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ملخصات
مدوي صفار زيتون :ثجارب املشاركة املواطىية في الجسائر :هل هي مؤشر لتطلعات
املواطىين؟
ًحلل امللاٌ طسق اطخخدام املىهجُاث "الدؼازهُت" ومظاهس جىُُفها مع الظُاكاث الاحخماعُت
واملؤطظاجُت في الجصائس ،هما ًدظاءٌ عً العبر والدزوض التي ًمىً اطخيخاحها مً هره الخجازب
ومظازاث اهدؼازها الخللائي في البِئاث الاحخماعُت املخخلفت التي طبلذ فيها مىر حظعُيُاث اللسن
املاض يً .ىؼف هرا امللاٌ عً وحىد أثسًٍ زئِظين هاججين عً جفعُل هره الخجازب وهما :ؿعىبت
جحدًد الفاعل الاحخماعي الجماعي الري جىص ي به املىهجُاث الدؼازهُت ،وأدواز هبح املبادزاث
"العفىٍت" املحلُت التي ًلىم بها الفاعلىن املؤطظاجُىن املحلُىنٌ .ظلط الخحلُل الىازد في هرا امللاٌ
أًضا الضىء على الخجازب الدؼازهُت الظابلت التي أمىً جىثُلها والتي جظهس كدزاث املجخمعاث
املحلُت الظىىُت على جىفُر ممازطت حدًدة للمىاطىت.
الكلمات املفتاحية :املؼازهت  -املؼازَع الحضسٍت  -الفاعلىن الاحخماعُىن  -الجماعاث الظىىُت
 -املىاطىت.

حىاء رواجعية :الالتزام من أجل البيئة  :بين اهتظار إعادة التوزيع والبحث عن
الاعتراف
ٌعالج امللاٌ هماذج مً كُم الالزاام لدي املىاطىين مً خالٌ البحث في العالكت املىحىدة بين
الظسوف املىضىعُت ذاث الـبغت الظىطُى-اكخـادًت لألفساد وجأثيراتها على اللُم وإلاًدًىلىحُاث
التي ًىاضلىن مً أحلها ،وٍخف هرا الاطهام بؼيل دكُم ،جحلُل جأثير الظسوف الاحخماعُت ومساجب
الفاعلين ضمنها على كُم املؼازهت املىاطىُت مً حهت ،واملحُط البُئي مً حهت أخسي .جبين هره
الدزاطت أن إلاطلاطاث ذاث الطبُعت الحخمُت التي ًفسضها الاججاه الىضعي ،والتي ججعل مً املخغير
الظىطُى-اكخـادي مؤػسا في حغُير الزاام الفاعلين اججاه البِئت الطبُعُت ،ال ًمىً اعخبازها املحسن
املحىزي للفعل املىاطني.
الكلمات املفتاحية :البِئت  -الالزاام  -الفاعلىن  -الاًدًىلىحُاث  -الجصائس العاؿمت.
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فتيحة طماوي-جبرى ،مريم شعبو-عثماوي ،رجاء بن سويح :الحدائق املتقاسمة
بوصفها بديال عن املشاركة في التسيير الحضري الجواري .حالة حديقة السهور
ببومعطي في الجسائرالعاصمة
ًدىاوٌ امللاٌ بالخحلُل الحدًلت املخلاطمت باعخبازها هىعا مً الحدائم التي حظخدعي ممازطت
حؼازهُت جسي في مثل هره الفضاءاث الجىازٍت مجاال لغسض اللُم الحضازٍت التي جسسخ لثلافت
الخعاٌؽ وإػسان املىاطً في الحُاة داخل ألاحُاء الظىىُت .حشجع مثل هره املمازطاث على إهخاج
الؼعىز باالهخماء والساحت الىفظُت ،هما حؼيل مؤػس هجاح للدظُير الحضسي الجىازي بحثا عً
جحظين إلاطاز املعِش ي للمىاطً داخل الحي الظىني .للد طمح الخجظُد الفعلي لحدًلت "الصهىز"
باعخبازها همىذحا للحدًلت املؼزرهت ألاولى بالحي الظىني الخابع لىوالت عدٌ ببىمعطي (الىاكع ببلدًت
الحساغ ،بالجصائس العاؿمت) -بئظهاز مدي هجاعت هره الخجازب في املظاهمت في حعبئت طيان الحي
ُ
وجملً فضاءاجه.
الكلمات املفتاحية :الحدائم املخلاطمت  -املؼازهت  -الدظُير الجىازي  -الدظُير الحضسي -
الىمط املعِش ي.

دهيا شرفاوي :املقاربة التشاركية في تهيئة الساحات العامة بالجسائر العاصمة:
بديل في ظل ألازمة الاقتصادية
حؼهد مدًىت الجصائس حالت مظخمسة مً الخغير هدُجت جبىيها الطزراجُجُت جىمىٍت طمىحت تهدف إلى
جحدًثها بحلىٌ عام  ،0909وفي هرا الظُاق بادزث مجمىعت مً الفعالُاث الاحخماعُت املخمثلت في
حمع مً الظيان والفىاهين واملهىدطين املعمازٍين وطالب الهىدطت املعمازٍت بئعادة تهُئت وجطىٍس
إحدي الظاحاث العامت في هره املدًىت .للد حلبذ هره املبادزة اهخمام الباحثين في املجاٌ العمساوي،
إذ حظاءلىا عً طبُعت هره املؼازهت املىاطىُت والتي حسث ضمً ظسف مخأثس بدبعاث ألاشمت
الاكخـادًت ،هما حظاءلىا أًضا عً العائداث التي ًمىً حىيها مً هره املبادزة وإمياهُاث حعمُمها
لدؼمل أماهً ألاخسيً .برش هرا امللاٌ مىضىع مؼازهت املىاطىين في إعادة تهُئت طاحت بً بىلعُد في
الجصائس العاؿمت ،وحعخمد الباحثت في ذلً على ملابالث أحسٍذ مع فاعلين مخعددًً ،هما حظلط
الضىء على مصاًا وكُىد امللازبت الدؼازهُت وآفاكها.
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الكلمات املفتاحية :املىاطىت  -الفضاءاث العامت  -الخخطُط الحضسي  -امللازبت الدؼازهُت -
ألاشمت الاكخـادًت.

حاثم كحلون :املجتمع املدوي التووس ي ومحك املشاركة في مشاريع التىمية
الحضرية :التعبئة والضغط والتو افق
جحلل الىزكت البحثُت الفعل املحلي والدوز الري جلعبه ميىهاث املجخمع املدوي في ؿىع اللساز
ضمً طسح إػيالي ٌعخبر الخفاعل املىحىد بين املحلي وإلاكلُمي والحىهمت هظام عمل معلد .للد
طاهمذ الخحىالث التي ػهدتها املدن الخىوظُت إبان الثىزة في بسوش أػياٌ مً املؼازهت والحىاز أثسث
في جىحُه أوظاق حىهمت الخىمُت املحلُت ،هما أفسشث الظُاكاث املؤطظاجُت والسهاهاث الظُاطُت
دوائس خطاب حدًدة طاهمذ في بسوش أهماط مغاًسة للخعبئت املجخمعُت .وفي خضم الخالفاث التي كد
جيؼأ بين الفاعلين ،جخجلى الخحالفاث والخىافلاث حىٌ املظائل الخىمىٍت التي كد جدعمها أطساف
ماهحت حظاهم بدوزها في جىحُه ؿىع اللساز مً خالٌ طُاكاث جىافظُت وان للمجخمع املدوي فيها دوزا
هاما .أما على املظخىي املحلي ،فلد جبلى هره الظُاكاث أحُاها دون دعم طُاس ي مخين.
الكلمات املفتاحية :املجخمع املدوي  -الخىمُت املحلُت  -الحىهمت  -ألاكلمت  -جىوع.
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