جامؼة محمد خِرض – ثسكرت
لكَة امؼووم الؤوساهَة والاجامتغَة
خمرب امخغري الاجامتغي وامؼالكاث امؼامة يف اجلزائر

ًنظم موخلى وظنَا حول :

سوس َوموجِااحلَات امَومِة
يف املدًنة اجلزائرًة
ًوم  30 :دٌسمرب 8302

اؤصاكمَة املوخلى :
املدًنة ظراز ممتزي نوحَات الاجامتغَة الاوساهَة ...املدًنة تؼمراهنا وفضاءاهتا امؼامة،
مبساراهتا وصوارغيا ،حبداقليا وملاىها ،مبؼامليا ومتاثَويا اجلامثة ػىل صدرىا وػالماهتا املمزيت،
ثضمسيا ادلافئة ،وص خاءىا امضاحة ،...حبركة ساكهنا ووضاظاهتم امَومِة ،توغة احليك ادلاةل
ػىل وجود مادي جتسده الأص َاء ،توغة الأدايدي وثلاس مي اموجوه ،تعراقق امخحَة وبأسامَة
امنْب وبأصاكل امنؼي  ....حرمس خمخوف امصور يف بأذىان بأحصاهبا
امؼراك ،تؼحاراث امفرح امض مت و ي
ومراتدهيا.
جضلك ثلافة املدًنة وسلا من امصور والأصاكل واملامرساث املرتاتعة واملرتامكة يف الآن
ذاثو ،فييي ثخاكمل وثخوافق تواسعة رواتط كد ل حرى ،ومكن ذواث الأفراد ميارسوهنا
وًصنؼوهنا ،ويف بأكل الأحوال ٌسدضؼروهنا ،تؼحارت بأخرى ثلافة املدًنة يه حلِلة ذاثَة ،لأن
امفاػوني فها ًؼُضوهنا ذاثَا ،ومتثويم يف اجملال ل ًلوم ػىل بأساس حرامك ثس َط نومالحظاث بأو
الاهعحاػاث اميت اكهت كد امخلعت ػرب امصدف بأو الارثَاد املخكرر نومجال ،تل ابملؼُش
امَويم.
يف فضاءاث املدًنة خيخوط امفاػوون ثض ىت بأمواهنم واهامتءاهتم الؤثنِة ومضارهبم املذىحَة
واجتاىاهتم امفكرًة دون اغخحار نوماكانث الاجامتغَة اميت ٌضغووهنا ،ماميرسوا  -لك ػىل ظرًلذو-
بأفؼاهلم امؼلالهَة وسوواكهتم امؼفوًة ػىل امسواء ،ومه يف ذكل جمربون ػىل كبول تؼضيم
امحؼض ،فِظير امخنوع انوغوي يف هرباث امصوث ومغة احليك ،وحراكث امَدٍن وبأصاكل الؤمياء
والؤحياء ،وىنا بأًضا ثخجىل املحادئ واملمي واملؼاًري اميت حيخمكون اؤهها ،واميت ػادت ثنهتيي اؤما
حبمميَة ٌسجويا املاكن ،بأو رصاع ٌضيده امفضاء ،بأو غذاء ملضاغر امورع وامخلدٌس ملا حوثو
املواكف الاجامتغَة  ...ومن ىنا ًحدبأ امخحاٍن يف امسوواكث اميت ًبأحها امناس ،فِنخجوا مبرور
امزمن امظواىر الاجامتغَة ادلاةل ػىل خصاقصيم الاجامتغَة وامنفس َة واملميَة وامسووكَة بأًضا.

وفامي جتنح مؼظم مدن امؼامل املخلدم حنو امامتٍز مبؼامل اترخيَة بأو بأثرًة بأو س َاحِة ،وحرمس
بأصاكل ىندس َة خمخوفة وتدًؼة ملدن ذكَة  ....ثخبآلك مدن امؼامل امؼريب مبا ورثت من مؼامر
ومؼاًري ،اؤذ وتني بأحضان امعحَؼة امغنّاء ثنضب أ مدن مضوىة وحتخرض بأخرى اكهت ًوما فضاء
زممزيا نوحَات الاجامتغَة الؤوساهَة ،فضاء مفذوح ابهخظام ػىل املؼُش امَويم وامس َايس
وامثلايف ،حفني ًفذلد امناس مرشوع املدًنة ثضَع مؼامل امعرًق وثنكرس اخملععاث واملضارًع،
وًخحول اجملال اؤىل كومة من الآداءاث غري املربرت ،لأن املدًنة يف اههناًة جس خجَة جلك غفوًة
لأحالم بأحصاهبا ومراتدهيا وثصوراهتم وممارساهتم ،فمتنح بأسامءمه وسوواكهتم مضوارغيا وفضاءاهتا،
مؼونة غن وفاهئا نوحظاث امحلميَة اميت مجؼهتا هبم ،رمغ ثحاٍن سوواكهتم جتاه امحُئة امعحَؼَة
واملض َدت ػىل امسواء.
وامسؤال املعروح  :كَف ثحدو احلَات امَومِة يف املدًنة اجلزائرًة؟

أبمهَة املوخلى :
 ثبأيت بأمهَة ىذا املوخلى من بأمهَة املؼُش امَويم يف فضاءاث املدًنة مفت امؼناًة اؤىل تؼض املواضَع اميت ظاملا احذواىا امظل  ،وهبأث غهنا الأكالم  ،لكغةاخلعاة ،وبأسامَة امخؼحري ،وبأصاكل امفؼل الاجامتغي جتاه امفضاءاث امعحَؼَة
واملض َدت.
 -اموكوف ػىل املمي واملؼاًري اميت حتمك امفضاءاث امؼامة يف املدًنة اجلزائرًة.

حماور املوخلى :
-

جتوَاث سوواكث امفاػوني يف امحُئة امفزيًلِة(امعحَؼَة واملض َدت) ابملدًنة.
املسافاث الاجامتغَة تني الأفراد يف املدًنة اجلزائرًة
املمي واملؼاًري اميت حتمك امفضاءاث امؼامة يف املدًنة اجلزائرًة
امفاػوون و ؤاػادت صَاغة امفضاء امؼام يف املدًنة اجلزائرًة.
مناذج من امصور اذلىنَة نومدًنة اجلزائرًة

-

مؼاين ودللث اخلعاة امَويم تني امفاػوني من خالل :مغة احليك  ،املؼامل .....،

امرقُس امرشيف نوموخلى:
أبد .أبمحد توظرفاًة
املرشف امؼام ػىل املوخلى:
د.مميوهة منارصًة
رقُس انوجنة امؼومَة نوموخلى:
د .صويق كامسي
رقُس انوجنة امخنظميَة :
د .سومي درهوين

انوجنة امؼومَة نوموخلى
أبد .غحد املادر ملجع
أبد .هور ادلٍن زمام
أبد .مِوود سفاري
أبد .اندًة ػُضور
د .هورت جن حسن
د .حورًة ػيل رشًف
د .مزىر مؼلِْب
د .فضَةل صدراثة
د .سؼَدت صني
د .سومي درهوين
د .صحاح سواميين
د .هجَنة توخوَفي كوًدر
أب .أبمحد توظحة

أبد .تولامس سالظنَة
أبد .غحد امرحامن جركوق
أبد .اؤسامغَل كريت
أبد .معر أبوذاًنِة
أبد .أبمحد فرجية
د .سو مية حفِظي
د .زرفة توملواس
د  .أبسامء جن حريك
د .دمَةل خِنش
د .غحَدت صحعي
د .زىَة دابة
د .فذَحة ظوًل
أب .غحد امرحامن صاةل

أبد .غحد هللا فريح
أبد .مصدق توؼحاس
د.صوهَة امؼَدي
د .سامِة جن معر
د .سفِان سايس
د .هدِجة جاميوي
د .فذَحة مترسُت
د .حنان مراد
د .كسمَة منوتَة
د .اؤميان هوي
د .مسريت ثضلة
د .صيرزاد صوْب
أب.حنان حامدي

انوجنة امخنظميَة نوموخلى:
أب.سامِة مزنر  ،أب .مسريت مرشي ،أب .ثسمة حرغَين  ،أب .ػادل كنَفي  ،أب.جنالء خِنش،
أب.امليري جن غرفة  ،أب .كخُبة تغايم ،أب.فازًة بآًت محي ،أب .غحد املادر حبَرت،
أبً.وسف ػيل رشًف.
بآخر أبجل لؤرسال املداخالث اكمةل  03أبكخوجر 8302
اترخي املوخلى  30 :ديسمرب 8302
ػىل امربًد الامكرتوين :

sociomadina2018@gmail.com

