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ملخصات
سعيد بلقيدوم  :املديىة الجديدة علي مىجلي (قسىطيىة) ،ثبحث عن هويتها.
وشاطات ثجارية وحضرية جديد
ج ّعبر اإلاضًىة الجضًضة علي مىجلي-اإلاحىاحضة على بعض  51هُلىمتر مً كؿىطُىة -عً الفىاعق
ّ
ّ
والحىاكػات اإلاىحىصة في املجحمع الجؼائغيّ ،
الحطىعُة أؾهم في الخشيل
فحىؾعها العمغاوي طو النزعة
الحضعٍجي لهىٍتها اإلاحأعجحة بين ضىعة اإلاضًىة اإلاىضىمة بالتهمِش وضىعتها التي ّ
جعبر عً وحىص خُاة
أفػل .ثأوي اإلاضًىة الجضًضة الُىم خىالي  022.222وؿمة ،فيشأتها وثاعٍسها وثطمُمها وطغق
ّ
عمغاجها حعلتها في بضاًة جشيلها مطبا لؿاهىة مضًىة كؿىطُىة ،وهى ما عىـ اإلافاعكات التي جعغفها
التهُئة العمغاهُة وثسطُط اإلاضن في الجؼائغ.
ّ
تهضف هظه الىعكة ئلى ئبغاػ طغق جشيل اإلاضًىة الجضًضة علي مىجلي ،والخؿاؤٌ خىٌ اإلاعِش
الاححماعي فيها في ظل ثىامي اإلاىطم "الحدتي" الظي ًيحجها والفجىات التي ّ
ّ
الحىؾع العمغاوي
ثميز
ّ
ثدلل ّ
ّ
الحجاعٍة التي مىدتها ضىعة
الحغير الظي جعغفه هظه اإلاضًىة بفػل الضًىامُات
اإلابرمج ،هما
اإلاضًىة الجظابة.
الكلمات املفتاحية  :مضًىة حضًضة ّ -
ثدػغ وظُفي  -صًىامُة ثجاعٍة  -مماعؾات خػغٍة حضًضة

ّ
 -ثملً ألاماهً العامة.

خيرة بشار  :التحوالت العمراهية والاوشغاالت السوسيوبيئية في وادي ميزاب
ّ
ّ
أصي ّ
وثجضصت ئشيالُتها ئلى ثىامي الاهحمامات
الحػغٍة وأبداثها
ثىؾع مجاٌ الضعاؾات
ّ
ّ
والحدىٌ الاًيىلىجي التي جعغفه اإلاضن
الؿىؾُى-بُئُة اإلاحعللة بالحفىير في الحىمُة اإلاؿحضامة
الصحغاوٍة حغاء همىها الضًمىغغافي اإلاتزاًض.
املحلُة العحُلة التي ّ
ّ
ثحىُف مع
ًلترح هظا اإلالاٌ كغاءة في أوغاع "واصي ميزاب" اإلاعغوف بحلالُضه
ّ
الظغوف الطعبة للبِئة الصحغاوٍة ،هما ٌعالج آلاراع الحالُة ملخلفات الحىمُة العمغاهُة اإلاخؿاععة -
مىظ بضاًة ؾىىات  -0222والتي ثىافم ثبني زُاعات وخلىٌ حضًضة إلاىاكع عمغاهُة زاعج الىاصي
اعحماصا على بغمجة ّ
عضة مشاعَع للؿىً الاححماعي اإلاىجؼة بعجالة مً أحل ّ
ثلبُة خاحُات الؿيان،
وٍطغح هظا الاؾهام البدث في هُفُة ازحُاع هظا الىمىطج الحىمىي الشائع والظي ال ًغاعي في الىثير
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العيش في املديىة وإعادة التفكيرفيها  :آفاق جديدة
ّ
ألاؾاؾُة للعمغان الحللُضي
مً الحاالت الخطائظ الطبُعُة للمىطلة ،بل ًسالف العىاضغ
الصحغاوي.
الكلمات املفتاحية  :الىظام البُئي الصحغاوي  -ؾُاق ؾىؾُىبُئي  -ثدىالت خػغٍة  -امحضاص
عمغاوي.

داهييال رغيري  :حين يتأمل يرسم ويبني أهدري ريفيرو وادي ميزاب

ا
ّ
شيلد أعماٌ اإلاعماعي أهضعي عافيرو ( )0252-5151مثاال على الحىلُف والحضازل بين رلافات

البدغ ألابُؼ اإلاحىؾط عبر الحاعٍش الطىٍل الظي شهض مىاحهات وضغاعات وثضاوٌ هماطج الثلافُة
واإلاعماعٍة مسحلفة.
ًحخبع هظا اإلالاٌ اإلاؿاع الفىغي الظي أوضل أهضعي عافيرو ئلى هحائج طات صاللة خىٌ الللاءات بين
رلافات خىع اإلاحىؾط ،وعلى وحه الخطىص مشاعَعه خىٌ مىطلة ميزاب ( .)5129-5192عؤٍحه
ّ
اإلاميزة لهظا الؿُاق ،حعلحه ًدلل اإلاعماع الحللُضي في هظه اإلاىطلة الصحغاوٍة اإلاغثبط اعثباطا ورُلا
باإلكلُم واإلاىار الظي ًيحمي ئلُه .هجض في أعماٌ  Ravéreauفي  M’Zabا
هىعا مً اإلاغاؾالت بين
مغخلة ثدلُل اإلاىكع وثطمُم اإلاشغوع والغؾم ؛ طغٍلة الحدلل وإعاصة الخشىُل باللطع  ،والتي ثم
اكتراخها في مغاخل مسحلفة مً اإلاشغوع اإلاعماعي .ثظهغ عؾىماثه ومشاعَعه كضعة غير عاصًة على
الجمع بين الثلافات الغغبُة والشغكُة ا
معا والحألُف باؾحسضام عىاضغ مً أضىٌ مسحلفة إلاىدهم
وخضة حضًضة.
ثىشف أعماٌ أهضعي عافيرو خىٌ ميزاب هىعا مً العالكات بين مغخلة ثدلُل اإلاىكع وثطمُم
اإلاشغوع وعؾمه ،وثظهغ عؾىماثه ومشاعَعه كضعة زاعكة على الجمع بين الثلافات الغغبُة والشغكُة
والحألُف بين عىاضغها طات ألاضىٌ املخحلفة إلاىدها ضىعة حضًضة.
الكلمات املفتاحية  :عؤٍة  -عؾم  -ئعاصة جشىُل  -ثللُض  -ثجضًض.

حورية عريان وعبدالوهاب بوشارب  :إعادة شغل الفضاءات العمومية في وسط
مديىة قسىطيىة أثىاء فترة َ
"الحراك"
ّ
ثميز َ
ّ
وؾلمُحــه ،وهى ما حعله ًطىف غمً الحغوات الاححماعُة
"الحغان" مىظ البضاًة بأضالحه
الجضًضة هظغا العحماص الفاعلين غمىه على ؤلابضاع والابحياع باعحباعهما مىهجُة في اؾحغالٌ اإلاىاعص
اإلااصًة والالماصًة اإلاحاخة مً حهة ،وثدلُم الحػامً والحىاضل واهخؿاب اإلاؼٍض مً اإلاىسغطين مً
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العيش في املديىة وإعادة التفكيرفيها  :آفاق جديدة
ّ
حهة أزغي .للض ّ
مىً هظا الحضذ شباب الحغان مً شغل الفػاءات العمىمُة في اإلاضًىة وثملىها
ّ
بغُة عغع مطالبهم والحعبير عً ثطلعاتهم وهضجهم الؿُاس ي وكضعاتهم الابضاعُة.
ّ
ثلضم هظه الىعكة اإلالترخة خىٌ الؿاخات العامة في وؾط مضًىة كؿىطُىة كغاءة خىٌ مشهضًة
هظه الحعبئة ؤلابضاعُة للحغهة الاححماعُة ،والتي جعغف ثدضًثا لؿماتها وظُفُة وعمؼٍة مً زالٌ
ئغافة عؾىم ثظواعٍة حضًضة.
الكلمات املفتاحية  :كؿىطُىة  -فػاء عمىمي  -وؾط اإلاضًىة  -خغان  -خغوات اححماعُة.

جوهاوس فريش  :هل يوجد شباب حضري؟ مقاربة في السياق املغاربي
ّ
اإلاغاعبُة ،وَعحمض
ٌعالج اإلالاٌ مىغىع الشباب الحػغي باعحباعه فئة اححماعُة محىاحضة باإلاضن
ّ
ّ
ّ
للمهمشين منهمً .طغح هظا ؤلاؾهام
الحػغٍة وعىاملها اإلاإرغة في الحُاة الُىمُة
على ثدلُل الظغوف
الؿإاٌ الحالي :ئلى أي مضي ًلاؽ مفهىم "الشباب الحػغي" بىضفه فئة اححماعُة مىاؾبة جؿمذ
بفهم الحغهة الاخحجاحُة في اإلاىاطم الحػغٍة هحعبير عً اإلاؿألة الاححماعُة ؟
ًمىذ "الفعل الحػغي" صوعا في الحأرير على اإلاؿألة الاححماعُة في غىاحي اإلاضن أرىاء الىلىج ئلى
ّ
ؾىق العمل ،وٍحضح مً زالٌ طلً ّأن الهشاشة الاححماعُة ال ثحمغهؼ فلط في هظه الػىاحي وإهما
ثحجضع أًػا في فػاءات الحُاة الُىمُة وثيحج ظغوفا ٌشعغ بها شباب اإلاضن الظًً ٌؿعىن ئلى ئًجاص
مياهة لهم في مضًىة مجؼأة بشيل محىامي .وعمىماّ ،
ّ
ّ
الحػغٍة ثيحج بشيل عام
الحغيرات
فان
اؾتراثُجُات مسحلفة (الحىلل ،اإلاشاعهة في الحغوات الاخحجاحُة) جؿمذ للشباب اإلاىحمي لخلفُات
اححماعُة محباًىة باإلاطالبة بالحم في اإلاضًىة والحيامل الحػغي بطغٍلحه الخاضة.
ًبرػ اإلالاٌ ّ
أهمُة الضوع الظي ثإصًه الشباب الحػغي في الحغوات الاححماعُة ،وٍطغح مؿألة

الحفىير في ظهىع صًىامُة حُلُة حضًضة لضحهم والتي ثجعل مً ّ
الحم في اإلاضًىة والحم في اإلاىاطىة.

الكلمات املفتاحية  :شباب خػغي  -خلل خػغي  -صًىامُة حُلُة  -تهمِش اححماعي  -خغوات
اححماعُة.
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