املدن اجلزائرية  :حصيلة أولية ،آفاق جديدة
بعد مورضة ماظؿؼدؼم مبدا مظـا معػقدا مخؿم مػذا ماٌؾف ممبا مؼشؾه محصقؾة مظألذغالم
اٌؼدعةمومصؿحمآصاقمحبثميفمجمالماظؿقوّالتماظيتمتعرصفاماٌدنماىزائرؼة .م
طانماظطؿوحماظؾدئي،مظدىمسابدمبنمجؾقدمومسؾدماظؼادرمظؼفعم– معـلؼيمػذام
اظعدد ،مهؿؾه مغقة مهؾقل معا متعقشه ماجملؿؿعات مايضرؼة ماىزائرؼة ،معنم
هوالتمعؿعددةماألذؽالموماخؿالالتمعلفؾةمومسراضقلمععقؼةمجملالماظؿفقؽة.م
اخؿصارا ،متعؾق ماألعر مبدرادة ماظؿقوالت مباظوضوف مسؾى مادرتاتقفقات ماظػاسؾنيم
باإلحارةمباظعؼؾاتماٌؽؿشػةمومبإعؽاغقةمإبداءمبعضماالضرتاحات .م
ضدعـ امحؾؽةمعنممخلةمحماورمحبثمٌؤظػنيمعنماالخؿصاصاتماٌكؿؾػةماٌعـقةم
باظؿفقؽة،محيدوغامأعلمأنممنسمطلمرؾؼاتماٌدنماٌؿواجدةمصوقماظرتابماظورين.م
ػذهماحملاورمػيمتمتػفرماٌدنماظػقزؼائي،ماظؾعدماظؿفققؽي،ماظـشاراتماالضؿصادؼةم
اظدؼـاعقة مو ماظللقوثؼاصقة مو ماظؾعد ماظللقواغـربوظوجي .ميف مآخر ماألعر ممت ماخؿقارم
اثينمسشرةمورضة .م
إذامطاغتماظدراداتمضدمشطتمطلماٌـارقماىغراصقةماظؽربىم(اىزائرممشاالم
وصقراء) مو ممشؾت ماظطؾؼات مايضرؼة ماٌكؿؾػة م(اٌدن ماظؽربى ،ماٌؿودطة موم
اظصغرى) مبؿػاوت مأطقد معن محقث ماظؿقؾقل ماٌؼدم ،مإال مأغـا مسدعـا معا مؼؿصلم
باظؿقوالتماٌفؿةماظيتمسرصؿفاماظعاصؿةمعـذماالدؿؼاللم؛مومػذامعامؼربرماٌؽاغةم
اظيتمحظقتمبفامطؿبمومأرروحاتم(دؿةميفماجملؿوع)مخصصتمٌدؼـةماىزائرم
وضدم محوهلا مغوتات مضراءة مطل معن مع .مبؽوش ،مع .مظؼفع ،مع .مبن مجؾقد ،مف.م
صويف.مومالمؼػوتـامأنمغلفلموضعماظلقدمصػرم– مزؼؿونمباحـامتؿؿقورمأرروحؿهم
حولمعدؼـةماىزائر .م
عنمبنيماٌوضوساتماٌؼرتحة،مؼـؼصـامعامؼؿعؾقمحبؼلماالضؿصادمايضريمسؾىم
اظرشممعنمأنمطلماضؿصادؼاتماٌدنمسرصتم– مبػعلماألزعةم– متغقرياتمعؾقوزة،م
إال مأغـا مجمربون مسؾى ماالسرتاف مأن ماالضؿصاد مايضري مبؼي مذعؾة معفؿؾة ميفم
اىزائر.محؿىمظو مطانماألعر مخمؿؾػا مباظـلؾةمظؾؾقثميف ماهلـددةماٌعؿارؼةموميفم
اظعؿران م– م و ماظذي مؼؿم مداخل ماٌعاػد ماىاععقة ماٌكؿؾػة ،مإال مأن ماظـؿقفة متؽادم
تؽونمغػلفا،محقثمأن مطـريامعنماظؾقوثماظيتممتت معـاضشؿفامبؼيمجمفوال،م
وأطـرمعنمػذا،مصإنمجمالتماهلـددةماٌعؿارؼةموماظعؿرانماٌـشورةمبؼقتمخػقةممبام
يف مذظكم سنمايؼلماىاععي.مومسؾىماظعؽسمعنمذظك،مصإغامغعؿربمعلاػؿةمبعضم
اظؾاحـنيماٌفؿؿنيمباظؿارؼخمايضريمعصدرمرضىمغؿؼامسهمباظـظرمإىلمعامتضقػهميفم
ععرصةمتؽوؼنمعدغـا .م

إن ماياجات مإىل مععرصة ماألوداط مايضرؼة مععرصة مأحلن معؾقة مباظـلؾة مإىلم
اىاععقنيمبػعلماػؿؿاعاتفمماظشكصقةمأوماىؿاسقةمأومباظـلؾةمإىلمأصقابماظؼرارم
وماٌؿاردني.مومعامسداماٌؾؿؼقاتماظيتممتمتـظقممخاللماظلداديماألولمعنماظلـةم
 8991معن مررف ماٌؤدلة ماىاععقة م("اظؿفقؽة ماظعؿراغقة" مجباععة ماظعؾومم
واظؿؽـوظوجقا م– ماىزائر مأو ماظيت ممت مهضريػا مبوػران مأوال م"اًطابات مسؾىم
اٌدؼـة"مثممإدراكمعؿعددماىواغبم"زاػرةماظضاحقة"مومأخريام"شداماٌدؼـة،مشدام
اٌؼاوعة)مأومعنمررفماىؿاساتماحملؾقةم"تلقريماٌدنماظؽربى"ماٌـفزمعنمررفم
والؼةمومجاععةمسـابة،م"إسادةماالسؿؾارموماحملاصظةمسؾىمضصؾةماىزائر"ماٌـظممعنم
ررفمحماصظةماىزائرماظؽربىم–مغؼولمومعامسددماٌؾؿؼقاتمدوىمتعؾريمواضحمسنم
حاجات ماىؿقع ميف محؼل ماٌعرصة ماٌؾؿودة مهلذه ماجملاالت مبؼصد ماظشروع ميفم
تدخالتمممؽـةميفمحؼل متفقؽةماٌدنماظؽربىم؛معع ماظؿأطقدمأؼضامسؾىماألػؿقةم
اٌؿـاعقة ماظواجب مإؼالؤػا معلؿؼؾال مظألسؿال ماظيت مؼؼوم مبفا ماٌؿاردون مو مممـؾوم
اىؿاساتماحملؾقةموماظػاسؾونماآلخرونميفمايقاةمايضرؼة.مبدؼفيمأنمشقابمأو/م
و مضعف مدرادات ماٌػعول مو مسالضات ماظؿؼوؼم ماٌرتتؾة مسن ماظؿدخالت ميف ماظودطم
ايضري،محيدمومدققدمعنمناسةماظعؿلماظعؿوعيميفمجمالماظؿفقؽة .م
خؿاعا،مإنماٌعرصةماٌؾؿورةمظؾؿدؼـةماىزائرؼةمومخباصةمعـاسةماإلغؿاجماظعؾؿيم
حول ماٌلأظة ،مو متػاػة ماظعالضات ماظيت موؿع معا مبني معؤدليت ماىاععةم
واىؿاساتماحملؾقةموماٌرطزؼة،مطلمػذامؼرتكمعػؿوحةمحؼوالموادعةمعنماظؾقثم
مت ماظؿطرق مإظقفا مبدرجات معؿػاوتة ،محؼوالتفم مدري مو متفقؽة ماٌدن ماىزائرؼةم
(اإلسالمميفماظودطماٌدغيم– متلقريماٌدنمو ماحملقطم– ماظؼطرؼةمايضرؼةماىدؼدةم
– مإسادة ماالسؿؾار مظألحقاء ماظعؿقؼة م– ماظلؾطات ماظعؿوعقة ميف معواجفة ماٌدؼـة م–م
اٌاظقة ماحملؾقة م– مإسادة متـظقم ماألحقاء م– ماظرتطز مو ماهلقؽل مايضري مو متفقؽةم
اإلضؾقم) .م
رمبامطانماألػمم–مومدمنميفمغفاؼةماظؼرنم–ميفمواوزماظـظرةماظظرصقةمظؾؿفقؽةم
اظعؿراغقةمومغظرةمأخرىم–مومػيمأطـرموزئةم–موماظيتمتؿؿادىميفمادؿؽصالماٌدنم
عنمإرارػاماإلضؾقؿيمومعنماظعالضاتماٌؿعددةماظيتموؿعفامباظؾوادي .م
أخريا،مععمأغـامملمدمطمباٌلأظةمبؽلمجواغؾفامعنمحقثماٌوضوساتماظيتممتم
اظؿطرقمإظقفامإالمأغـامغرؼدمػذاماٌؾفمبابامعػؿوحامسؾىمحوارمحولماٌدؼـةموميفمػذام
اٌعـى ،متؾؿزم ماجملؾة مبػؿح مصػقاتفا موادعة مظألذغال ماظيت متفؿم محبؼل ماظؾقثم
ػذا .م

عابد بن جليد

