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 ثقديم

ظم بالخعلُد  إوساهياتمجلت هرا العدد مً  ٌعالج
ّ
ال جصاٌ مىضىع و بػيالُت جد

ًخخفي وزاء لفظي  .خُاة املدًىت في حنؼازهت املىاطىم الظاعت الزجباطها بمظإلت

"املىاطىت" و"املؼازهت"، اللران ًىدزحان بؼيل ؤطاس ي ضمً املفسداث املخداولت ذاث 

الدالالث الظُاطُت، بعدان مخخلفان لىنهما مخيامالن خـىؿا بذا هظسها بلى ألاػُاء 

بت.  ت كٍس  ىلاػاثاهدؼازا واطعا لل املاضِخحن الظيخحن خالٌوسجل  حهت، فمًمً شاٍو

 ٌ حهت ؤخسي، ومً  ،سان()الح   الجصائسي  الظُاق في والدًملساطُت املىاطىتىمي مفه خى

ظهس الىاكع  تخٌى مؼازهت املىاطىحن في ممازطاث مدلُت  مخىاكضتخلائم  ةعّد ًُ  عفٍى

جلّدم  الظىىُت، و ؤخُائهمو في ؤماهً بكامتهم  هممعِؼ ظسوف جدظحن بلى ؤطاطاحظعى 

لت بةػيالُت املؼازهت ألاطئلت ألاطاطُت عًؤحىبت  ضمىُاهره املمازطاث 
ّ
  .املخعل

ً في الحلىق -ؼازهت الىاض العادًحن واملىاطىحن مفىسة بذا اعخبرها ؤّن  املدظاٍو

ل همىذحا مثالُا في ػاون املدًىت  -والىاحباث
ّ
ؤؿل الىمىذج الحدًث و جمث

عالحسواث الاحخماعُت الحالُت مطالب  ضمًظهىزها عىدة للدًملساطُت، ف ا عّم  ربّ ٌُ

التي لم  خُبت ألامل مً الظُاطتب" (De Munck( ودي مىهً )Berger) ازحييٌظمُه ب

عاث جىً 
ّ
د الباخثان على ؤّن ممازطاث املؼازهت (0932)"في مظخىي الخطل

ّ
التي -، بذ ًاه

ظخدعى "إلهلاذ الدًملساطُاث التي جىاحه  -جطّىزث على املظخىي املحلي ٌُ  كد 
ً
ل خال

ّ
جمث

 للعجص في ألاداء الدًملساطي الري حعاوي مىه العدًد  اعخبازها ألاشمت"، ؤو
ً
على ألاكل خال

مً " ألاطفل"مً  املىبثلتهىًعا مً الدعىة املؼازهت ترحم ج مً املجخمعاث املعاؿسة.

ر عبّ هما ح ،الظُاطُت والجماعاث املحلُت الظلطتزابط حدًد بحن  ؤحل اطخددار

لّد الري ًيخج املعنى اس ي هدماج الظُالا  مطلببؼيل مىضىعي عً   لألداء ٍو
ً
م بدًال

 
ّ
سض يي الدًملساطي املحل  املىاطىحن. طالبم خد بلى ٍو

ت الجامعاث ؤهخجتها التي البدثُت جىّضح خـُلت ألاعماٌ و غحرها عمم  الجصائٍس

ؽ للمؼازهت املىاطىُت ودملسطت الحُاة العامت في املجخمع الجصائسي، بما ٌعىع 
ّ
الخعط

بالتهُئت  املسجبطت خجازبال البالغت التي ؤولتها الجماعت العلمُت للبدث فيألاهمُت 

 ألاوزاق البدثُت امللترخت في جىؼفاها. وكس  الجصائس دنم داخل زثجطىّ  التي الدؼازهُت
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ؤّن الخجازب الدؼازهُت التي جّم جىزُلها في الظىىاث ألاخحرة في  املىضىعاحي العدد هرا

ت وهادزة  1الجامعُت بالجصائسالعدًد مً الدزاطاث  وخازحها لم جىً مجّسد ظىاهس زاهٍى

لذ فلط الجصء املسئّي لجبل حلُدي ضخم ًخفي ؤطفله "هّما 
ّ
، بل مث  هائالجثحر الفضٌى

 ُّ ع الخىماملو ت مً املبادزاث املحل لظاخاث التي مّظذ اٍت الدؼازهُت الـغحرة ى ؼاَز

ذ عً  ؤو التي ،املهملت ألاماهً مً رهاوغح ،واملباوي الؼىازعو  املهجىزة والفضاءاث
ّ
جخل

 تهُئتها 
ّ
لت  ."الظلطاث املحلُتو  طاث الخىمُتمخط يذ ألاوزاق بطٍس ُّ وفي هرا الّظُاق، ب

ت املخىاشع عليها وألاماهً  ملفخت للىظس هضاٌ الجمعُاث املحلُت الطخعادة ألاوعُت العلاٍز

ًالخخلي عنها ؤخُاًها ؤو خصخـتها مً كبل  التي جّم  ، هما فاعلحن احخماعُحن آخٍس

ت وؤػياٌ جىظُمها  وؿفذ املظازاث املثحرة  لخعبئت السوابط الجماعاجُت /اللسٍو

ؤخحًرا، . خـىؿا عىدما كاومذ هره ألاخحرة طحروزة املّد الحضسي الفسداوي املدظازع

در ، كد جدباملعنى املجخمعي للمـطلح ،امللازباث الدؼازهُت الفاضلت ؤّن  لاالثجظهس امل

لت في الظلطاث ، الجصائسي  الظُاقهخائج هاجحت في 
ّ
طاملا ؤّن الجهاث الفاعلت املمث

ت املحلُت مؼازهت في هره املبادزاث وجلّدم مظاهماتها الفّعالت في ذلً  الظُاطُت وإلاداٍز

 وجضع مىازدها في خدمت املىاطً العادي.

                                                           
 : ألعماٌ بدثُت ؤخسي منهاًمىً العىدة  1

Cf. entre autres les travaux de Abbadie, M. (2001). La politique nationale de l'habitat : la 

requalification participative dans les grands ensembles, cas de la cité Soummam-Bab 

Ezzouar. [Mémoire de magister en aménagement urbain, Université des sciences de la 

technologie Houari Boumediene (Alger)] 
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Projet Pilote de la Cité Soummam. [Mémoire de DESS, URB-6031, Université de 

Montréal] 
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(Béchar). Dans A, Bendjelid. (dir.),  Villes d’Algérie. Formation, vie urbaine et 

aménagement. Editions du CRASC : Oran, p. 197-214. 

Hissar, H. (2006). Le renouvellement de l’action publique algérienne à l’épreuve du réel : 

le cas du projet de « requalification » de la cité Diar el Kef, Alger. » [Mémoire de Master, 

IEP, Université d’Aix-Marseille III]. 

Safar Zitoun, M. (2009). L’ingénierie participative dans les programmes publics de 

logement social. Contenu et limites de l’expérience algérienne. Dans Habitat social au 

Maghreb et au Sénégal. 
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ـــألاولى ل الىزكتم جلّد  ـــ  امللازباث جىفُر لطسق جدلُال هلدًا  تون صفار زيمدوي ـ

”bottom up“ الفىق"بلى  ألاطفلمبدؤ "مً  تها وفمالدؼازهُت وؤكلم
2

خالٌ الفترة  

، بذ ًبّحن مً خالٌ ذلً املظازاث ًىمىا هرا اللسن املاض ي بلىزماهِىاث  املمخّدة مً

ٍت لإلدازة املسهص مازطاث الـعبت لخطبُلاث امللازبت الدؼازهُت بظبب "الرهىُاث" وامل

ت، هما ًىّضح الباخث جإزس التراهم الري ػهدجه املمازطاث الدؼازهُت خالٌ  الجصائٍس

والتي كضذ على  0999طىىاث الدظعُىاث بازجفاع عائداث املحسوكاث بعد طىىاث 

املبادزاث الدؼازهُت املاطظاجُت الللُلت التي ؤمىً بىائها ووضعها كُد الخىفُر مً 

ع البىاء والتهُئت العمساهُت. طسف فاعلحن عمىمُحن ف  ي مؼاَز

 مً الالتزام" املىطىم في ملالها  رواجعيةم خىاء في الظُاق الخدلُلي ذاجه، جلّد و

ع والبدث بعادة اهخظاز بحن البِئت ؤحل خٌى "دوافع  بضاءة"  الاعتراف عً الخىَش

 خماًت خسواثالالتزام الدؼازوي" لظيان الجصائس العاؿمت ومسطُلُا املىخسطحن في 

ؼازهت التي جخضمنها إلاًدًىلىحُت كُم املىاطىت وامل ّن ؤح جىّض  ، بذ عنها والدفاع البِئت

انالاحخماعُت  وّل الفئاثفي جمثالث  خاضسةالبُئُت لِظذ ذاث الجزعت 
ّ
 ،العاؿمت لظي

ظمسغم فعلى ال
ّ
ه ًمىنها  "و الّظيىن  الثباث " بطابع مً وىنها ال جد

ّ
ؤن جيىن "كُما بال ؤه

ىت ئدةطا
ّ
هما  زه".ماػساث على مدي خضىز املجخمع وجدسّ و  "،ألاطفلمً كبل " مخمل

امللازباث ب الؼعبُت الفئاثوالدظاٌئ خٌى ؿعىباث التزام  الىلاغ جثري الباخثت

 الدؼازهُت.

املجاٌ ؤمام مضامحن الىزكخحن  امللترخخحن مً اطخيخاحاث امللاٌ الظابم  جفخذ

م طماوي جبري فخُدت طسف وّل مً  خٌى الخجسبت  بن سويحوزحاء  شعبو عثماويومٍس

دهُا ، و حي طىني بالجصائس العاؿمتفي  املخلاطمتم ئالدؼازهُت "الىاجحت" للحدا

هره  ففي .عمىمُت باملدًىت هفظها بهجاش طاخت فيخٌى امللازبت الدؼازهُت  شرفاوي 

دزحت و الدؼازهُت هره امللازباث  التي جدُل بلى خاالث بعُنها هلف عىد جلُُمالدزاطاث 

الخلىُت و الجىاهب الخىظُمُت،  جلًف ُىؿجخالٌ  ومً ،الظُاق الجصائسي  جبِئتها في

                                                           

في اللغت الدولُت مجمىع املبادزاث  ”Bottom-up“ ًلـد باملىهجُاث "مً اللاعدة بلى الاعلى2 
ع التي جىطلم مً "اللاعدة" ؤي الظيان لخـل بلى "ألاعلى" ؤي الظلطاث والهُئاث الـاوعت  واملؼاَز

 لللساز. 
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مً كبل مجمىع الفاعلحن املاطظاجُحن والظيان املحلُحن.  جىفُرهاوالعملُاجُت التي جم 

 خاناملظاهم اجانؤظهسث ه .ؤداجُا طخخدامهاوا اللُم البُئُتمدي اطخدعاء  طىىدؼف

ع وإضفاء طابع  في بمياهُتًه الفاعلىن السطمُىن  الدوز الري ًادّ  س" املؼاَز "جمٍس

تالؼسعُت عليها لدي  ُّ ع هره ؤّن  احخوّض  هما. الظلطاث الىؿ دة ميؼأث املؼاَز  فٍس

ت بهؼاػت جخمحز  الفسدًت وإلازادة الظُاطُت بظسفُت العالكاث مسجبطت ألّنها علاٍز

 اللدزة الخلا الخإهُد ٌظخدّم  ما هسي  ؤن ًمىً ذلً ول ومع ؤوحدتها، التي املحلُت

ان املعخبرة
ّ
ع في مدلُا املؼازهت على للظي ت املؼاَز ُّ  . الجماع

ًّ الخىوس ي  املدوي املجخمع" تاملىطىم في مظاهمخه كحلون َعالج خاجم و   ومد

ع في املؼازهت ت الخىمُت مؼاَز " مدي كدزة املجخمع والخىافم والضغط الخعبئت :الحضٍس

ع ذاث الطابع الدؼازوي طىاء واهذ  املظاهمتل جلبّ و الخىوس ي على جللي  جدذ في املؼاَز

عمدولُت  هُئاث ؤو ممّىلت مً طسف الظلطاث املحلُتزعاًت  ٍـف و . هخمت بهره املؼاَز

ىت ثال الري ػهد "جدىّ  املجخمع املدوي خالت غلُان الباخث ِّ في هُيلخه وؤطالُب  ب

جُت بضفاء 0933زىزة  غداة" اػخغاله اللُم الجدًدة للمىاطىت ، ومداوالجه الخدٍز

 والدًملساطُت الدؼازهُت على ؤزض الىاكع.

طخاذ ألا ) الجغسافي و  ايرن ملابلت ؤحستها خُاة همىش ي مع زوبسث  ًخضّمً هرا العدد

خىهمت " الجغسافُا الاحخماعُت في جدلُل دوز جدىاٌو ، ( Caen Normandieبجامعت

 . ألاكالُم"ىهمت شمت" ؤو "ؤشمت خؤكالُم ألا 
ّ
الخطسق بلُه ما جّم زوبسث اًسن الباخث د ًاه

ص وزاق الىازدة في هرا العدد، و ألا في مخخلف 
ّ
ت  دوز  علىٍسه لألػُاء التي  املجالُتالسٍئ

 
ّ
ًخّم الىظس بلى  الا، خـىؿا عىدما بكلُمُ هاوجسطُخ املعّلدة الحلائم مً فهم ًجمى

جىدؼس في ، بل هي ملازبت ًمىنها ؤن دة ومثالُتهُاهاث مجسّ على ؤّنها الدؼازهُت  زباثامللا

 طُاكاث بكلُمُت مدّد 
ّ
 حىهمت خاؿت.لب حعبئت مىازد دة وجخطل

  امللاالث ًمىىىا اللٌى ؤّن  ،في الخخام
ّ

 امللترخت في هرا العدد املىضىعاحي ما هي بال

 ٌُ الاحخماعُت  اثمازطاملالعدًد مً  ظائلمظاهمت علمُت ضمً خلل واطع وغني 

. ًجدز الخرهحر خـىؿااملىحىدة في مخخلف املجخمعاث املدهُت عبر العالم وفي الجصائس 

بهجاشها في  التي جّم التراهم املعسفي لألبدار  ًمىً بدزاحها ضمً خاهت ؤّن هره ألاوزاق

ز ملىاطىت وجطىّ خٌى بػياالث االاحخماعُت والثلافُت  افي ألاهثروبىلىحُمسهص البدث 
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الىلاغ العلمي الساهً  مىاؿلتطدظاهم في  وعخلد ؤّنها، و 3مدهىا فيالسابط الاحخماعي 

 الاحخماعُت خٌى الحسواث 
ّ
حظاعد املجخمعاث املغازبُت. هإمل ؤن  في عمموبس التي جاز

في اهدظاب املعسفت بهره الحسواث الاحخماعُت وإؿالح  املمازطاث الظُاطُت  ؤًضا

 .بؼيل عام الحىهمتو 

 مدوي صفار زيتون 

ثرجمة سارة بن عبد القادر 
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