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**عمارة بكوش

م مععاؼري مماهلـددةتؼؿضل مضرورة موايضرؼة مهاولمموفقزاٌدؼـقة مخضراء. ممبلاحات اٌدؼـة
معقض مدالظة مإسطاء ماٌدؼـة موزائػ محقل ماظدائرة مظدسؿماظـؼاذات ماظـظرؼة، ماظؿربؼرات مٌكؿؾػ قسقة

م،ةمعـماظصعقبةممبؽانجاياشريمأنمرؾقعةمتؾؽمم،إظبماٌلاحاتماًضراءماظؼـاساتمبقجقدمحاجة
ػفا،مسؾكمسبقمعقجز،مهتمتعؾريم"اياجاتماألوظقة"معـماٌعاؼريمتصـَمصشؾؽةم.هدؼدػاموحصرػا

وبـاءمسؾكمػذا،ممؾؿؿارداتماظيتمؼػرتضمأغفامتؾؾقفا.ظأجؾمهدؼدػامطؿقًاموغقسقًامبغرضماالدؿفابةم
معػ ماياجةصإن مؼمفقم ماًضراءممضؿــدرج ماٌلاحة موإسداد متصؿقؿ مسؿؾقة ميف ماظـؼايف ماظؾعد زاوؼة

ممبقازاة ماٌػفقم، مػذا مؼؿضؿـ ماظعؿقعقة. مظعمايضرؼة ماظؽؿقة مواظؿكطقط،مؾؿاىقاغب ماظربذبة قة
عؽقغاتمشريمضابؾةمظؾؿؽؿقؿماظيتمتؿعؾؼممبػفقمماظػضاءماٌعاش.مصاٌلؿقىماظؽقػلمؼعؽسمصقرةمتقاصؼم

ممماظـقعموادؿعؿالماٌلاحةماًضراء.و يفؿ،عؿفاغسمبنيما

 حجم ادلساحات اخلضراء احلضرية .1

عامػقموهؿاجفامعدؼـةمعا؟مماظيتماٌلاحاتماًضراءمطؿقةإنمعػفقممايفؿمؼـريمعلأظةمععرصةم
مهلامظؽلمتصؾحموزقػقة؟مإسطاؤهايفؿماظذيمصببم
مسؾك مسؾكمػذامظإلجابة ماالرالع ماخؿزاظقة، مبصقرة مؼؽػل، ظؾلؽانمماإلحصائقةاٌعطقاتمماظلؤال

ماظيتمتؿقاصؼمععماياجقاتماظيتممَت محلبمصؽاتماظعؿرموتقزؼعمأصـافماٌلاحاتماًضراءمسؾقفا
عؿؾقاتماٌـفزةمبؼرارماظؿقرنيماظيتمتؿقددماظؿدة.مترتاصؼمذبؿؾمعؿتؼدؼرػامعـمضؾؾمذؾؽةماٌعاؼريماٌ

م)وؼ مايضري مظؾػضاء ماٌؽقغة ماظعـاصر مزبؿؾػ مدؾؿ مسؾك مبـاء ماىقار، موحدات مبفا ايل،موؼصد
عـمذأغفمأنمؼلؿحمبادؿكالصمصقرةممنقذجقةميفؿماجملالمم،اهلاممانازمػذاماظعؿؾمإنمواٌدؼـة(.

ماٌعاؼريماٌعؿؿدة. مسؾكمضقء مطؿقًا ماٌلاحاتمماظذيمؼؿقاصؼمععماياجقاتماٌعربمسـفا متؿقزع وسـدعا
ماظصقرةم مبفذه متؼدؼؿاًضراء غظرؼةمحقثمالمؼؽقنمعػفقمممذباظقفرطقؾةم،موصؼمػذهماظطرؼؼة،متؼؿؿ

                                                                                                                                        
.0991خرؼػمم،22دصدرمػذاماٌؼالمباظؾغةماظػرغلقةميفمذبؾةمإغلاغقات،ماظعد*
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يفماظػفقةماياصؾةمبنيممإدراطفااظـغرةمميؽـممهبإرارماجؿؿاسلمثؼايفمخاصمبعقـف.مػذمعؿعؾؼًاماياجة
م ماٌدؼـقة. مظؾفـددة ماٌلؿؼؾؾل مواالعؿداد ماظػضاء مأذؽالموادؿكداعات ميف ماظػفقة مػذه مأػؿقة تؿفؾك

ضؿـمػذاماٌـطؼ،موبطالغفمأومتربرمزواظفمواخؿػاءه.ممعكمإظبتلماالخؿاللمبنيماظقزقػةموادؿعؿالماظػضاء
صضاءاتمصرسقةمتعؿؾمسؾكمتؼؾقصممإغشاءصإنمعؼقاسماٌردودؼةمؼصؾحمحفةمظؾداصعماالضؿصاديمظؿػلريم

مطرحمعلأظةماظؿصقرمواظؿكطقط.اءمايضرؼةموتشقهمأجقاءػا،موػـامتاألبعادماألوظقةمظؾؿلاحاتماًضر
تؼقممسؾكماظؿلاؤلمحقلماظقدائؾمواظعـاصرماظقاجبممضاٌعقاريماحملإنمإسادةماظـظرميفماٌـفجم

درادةماٌعاؼريماظـؼاصقةمرؾؼًامظلقاقممذظؽػذاماٌـفج.موؼلؿؾزمممأخذػامبعنيماالسؿؾارمعـمأجؾمادؿؽؿال
م مم،يفمدقاقماظؿػؽريم،وإدراجعا ماظؽقظقغقاظقةمطؿا يفماىزائر.مممتمتطؾقؼفاعقضقعماهلـددةمايضرؼة

امايؼؾمعـماظؿقؾقؾمبؿؼدؼرمأػؿقةماظؾعدماظـؼايفميفمممارداتماجملالمعـمخاللمأمناطمػذمؼلؿحمظـا
مػضاءاتمايضرؼةمبعدماالدؿؼالل.اظإسادةماعؿالكم

ماظرػاغاتم متراسل مأن مصبب مايضري ماظقدط ميف ماًضراء ماٌلاحات موطؿقة محفؿ معلأظة إن
محد ماظؿكػقػمعـ مبغقة مإعباظقة محلبمرؤؼة مواإلؼؽقظقجقة ماظـزاساتاالضؿصادؼة مأنممة اظيتمميؽـ

عراساةماألغشطةموزبؿؾػماظلققظةماظيتمتعؿؾمسؾكممتلؿؾزمتظفر.مإنمهدؼدمحفؿماٌلاحاتماًضراءم
معـطؼم مسؾك مضائؿة مسؿؾقة محلب متؿطقر ماألغشطة مصؿـؿقة ماألصراد. مدؾقطات موػقؽؾة ػقؽؾؿفا،

ماجمل مػلمصقرة مذظؽمأنماألغشطة ماٌؾؿؽرة. مواظؼطقعة ماظؿارطبقة وتـظقؿفامم،ؿؿعموثؼاصؿفاالدؿؿرارؼة
موتعززمرابطةماالغؿؿاءمإظبماظؾقؽةماظيتمؼعقشفامصقفاماإلغلان.مؼػرزمإؼؼاساتمتـطؾعميفماظذاطرةماىؿاسقة

إنماظلقاقماحملددمسؾكمػذاماظـققمؼػفؿميفمسالضؿفمباٌؿارداتماالجؿؿاسقةماظيتمتؿضؿـماظعاداتم
ماظلقاقمطرؼلؿقانمغقربرغمذقظؿزاٌلؿؾطـةمواألسرافماًاصةممبفؿؿعمعا.موضدمأذارميفم  .Ch) ػذا

Norbert Sclulz)اظذؼـمؼؿؽػؾقنمباظؿفقؽةماظعؿراغقةممحدىمعالحظاتف،مإظبمضرورةمأنمؼراسليفمأم،م
سؾكمأػؿقةماالسرتافمبأنماٌدؼـةممتؿؾؽماًصائصمػذاماألخريم.موضدمأطدم1علأظةماظقدطمواظؾقؽةمظؾػضاء

ػقؼؿفامورابعفاماًاص.موحلبمػذهماظرؤؼة،مصإنمتطقرمماظيتمعـمذأغفاموضعمسالعاتممتاؼزممتـقفا
مدقاق ميف مبقؽقة مرؤؼة متطقؼر مإظب مؼؤدي ماٌدؼـقة ماهلـددة مسؾؿ ميف مواظؿفقؽةمماظػؽر ماظربذبة سؿؾقة

ماالداظعؿراغق مإن مؿة. ماألبعاد متؼلقؿ متؽػلمظؿربؼر مباظـؿقذجمال ممبقصػفمذبردعاغة صفلممطؿل،تطؾقؼ
مإظبماأل مذاطرةمهؿاجمالدؿؽؿالمذظؽماظؾفقء متصـعمظـػلفا مبأن دواتمواظقدائؾماظيتمتلؿحمظؾؿدؼـة

مرتؾطةمباٌؿارداتمواظرتاث.موؼعقداالدؿفابةمإظبماظؿطؾعاتماًاصةماٌبخاصةمبفا.مؼؿعؾؼماألعرمػـام
اةمطةمبأمناطمايقاصؼًامععماياجقاتماٌادؼةماٌرتؾاظذيمصببمأنمؼؽقنمعؿقمػذامإظبمغظاممػقؽؾةماظػضاء

مواظ مم،اٌعاذةم2ـؼاصقةاالجؿؿاسقة مبعنيماالسؿؾارإن ماظذيمؼأخذ مدقاضاتف ميف ماظقاضع متؽققػمذظؽمعع
مواٌؿاردات مواظزعـ ماظػضاء مضبدده مٌؽان ماٌفقؽؾة مم،اإلعؽاغقات مؼشؽؾ معا ماٌػق ماٌؿعؾؼةعطقات

                                                                                                                                        
1
 Nobert-Schulz, Ch..-Génius Loci.-Pierre Mardaga Editeur, 1981. 

2
 La dimension culturelle du développement, vers une approche pratique. Editions UNESCO, 1994. Collection 

Culture et développement. 
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اٌلاحاتماًضراءماظعؿقعقةميفمسؿؾقةماظؿفقؽةماظعؿراغقةمظؾؿفالمايضري.مذظؽمأغفمؼلؿؾزممهدؼدمب
م.اثؼاصقماإغؿاجبقصػفمقذجماظـؿ

النموذج .2

صؽرةمتؼقممسؾكمعؾدأمملضرورةمتصـقػماظعـاصرماجملاظقةماظذيمؼؿؽقنمعـفا،موػاظـؿقذجمؼؼؿضلم
م ميف ماٌلاحاتممؿـظقؿ.اظاظعؼالغقة ممنذجة مبعؿؾقة ماظعؿراغل ماجملال متـظقؿ ميف ماٌؿكصصقن ؼلؿعني

صاظـؿذجةمتـطقيمسؾكمميفماألذؽالمواألبعاد.ماوتـقًسماتعددميفمثـاؼاػامهقياًضراءمايضرؼةماظيتم
اًاص.مماظػضاءوماظعؿقعلماظػضاءؿمسؾكماظػصؾمبنيمبؿقزؼعمضائمعبؾةمعـماٌعطقاتماظقزقػقةموتؿؿقز

عقضقعمم،ايدؼـةحلبمسؾؿماهلـددةماٌدؼـقةمم،ظؼدمطانمالدؿكداعفاميفماظؿـؿقةماظعؿراغقةماألخرية
مراءاتماظربذبةمواظؿصؿقؿ.عراجعةمآظقاتموإجمإظبمفدفتغؼدموتعاظقؼم
م:اظؿاظقنيمؿلاؤظنياظحؼؾماظـؿذجةممؼـري

مم.0 متؽقؼـماجملال؟ معـماظػصؾميفمسؿؾقة وبؿعؾريمآخر،مأأالمؼقجدميفماظؿصـقػماظـؿقذجلمغقسًا
أظقلتمتؼـقاتمتؼارعماظقزائػمػلمدؾبموعصدرماظؿؾاؼـاتماجملاظقةماظيتمتؿفؾكميفموجقدمطقاغاتم

معؿفاورةمعلؿؼؾة؟
 بؿؽاري؟طؾمعلعكمامحؼؽؾظؾفقءمإظبماظـؿذجةمغقسًامعـماظؿؼؾقدماظذيمأالمؼشفعما .2

م متصؿقؿفا مميؽـ ماظيت ماظـؿقذجقة ماألصـاف معـ ماظؽـري ماظؿقؾقؾمموإسدادػاػـاك مضقء سؾك
ؾقانمرؾقعةمبمصضاًلمسـمذظؽ،مؼلؿحمإسدادػا،مو.م3اٌقرصقظقجلمظؿقضقحم"ذروطمتصقرموإغؿاجماجملال"

االجؿفادماظػؽريمٌػفقمماظـؿذجةممؼعطلمةموهلنيمعؽقغاتماجملال.اإلسادوثراءماظؿفربةميفمسؿؾقةم
ادؿؾدالماظؿدخؾماظؿعاضيب،محقثمؼأتلمصقفماألعرموادؿشراصقًاميفمسؿؾقةماظؿكطقط.مؼؼؿضلممتـؾؽقابعدًام

ماظعـصرماٌؾينميفماٌرتؾةماألوظب،مبؿصقرمذاعؾمضائؿمسؾكمترطقبمسـاصرماٌؽانمواظزعان.
مؼلؿحم متطقر موعالحظة ماظؿغريماياصؾمرصد مباظقضقفمسؾكمرؾقعة مإظبمواظـؿقذج معدىأيمععرصة
عقازاةمععماهلـددةماٌعؿارؼة،مسـدمواظؼطقعةمععماظـؿقذجمدؾؾًاميفمررحماٌشؽؾة.متؼعماظؼطقعة،ممتؽقن

ؽؾماألذؽالماظؿارطبقةمظؾفـددةمظعؿارؼةمايدؼـةمراصضةماظؾقظةماظيتمتؽقنمصقفام"غظرؼةماهلـددةماٌ
مؼ4اٌعؿارؼة" ماظرصض. ماظؼرنمواظيتمراظتمؿطابؼمػذا ساملماظػـممععماظؿغرياتماظيتمحصؾتميفمبداؼة
م ماظقادعمبػفقعف موػل مايضرؼة، ماًضراء مظؾؿلاحات ماىدؼدة ماإلنازات مإن مبؼطقعة. ععممتؼقم

م ماٌاضل، مأذؽال مإغؿاجمإمنا مإسادة ميف مدائدة ماظيتمطاغت ماظؼقؿ معـظقعة معع ماظقضت مذات ميف تؼطع
محصؾماظـؿقذج. موػـددؿفمموضد مذباظف مذبؿؾ ميف مايضري ماظؿطقر معع مظصقؼة مبصقرة مإذن، ػذا،

ماإل رارمصببمإدراجماٌلاحاتماًضراء.مإنموجقدمضطقعةمععماظـؿقذجمؼأتلماٌعؿارؼة،مومضؿـمػذا
غؼطاعماظـلقجماظعؿراغلماظذيمؼرتؾطممبػفقمم"اظـؼاصةماظؽقغقة"ماظيتمدستمالعلاؼرةمععماالواهماظعامم

ماي مايرطة مخارجمإظقفا ماىدؼدة ماالبؿؽارات ميف مولد ماظذي ماظػؽري ماظؿقار مػذا مأغؿج مظؼد دؼـة.

                                                                                                                                        
3
 Colquhoun, A., Recueil d’essais critiques, 1981. 

4
 Colquhoun, A., Op.cité. 
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مضقؿةاظ مدون مأذؽااًل ماحملؾقة م5دالظقةملقاضات ماظدالظة معػفقم مإن ماًؾؼمؼ. مسؿؾقة محقل مغؼاذًا ػؿح
تطقرمضبقؾمسؾكمسؿؾقةمخرقمعؾادئماظؿلؾلؾموتؽقؼـماجملال،مصإنماظؿلاؤلممصةمإظبباإلضاواإلبداع.م
مب مواظدالظة.اظعالضة متػلريومنيماظشؽؾ مإسادة م"سؿؾقة معـ مغقسًا ماظـظرؼة مصراغمامبدلمتؼرتح ميف إلبداع
مبػفقممهررماجملال.مصاظػؽرةمتعطلمظؽؾممةعرتؾطمؼة.مإنممتـؾماجملالماظعؿقعلمؼؽؿللمرعز6ثؼايف"

ممادؿؿرارؼؿفاوزقػةمعؽانم متـظقؿفا. موودققظة ماالدؿعاغةممبػفقم اتمآظقماظعؼالغقةموتدخؾػلمتلؿؾزم
مايضرؼة مظؾؿلاحاتماًضراء ماٌؽقغة مم،تصـقػماظعـاصر مأن ماٌلاحاتماظشري محقل ماٌؾؿدع ؿدخؾ

علعكممشقظلميفمتـظقؿماجملالمويفممضؿـإذامملمؼؽـمعـدرجًامم،اًضراءمالمميؽـمأنمؼصؾمإظبمشاؼؿف
سؾكمماجملاالتماًارجقةماىؿاسقةماظؼائؿةميفمتعاؼشمػـاكػماٌلؿقؼات:م"المميؽـمأنمؼؽقنمؾزبؿ

مبنيماىقار" مغزاع ماظلؽـاتمعصدر متـظقؿ مطان ماظؾؼاءاتمإذا م7عؿعة م. مأصضؾ عـالمسؾكمذظؽميفمند
le Corbusierوحدةماظلؽـميفم"اظؽقربقدقف"م

م.8
مباظقضعماظؼاغقغلم مإظبمععاؼريمعرتؾطة مأخرى،مصإنمتقدقعمدالالتماٌلاحاتماًضراء ويفمأعؽـة

معماظػضاءاتمحقثمتـػؿحمأمناطمؼعطلممناذجمعـ ميؽـموـماالدؿعؿالمسؾكمتعددمأذؽالماٌؿاردات.
م.9اضؿصادؼاتؾعبمدورًامضدمظؾعضماٌلاحاتماًضراءمأنمتلؿكدمميفمآنمععًامظالدرتاحةمواظرتصقف،مو

ماٌـظقر،مصإنماٌعـكماٌ مصػلمزؾمػذاممظؾؿلاحاتماًضراءمؿـقحوضؿـمػذا ؼطرحمبصقرةمخاصة.
مؼؿعنيمه معااظلقاقمعـمهقالتماظظروفماظؿارطبقة مععـكماظؽؾؿاتمواظؼقؿ. متـؾماٌلاحاتممذادؼد

م ماىزائر ميف ماٌـفزة مموصؼاًضراء مصببماسؿؾارػا مػؾ ماظػرغلقة؟ ماظؿطقراظـؿاذج مأذؽال معـ مذؽؾ
عـؾماسؿؾارػا،مسؾكماظعؽسمعـمذظؽ،معلاحاتمعػروضة،ممصببػؾمووباظؿاظلماحؿلابفامساعؾمتؼدم؟م

باٌدنماىزائرؼةماظيتممتمبـاؤػاموصؼماهلـددةماٌعؿارؼةمم؟ممصقؿامؼؿعؾؼػمععفاؿؽقاظأذقاءمشرؼؾةمؼؿعنيم
متطرحمإذؽاظقةمدالظؿفا.مـؿقذج،مصإنمعلأظةماظاظؽقظقغقاظقة

                                                                                                                                        
5 Gombrich, E.H..- cité par Colquhoun, A 
6 Ibid. 
7 Soulier, L., Edition CRU, 1968. 

مبققطمغؾاتلمشريممجإنماظقحدةماظلؽـقةميفمعردقؾقامعقجقدةمسؾكمصقرةمسؿارةمطؾريةمتؼقممسؾكمعقتدةمعؾـقةمداخؾمصضاءمأخضر،معلقم8
وضعفمطػضاءمخاصمظصاحلمداطـقفمؼضؿـمهلؿمبؿلقريمعلؿؼؾمععماحملاصظةمسؾكمعغؾؼ.موتلقريهمظقسمعـمعلؤوظقةمعصاحلماظؾؾدؼةمو

 رابعفماٌػؿقحمسؾكماظػضاءماظعام.مإنمتصؿقؿفمبفذاماظشؽؾمؼفدفمإظبمعـعمحدوثماظـزاساتميفمادؿعؿاظفموخصقصًاماظضفقج.
مظؾراحةموام9 معؽاغًا ماظزغؾؼميفمػقظـدا.ماإلتؼانماىؿاظلماظذيمجعؾمعـفا معـمظؿلؾقة،محاظةمحؼقلمأذفار متؼدممصرجةمصرؼدة ذظؽمأغفا

غقسفامظؾـاس،متـظقؿفامؼـدرجممضؿـماظلقادةماظلقاحقةماظراعقةمإظبمايصقلمسؾكمعقاردماضؿصادؼةمإضاصقة.مويفمدؽاغدؼـاصقامندمأنم
معصاحلماٌاظؽ مذرطماحملاصظةمسؾكم مظؾفؿفقر معػؿقحة ماًاصة ماٌلاحاتماًضراء مإنماظداصعماالم ضؿصاديماظيتمواٌلؿعؿؾمواظدوظة.

عـماٌلاحاتماًضراءماٌؾينماظـؿقذجمسؿؾتماظلقادةماىؾائقةمسؾكمتشفقعفمػقماظذيمجعؾمػذاماظـقعمعـماظؿـظقؿمأعرامممؽـًا.مصفذام
يفمسؾكمػذاماظـققمؼؿفاوزماٌعـكماٌقرصقظقجلمظؾؽؾؿة.مأغفمؼؿقاصؼمععماظؾعدماظـؼايفماظيتمتؼقمممماردةماظػضاءموتؼاظقدماظشعبماظلؽاغدؼـا

 سؾكمتـظقؿفموػقؽؾؿف.
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متقليد إىل التجديد: موقف جيب االضطالع بهمن ال.3

ممؼؿعؾؼ مإظقفا معـظقرًا ماظدالالت، مدرادة مأعر ماظؿقؾقؾمبقصػفا ممبلؿقؼات مورعقز، سالعات
عـففقةماظـؿاذجماٌؼارغةمطؿامتظفرممضؿـصفلمتـدرجمم،10رطبقةمواظلقدققظقجقةاالغـروبقظقجقة،ماظؿا

 .11يفمتقصقاتماظؾققثمواظدرادات

غلفؾمأغفممأنمذومرؾقعةمثؼاصقة،مصإغفمميؽـمػقم)اظدالظل(مصإذاماصرتضـامأنماظػارقماظلقؿققظقجل
معا مجملؿؿع ماالضؿصادي مباٌلؿقى مس .12ؼرتؾط مسارؾ معلؿعؿؾ مؼعطقف ماظذي ماٌعـك مإن عؿؾماظـ

ٌلؿعؿؾممػقمغػلفعـماظـاحقةماٌقضقسقةمظؾؿلاحاتماًضراءمايضرؼةماظعؿقعقةمالمميؽـمأنمؼؽقنم
بقزقػةممةاٌرتؾطم""ترصقف"،م"ادرتاحة"،م"وقالمؾميفمحقاتفماظعادؼة.مإنمععـكمطؾؿاتظقسمظفمعشاط

م.اؿةمظؽؾمواحدمعـففامباظـلؾغػلمؿضؿـماظدالظةالمميؽـمأنمتم،اءمايضرؼةماظعؿقعقةاٌلاحاتماًضر
م ماىزائر، ميف مسـماظققمغالحظ مسؾارة مػل ماظعؿقعقة مايضرؼة ماٌلاحاتماًضراء معـممأن طؿؾة

ماالدؿعؿارؼة،ماظدالالتماٌؿعؾؼةممبكؿؾػماإل ماظػرتة مبعدػاداراتمواٌلؿقرـنيمأثـاء مصاالنازاتموعا .
م.ؼةرظامعراجعفؿماظـتؼقدغامإظبماظؿلاؤلمحقلمأصقلماٌصؿؿنيموتؽقؼـفؿموطذمبعدماالدؿؼالل

م مإظب مإدراطفا ميف مهال ماظعؿقعقة مايضرؼة ماًضراء ماٌلاحات مععـك معلأظة ماظؼدرةإن مباب
ماالضؿم،اإلبداسقة مضقاسد معراساة مصفؿفا مأجؾ معـ متلؿؾزم مصقفامصفل متؽقن محقث ماظؾقؽة موسؾؿ صاد
اظؾقثمسـمبمعلعكمخالق.مؼؿعؾؼماألعرمضؿـمالعاتمممقزةسم،ؼابؾةمظؾؿؽؿقؿاظشريمماألصرادمحاجقات

ماظعقاعؾماظيتمتشؽؾمبدؼاًلمٌـفجماظؿؼؾقدميفمإغؿاجماظػضاء.
بعؿؾقةماغؿشارموتؾادلماظؼقؿماظـؼاصقةمواظعؾؿقة.مإنممؼرتؾطعلعكمماٌؿلؿمباظؿؼؾقدموماحملاطاةإنماظػعؾم

ماظدوظل ماظلقاق ماٌلاحاتماًضراءمععاؼـة مبؿفقؽة مغػسماالػؿؿاعاتماٌؿعؾؼة ماأوروبراظتممتؾنيمأن
ظػؽرماظقحدويمعـمأجؾماحرطةمضدمذقـمبقةميفماظلؾعقـقات.موؼؾدومأنمتزاؼدماالػؿؿامماٌشرتكماظغر
برذؾقغةميفمػذاماٌؼامممعدؼـةمتؾدومظػضاءماظعاممصقرةمعؿطابؼةمععماظلقادةمايضرؼةمواظعؿراغقة.امأسطاء

-louvaine)الغافمم ظقصانعدؼـةم.مأعام13رائدةميفمذبالمإسادةمػقؽؾةماألحقاءماغطالضًامعـماظػضاءماظعام

la neuve)مبؾفقؽام معشؽم،يف متطرح ممتصإغفا مبعدعا موػذا ماظعام"، ماظػضاء م"روح محرطةممتؾة ععاؼـة
موعؿطؾؾاتمايقاةمايدؼـة.م ماظيتمتشفدػا سـدماٌفـددنيماٌعؿارؼنيممغػلفااألػدافممنداالزدحام

صؼدم.م14الغدؼنيمواألٌان"ق"اهلمتأخرًاميفمذبالماظؿشرؼعاتمعؼارغةمععمجرياغفؿمدفؾقامـاظػرغلقنيماظذؼ
ؼؾؿؼلمصقفامظعؿؾقةمماروعا،مسؾكمدؾقؾماٌـال،ممنقذجمعدؼـةمحدائؼم)دومالصقالمبقرجقز(ميفأخذتم

                                                                                                                                        
10

 Duchac, M., Actes de Colloque d’Aix-en-Provence. 1972. 
11

 Chombart de Lauwe. Ph., CRESM, 1963. 
12

 Actes de Colloque, Op. cité. 
13

 Guy, Henri, Dix années d’urbanisme. La naissance d’une ville, Barcelone, Editions du Moniteur, 1982. 
14

 Tanas, Michel, in Revue Urbanisme, no 200, fev-mars, 1984. 
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ممأثقـامومعدؼـةملقارمبنياظؼمؼطراظ اهلدفمعـموراءماٌؼارغةمععمبؾدانمأخرىمػقمإنم.م15برييعقـاءػا
م.16االدؿػادةمعـمواربفا

عامػقممخادؿـلاسؾكمعلؿقؼاتمسدةموبأذؽالمزبؿؾػةمإظبمموماحملاطاةمداظؿؼؾقاٌؿلؿمبماظعؿؾمؼؿفؾك
بقصػفامععماٌـفجماظطقباويموصبدمعربرهميفمغظرؼةماظعؼالغقةماىدؼدةممتعارضصفقمؼؼعميفمم،عقجقد
ؿؿـؾميفمة.موػـاكمأؼضامذؽؾمعـماظطقباوؼةمؼظـزسةماظؿؼدعقةمظؾفـددةماٌعؿارؼةمايدؼـسؾكماصعؾممةرد

.م"إنمسؿؾقةماظؿؽرارمبصقرةمايـقـقةم)اظـقدؿاىقة(مةباظـزسظؽـموؼرتؾطمباٌكقالممالميذظؽماٌقضػماظذ
م.17هؿؾف"المميؽـمرؼقدقةمظؾلؾقطاتماظؼدميةمتعربمسـمسدمماظؿؽقػ،مواهلروبمعـمحاضرم

متؽؿـم عػعقلمدؾيبميفمإغؿاجماظػضاء؟ممظؾؿؼؾقدمأنمؼؽقنميفمععرصةميفمأيمزرفمميؽـاٌلأظةمػـا
رتابةمععؿؿةمتشقهمخصقصقةماظـؿقذج.مإنماظػعؾمذرطمتصريمسؿؾقةماحملاطاةمساعؾمهتمأيمكممبعـ

صفؿممؼعؿربم.18واإلبداعاٌؾؿذظةميفمشقابمذروطماًؾؼماظؿؼؾقدمؼعقدمإغؿاجماظؼقاظبماظـؿقذجقةماٌؿلؿمب
ذظؽمأنمعـفجمم،سادةمإغؿاجمخالضةإعقضقعماٌرجعمواظؿقؽؿمصقفمعـماظشروطماظضرورؼةمظقجقدمسؿؾقةم

ظعؿؾقةماظؿؼؾقدمأثرمإصبابلمصببممؽقنؼسؾكماٌـفجماظـؼدي.موحؿكممأدادامواظؿفدؼدمؼؿقضػمداعاإلب
معـماظؼقؿ"ماصرتاضموجقدمذروطمطػقؾةمإلضػاء رمإظبم،موسبـمغـظأغـامسبؿاجم.مالمذؽ19"غظاممجاػز

ماإلؼؽقظقجقة، ماظؼقؿ معـظقعة مزبؿؾػ ميف ماظؿؿعـ متؽقؼـماظـؿاذجمتقزقػاتإظب مصرضقة محلب موػذا ،
ماظعـ مواظزعـموادؿكداعاتفؿا، معـؾماظػضاء ماٌؿػاسؾة ماظرعزؼةمصاصر معبؾةمعـماظؼقؿ مؼؿعؾؼمبإضػاء األعر

مواظـؼاصقةماظيتمميؽـمععاؼـؿفامسربمممارداتماظػضاء.

 مساهمة البيئة يف ادلشكالت احلضرية  .1

م مؼؿضؿـ متـدرج ماظيت ماألصعال معـ معبؾة مايضرؼة" م"اظؾقؽة ماظـلؼقةمضؿـفاتعؾري م،اٌؼاربة
حقثمأصؾحممبؼضاؼاماظؾقؽةمتزاؼدماالػؿؿامماظققمطؿامأنمؾقؽقيمظؾػضاء.ماظؿصقرماظسؿؾاراتماٌذػؾقةمواال

 يفمطؾماٌلؿقؼاتماٌؤدلاتقةمظؾفـددةماظعؿراغقةمواظؿلقريمايضري.محاضرامسؾؿماظؾقؽة

دؼدموتـريماظعم،سؾؿماظؿؿدنيفمتظفرماظؾقؽةمايضرؼةميفمأؼاعـامػذهميفمطقاظقسماألوداطماٌؿكصصةم
ظؿؿدنمعامػلماظعـاصرماىدؼدةماظيتممتمإدخاهلاميفمسؾؿماظؽـمعـماظؿلاؤالتميفماظؾققثمواظدرادات.م

م؟عـمضؾؾمػذهماظؿقارماظػؽري
وماٌدنموػقمحباظةمساملماظعؿرانمماذؾقفماعـؼذمساعالبقصػفمم،سؾؿماظؾقؽة،ممبامػقمطذظؽؼؿؿمإدراكم

األعرمبؿعؿقؼماٌعرصةميفمسؾؿماظؾقؽةمظؾؿأثريمسؾكماظقدطممايؼؾةماظصـاسقة.مؼؿعؾؼيفمبداؼاتفماألوظبمأثـاءم
صفقمؼصؾحمألنمم،ظؾؿؽؿقؿمعـؾفمعـؾماظدميقشراصقامواالضؿصادمالايضري.مؼعؿربماٌعقارماظؾقؽلمععطكمضاب

                                                                                                                                        
15

 Krier & Culot. Contre-projet. AAM Editions, 1980. 
16

 De Vilmorin, C. La politique des espaces verts. CRU, 1976. 
17

 Choay, F., Urbanisme. Utopie et réalité. Paris, Seuil, 1963. 
18

 Barthes, Roland, cité par Colquhoum, A. op.cité. 
19

 Choay, F. op.cité. 
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ؼؽقنمغؼطةمارتؽازميفمتـظقؿماظػضاءمدونمأنمؼؤثرمسؾكماظؿصقر،مذظؽمأنمػذاماألخريمظصقؼمحبلادقةم
م.صاحبماظؿصقر
مع مايضريؼؿضؿـ ماظقدط م"تلقري ماظؾقؽة مسؾؿ مدرادة مسؾكوم"قدان ماىؾاؼة موم"أثر طذاماظؾقؽة"..

معـم مصاغطالضًا ماحملقط. موتدػقر ماظؿؾقثات مرباربة مودؾؾ ماظؿػاسؾ، مآظقات موععرصة ماظظقاػر ععاؼـة
ماظؾقؽة" م"ععرصة معـ مغؿؿؽـ م20دراداتماحملقط موبؿعؾريمآخر، ماظؾقؽلمؼدخؾ. ميفمحلؾاغف،اظرػان م،

صفموآظقاتفمأنماظؿفقؽةماظعؼالغقةماػدأتؾنيمم،21دؼدمٌػفقمم"اظؿفقؽةماظعؼالغقة"اإلدراكماىومرعػفقمماألث
ظمثارماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةمظؾؿفقؽةمباسؿؾارػامماالمصببماسؿؾارػامشاؼةميفمحدمذاتفا،موإمنامضقاد

مسؿؾقةمغلؼقةمهددمععـكماظعؼالغقة.
ماٌؿػاسؾةماٌلعكتعقضم متػلريماظعـاصر بعدًاممظؾػضاءمميـحباٌلعكماظذيماظؿطؾقؼلمظؾصقغممإسادة
سـاصرمطاعـةمبقصػفامتػؿحمايؼؾماظـظريمٌعـكماٌؿارداتميفماظػضاءمم.مصإسادةماظؿػلريمػذه22ثؼاصقًا

مإدخاهلاميفمسؿؾقةماظؿؽقؼـماجملاظلموايضري.ممميؽـعـماظدالالتم

 ادلساحات اخلضراء العمومية: سياق واجناز .2

ماظـظريمؼطرح مماإلرار ماسؿؾارهاظذي ميف مبنيممؼأخذ مواىؿاسقة ماظعارػقة ماظعالضات مأذؽال وجقد
طةمطؾمعـماألعرمؼؿعؾؼمبػضاءمععاشموعفقؽؾمبقادصم،األصرادمواظػضاء،معشاطؾمعؿعؾؼةممبػاػقؿماٌؽان

نمػذهماظعـاصرماٌكؿؾػةميفمعضؿقغفا،متؿعؾؼممبػاػقؿماهلقؼةمإاظؿشؽؾماٌؽاغل،مواٌؿارداتمواظزعـ.م
هددمظؼقاسموصفؿمدرجةمأػؿقؿفاميفمسؿؾقةمتفقؽةممةعؽقغاتمثالثم،مومػلوذاطرةماٌؽانمواًصقصقة
ماظػضاء.

م مإظب ماىزائري ماظلاحؾ معدن ميف ماٌـؿشرة ماظعؿقعقة ماًضراء ماٌلاحات ممناذج صرتتنيمتعقد
متارطبقؿني:

طانمماظذيماألوربل،موػلمصرتةمتؿزاعـمععماظلقاقم(0992-0312)اظػرتةماالدؿعؿارؼةماظػرغلقةم -مأ
مايدثماظصـاسل.ماظيتمراصؼتؼعرفمهقالتم

ماظػرتةو مػذه مآغذاكميفمأثـاء ماظـظام معلؿعقـًاممضام مايضريمحلبمحاجقاتف سؾكمتؽققػماظػضاء
طانمغؿاجمصؼدماظـقعماألولممأعام.غقسنيمعـماظػضاءمايضريمسرصتمػذهمايؼؾةماظؿارطبقةموضدمخبربتف.

م معع معؿقاصؼ مبلابؼف، معؿصؾ ماظػضاممنقذجمتدن ماٌؿؽاعؾ مصغرية،مميفء محدائؼ معؿفاغسمعـؾ غلقج
مايضريمأَعوم.عزروسةموذقارعم،داحاتو ماظؿؿدن محقل مغظرؼات مغؿاج مطان مصؼد ماظـاغل ماظـقع ا

معصاحبمظؾػضاءاتماٌؾـقةمعـؾمحلماجملؿقساتماظؽربى.ومػقمايدؼث،مؼؿطابؼمععماظـقعماٌؿؿد،م
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 Mayer, S. Parti pris pour l’écologie. Messidor/Ed. Sociales, 1990. 
21

 Dajoz, R. Précis d’écologie. Gauthiers-Villars, 1978. 
مرتؾطةمباظؾقؽةمبـؼطؿني:مشؾارمدومالومضبددماٌشاطؾماظـؼاصقةماٌؿعؾؼةمباٌكططاتماظعاعةمظؾؿقضريمواظؿؿدنماٌم22
متلقريمدخقلمهلذهمم- مصقاغؿفا،مدرادة مأو ماظؿارطبقة مواالحؿػاظقة،مواحملاصظةمسؾكماآلثار مواظعؾؿقة مواإلدارؼة "تقزؼعماٌعاملماظرعزؼة

ماظػؽاتمعـماٌعاملمإظبمعبقعماظطؾؼاتماالجؿؿاسقة."م.
ماظقم- ماظؿففقزاتماظـؼاصقة مسؾكمزبؿؾػماألصعدة موؿعاتمجبمتقصاصببمعراساة مذبؿقساتماألحقاء، معلؿقىمايل، مسؾك رػا:

 .Paris, Essais de Sociologie, 1952-1964, Les éditions Ouvrières األحقاء".
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إظبماحملقطماٌؾين.موعـمظؾؿلاحاتماًضراءمدوجماظؿصؿقؿماظـؿقذجلماٌزمعـمػذاماظـقعمؼعقدمبـاء
مسؾكمصرضقة موبـاء ماظظروفماظؿارطبقةماظيتمداػؿتميفمبـائفا. ماالناز،مؼؿعنيمذطر مأجؾمصفؿمػذا

ماىزائرؼ ماٌدن ميف ممماردًا مطان ماظذي مايضرؼة مظؾلقادة مزبطط ممَتمةوجقد صقاشةممتاظلاحؾقة،
مصرتات:ممثالثمإظبامتصـقػفمميؽــوم،عؿزاعـموماٌعطقاتمحلبمتؼلقؿمذباظلمزعاغل

متتراصؼعـمسؿؾقةممتدؼـمسلؽريمم:مذفدتمػذهماظػرتةمتطؾقؼمغقع0311م-0312اظػرتةمعامبنيمم 
مواظلاحات.ايدائؼماظعؿقعقة،ممعـؾاٌلاحاتماًضراءممانازععم

ماٌغرودة،معؼروغةمحبدائؼم0901 - 0311اظػرتةمعامبنيمم  :موػلمصرتةمدبطقطماظشقارعماظؽؾرية
 وداحاتمسؿقعقة،مضائؿةمسؾكمعؾدأماإلحاللمربؾماٌعاضؾماٌفدعة.صغرية،م

وضدمذفدتمػذهماظػرتةمعقالدموتطؾقؼماظؿؿدنماظؾريوضرارلمسؾكمم:0992 -0909اظػرتةمعامبنيمم 
م مدـة مصرغلا ميف ماظؼقاغنيماظصادرة ماظؼدؼؿم0921وم0909شرار مبنيماظؿؿدن مودطقة ماظػرتة مػذه متعؿرب .
ػذهممتعؿربماٌعزوظة.مظعؿارات.موػلمصرتةمتؿطابؼمععمبـاءما(zoning)واظؿؿدنماظؼائؿمسؾكمعػفقمماٌـطؼةم

اإلنؾقزؼةممباألغظؿةماظـظرؼةمؿأثرةاٌاظـؿاذجماٌؼدعةمخؾقطًامعـماظـؼاصةمواٌؿارداتمايضرؼةماظػرغلقةم
 رصقظقجلمظؾؿقضعماىزائري.مققماىغرايفماٌػةمععماظلقاؽَقاٌو

ماالدؿعؿارؼةم -مب مايؼؾة مبعد معا مظؾلؽـمم:صرتة مجدؼدة معـارؼ مبظفقر ماظػرتة مػذه متقزت
طانمتطؾقؼفاموايضري.مظؼدمأدخؾمسؾكمتصؿقؿماٌلاحاتماًضراءمعؼاؼقسمغظرؼةمظؾؿؿدنمايدؼث،م

 .اظؾـاءصبريميفمشقابمهؽؿمحؼقؼلميفم

جزأرةمتدرصبقةمهلقاطؾموعؤدلاتمم0992اظعؿقعقةمبعدماالدؿؼاللمدـةمظؼدمادؿفدصتماظلؾطاتم
يفمعقدانماظؿؿدنمواظؾـاءماألدواتماظؿقضريؼةماظعؿؾقةماٌعروصةممتهددم0917اظؾالد.موبداؼةمعـمدـةم

اظـقعمعـماٌـارؼمجرىميفممػذامتصؿقؿ.مإنمدقاقم(ZHUN)بادؿم"عـارؼماظلؽـمايضريماىدؼدة"م
موا مايضريوضتمطاغتماظؿفربة ماظؿؿدن معقدان مغاضصؿنيميف مصقف مٌعرصة مسؾكم. ماظؼائؿة ماٌـففقة إن

ضاغقنماإلرارممضؿـعـدرجةممإجراءاتسؾكمماٌؾـقة"ميفمصرغلا،مماظؿؿدنمذاتماألوظقؼةممنقذجم"عـطؼة
م ميف ماظلؽـم0971أوتمم1اظصادر معـارؼ مضاغقن ممنقذج مؼؾزم ماٌعؿؿدة. ماٌـففقة ماظيتمدؿقدد مػل ،

مض ماٌؽانايضريماىدؼدة مععمذغؾ محلبمععدالتمعؿـادؾة ماٌلاحاتماًضراء مبـاء يفموم،رورة
إظبمبـاءماظلؽـاتماىاػزة.مإنماظرؤؼةممتأدمقاجفةمعشاطؾماظؾـاءماٌؽـػصإنماياجةمٌذاتماظقضت،م

ظألررافممفغػل اىاعدةمماظيتمتؿفاػؾماًصقصقاتماحملؾقة،مدؿعؿؾمسؾكمتقزؼعماظؿـظقؿماجملاظل
ماٌل مسؾك مايضرؼة ماظلقاق، مػذا مويف ماظقرين. مصإنموؿقى ماٌقداغل، ماظؿطؾقؼ مصعقبات مإظقف عضاصًا

.مإنمتطقرماظقضائعماظيتم23دؿصؾحمذبردم"علأظةمتؼـقة"م،عـؾفامعـؾمسؿؾقةماظؿؿدنم،عؿارؼةاهلـددةماٌ
معـم مبداؼة مبؾغتمأػؿقؿفا مضد ماظؽقظقغقاظقة ماظػرتة مبعد مٌا مايضري ماظػضاء معقرصقظقجقة اتلؿتمبفا

غصقصمتشرؼعقةممادؿصدارإظبممأدتاظػضاءماٌؿقظدمسـمػذهماظػرتةمردودمأصعالممومضدمأثارـقات.ماظـؿاغق
"اٌكططمطؾمعـمممطؿامسرفمإسدادأدواتمجدؼدةميفمتصؿقؿمسؿؾقةماظؿؿدن.ممإسدادطانمعـمغؿائففام
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عـمتطؾقؼاتفؿاماظػعؾقةمبداؼةموم(POS)و"زبططمذغؾماٌؽان"مم(PDAU)اظؿقجقفلمظؾؿفقؽةماظعؿراغقة"م
م.0990دـةم

للمصقفامؿأنمتؽقنمصضاءاتمظؾؿفؿعمحقثمتؽػلممطاغتماظغاؼةمعـماٌلاحاتماًضراءماظعؿقعقةم
مواٌ مظالدرتاحة مرابعًا مم،رحاظـشارات مسؾك متدل معـفا متربز ماظيت ماظصاألجقاء ماظيتماظعؿؾقة ؿارطبقة

مداػؿتميفمانازػا.
ٌػفقمماٌؽان.مماذبلدماػلفاممنقذجتطرحمغمعـالمصإنمداحةم)جقرؼس(ميفمعردقؾقاماإلرارويفمػذام

غفامتؼدممصقرةمعلاحةمخضراءمحضرؼةمسؿقعقةمتلؿفقبمظؿطؾعاتمعلؿعؿؾقفا،موطذاماٌؿكصصميفمإ
وتقزؼعماظـشاراتماظذيمضبرطفامػقممهلذهماظلاحةمؿشؽؾماجملاظلاظ.مإنم24اٌدؼـةميلريٌسؾؿماظؿؿدنمو

رمواظؿؿدن،محقثماظؿشرؼعقةمحقلماظؿقَضغؿاجمعراحؾمعؿعاضؾةمعـمتطقرػا،موػذامراجعمظالسؿؾاراتم
م مبؿطقرػا. ماظلؿاح معع ماألوظقة مظؾؾـقة مباٌؿارداتماىقػرؼة ماالحؿػاز ماظػضؾميفمتمصقفا تعددممؼعقد

مبعنيم ماظيتمأخذت ماظؿفقؽة مسؿؾقة مإظب مجقرؼس( م)جان مداحة مضؿـ متؿطقر ماظيت ماظـشارات وتـقع
مإعؽاغقاتماظلقاق مم،االسؿؾار مواشبمبرزوضد ماظلؽان ماػؿؿام ميف مرارفؿ مػذا ماظػضاء، مخالل موجقدعـ

ععـكمصعااًلممظؾرتددمسؾكماظلاحةماظرتطزموؼعطقنمعـمؿفارؼة.مصفؿمؼضؿـقنمذؽاًلاظمغشطةاألماظعدؼدمعـ
مظفماغعؽاداتماضؿصادؼةماصبابقةمسؾكماٌدؼـة.م

مظ مخالصا مو معـ متلؿػد ممل ماظعاصؿة ميف مدعقد مبقر مداحة مصإن مجقرؼس(، م)جان مإجراءاتلاحة
شروطمظاٌقضعماألوظلمظؾلاحةميفماٌدخؾماظرئقللمظؾؿدؼـة.مصاجملالمعدؼـميفموجقدهمدمؼقجذؾقفة.م

معقر مجغراصقة مواسؿؾارات مزرصقة متلؿفقبممقظقجقةودقدقصقظقجقة ممماردات موجقد مإظب تؤدي
مظؾقاجقاتماٌادؼةموشريماٌادؼة.

ػضاءماظذيمتـؿؿلمداحةمبقرمدعقد،مباسؿؾارػامعلاحةمخضراءمحضرؼةموسؿقعقة،مإظبمغقعمعـماظ
ما ماظؿـؿقة مبؿشفقع مطػقؾة موإعؽاغقاتمبـققؼة معؼقعاتمرؾقعقة مذؾؽةمميؿؾؽ معـ ممتـؾف ممبا الضؿصادؼة

مظ ماٌؿارداتماهلاعة ماظيتمتربر ماٌقضع.والتصاالتماظرئقلقة مععمغقسقةمربقط إنمإجراءاتمماٌرتابطة
ؿارداتمواظدالالتماظيتماظؿؽقؼـمايضريماظيتمادؿؽؿؾتماظلاحةماٌذطقرةمملمتأخذمبعنيماالسؿؾارماٌ

سؾكممبـقؿفاصؽؽتمهقالتمالحظؿفامعقضقعمظؼدمطاغتماٌعطقاتماظيتممتتمعماظػضاءماألوظل.مػقؽؾت
ماظزعـ مواظعـاصرمم.عر مبابمسزون( م)عـؾمذارع مظالتصال ماظرئقلقة ماظؿققالتماظشؾؽة معلتمػذه ظؼد

إنماظؿشؽؾماجملاظلماياظلمم..(.اهلاعةماٌؿعؾؼةممبؿارداتماجملالم)اظلقق،مأعؽـةماظعؾادةمواظؾؼاءات.
رطزماٌدؼـةماظؽقظقغقاظقة.مضاعتمػذهمٌلاحةموظؾمعامعػفقمعقحدمضائؿمسؾكماظؿأطقدمسؾكممػقمغؿاجمٌشروع

م)اٌقـاء(. موصرغلا م)احملطة( مباإلضؾقؿ ميفمسالضؿف م ماٌلار" م"غفاؼة ذظؽممؼدلماظعؿؾقةموصؼمعـطؼموعؾدأ
م مععرب مضقي موثؼايف مرعزي ماغطؾاع م موجقد مسؾك معـ مدائريمسـف م)جـاح مورارعة معلرح ماناز خالل

اظؿفقؽةمتؾؾقةممػذهمطانماهلدفمعـمعرتؾطةمباظؿؼاظقدماظػرغلقة.مذاتمضقؿةظؿعؽسمممارداتمم،عؼؾب(
محا معـ مواججاغبمطؾري ماًاصةقاتماالدرتاحة ماظؽقظقغقاظلباجملمٌرح مصاخرةمموذظؽم،ؿؿع بصقرة
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تغقريماظدورماظؿفاريمظؾػضاءماألوظلموإضصاءماجملؿؿعممطانمهلذاماإلجراءمأثرمعزدوجمؼؿؿـؾميفموأغقؼة.
.مظؼدمأدتمػذهماظعؿؾقةمإظبمربقماظشعقرمضؿـمػذاماظػضاءملمؼعدمصبدمعامؼربرموجقدهممحقثاألصؾلم

ظؼدمأصؾحماظدورممعامعـمذأغفمتطقؼرماظـظامماالضؿصاديمظؾؿدؼـة.مطؾمتقصريمباالغؿؿاءمهلذاماظػضاءموعـمثؿ
مإعؽاغقاتطبضقرؼةمبػضؾمعامؼـطقيمسؾقفمعـممزبؿزاًلميفموزقػةحاظقامقدماإلؼؽقظقجلمظلاحةمبقرمدع

ماظؿـشقطمايضريمةدؼـاعؽقشريمأنمرؾقعةموعلؿقىماظـشاراتماٌقجقدةمصقفمالمتلاػؿميفمم،االخضرار
صبؿعمأطربمسددممضاءمعرطزيمػاممعـمذأغفمأنععمعػفقممصمتؿقاصؼ.مذظؽمأغفامالمإالميفمحدودمضعقػة
متؾنيماٌعاؼـةماٌقداغقةمأنماألغشطةممذاترؼةمعـماألغشطةماظؿفا رؾقعةمعؿـقسةموذاتمعلؿقىمرصقع.

ؿطابؼمععماظصقرةمالمتومجفة،عـممالمتـؿظؿمحلبماظؿصػقػمواظطؾقعةماظيتمؼؿؿقزمبفاماٌرطزاٌقجقدةم
ضعػماألغشطةماٌؿـقسةمذاتماظطابعماظؿفاريميفممؼؿفؾك.معـمجفةمأخرىم،اظيتمحددػامػذاماٌػفقم

سؾكماظرشؿمعـمأنمػذهموم،تقزؼعماجملالمورؾقعةماًدعاتماٌؼدعةمصقفمعـمخاللرمدعقدمداحةمبق
الموؿعميفمعلاحؿفامإالمأغشطةمضؾقؾةمطؿًاموغقسًا،ممظؽـفام،اظلاحةمتعؿربمذبااًلمػاعًاميفمحضـماٌدؼـة

ماٌطاسؿمعلؿقىمواحدامعـمغالحظمصقفامإاَلمالموسؾقفم.25أنمتشؽؾمعرطزًامربقرؼًامسـوػلمبذظؽمبعقدةم
م مظذويمال مإال مخدعاتف ماٌؼاػلماظدخؾؼؼدم معـؾ موماحملدود موجقدربالتماألطؾماًػقػ، مأن مطؿا

ربالتمعؿكصصةميفموارةماىؿؾةمبفامظفماغعؽاداتموزقػقةمالمتؿالءممععماىقماظعاممظلاحةمبقرم
مدعقد.

 وهرانادلساحات اخلضراء يف  .3

وأحقاغًامـماٌلاحات،مواظلاحات،موايدائؼ..مأذؽااًلممنقذجقةمعمتؼدمماٌدنماىزائرؼةشاظؾامعام
م معـؾ ماألخرى ماظػضاءات موتطَقمتؾدوم."ايؾؾة"وماظػـاءعـ معؿؼطع مذؽؾ ميف ماألخرية ماٌـطؼةمػذه ق

رمواظؿؿدنماظيتمعـماٌلاحاتمعؿقاصؼًامععمغظرؼاتماظؿقَضماظـؿاذجػذهمضدمطانمبـاءماٌرطزؼةمظؾؿدؼـة.مو
ايدؼؼة"محلبمتصقرمأظؾـزرمػقارد،م-ئؿةمسؾكمعػفقمم"ايلاظؼاوزفرتميفمغفاؼةماظؼرنماٌاضل،م

Ebenezer Howard)ؿػظمضؾؾمهوتمصضاءامساعًاميفمطؾقؿف.م(.مصايؾؾةمتشؽؾموحدةمعقرصقظقجقةموظقل
معـمأجزائفامظؾقدائؼماظعاعة.طبصصمبعضمحقثمماٌرصؼماظعلؽريطؾمذلءمبقزقػةم

م معـ متراثًا ماالدؿؼالل مسربمماعقزَسم"ضراءاٌلاحاتماً"ورثتموػرانمسشقة مشريمعؿلاوؼة بصقرة
ماظـؿقمايضريمتػلرعدؼـةموػران.م ماظلقادةماالدؿعؿارؼةماظيتمو،م26عـطؼماظؿقزؼعمسؿؾقة سؾكمشرار

م ماظيت ماظؿفقؽة مسؿؾقة ميف مولدت معـؾ مايقاة، مأعؽـة مبعض متفدؼؿ مسؾك م"اظقاديماٌضاعت صري
اظذيمتلؾبميفمهطقؿمم،صقفمظؾؿدؼـةاظذيمطانمواحدامعـمعؽقغاتموزائػماإلغؿاجمواظرتم،األخضر"

م ماىدؼدة ماجملاظقة ماظؿشؽالت مإن ماٌقجقد. مطاغتماظؽقان ماالدؿعؿاري ماظؿؿدن مسؿؾقة مصـعؿفا اظيت
تقزؼعمػذهماجملاالتماٌشؽؾةمضائؿًامسؾكممطانتلؿفقبمأدادًامظقزقػةماظرتخقصمظؾـاءمذبالمغظقػ.م

ظؽلممتصؿقؿفمتممقطمباٌدؼـةماظذيعماحملضرورةموجقدمعلاصةمبنيمزبؿؾػمأغقاعماألحقاء.مإنماظشار
مدؼـةموػرانمصبلدمػذاماظؿصقرماٌقجفمظؿؾؾقةمحاجاتماٌـاوراتماظعلؽرؼة.مؼؽقنم"حؾؾة"مع

                                                                                                                                        
25 Lynch, K..- L’image de la cité.- Paris, Dunod, 1960. 
26 Bekkouche, Ammara, Espaces verts et croissance urbaine, Magister en urbanisme, USTO, 1990. 
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ممو ماظحاظقًا مؼقظل مظـؿط مخاصة مممتؾؽـؼاشمأػؿقة ماىزائرؼني. ماظلؽان مضؾؾ معـ مصقؿااجملال مأعا
مايضرؼةماظعؿقعق مباٌلاحاتماًضراء متقَجفة،مؼؿعؾؼمباياظةماًاصة االدؿؾقانمٌعاؼـةمواضعممصؼد

مظؼؿؿق ممبكؿؾػماالدؿعؿاالتماهلاعة ماظـقعز معـ مغػلفمؾؿلاحاتماًضراء مادؿعؿاالتم. مصإن وباٌـؾ
ػذهماىقاغبمعـماٌشؽؾةممتطرحواظغرضماٌـؿظرمعـفامغظرؼًا.ماٌلاحاتماًضراءمالمتؿقاصؼمدائؿًامععم

معال ممتت ماظيت ماظػقارق مزبؿؾػ مأن معػادػا ماٌلاحاتمصرضقة مػذه ماناز مبظروف معرتؾطة حظؿفا
ماظعؿقعقة مايضرؼة م27اًضراء م. مطؿا مظؾؿقضع، ماٌفقؽؾة مباظؼدرات ماىقاغب مػذه ميفمتؿعؾؼ اٌرتؾطة

ماٌلاحاتماًضراءماظعؿقعقة.مصؾمباالسؿؾاراتموماظلقاضاتماظيتمراصؼتمسؿؾقةمتشؽقؾألا
ماظعؿق مباٌلاحاتماًضراء مأزفرتماظدراداتماٌؿعؾؼة مظؼد مايضرؼة معقة موػران مسـميف اٌقروثة

مطاغتمغؿاجمسؿؾقةمعزدوجة:مػذهماٌلاحاتماظػرتةماالدؿعؿارؼةمأن
م مبـققيأوال، متػؽقؽ ماظؿشؽقؾم،سؿؾقة مسؿؾقة مأن ماإلعؽاغقاتممحبؽؿ ماالسؿؾار مبعني متأخذ مل
ماٌقجقدة.
م مثاغقا، محقث ماظػضاءات معـ مظؾعضماياالت معفقؽؾة مسؾؿقة ماألغشطةألغفا اسقةماالجؿؿمشقاب

 .خاللمصرتةماظؿفقؽة

،مغقصؿربداحةمأولمو،ماظقرينماظشعيبمداحةماىقشمغذطرمسـماياظةماألوظبمومعـمأػؿماألعـؾة
متراعباحةمدقدمربؿدموذارعمجقشماظؿقرؼرماظقرين.مملمواإلخقةمعقالي،موداحةماٌغربماظعربل،مو

ممقاجقاظطقبقظماظػقزؼؼقةمعـؾم:ماٌعطقاتوررقمتفقؽةمػذهماجملاالتمايضرؼةم ماألذقاء(معقاضع)سؾؿ
موواهلـددة،مو ماألبعاد معـؾماألغشطة،طذا م)سماٌعطقاتمشريماظػقزؼؼقة مواظطؾقغقؿقا مأمساء م(األعاطـؾؿ

م مبقصػفا متطقؼره.ظؾععطقات ماظقاجب ماألوظل مادؿقدثؿفامملقاق ماظيت ماظعؿؾقات مغؿائج معـ مطان ظؼد
ماظؽقظقغقاظلمإجراءات مايضري مم،اظؿؿدن مطباسؿؾارػا مٌا معقجقدًابدؼؾ مم،ان ماظدور دمؿعَداٌتؼؾقص

اظذيمطاغتمغشاراتفمعرتؾطةمباياجقاتماٌادؼةموشريماٌادؼةمظؾلؽانماألصؾقني.مظؼدمماظقزائػمظؾؿفال
م مضقؿة مصقف ماجملال موجقدمتزوؼؼقةادبذتمتفقؽة مإظب محاظقًا مأدى ممما ماجملال، متطقر موحدتمعـ ،

عؾقؼةمأضرارمباىقماظعامموباظقزقػقةماظؾقؽقةم،مماظيتمتؿعاؼشمضؿـفمتؿلؿمباظؿقترأصـافمعـماألغشطةم
مظؾؿفال.

                                                                                                                                        
فؾكمصقفاماٌؿارداتماالجؿؿاسقةمميؽـمأنمعفقؽؾةمظؾؿقضع:مإنماٌلاحاتماًضراءمايضرؼةماظؼائؿةمسؾكمسؼاراتماظيتمتؿمتإعؽاغقام27

تؽقنمعػقدةميفمادؿعؿاهلامإذاممتتمتفقؽؿفامسؾكمسبقمدؾقؿ.مصاٌؿارداتماالجؿؿاسقةمتعربمسـموجقدمحاجقاتمعادؼةمعـؾماظلققمأوم
محاجقاتمالمعادؼةمعـؾمعبالماٌقضع،ماٌعؿؼدات،ماظطؼقس،مأحداث،ماحؿػاالت.

قاضات:مإنماٌـفجمماإلؼؽقظقجلميفمإجراءاتفمؼعؿربمأنمبـقةماظلقاقمعـؾماهلقؼة،ماظطؾع،مواظؿارؼخ،ماالسؿؾاراتماٌؿعؾؼةمباظظروفمواظلم-
مؼعقدمباظـػعمسؾكم ماضؿصادؼامإصبابقًا طإعؽاغقات.مويفمػذهماياظةموجبمادؿغاللماظعـاصرماهلاعةماظيتمميؽـفامأنمتعطلمظألغشطةمأثرًا

ماٌدؼـة.
ماٌؤذراتماظػقزؼؼقةمواٌقرصقظقجقةماٌؿعؾؼةمبعؿؾقةماظـؿذجةمواهلـددةمواألبعاد.إنمػقؼةماٌلاحاتماًضراءمعرتؾطةمبم-
ماٌلاحاتمم- مخاصقة معربقرةإن ماٌؿاردات،مماًضراء معـؾ مظؾؿؽؿقؿ ماظؼابؾة مشري ماهلاعة مباظعـاصر مصؾة مسؾك معادؼة مبؤذراتمشري

مواٌقاضع.م
مبنيماظشؽؾمذاطرةماٌؽانمعرتؾطةمبإجراءاتمبؿشؽؾماٌلاحاتماًضراء.مؼؿم- قضػمبـاؤػامسؾكمذبؿؾماظؿغرياتماظيتمأحدثتمصروضًا

 األوظلمواظشؽؾماٌؿصقر.مإنمعراساةمععطقاتماظلقاقمعـمذأغفامأنمتلؿحمظـامبؿؼدؼرمأػؿقةمورؾقعةماظؿغرياتماٌلفؾة.
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ماظلالم،موم،وإظبمجاغبمذظؽ موداحة معـماظؿدخؾمرالمداحاتمسقلاتمإؼدؼر مغقع عـؿزهمؼقجد
اظشقخمابـمبادؼسموذارعماظعؼقدمظطػل.موؼلفؾمػـامأنمإغشاءمعلاحاتمخضراءمحضرؼةمسؿقعقةمملم

مادؿشراصات متقضعؿف ماٌطؾقبمطؿا ماالواه ميف ماظـشاراتممؼؿطقر مأن مند موػؽذا ماظعؿراغل. اظؿكطقط
معؽان مػق مععمروحماجملالممبا متؿقاصؼ مال مصقف مأنمظؾؿفؿعمواظؿـشقطمحققيماٌؿقاجدة مػـا موغالحظ .

مأصؾق ماظلالممهقظتمإظبممتداحاتمسقلاتمإؼدؼر ماظؼدممعقدانعؾؿؼكمررق،موداحة امأَعوم،ظؽرة
ؼؾدومأغفمم،مودؿــائقةمصؼدمبؼلمذبااًلمععزواًلعؿـزهماظشقخمبـمبادؼسماظذيمميؿؾؽمعؤػالتمرؾقعقةما

امذارعماظعؼقدمأَعمتدػقرهمسؾكماىقماظعاممظؾقدؼؼة.مطانمعرتؾطًاميفمأصؾفمبؼصرم)روزاظؽازار(ماظذيمأثَر
عؽقغاتم"حؾؾةموػران"مالحؿضانمغشاراتماظرتصقفمواظؿلؾقةمعـؾممأحدمظطػلمصؼدمطانمعؼررًامألنمؼؽقن
م ميفماظقدطمايضري. معـممـتؾَقاظؿـزه مبـائف ميفمسؿؾقة مطانمعـؼقصًا مأغف مغشأتف مسؿؾقة ماألدسععاؼـة

ععمروحماجملالموصؼمعاممتممغلفامتـؿقةماالومهرؼؽماظـشاراتماهلاعةمظؾؿؿارداتماظيتمعـمذأغفام
م م"ررؼؼممأدَىدبطقطف. معلار ميفماواه مواظـشاراتماظيتمضبؿضـفاانازه موارةمم28دوارة"، باواه

وبفذامغالحظمأنماألسؿالماٌـفزةميفمإرارمم.االخضرارماٌؾـكمسؾكطقؿمرأمساظفمهمإظباىؿؾةماٌزدػرةم
مهلامسالضةمبـقسقةمادؿعؿاهلا.مصاىاغبماظؽقػلماٌلاحاتماًضراءمايضرؼةماظعؿقعقةمإغشاءسؿؾقةم

معـم ماظـشاراتمبداصع متؾؽ موتؿفؾك مأصؾف، ميف ماجملال مظقجقد ماٌؿارداتماهلاعة معراساة معع ؼؿقاصؼ
مطؾقعؿف.مظقؼؿفموهلظػقزؼؼقةمو/أومشريماظػقزؼؼقةمعفقؽؾةمباظؿاظلماياجقاتما
ذبؿقعمػذهماٌؤذراتماٌؿعؾؼةمباٌقرصقظقجقا،مواألغشطةمواظزعـمسؾكمتـظقؿماجملال،مباسؿؾارهمتؤَثرم

معـم ماظيتمؼـطقيمسؾقفا،مألغفمميؾؽموؼؼدممبعضًا مبػعؾماظؼقؿة اظيتماٌادؼةمماإلعؽاغقاتساعالمجاععًا
.موتفقؽؾفامضقؿؿفمسـطمواظؾقظاتماظيتمتلؿـؿرمصقفاماظطاضاتمشريماظػقزؼؼقةماظيتمتؽشػمؿكطقاظتربرم

م معـفا مظالدؿػادة ماياجقاتماظيتممتقزػا مواواه ماإلعؽاغقات مػذه معالحظة مصضاءممتؼؿضلإن إغشاء
مػقاطؾماالتصاالتماظيتمتربطمعام مؼؿعؾؼمبؿـظقؿ ماألعر متلؿحمبؿـؿقةمعؿػاسؾةمهلقؼؿفمورؾقعؿف. بصقرة

مماٌلؿعؿؾنيميفمتقاصؼمععماجملالمواظزعـ.بني
م
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