماياجة ماظـؼدؼة مصقلب مو ماغطالضام
عـ مبعض ماٌؿاردات ماظيت موضػـا مسؾقفا ميف مػذه ماألؼام محقل ماظؿغذؼة ميف معـطؼةم
اىزائر ماظعاصؿة مؼقصؾـا مإدي مأن مػذه ماٌؿاردة ماظؾققظقجقة ماظيت متؿققّل مإدي مرعزم
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اجؿؿاسل ،متلفؿ مأؼضا ميف مإسادة متعقني ماألوصاف ماالجؿؿاسقة ،مأو ماظرصع معـم
ذأغفا .م
اؾؽؾؿات ذاملػتاحقة :ماظؿغذؼة م -ماىزائر ماظعاصؿة م– ماٌقاد ماالدؿفالطقة م–م

اٌلاوعةم-ماالسذلافماالجؿؿاسلم–ماظرعزماالجؿؿاسل .م

ؽفقـة ذجرود :ذتصـقف ذأحقاء ذؿدقـة ذاجلزائر /ذاؾؾغات ذاملدتعؿؾة:ذذذذذذذذذذ
أقّةذتداخالتذدودقوؾداـقة؟ ذ
عـ مخالل مػذا ماٌؼال مغؿطؾع مإدي مسرض مغؿائج مدرادة مأجرؼـاػا ميف معرحؾةم
اٌاجلؿرل،موماظيتمؼؽؿـمعضؿقغفا ماظرئقسميفماإلزفارمبقادطةماظؽؿابةماظعالضاتم
اظلقدققم– مظغقؼةمبنيمتصـقػماألحقاءماظعاصؿقةمومبنيماظؾغاتماٌلؿعؿؾةمصقفا،مممم
ومعـمأجؾمبؾقغمػذاماهلدفمأجرؼـامحبـاماجؿؿاسقا-ظغقؼا ميفمحقنيمساصؿقني،م
األولمػقمحلمباظؽقر/مبؾقزدادموماٌدسقمبايلماظشعيب ،موماآلخرمػقمحلمحقدرةم
اٌدسق مبايل ماظدلجقازي .مو مضد مادؿفقبـا م 22معؾققثا ،مبقادطة ماالدؿؿاراتممممممم
وماٌؼابالتمغصػماٌقجفة،ماظيتمطاغتمتدورمحقلماظؿؿـالتماظؾغقؼةموممتـالتم
اظػضاء.مومعـمخاللمهؾقؾمطقػلمًطابمػؤالءماٌلؿفقبنيمتقصؾـامإديمإثؾاتم
وجقدمخطابمتلطققلمعفقؽؾمظؾؿؿـالتماظؾغقؼةموماظؿؿـالتماظػضائقةميفماىزائرم
اظعاصؿة .م
اؾؽؾؿات ذاملػتاحقة :مسؾؿ ماالجؿؿاع ماظؾغقي مايضري  -ماظعالضات ماظلقدققم
ظغقؼة  -مايل ماظدلجقازي مو ماظشعيب م– ماظؿؿققز اظػضاء مظغقي  -ماظؿؿـالث م–م
االدؿعؿاالتماظؾغقؼة .م

ؽرقمذواراس :ذاؾؽتابات ذعؾىذاجلدرانذيفذؿدقـةذاجلزائر :ذؿؾتؼى ذؾغات،ذ
عالؿاتذوذخطابات.ذاجلدرانذتتؽؾم...ذ

عا مؼفؿـا ميف مبداؼة مػذا ماظؾقث ،مػق مذظؽ ماًؾقط معـ ماظؾغات مو ماظـؼاصاتم
واًطاباتموماهلقؼاتماٌعدلمسـفمبقادطةماظؽؿابات مسؾكمجدرانمعدؼـةماىزائر.م
غلعكمعـموراءمذظؽمإدراكماظؽقػقةماظيتمؼعاشمبفامػذاماًؾقطميفمبقؽةمتعؾـميفم
ذات ماظقضت ،محلب معا مؼؼقل مل-.ج .مطاظػل ،مغزسة مدمق ماظؿقحقد مو ماظؿعاؼشم
واظصراع ماظؾغقي ،محقث متؽقن ماظؽؿابات ماٌعدل ماظرعزي مسـف ،مػذا مباإلضاصة مإديم
اٌؿاردة ماظؾغقؼة ماظػعؾقة ماألخرى .مغؤطد معـ مخالل مػذا ماٌؼال مسؾك ماٌضؿقنمم
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اًطابلمهلذهماظؽؿاباتممبدؼـةماىزائر،مومػلمغؼقشم"تؿؽؾؿ"موم"تؼقل"ماألذقاء.م
إغـا مغلعك مإدي ماالػؿؿام مباظؽقػقة ماظيت متصاغ مبفا مػذه ماظدؼـاعقؽقة ماإلؼــقظلاغقةممممم
وماظعؿراغقةمٌدؼـةماىزائرمبقادطةماظؽؾؿاتموماظعالعات،مإذمميـؾ مػذاماظػضاءم
ايضريمبؤرةماظؿعددماظؾلاغلماىزائريمبؽؾمعامحيؿؾفمعـمخصقصقاتمػقؼاتقة،مممم
وماجؿؿاسقة،مدقادقة،مثؼاصقةمومجفقؼة،ماخل .م
إنمصفؿماًطابات ماظيتمتؿضؿـفامػذهماٌؿاردةمؼلاسدمطـرلاميفمتأعؾماٌدؼـةم
بقصػفامغظاعاماجؿؿاسقامحيددمبدضةماظػؽاتماالجؿؿاسقةماظيتمتؼطـمبف .إذنمأنم
ػـاكمترابطمبنيماٌدؼـةمو مبنيمعقزانماظؼقىماظيتمتؿقؽؿمصقفا،مومػلمزاػرة
ظؾعقان مصقؿا مخيص معدؼـة ماىزائر موذظؽ مسؾك معلؿقى م"ايقعة" .مبعـك مأغفم
اغطالضا معـ مػذا ماظذلابط مبني معدؼـة ماىزائر مو معؽقغاتفا ماالجؿؿاسقة متؿقددم
اإلذؽاظقةماظعؿراغقةميفمػذهماظدرادة .م
و متؾدو مجدران ماٌدؼـة محقث متؿفؾك ماظدؼـاعقؽقة ماٌؿعددة ماألبعاد ،مغقسا معـم
اٌـدل مظؾؿعؾرل مو مرط مميـؾ مصقضف مأصقاب ماظؽؿابات .مإغفؿ مميؿؾؽقن مػذا ماظػضاءم
ايضري،ماظذيمػقميفماألصؾمصضاءمسؿقعل،مإلبرازماًطاباتماظيتمتدورمحقلم
ععقشفؿ ماظققعل مبادؿعؿال مخمؿؾػ ماظؾغات م(اظػرغلقة ،ماظدارجة ماىزائرؼة،م
األعازؼغقة،ماظعربقةماظػصقك،ماإلنؾقزؼة،مومظغاتمأخرى)...مإديمجاغبمترداغةم
عـماظؿؿـالتماًطقةماظيتمتؿؿاذكمععماظؾـقةماألصؼقةمظؾؿدؼـة (األحقاء)مومأؼضام
ععماظؾـقةماظعؿقدؼةم(اظطؾؼاتماالجؿؿاسقة) .م
إذامػلمأدؽؾةمخمؿؾػةمميؽـمأنمتطرحمبصددمػذهماظظاػرةماظؾغقؼةماظيتممتقزم
عدؼـةماىزائرمومشرلػامعـماٌدن.مإنماظدؼـاعقؽقةماإلؼــق-دقدقق-ظلاغقةمظؾفزائرم
ػل مممـؾة مو مبصػة مصاخؾة ،معـ مخالل مػذه ماظعالعات ،مو مػل مصضاء م"ظؾعقشم
واظـظر"،متعرضمغػلفامسؾكماظـازرميفمجدرانمتؿؽؾؿ.معاذامتؽشػمػذهماظـؼقشم
اظعاصؿقة مسـ ماجملؿؿع ماىزائري مسؿقعا مو مسـ مدؽان ماظعاصؿة مسؾك موجفم
اًصقص؟مطقػ متؿؿػصؾ ماظعالضة مبنيماظذات موماآلخر معـمخاللمػذه ماٌؿاردةم
اظؾغقؼة؟مػؾمؼقجدمتعاظؼمبنيماًطاباتماٌؼقدةمبقادطةماظـؼقشموماظؾغاتماٌـؿؼاةم
ظؾؿعؾرلمسـفا؟ م
ؼلؿ ماظؿقؾقؾ ماإلؼــق-دقدقق-ظلاغل مواًطابل مظؾؽؿابات ميف ماظؾقؽةم
اظعاصؿقة ،مبإدراك مو مصقص ماظقضعقة ماٌعؼدة مٌدؼـة ماىزائر مو مظؾؿعقش ماظققعلم
ظلؽاغفامومجعؾفمعرئقا.مومػقمعامؼدصعمإديماضذلاحمعشروعمظؿأعؾماظلقاداتماظؾلاغقةم
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اىادة ،متؽقن ماظغاؼة معـ مورائف ماألخذ مبعني ماالسؿؾار مدرجة مادؿعؿال ماظؾغاتم
اٌؿقاجدةموماظؿعرّفمسؾقفا،ميفمتداوهلامايل،مطؿامؼأخذميفمحلؾاغفماظؿـقعماظذيم
ؼعرصفماجملؿؿعماىزائريميفمطؾمأبعاده .م
اؾؽؾؿاتذاملػتاحقة :ذاظؽؿاباتمسؾكماىدرانم– ماىزائرماظعاصؿة م -ماظؿعددؼةم

اظؾغقؼةم–ماٌعقشم–ماإلؼــق-ظغقيم-ماٌضؿقنماًطابل .م
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