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ذؿدقـةذاجلزائرذيفذاؾعصرذاؾودقط:ذعالوةذعؿارة

.مإذمطانمهلامعردكمصقـقؼقاميفماألظػقةماألوديمرقؼالمامتؾؽمعدؼـةماىزائرمتارخي
م مسام مبعد ماظروعاغقة مإطقدققم معلؿقرـة متأدلتمسؾكمإثره ضؾؾمم202ضؾؾماٌقالد،

ؼدمدعرتماٌدؼـةماٌقالد،مظؿؿققلمإديمعدؼـةمعفؿةميفمزعـمحؽؿماألباررةماظروعان.مظ
محقثم ماظؾقزغطقة مباإلعدلارقرؼة مذؽؾقا متؾقؼ مأن ماظقغداظقنيمضؾؾ مؼد مسؾك جزئقا
ماألودي.م ماإلدالعقة ماظػذلة مغفاؼة مادؿؿرتمإدي مجمفقظة متارخيقة ممممدخؾتميفمعرحؾة
ومطؿعظؿماٌدنماظلاحؾقة،مبؼلمتارؼخمعدؼـةماىزائرمجمفقالمإديمشاؼةمضقاممبؾؽنيم

ؽـػدراظقةماظؼؾؾقةماظصـفاجقةمبإسادةمبـائفاميفمغفاؼةماظػذلةمبـمزؼري،مابـمأعرلماظ
اظػارؿقةمظؿأخذمادؿمبينمعزشـة.موتدعجماٌدؼـةميفماظػضاءماظلقادلماظزؼريمثؿمبعدم
ذظؽمايؿادي،مومضدمتداولمسؾكمحؽؿفامسددمعـمأصرادماألدرةمايؿادؼة.مباظرشؿم

تمإديماظػضاءمايؿاديمعـمدؼقرفاميفمؼدماٌرابطنيمٌدةمسشرمدـقات،مصإغفامرجع
مظؼدمذفدتم ضؾؾمأنمتلؼطمعـمجدؼدميفمؼدمسؾدماٌؤعـمبـمسؾلمضائدماٌقحدؼـ.
عدؼـةماىزائرماظصراعمبنيمخؾػاءمعراطشماٌقحدؼـموبينمشاغقةماٌققرضقني.موسؾكم
مسؾقفام اظرشؿمعـماظصراعمايػصلمواظزؼاغلمواٌرؼينمسؾقفا،مصإنماظـعاظؾةمدقطروا

م مإدي محؽؿفا ماظـعاظيبموتقارثقا ماظرريـ مسؾد مأطؿؾ مظؼد مسروج. موصقل مممممممشاؼة
(،موظلماٌدؼـة،ماظلقطرةماظلقادقةمواظروحقةمظؾـعاظؾةمسؾكمعدؼـةم474/0470)تم

ذاىزائرميفماظعصرماظقدقط.

مماؾؽؾؿاتذاملػتاحقة: عؿرانماظم-اظـعاظيبمم–تارؼخماٌغربماظقدقطمم-اىزائر
ذ.زؼريمبؾؽنيمبـم-رؼةمباظلالالتماظدلم-اٌلؾؿم

ذؿدقـةذاجلزائرذيفذاؾػرتةذاؾعثؿاـقةذإعؿاراؾوؼفذوذذداؿقةذذرؼي:

ميؽـمظـامإدراكمأػؿقةمعؤدلاتماُيُؾسميفمعدؼـةماىزائرماظعـؿاغقةمحقثمبؾغم
ماىدؼرةم ماألراضل مأصؾقت محقث مو مععؿدلة مطـاصة مبلرسة ماظعؿراغل اظـلقج

قؽاتمتطؿ مإديماظؼقامماتماىدؼدةمضؾقؾةمذقؽامصشقؽا.مطاغتمػذهماهلؼاـبادؿؼؾالماظؾ
ةميفماظؿـؿقةمايضرؼةموميفمتـظقؿمصضاءمػذهماٌدؼـةميفمغفاؼةمغبدورمذيمأػؿقةمبؾق

اظؼرنماظلادسمسشرماٌقالديمومبذظؽممبـقفامظؾلؾطةماظعـؿاغقةماٌرطزؼةمومطذظؽم
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عـمأجؾمإنازمسؿؾقاتمسؼارؼةمضكؿةمماضاغقغقامعالئؿماظلؽانمعدؼـةماىزائرمإرار
مجدا.ظؽـفامضؾقؾةم

ماظعالضةماظيتم ماظدرادةمحصر ؽـمأنمتؼاممبنيماٌدؼـةمومجمؿقعمميهاولمػذه
ماظعـؿاغقة معـمأرذقػماإلدارة ماٌعؾقعاتماٌلؿؼاة مسؾكمضقء م،عؤدلاتماُيؾسمو

صإغـامدـلعك،مصقؿامخيصمعدؼـةماىزائر،مإديمهدؼدمعدىمحضقرمسؼدماُيُؾسمم
ميفمإسادةمإسؿارماٌدؼـة.

ذاملػتاحقة: ماىزائرعماؾؽؾؿات ماظؿؼقىم-ماُيُؾسم–مدؼـة إسادةمم-معؤدلة
مسـؿاغققن.م-مرؾقشراصقام-مسؿاراإلإسادةمم-مػقؽؾةمسؿراغقة

موجهذؿدقـةذاجلزائرذوجواـبذؿنذؿدارفاذاؾعؿراـيذ:ػوزيذبودؼة

م) ماظؿعؿرل معلار معـ مجقاغب ماظؾقث (مprocessus d’urbanisationؼـاضش
كممناذجماظعؿرانماظيتمسرصؿفاماٌدؼـة،ممبدؼـةماىزائر،معـمخاللمتلؾقطماظضقءمسؾ

مؼعؽسم ماظذي ماظؿعؿرل مبـؿقذج معرورًا مسؿراغفا، مومنقذج ماظعؿقؼة مباٌدؼـة بدءًا
مواالضؿصادؼةم ماظعلؽرؼة مالحؿقاجاتف مؼلؿفقب ممبا ماالحؿالل، مدؾطة تقجفات
ماظقزقػلم ماظـؿط ماظػرغلل ماٌلؿعؿر مأضام ماظقزائػ مػذه مأداس مسؾك واالجؿؿاسقة.

(mode de fonction) مسدلمذؼم مسؾكمحمقطفا ماٌدؼـة مواغػؿاح مظؾؿدؼـة، اىدؼد
متشؽؾم مأوربقة معدؼـة مضقام معؽردًا، ماظلاحاتماظعؿقعقة، موإضاعة ماظقادعة، اظطرق
اعؿدادًامظؾؿدؼـةماظؼدمية،مبعدمػدممأدقارػاموربطفامععماألحقاءمحدؼـةماظؿؽقؼـ.مثؿم

بأذؽاظفماٌؿعددة،موصؼمممنقذجماظعؿرانماظذيمأذرصتمسؾقفمووجفؿفمدوظةماالدؿؼالل
م) ماظؿعؿرل مخمططات معـذمplans d’urbanismeترتقؾات ماٌدؼـة مسرصؿفا ماظيت )

االدؿؼاللموحؿكماآلن،موعامأغؿفؿفمعـمأذؽالماظعؿرانماٌـظؿمواظعؿرانمشرلماٌـظؿ،م
مدا مطان ماظذي ماظـؿط معـ ماظقزقػل ماظـؿط ماظـؿطمئوهقل مإدي ماالدؿعؿار، مزعـ دًا

 ؿؼالل.ماظقزقػلمعامبعدماالد
مشرلم ماظعؿران مسـ مانرت ماظيت ماظلؾؾقة، ماىقاغب مإدي مأؼضًا ماظؾقث ؼشرل
ماظؿلقرلم ميف ماظؿقؽؿ موضعػ ماظـؿق، معلارات مسؾك ماظلقطرة مضعػ موسـ اٌـظؿ،

م) ماالجؿؿاسقة،م (gestion urbaineاظعؿراغل مظؾؿققالت ماالدؿفابة مصعقبة وسـ
مح مععاذل موإرار موبقؽة معـظؿ، محضري مظػضاء ماجملؿؿع مممممممضريوحاجات

(cadre de vie.معالئؿموغقسقةمحقاةمعؿفددة) 
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مماؾؽؾؿاتذاملػتاحقة: ماظؿعؿرلم-عدؼـةماىزائر م-خمططاتماظؿعؿرلمم-معلار
ذ.اظؿلقرلماظعؿراغلم-إرارموغقسقةمايقاةم

ذاالجتؿاعقةذملفااعؿ:ذؿدقـةذتبحثذعنذاجلزائرذاؾقوم:ذؿدـيذصػرذزقتون

ماظدرادة ماألدادلمهلذه ماٌقضقع ماىارؼةممؼؿؿققر ماظعؿراغقة حقلماظدؼـاعقؽقة
اظقاردةميفمخمؿؾػموممبدؼـةماىزائر.موماغطالضامعـمادؿغاللماٌعطقاتماألطـرمجدةم

،م2004األحباث،مظؽـمومباالسؿؿادمأدادامسؾكمإحصاءماظلؽانموماإلدؽانمظلـةم
ماألوػامم مو ماظـؿطقة ماظصقر معـ مجمؿقسة مبـؼد ماألرضام مخالل معـ ماٌؤظػ ؼلعك

ماالجؿؿاسقةماظلقدققظق ماهلقؽؾة مإسادة مو ماظؿقرني موضائع متطقر محقل ماظؼائؿة جقة
مبدؼـةماىزائر.مصؾعدمإظغائفماظطروحاتماٌؿعؾؼةمباظؿضكؿماظرأدلمظؾعاصؿةموموػؿم

شرايفمبقادطةم"اهلفرةماظرؼػقة"مصإنمصاحبماظدرادةمؼشرلمإديمقبؼاءمإعدادػاماظدمي
ؽينماٌالحظةمخاللماظعشرؼـمايفؿماهلائؾماظذيمتعرصفمحرطةمصؽماالرتؾاطماظل

دـّة،مباٌقازاةمععمسؿؾقاتمتؽـقػماألذغالمذاتماظطابعماظؿفاريموماًدعاتلميفم
ماظعؿؾقةم معشاطؾ متػاضؿ ميف مأدفؿت ماظيت مو مباظؿقدؼد، ماظعاصؿل ماظقدط عـطؼة

مايضرؼة.
ماظؿـؼالتم مػذه ماظـاغلمعـمحبـف،مبػقصمضكاعة ماٌؤظػميفماىزء مؼؼقم طؿا

مطذظؽمحم مو مبؾؾدؼاتماظلؽاغقة معـمجدؼد ماإلضاعة مأن مؼدلز مإذ ماالجؿؿاسل، ؿقاػا
اظلاحؾماظعاصؿلماظقاضعةمسؾكماعؿدادماألحقاءماظـرؼةمألساظلماٌدؼـةمطاغتممبؾادرةم
اظطؾؼاتماحملظقزةمعـمدؽانماظعاصؿة.مطؿامأدفؿتمبشؽؾمطؾرلماظدلاعجماظعؿقعقةم

ػذهماظطؾؼاتمإديمعـارؼماٌقجفةمظؾطؾؼاتماٌؿقدطةم)براعجماظؽراءموماظؾقع(ميفمغؼؾم
حمصقرةمومػاعشقةميفماظضاحقةماظؾعقدةمظؾعاصؿةمومباظؿاظلميفمإصراغمودطماٌدؼـةم

ماألخرلمعـمدرادؿفم ماىزء مؼدلز مطؿا مدؼـاعقؽقة. مو مثؼاصة ماألطـر ؿػاضؿماظعـمصؽاتف
ماظداخؾل،ممبعـكم مؼشرلمإديمرابعف ماظػضائلمظؾلؽـماهلشمو غؿاجممأغفواظؿؿقضع

متـؿلبمإديمعدؼـةماىزائرمومظقلتمضادعةمعـمخارجماظقالؼة.مإلضاعةمأدرمجدؼدة
ماظدرادةمباظؿعرضمإديمبعضماالسؿؾاراتمذاتماظطابعماظعامماظيتم مػذه وخيؿؿؿ
مإديم مو ماالجؿؿاسل ماظؿؿاؼز مذي ماظعؿراغل مظؾػضاء ماىدؼد ماظؿقزؼع مسؾك تشدد

مماالجؿؿاسقةمهلذهماظقضعقة.ماالغعؽادات

ةمحرطقةمدؽـقم-صؽماالرتؾاطماظلؽينمم-ائرمعدؼـةماىزماؾؽؾؿاتذاملػتاحقة:
ذ.تضكؿمرأدلم-أوػاممدقدققظقجقةمم-متاؼزماجؿؿاسلمم-
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ذصّؿ ذودـورة ذاؾ: ذؾؾحياجلدالالت ذواألذدقدة ذؾؾتاجلذؽال عاقشذدقدة
مؾضاحقةذاؾشرؼقةذملدقـةذاجلزائراذاؾعؿراـي.

مؼعدػام ماظيت ماالدذلاتقفقات معـ ماظـصماغطالضا مػذا ميف ماظؿؿدن معلأظة تعاجل
ماالعؿالكماظ ممناذج مبقادطة ماظدخقل مؼلؿ  ماظلؽين. ماالغغراس مزؾ ميف لؽان

باإلصضاءمإديماظؿؿـالتمومإديمأذؽالماظعقشماىؿاسلموماظؾـاءاتماهلقؼاتقةمومطذام
إديمطقػقةمإسادةمهدؼدمايلموممتػصؾفمععماٌدؼـةمومػؽذامتدلزمظدىمأصرادماألدرم

م ماظـظر مإسادة مممارداتمظؾؿؽقػمو مظؾعقشمو ماظػضاءاتماظلؽـقةمأذؽاال يفمتـظقؿ
معـم مظؾؿقارـة معظفرًا مؼأخذ ممتدن، مػق مو مظؾؿؿدن. مجدؼدة مأذؽال مسؾك اظيتمتدل

مخاللمدعلماظلؽانمظإلغدعاجمايضريموماالجؿؿاسلميفمايل.

م-أمناطمايقاةمم–ملايم–عؿالكماالمأذؽالم–ؿؿدنماظماؾؽؾؿاتذاملػتاحقة:
م.عدؼـةماىزائر

ذباوـي ذادرتاذ:رافر ذضؿن ذاؾـؼل ذاؾعؿراـي ذاؾتخطقط ؾؾتجؿعذتقجقات
ذذاؾدؽاـيذاؾعاصؿي

مودائؾم معـ مودقؾة مباسؿؾاره ماظـؼؾ معؽاغة مإبراز مػق ماظدرادة مػذه اظغرضمعـ
وماىدؼرمباظذطرمأنماظلقادةمماظعؿرانماظيتمسرصؿفاماظعاصؿةمعـذمصذلةماالدؿؼالل.

جعةمايضرؼةمٌدؼـةماىزائرمضدمرؾعتمعـذمايصقلمسؾكماالدؿؼاللمبعؿؾقاتمعرا
ماجمل ماظؿكطقط مو ماظؿفقؽة موآظقات مظقدائؾ ماظؾداؼةماظلدائؿة ميف ماألعر مؼؿعؾؼ مو .

بإسطاءمغظرةممذاعؾةمسـماالدذلاتقفقاتماظعؿراغقةماٌؿـقحةمألػؿماظقدائؾماظيتممتم
ماظؿاظقةمظالدؿؼاللمواٌؿؿـؾةميفمخمططماهلقاطؾماظيتمأضقؿتم إسدادػامخاللماظػذلة

م مأي0844دـة ميفماىزءمم(le POG, le PUD, le PDAU et le GPU)م، أعا
مبنيم ماظعالضاتماظؼائؿة مإديمهؾقؾ ماظؿػؽرلمدقؿطرق مصإن ماظؾقث، مػذا اظـاغلمعـ
أبعادماظـؼؾمومبنيماالخؿقاراتماظعؿراغقةماظيتممتمإسدادػامضؿـمخمؿؾػمخمططاتم

ماظعؿران.

مسؿار.اإلودقؾةمم-اظـؼؾمم–اظؿكطقطمم–عدؼـةماىزائرمماؾؽؾؿاتذاملػتاحقة:
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.ذصالحقاتذدقـةذاجلزائرمبذعؿراـقةتأؿلذيفذاحلؽاؿةذاؾ:ذعربيذاذبودناؾ
ذؿؤدداتقةذوذاحتؽاراتذدقادقة

مايؽاعة معلأظة مععاىة ماظدرادة مػذه متؼذلح مظؾقصقؾةم. موجقز متذطرل صؾعد
مايؼؾ،مدماولمععاؼـةمايؽاعةماغطالضام اظـظرؼةمومظؾؿؼارباتماظيتمتطرضتمهلذا

م مأن مإذ ماىزائر. معدؼـة موربة مباظرػاغاتمعـ معرتؾطة مايؽاعة إذؽاظقة
موبماظلقدققدقادقة مجفة، مايضريمعـ ماجملؿؿع مؼعرصفا ماظيت مممممممممماظؿققالت

مساصؿؿف مأخرىمو مجفة ماظؼاغقغقةمعـ مباٌؽاغة ماٌرتؾطة ماظؿققالت متؾؽ مأي ،
فقؽاتماظؿلقرل،مأيمبؽؾمعامبظؾعاصؿةماظيتمضدمتؿؿقزمأحقاغامباهلشاذةمطؿامترتؾطم

ومضدمؼؾدومعـمأولموػؾة،مأنماظضرورةماٌؾقةمتؽؿـميفمم.عؿراغقةؼؿعؾؼمبايؽاعةماظ
ما مباألحرىمتلقرلماظؽقان مأو ماظقزائػماظيتمتالزعفمظعؿراغلايؽاعة، مضؿان مو ،

ماهلقاطؾ.ماالدؿفابةوباظؿاظلم مبؿلكرلماٌؤدلاتمو ويفممياجقاتمدؽانماٌدؼـة
صعقباتماظيتمتعقدمإديماظؿصقراتمومأذؽاهلامومإديمطقػقةمتطؾقؼماظػذاماظصددمتدلزم

معـ مبذظؽمماٌالئؿةمػّؿماظلقاداتماظيتمهرر موتفؿؾ ماظقدائؾ، بنيماألػدافمو
عؼؿضقاتماالغلفاممبنيمعؤدلاتماظدوظةمومبنيمرؤداءماظؾؾدؼاتماٌؽؾػنيمباظؿلقرلم

ماظققعلمظؾؿشاطؾماالجؿؿاسقةمومايضرؼةمظؾلؽان.
م مؼؾدو ماظؽاأغف ماألدؾاب معلاءظة ممبؽان ماألػؿقة ماإلغزالضاتمععـ مػذه موراء ـة

ممّت ماظيت مجمالماظؿدرجيقة ممتس ماظيت مو ماظقالؼة معصاحل مدمق ماظؾؾدؼات معـ ر
صالحقاتمطؾمجفة.موميفمحاظةمعدؼـةماىزائر،مندمأنماظقالؼةمبقادطةمػقؽاتفام

م متدرجيلمدؿلؿققذاٌكؿؾػة متـظؿم،بشؽؾ مضقاغني موجقد معـ ماظرشؿ عفامممسؾك
إصراشفامعـمحمؿقؼاتفاممداظؾؾدؼات،مسؾكمصالحقاتمػذهماهلقؽاتماحملؾقةمإديمح

ماألدؾابماظيتمُوجدتمعـم ماظيتمتدلز ماألدادقة موزائػفا مسـ مباظؿاظل مإبعادػا و
مأجؾفا.

اظؿفؿعاتمم-ماٌؤدلاتمايؽقعقةم-معؿراغقةايؽاعةماظماؾؽؾؿاتذاملػتاحقة:
 عدؼـةماىزائر.م-مظققعلاٌعقشمام-ماظلؾطةماظؾؾدؼةم-محملؾقةا
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ذذذذذذذاجلزائرذاملصورةذؿدقـةذؿدقـةذاجلزائرذاملدرودة،ذ:ذخوؾةذراؾبذإبرافقؿي
ذ)يفذاؾتخققلذوذاملؼاالت(

مطؿام مصاتـة مو معؾؿؾلة مصقرة مػل مو مأدقد"، مضعر ميف مبقضاء معدؼـة "اىزائر
ؼعرضفامسؾقـامذقضلمسؿاريمومسدالنمعفديمومطؿابمآخرونمظرواؼاتمومضصصم

ومعؼاالتمتصقرمػذهماٌدؼـةمجبدؼةمأحقاغامظؽـمبلكرؼةمالذسةميفمأشؾبمضصرلةمأ
ماألحقانموآدرةمباظقاضعقةموخباصةمٌاممتقؾمإديماظعؾث.

عدؼـةماىزائرمػلمعلرحماظظاللمبإذياهلامظألحداثماظلعقدةموماظشؼقةماظيتم
مذقارسفام مجيقبقن ماظذؼـ مععقشمدؽاغفا مرؿقحاتمو مو ماظغرؼزؼة ماٌققل ساذؿفا

معؽرػنيمومساذؼنيمظؿػاصقؾفامإديمحدماىـقن.ؼقعقام
ماٌلر ماىزائر معدؼـة مؼلائؾقنموووطذظؽ، ماظؾاحـنيماظذؼـ مضؾؾ معـ ؾقاتفامدة

اظـؼاصقةمايضرؼةمإلدراكماظدالالتماظيتمتؤدسمظؾـاءمػقؼةمساصؿقةمجدؼدةمتؿـاشؿم
معـذم مظؾؿدؼـة ماظـؼاصقة مو ماالضؿصادؼة مو ماالجؿؿاسقة مو ماظعؿراغقة ماظؿطقرات عع

مالدؿؼالل.ا

رؿقحاتمم–تطقرمم–رواؼاتمم–صقرةمم–عدؼـةماىزائرمماؾؽؾؿاتذاملػتاحقة:
 ػقؼةمساصؿقة.م-تعابرلمثؼاصقةمحضرؼةمم-

ذؼرؼورة ذبن ذذرقف ذاالجتؿاعقةذواؾعالؼاتذؾتظافرااألغذقة،: ذبعض.
ذاؾعاصؿيذاؾودطذيفذاحلاؾقةذاملؿاردات

مباىزائرماظغذائلماالدؿفالكمإزاءماٌؽقغةمالتـؿؿاظماٌؼالمػذامؼؿـاول ضدممو.
مرعقزمتػؽمحقثمادؿفالطقةمٌقادمؿنيتـمإسادةمحرطةمسؼقدمسدةمعـذمبرزت

متؾادلمععمتذلاطبمومتؿداخؾماظلؾعمتؾادلمجعؾمإديمترعلماظيتماٌؿاردات
ماٌلاوعةموماالجؿؿاسلماظعؼد:مػدصنيمبنيماظؿؿققزمميؽـماظصددمػذاميفمو.ماظعالعات

ماالجؿؿاسلماالسذلافمحقل مػرعؼؿمجزءمطؾمومجزأؼـمعـماٌؿؽقنماظـص،مؼطرح.
مضؿـمعبؾتماظيتمظؾؿأطقالتماظقصػلماظطابعمإبرازمعلأظةمعؾقـني،مإديمبدوره
ماالجؿؿاسقة،ماٌؽاغةمسؾكماظؿأذرلميفماٌقجفمدورمباظذلاتؾقة،ماآلنمؼؿؿقزمجمؿؿع
ماغطالضامومصقلبماظـؼدؼةماجةايمإذؾاعمظقزقػةمؼلؿفقبمطقغفمعـماظرشؿمسؾك
معـطؼةميفماظؿغذؼةمحقلماألؼاممػذهميفمسؾقفاموضػـاماظيتماٌؿارداتمبعضمعـ

مرعزمإديمتؿقّقلماظيتماظؾققظقجقةماٌؿاردةمػذهمأنمإديمؼقصؾـاماظعاصؿةماىزائر
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معـماظرصعمأوماالجؿؿاسقة،ماألوصافمتعقنيمإسادةميفمأؼضامتلفؿم،اجؿؿاسل
م.ذأغفا

ذاملػتاحقة: مماؾؽؾؿات مماىزائرم-اظؿغذؼة مم–اظعاصؿة ماالدؿفالطقة م–اٌقاد
م.اظرعزماالجؿؿاسلم–ماالجؿؿاسلماالسذلافم-اٌلاوعةم

ذجرود ذؽفقـة ذاملدتعؿؾة: ذاؾؾغات ذاجلزائر/ ذؿدقـة ذأحقاء ذذذذذذذذذذ:تصـقف
ذأّقةذتداخالتذدودقوؾداـقة؟

معرحؾةم ميف مأجرؼـاػا مدرادة مغؿائج مسرض مإدي مغؿطؾع ماٌؼال مػذا مخالل عـ
مبقادطةماظؽؿابةماظعالضاتممعضؿقغفاؼؽؿـماٌاجلؿرل،موماظيتم اظرئقسميفماإلزفار

مممظغقؼةمبنيمتصـقػماألحقاءماظعاصؿقةمومبنيماظؾغاتماٌلؿعؿؾةمصقفا،مم–اظلقدققم
م ماهلدفمأجرؼـامحبـا يفمحقنيمساصؿقني،ممظغقؼا-اجؿؿاسقاومعـمأجؾمبؾقغمػذا

موماآلخرمػقمحلمحقدرةم،األولمػقمحلمباظؽقر/مبؾقزدادموماٌدسقمبايلماظشعيب
م مادؿفقبـا مضد مو ماظدلجقازي. مبايل ماالدؿؿاراتمم22اٌدسق مبقادطة ممممممعؾققثا،

وماٌؼابالتمغصػماٌقجفة،ماظيتمطاغتمتدورمحقلماظؿؿـالتماظؾغقؼةموممتـالتم
مإديمإثؾاتم ماٌلؿفقبنيمتقصؾـا معـمخاللمهؾقؾمطقػلمًطابمػؤالء مو اظػضاء.

ظؿؿـالتماظػضائقةميفماىزائرموجقدمخطابمتلطققلمعفقؽؾمظؾؿؿـالتماظؾغقؼةموما
ماظعاصؿة.

ذاملػتاحقة: مايضريماؾؽؾؿات ماظؾغقي ماالجؿؿاع ماظلقدققمم- سؾؿ اظعالضات
ماظشعيبمم- ظغقؼة مو ماظدلجقازي مظغقي اظؿؿققزم–ايل م–اظؿؿـالثمم- اظػضاء

ماالدؿعؿاالتماظؾغقؼة.

ذو ذ،ؾغاتذؿؾتؼىذ:ؿدقـةذاجلزائريفذدرانذاجلعؾىذذاؾؽتاباتذراس:اؽرقم
 ذ..تتؽؾم.ذاجلدرانذ.خطاباتذوؿاتذعال

ماظـؼاصاتم مو ماظؾغات معـ ماًؾقط مذظؽ مػق ماظؾقث، مػذا مبداؼة ميف مؼفؿـا عا
سؾكمجدرانمعدؼـةماىزائر.ممؽؿاباتواًطاباتموماهلقؼاتماٌعدلمسـفمبقادطةماظ

غلعكمعـموراءمذظؽمإدراكماظؽقػقةماظيتمؼعاشمبفامػذاماًؾقطميفمبقؽةمتعؾـميفم
ماظقضت ملحلبمعم،ذات مؼؼقل ماظؿعاؼشمم.ج-.ا مو ماظؿقحقد مدمق مغزسة طاظػل،

محقثمتؽقن ماظؾغقي، مإديممؽؿاباتاظمواظصراع مباإلضاصة مػذا مسـف، ماظرعزي اٌعدل
مغؤطد ماألخرى. ماظػعؾقة ماظؾغقؼة ماٌضؿقنماٌؿاردة مسؾك ماٌؼال مػذا مخالل ممعـ
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مقاء.مبدؼـةماىزائر،مومػلمغؼقشم"تؿؽؾؿ"موم"تؼقل"ماألذمؽؿاباتاظماًطابلمهلذه
م مإدي مغلعك ماإلماالػؿؿامإغـا ماظدؼـاعقؽقة مػذه مبفا ماظيتمتصاغ ممممــقظلاغقةمؼباظؽقػقة

ماظعالعات،مإذمميـؾ مبقادطةماظؽؾؿاتمو ماظعؿراغقةمٌدؼـةماىزائر ماظػضاءمم و ػذا
مممم،اتقةقؼايضريمبؤرةماظؿعددماظؾلاغلماىزائريمبؽؾمعامحيؿؾفمعـمخصقصقاتمػ

م.اخلمةمومجفقؼة،ثؼاصقم،دقادقةم،وماجؿؿاسقة
ميفمتأعؾماٌدؼـةمماتإنمصفؿماًطاب ماٌؿاردةمؼلاسدمطـرلا مػذه اظيتمتؿضؿـفا

ماظػؽاتماالجؿؿاسقةماظيتمتؼطـمبف. ماجؿؿاسقامحيددمبدضة مغظاعا إذنمأنم بقصػفا
مػلمزاػرة مو مصقفا، ماظؼقىماظيتمتؿقؽؿ مبنيمعقزان مو مبنيماٌدؼـة  ػـاكمترابط

م ماىزائر معدؼـة مخيص مصقؿا م"ايقعة"ظؾعقان معلؿقى مسؾك مأغفم .وذظؽ مبعـك
متؿقددم ماالجؿؿاسقة معؽقغاتفا مو ماىزائر معدؼـة مبني ماظذلابط مػذا معـ اغطالضا

ماإلذؽاظقةماظعؿراغقةميفمػذهماظدرادة.
محقثمتؿ ماٌدؼـة مجدران متؾدو معـمفو مغقسا ماألبعاد، ماٌؿعددة ماظدؼـاعقؽقة ؾك

مأصقاب مصقضف مميـؾ مرط  مو مظؾؿعؾرل مؽؿاباتاظماٌـدل ماظػضاءم. مػذا مميؿؾؽقن إغفؿ
ايضري،ماظذيمػقميفماألصؾمصضاءمسؿقعل،مإلبرازماًطاباتماظيتمتدورمحقلم
ماىزائرؼة،م ماظدارجة م)اظػرغلقة، ماظؾغات مخمؿؾػ مبادؿعؿال ماظققعل ععقشفؿ

نؾقزؼة،مومظغاتمأخرى...(مإديمجاغبمترداغةمعازؼغقة،ماظعربقةماظػصقك،ماإلاأل
مأؼضام اذكمععماظؾـقةماألصؼقةمظؾؿدؼـةعـماظؿؿـالتماًطقةماظيتمتؿؿ مو )األحقاء(

مؼةم)اظطؾؼاتماالجؿؿاسقة(.دععماظؾـقةماظعؿق
ماظؾغقؼةماظيتممتقزم مػلمأدؽؾةمخمؿؾػةمميؽـمأنمتطرحمبصددمػذهماظظاػرة إذا

ظلاغقةمظؾفزائرم-دقدقق-عدؼـةماىزائرمومشرلػامعـماٌدن.مإنماظدؼـاعقؽقةماإلؼــق
مممـ معؾػل مصاخؾة، مبصػة مو م"ظؾعقشمة مصضاء مػل مو ماظعالعات، مػذه مخالل ـ

ماظـؼقشم متؽشػمػذه معاذا مسؾكماظـازرميفمجدرانمتؿؽؾؿ. واظـظر"،متعرضمغػلفا
مواظعاص مسؿقعا ماىزائري ماجملؿؿع مسـ موجفممؿقة مسؾك ماظعاصؿة مدؽان سـ

مطقػمتؿ ماٌؿاردةمؿاًصقص؟ مػذه معـمخالل ماآلخر مبنيماظذاتمو ماظعالضة ػصؾ
بنيماًطاباتماٌؼقدةمبقادطةماظـؼقشموماظؾغاتماٌـؿؼاةماظؾغقؼة؟مػؾمؼقجدمتعاظؼم

مظؾؿعؾرلمسـفا؟
ماإلؼــقؼلؿ ماظؿقؾقؾ مو-دقدقق-  ماظؾقؽةمؽؿاباتؾظماًطابلظلاغل ميف

ماظققعلم مظؾؿعقش مو ماىزائر مٌدؼـة ماٌعؼدة مصقصماظقضعقة مو مبإدراك اظعاصؿقة،
اظلقاداتماظؾلاغقةماضذلاحمعشروعمظؿأعؾمإديمومجعؾفمعرئقا.مومػقمعامؼدصعممظلؽاغفا
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مورا معـ ماظغاؼة متؽقن ممذاألخمئفاىادة، ماظؾغاتمماالسؿؾاربعني مادؿعؿال درجة
اظؿـقعماظذيمميفمحلؾاغفمذأخؼاٌؿقاجدةموماظؿعّرفمسؾقفا،ميفمتداوهلامايل،مطؿام

مؼعرصفماجملؿؿعماىزائريميفمطؾمأبعاده.

اظؿعددؼةمم-ماىزائرماظعاصؿةم–اظؽؿاباتمسؾكماىدرانمذاؾؽؾؿاتذاملػتاحقة:
ماًطابل.ماٌضؿقنم-ظغقيم-اإلؼــقم–اٌعقشمم–اظؾغقؼةم


