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ملخصات
بيييدًكت فلوريً :املجحمعات الحضزية وجصيير الىفاًات في مدن جىوب املحوشط.
ثأجيرلاصالحات الححدًثية في القطاع غيرالزشمي
ّ
ٌفبر كعاؿ جمق الىفاًاث وجطسٍفها في مدن الضفت الجىىبُت للمخىطغ ـً زهاهاث اجخماـُا
ّ
وبُئُا واكخطادًا مخفللا باإلدازة خُاة املدًيُت وحظُيرها ،وكد ـسف هرا اللعاؿ ـشسٍاث الثالزت
ً
املاضُت ّ
جدىالث طُاطُت وجلىُت وحشسَفُت ـمُلت ججاهلذ ،وأخُاها كضذ ـلى ممازطاث الجمق

والخدوٍس وإـادة البُق التي كان ًلىم بها الفاـلىن "لير السطمُين"ً .جدز الخركير ّأن وشاط ّ
ـمال
ّ
جمق الىفاًاث الحضسٍت ٌظاهم في مفالجت جصء منها ،وٍىفس زدمت مجاهُت للظكان الحضسٍين ،كما
ً
ًضمً شمال ودزال للظاكىين املىجىدًً ـلى ضفاف طىق الفمل واملدًىت واملجخمق الحضسي.
جخأزجح الاضالخاث الفمىمُت (في بفض ألاخُان جللى هره الاضالخاث طىدا مً املاهدين الدولُين)

خىل هرا امللف بين "حظُير الىفاًاث" و"حظُير الفلس" ،وهاذزا ما جأزر هره املبادزاث باالـخباز جامعي
اللمامت املفاضسًٍ .
ًلترح هرا امللال اهعالكا مً جدلُم مُداوي ازىىلسافي أجسي في اللاهسة والداز البُضاء والسباط،
وأـمال بدثُت أزسي بالجصائس وجىوع ،جدلُال للخىجساث بين الفاـلُين خىل حظُير الىفاًاث ،كما
ًدـى بىاء ـلى ذلك لخعىٍس الدزاطاث الحضسٍت خىل ففالُت أولئك الرًً لهم ـالكت بهرا امللف.
الكلمات املفحاحية :ـمال الىؽافت  -هفاًاث  -كعاؿ لير زطمي  -هىامش خضسٍت  -طُاطاث
ـمىمُت.

إقبال بً هجمة :ممارشات إعادة التهيئة الذاثية لصكىات املدًىة القدًمة في
قصىطيىة :هل جصهم في املحافظة على التراث؟
ّ
الخددًاث ،إذ
جىاجه طُاطاث خماًت الترار الفمساوي في مدًىت كظىعُىت اللدًمت الفدًد مً
ّ
أوجدث ممازطاث جملك هره الفضاءاث أشكاال جدًدة للهُمىت ـلى الترار املأهىل .وأمام ـملُت
إـادة الخأهُل التي جلىم بها الظلعاث الفمىمُت والتي حشهدها هره املىاظم الحضسٍت بىاء ـلى
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املأطظت والخبرة املهىُتً ،لىم الظكان مً جاهبهم بإجساءاث إـادة الخأهُل في مىاظلهم الظكىُت
الترازُت املحمُت ً
وفلا ألطالُب مسخلفت.
يهدف امللال إلى البدث في ممازطاث إـادة الخأهُل الراحي التي ًلىم بها طكان مدًىت كظىعُىت
ّ
الخفسف ـلى مدي اطهامها في مجال الحفاػ ـلى الترارً .جدز اللىل ّأن ممازطاث
اللدًمت بمُت
إـادة التهُئت جدُل إلى جمثالث الفاـلين للترار املفمازي بأهىاـه املخخلفت ،كما حفكع أشكال جفاـل
الظكان مق هره الفضاءاث الفمساهُت الترازُت.
حظهم هره الىزكت البدثُت في فهم بفض املمازطاث التي حظاـد ـلى وضق زعغ اطتراجُجُت
مظخدامت للحفاػ ـلى الترار.
الكلمات املفحاحية :إـادة الخأهُل الراحي  -ممازطاث  -جسار ـمساوي  -مدًىت كدًمت  -كظىعُىت.

عبدالعزيز خواجة ووعيمة رضائي :املجحمعات الحضزية وجصيير الىفاًات في مدن
جىوب املحوشط .ثأجير لاصالحات الححدًثية في القطاع غيرالزشمي
ّ
ال ًصال طكان كطىز وادي مصاب في الجصائس ٌظخفملىن هرا الفضاء لالطخسداماث ألاضلُت
هفظها التي وجدث ألجلها مىر اللسون الفشسة املاضُت ،لخطبذ برلك مىاكق جسازُت ّ
خُت ضمً أوظاق
واخاجُت مخكاملت ،ـلى السلم مً ّأنها ّ
جمس في الفلىد الثالزت ألازيرة بمسخلت اهخلالُت خسجت .المسض
ّ
ُ ّ
السئِع مً هره الدزاطت اكدشاف جمثالث طكانها ألطباب بلائهم في هرا الىطغ .ففلى السلم مً بصوك
مىاظم طكىُت جدًدة ،ما جصال هره اللطىز جدخفؾ بىؼائفها ألاضلُت (الظكىُت والخجازٍت
والدًيُت)ّ .
جم جمق البُاهاث املُداهُت الخاضت بهره الدزاطت ـً ظسٍم امللابلت واملالخؽت ،وحشير
ّ
الىخائج إلى ّأن ـىامل مسخلفت أطهمذ في بلاء هره اللطى جسازا ّ
خُاّ ،
أهمها :اـخماد الظكان ـلى
ألاضالت والخلالُد والترار املخىازر ـً ألاطالف والالتزام بالدًً وألامً الاجخماعي والفالكاث
ّ
الاجخماـُت بين املخجاوزًٍ والاكخفاء الراحي دازل اللطىز التي جىفس إمكاهُت الىضىل إلى الخدماث
ُ
ُ
بفض املخاوف واملشاكل التي كد ُح ّ
فسض مظخلبل
الضسوزٍت واملىار املسٍذ في املىاشل .ومق ذلك ،جعسح
الفِش فيها لخعس مددق.
الكلمات املفحاحية  :اللطس  -وادي مصاب  -الترار الحي  -املظكً  -الجصائس.
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هاجزمزبوح :مقاربة شوشيوليصاهية وحضزية ملدًىة شيدي بلعباس (الجزائز)
ًداول هرا البدث دزاطت مدًىت جصائسٍت مً وجهت هؽس الظىطُىلظاهُاث الحضسٍت .جبدأ هره
الدزاطت مً جطىز زعابي للمدًىت .وهي ـبازة ـً مطفىفت زعابُه ،وفلا ملا ذكسه بىلى)ً (Bulot
بىاء
ـلى دزاطت مُداهُت جم إجساؤها في مدًىت طُدي بلفباضً ،عسح هرا البدث أطئلت خىل الخطىزاث
ً
الاجخماـُت-الحضسٍت ،فضال ـً الظلىكُاث اللمىٍت الاجخماـُت (حظمُت ألاماكً الحضسٍت)،
باـخبازهما ممازطاث طىطُى -مكاهُت -لظاهُت .هلترح بفد ذلك مىاجهت بين هره الخعاباث املخخلفت
وذلك بهدف الاكتراب مً مكاهُه طُدي بلفباض .هره املدًىت املخفددة واملخضازبت والتي حشكل
اطتراجُجُاث الهىٍت فيها أبفادا لهىٍت اجخماـُت كُد إلاوشاء .وال ًمكً فهم خسكت الهىٍت هره إال
بخؽافس املفازف مخفددة الخسططاث لفلم املدًىت وفم الظُاكاث املخخلفت.
الكلمات املفحاحية :طُدي بلفباض  -الخمثالث الاجخماـُت  -الخطيُف الحضسي  -اطخسداماث
أطماء املىاكق الجمسافُت  -الهىٍت.
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