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ملخ�ص:         
 يف ال�قت الراهن ، تظهر املدينة اجلزائرية على �سكل ف�سيف�ساء ، التي حتت�ي بداخلها  �سظايا من مدن خمتلفة اجتماعيا و 
م�رف�ل�جيا  : االأن�سجة القدمية املهج�رة دون �سك ، التجمعات احل�سرية الكربى غري امل�سيطر عليها ، عم�ما فاإن ال�س�احي 

اجلديدة ت�سبب قلقا  وت�سكل مناظر مزعجة للمدينة .
على غرار املدن اجلزائرية ، فان التط�ر احل�سري املفرط و الف��س�ي   يف بع�ض االأحيان الذي ت�سهده مدينة تب�سه ي�سبب  
اإزعاجا كبريا ، اإذا اأبقينا على   �سيا�سة عدم التدخل يف ميدان ت�سيري الف�ساءات احل�سرية التي  ت�ؤدي حتما اإىل �سع�بات و 

م�ساكل من كل االأن�اع يف اإدارة بع�ض القطاعات واأجزاء من املدينة.  
البعيد،  املدى  ال�سامل على  الت�سيري  ملتطلبات  اال�ستجابة  املناطق احل�سرية،  ت�سيري هذه احلقائق اجلديدة يف  كيف ميكننا 
العمل  تفعيل  ميكن   كيف  فعال؟  للمدن   احلايل  التنظيم  هل   احل�سرية؟  اخلدمات  ت�سغيل  و  االآين  بالت�سيري  االلتزام 
من  احل�سري   التط�ر  يف  التحكم  ميكننا  كيف  املحلي؟  الت�سيري  جمال  يف  اتخاذها   يجب  التي  التغريات  هي  وما  ؟  العام 
البيئية؟  املتطلبات  ، مع مراعاة  والرتفيه   ، الت�س�ق   ، العمل  اإىل  ال��س�ل  �سه�لة   ، لل�سكان  املعي�سية  الظروف   خالل حت�سني 
 هذه الروؤية اجلديدة التي ت�سغل االأكادمييني واملهنيني... متثل حاليا االإ�سكالية ال�طنية  ،كما ت�ستدعي البحث عن التجان�ض 
بني املجتمع و اقت�ساده و ثقافته و الف�ساءات التي يعي�ض فيها و الذي يعترب القاعدة االأ�سا�سية  للتنمية احلقيقية  امل�ستدامة 
للمدينة. اإ�سافة اإىل ذلك فان االإ�سكالية املطروحة تخ�ض مدينة تاريخية و اأثرية تقع داخل البالد تتميز بتاريخها العريق و 
م�قعها اجلغرايف املحلي والهدف من ذلك ه� احلفاظ على الرتاث وخا�سة مركز املدينة من خالل �سيا�ستني  م�سرتكتني: 
االأول يهتم  باحلماية املطلقة  للرتاث و امل�اقع االأثرية االأكرث ح�سا�سية ، واالآخر من �ساأنه  ال�سيطرة على التط�ر الف�سائي 

للمدينة. 
وم���ن خ���الل  مداخلتن���ا املعن�ن���ة اأع���اله نعال���ج حال���ة ت��س���يحية خا�س���ة بتجرب���ة للتجدي���د  احل�س���ري  ل��س���ط مدين���ة 
تب�س���ه القدمي���ة الت���ي  حتت���ل م�قع���ا ا�س���رتاتيجيا يف اأق�س���ى �س���رق اجلزائ���ر ، وه���ي مدين���ة تق���ع عل���ى مف���رتق ط���رق و 
حدودي���ة  م���ع  ال�س���حراء اجلزائري���ة م���ن جه���ة و احل���دود الت�ن�س���ية م���ن جهة اأخ���رى ، كم���ا تعترب منطق���ة  عب�ر رئي�س���ية 
ب���ني داخ���ل الب���الد وخارجه���ا وب���ني �س���مال الب���الد  و جن�به���ا .وه���ذا  اإرادة منا الإع���ادة االعتب���ار لالإط���ار املبن���ي  ومتابعة 
 لتاري���خ مدين���ة تب�س���ه ،الأج���ل املحافظ���ة على ال���رتاث املعم���اري احلايل ال���ذي يدخل �س���من مفه�م  ال���رتاث املتج���دد دوما 
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مقدمة:
 م�اجه���ة للمنط���ق ال�ظيف���ي للمدن الذي يربط املج���ال احلي�ي للمدينة بالعرب���ات امليكانيكية، فاإن مدينة تب�س���ة 
اجلزائري���ة تخلت ع���ن معاملها التاريخية مبرك���ز مكتظ يعاين خلل كبري و ع�س����ائية يف التاأثيث العم���راين و التجاري 

باالإ�سافة اإىل تده�ر املباين القدمية.
     اأما الي�م فتقييم و حتليل املجال العمراين للمدينة يعتربان هامان جدا ال�س���تخراج النقائ�ض و امل�س���اكل العامة 
)خ�س��س���ا م�س���اكل مركز املدينة مع م�س���اكل املدينة االأخرى( و من ثم اتخاذ االإجراءات واحلل�ل الالزمة لت�سميم 
م�ساريع عمرانية تاأخذ بعني االعتبار املعايري االقت�سادية، االجتماعية، التقنيات املحلية، الق�انني و البيئة. دون ن�سيان 

الع�ائق الكربى التي ت�اجه تطبيق ق�اعد التط�ر امل�ستدام للمدينة واملنطقة .
     هدف هذا البحث ه� طرح فكر ح�ل جتديد مركز املدينة، مبينني نقاطا لالنطالق و ال��س�ل، و من ثم تعميم 

هذه االأهداف على كل مدينة تب�سة.

1. م�قع و خ�سائ�ص والية تب�سة : منطقة حدودية و عب�ر
 اإن والية تب�س���ة حتتل م�قع اإ�س���رتاتيجي يف اأق�س���ى �س���رق اجلزائر، و تربط التل اجلزائري بال�س���حراء الكربى 
)�س���مال-جن�ب( كما تربط ال�سحراء الت�ن�سية بال�س���رق اجلزائري )�سرق-غرب( كما ه� مبني يف ال�سكلني01 و 02 
اأدناه. و هي ترتبع على م�س���احة تقارب 13878 كلم2  جلها ه�س���اب عليا و جزء منها �سه�ب و�سبه �سحراء .كما حتت�ي 

ال�الية على مناطق طبيعية ذات طابع �سياحي كما ه� مبني يف ال�سكل04 اأدناه.
اإداري���ا ال�الي���ة مق�س���مة اإىل 12 دائرة حتت�ي على 28 بلدية بتعداد �س���كاين يقارب 549066 ن�س���مة، مق�س���مة بني 

احل�سر بن�سبة 87% و الريف بن�سبة %13.
كم���ا يعت���رب اإقليم والية تب�س���ة غري متجان�ض حيث يالم�ض ثالثة اأقاليم مناخية : �س���به جاف يف ال�س���مال، جاف يف 

ال��سط و �سبه �سحراوي يف اجلن�ب.
اأما يف ما يخ�ض التعمري ف�الية تب�س���ة عرفت تط�را �س���ريعا بعد ترقيتها اإىل م�ساف والية عام 1974 حيث �سهدت 
عددا  كبريا من امل�س���اريع ال�س���كنية، املرافق العم�مية مثل املطار الدويل و غريه باالإ�سافة اإىل بع�ض املرافق الهيكلية . 
اإال اأن هذه احلركية قد قلت يف الع�س���رية االأخرية ب�س���بب االأو�س���اع االأمنية يف املنطقة حيث و�سلت ن�سبة �سغل امل�ساكن 

يف بع�ض البلديات اإىل اقل من ثالثة اأو اأربعة اأ�سخا�ض يف امل�سكن ال�احد.

.)  ENCARTA سكل 01: م�قع تب�سة بالن�سبة ل�سرق اجلزائر) امل�سدر: االأطل�ض�  
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�سكل 02: حدود والية تب�سة )امل�سدر: مديرية التخطيط و تهيئة االإقليم- تب�سه-(

2. م�قع و خ�سائ�ص بلدية تب�سة : تاريخ و اآثار
        تعترب تب�سة مقر البلدية االأكرب واالأهم من ناحية ال�سكان كما متثل املقر االإداري لل�الية ، وحتتل جغرافيا مكان و�سطي 
بالقرب من احلدود اجلزائرية الت�ن�سية  و نقطة التقاء طرق هامة: �سمال جن�ب  مع �سرق غرب كما ه� مبني يف ال�سكل05 اأدناه. 
بقطبها العمراين الهام املبني يف ال�سكل03 اأدناه الذي اأن�سئ قبل و�س�ل القرطاجيني و الرومان و الذي ت�سهد عليه 
اآثار و بقايا الكابتيني، تب�سة التي كانت تعرف بثيف�ست تعترب الي�م غنية جدا باآثارها الرومانية والبيزنطية و ما �سبقها  

وتالها كما ه� مبني يف ال�سكل 06 اأدناه فهي اأحد �س�اهد التاريخ يف اجلزائر :
· اآثار ما قبل التاريخ من �سخ�ر املنهري و الدوملن و الل�حات احلجرية باالإ�سافة اإىل احلجارة امل�سق�لة.

· قرطاج و روما ترك�ا اآثارا بقيت لي�منا هذا من معابد، م�سارح ، ج�س�ر  و اأق�ا�ض الن�سر و حتى معا�سر الزيت�ن الرومانية.
· بيزنطة تركت اأكرب االآثار يف املدينة و ه� ال�س�ر البيزنطي والكني�سة.
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· االإ�سالم غري اإ�سم املدينة من ثيف�ست اإىل تب�سة و الباقي اإىل ي�منا هذا.
· م�ساجد القرن 11 ذات ال�س�معة  املربعة و قبب ال�سرف ل�سهداء الفت�حات.

· تب�سة العثمانية قد واجهت كل الغزوات.
· و اأخريا تب�سة املعا�سرة ب�س�ارعها، م�ساحاتها و متحفها ... الخ.

 �سكل 03: �س�رة عامة ملدينة تب�سة )2008(

3. تعيني حدود مركز املدينة:
 الثقاف���ات العمرانية يف اجلزائر تركت لن���ا اإرثا تاريخيا يتمثل يف رمز املركزية ملدننا.احلركة التجارية ، الرمزية 
لبع�ض املن�ساآت و الرتكيبات العمرانية العامة تاأكد �س�رة هذه املركزية . القراءات الثالث ملركز املدينة مثل ما ي��سحه 

الت�سل�سل التاريخي ن�ستطيع تقدميه كما يلي:

1.3. املركزية اجلغرافية و الت�سالية:
 هناك العديد من مفاهيم مركز املدينة التي لها عالقة باجلغرافيا:

· م��سع مت�قع املركز ) �س�رة اأ�سلية للمركز(.
· حجم املركز ) ن�اة القرون ال��سطى و ت��سعاتها، حدود مع ال�س�ر وال�س�ارع(.

· امل��س�لية ) طرقات اإ�سعاعية، ممرات و �س�ارع(.
· الن�ساط التجاري ) عدة اأن�سطة متطابقة(.

· ن�ساطات التبادل )جتمع و ا�ستعالم( و االت�سال الع�س�ائي ) التقاء ال�سكان (.
· ن�ساطات معرفية و علمية )ثقافة، مهرجان معماري و ديك�ري (.

2.3. قوة املركز ) قوى املقاومة للتحولت( :
 و هي العنا�سر التي متيز الديناميكية احلالية ملركز املدينة :

· اإ�سعاع اقت�سادي جه�ي.
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�سكل 04: حميط و اإمكانيات بلدية تب�سة ) امل�سدر: خمطط تهيئة بلدية تب�سة(



كلية العمارة والتخطيط - جامعة امللك �سع�د
528

التنمية احل�سرية امل�ستدامة ملدينة تب�سة متر  عرب التجديد احل�سري ملركزها التاريخي.

�سكل 05: ن�ساط املجال البلدي لتب�سة ) امل�سدر :خمطط تهيئة بلدية تب�سة(
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�سكل 06: خمطط تب�سة القدمي )امل�سدر: درا�سة ترميم ق��ض كاراكال(

· التط�ر املجايل و ال�ظائف ال�س���به مركزية ) مكملة للمركز (، حت�الت ا�س���تعمال االأرا�سي )احتياجات جمالية و 
حت�الت حالية(.

· تط�ر واأهمية الكثافات، الن�ساطات و العالقات ال�ظيفية بني مركبات املركز.
· املناف�سة ل�سغل االأرا�سي و العقار ) اختيار الن�ساطات املمار�سة يف املركز باملردودية االقت�سادية لالأرا�سي(

· الطلب اجلماعي للم�ستعمل للخدمات املت�فرة يف املركز )ثالثية، املجال املبني و الراحة ...الخ(.
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التحليل الو�سفي للمركز ) املكونات الب�سرية و الرمزية(:  .3.3
 و هي العنا�سر املرئية من طرف امل�ستعمل :

· االآثار الن�عية للمجال املبني و امل�ساحات العامة )ه�ية املنظر العمراين(.
· معامل و�سبكات رمزية و قراءة املركز.

· تعيني و حتديد املميزات العمرانية للمباين، الن�ساطات و ال�سكان.
· احلي�ية ) تن�ع و تكامل احلياة العمرانية(، احتياج التجمع و الروؤى العمرانية.

:Cote. M كما ميكن تعريف املركز كما حتدث عنه
» مرك���ز املدينة يجمع يف م�س���احة معينة كمية هائلة من ال�ظائف االأكرث اإ�س���رتاتيجية، فه� يحت�ي على ال�س���لطة، 
التب���ادل املع���ريف كما يرمز للحياة العمرانية مع اعتماد ن�ع���ي و مثالية لبع�ض امل�اطنني اخلارجني عن املدينة و الذين 

يقطن�ن املجاالت ال�سبه عمرانية«
اإال اأن النقا�ض ح�ل تهيئة و جتديد مركز املدينة يطفي على ال�سطح عدة م�ساكل التي من واجبنا حلها باأمثل وجه. 

كما اأن �سرعة التبادل احلالية لالأن�سجة العمرانية ترتكنا نعرف املركز على اأنه:
· حاليا بت�جهات تط�ره و مك�ناته و م�قعه.

· م�ستقبال باإدخال اأثر الن�ساطات املراد اإدماجها على الن�سيج العمراين يف اإطار امل�سروع احل�سري و مركباته احلالية.
اأما عن جمال درا�سة هذا البحث فه� مك�ن من املركز القدمي ملدينة تب�سة و املتك�ن من :

· املركز الكثيف: ن�اة عمرانية ذات كثافة عالية، و تعترب كقلب ناب�ض للمدينة حمدودة بال�س����ر البيزنطي كما انه 
قطب حي�ي، جتاري مدعما ب�س�اهد معمارية و عمرانية و اأثريات.

· خمتلف الأحياء التابعة للنواة : و ذلك ح�سب حم�ري تنظيم و ت��سع املدينة، االأول �سمال-جن�ب و ه� الكاردو 
ماك�س���يم��ض و الثاين �س���رق - غ���رب و ه� الدوكيمان��ض و ه� التنظي���م العام للمدينة الروماني���ة. كما ه� حمدد وفقا 

ملحت�ى املخطط الت�جيهي للتهيئة و التعمري امل�سادق عليه يف �سنة 1995 )انظر ال�سكل رقم 07 االأتي(:

4. جتديد الن�سج العمرانية احلالية:
من اجل  اإظهار �س�رة عمرانية ايجابية، فمن ال�سروري اإتباع جمم�عة من التدابري التي ميكن اأن نحدد منها : تط�ير 
املركزية االأ�سا�س���ية يف الن�اة التاريخية و اال�س���تعمارية التي يجب اأن حت�ي على  مركز اأعمال، هياكل �سياحية، جمال 
للفن�ن و العرو�ض و جماالت ثقافية و ترفيهية يف اإطار عملية جتديد للمركز القدمي . اإدماج اأقطاب جديدة مركزية من 
خالل املراكز الثان�ية و التي تدعم مبرافق للتعليم، الثقافة و الريا�س���ة، تط�ير حماور حي�ية اأ�سا�س���ية من اأجل �سمان 
الربط بني املركز الرئي�س���ي و املرافق الثان�ية و ذلك ل�س���مان التمف�س���ل بني خمتلف ال�ح���دات العمرانية يف املدينة.

تط�ير الطرق ال�سريعة املحيطة من اأجل فك الزحام عن مركز املدينة  وفك العزلة عن االأحياء املحيطة به ، احلفاظ 
على الن�اة التاريخية ، جتديد املركز االإا�ستعماري ، ال�سكنات القدمية ، اإعادة هيكلة و تهيئة االأحياء ال�سكنية  املحيطة.
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5. حالة جتديد املركز القدمي لتب�سة: �سرورة ق�س�ى 
اإن اأهمي���ة العم���ل و التدخل عل���ى املركز ه� اأول�ي���ة الأن نهاية املركز يعني نهاي���ة املدينة، االأمر ال يتعلق باإ�س���كالية 
عمراني���ة فق���ط بل ثقافي���ة و تراثية، اإنها عنا�س���ر حي�ية للحياة التب�س���ية و التي ت����ؤدي اإىل : اإع���ادة حتديد ال�ظائف 
العمرانية و االإجتماعية و االإاقت�س���ادية لالإقليم، جتديد البناءات احلالي���ة، اإعادة االإعتبار للرتاث و املجاالت العامة، 

اإعادة االإعتبار للطرقات واإلغاء التقطعات العمرانية و القيام بعمل اإجتماعي تعاوين و ت�ساهمي.

�سكل07: م�قع و حدود مركز مدينة تب�سة االأثري) امل�سدر ر�سالة املاج�ستري لغرزويل لزهر(

هذه الفكرة التي تعني بتجديد الن�س���يج العمراين القدمي ملدينة تب�س���ة متعددة االأبعاد �س�ف حتدد جمال و مراحل 
التط�ر و التح�ل. اأنها تدخل �س���من نظام معقد لي�ض فقط نتيجة لطبيعة الن�س���يج العمراين احلايل لكن اأي�س���ا لتعدد 

املتدخلني و املتعاملني و تن�ع �سروط اإنتاج الن�سيج و الع�امل امل�ؤثرة.
اإن م�قع مركز مدينة تب�سة التاريخي يعترب اأر�سية خ�سبة مل�سروع التجديد احل�سري بالنظر اإىل كل التح�الت التي 
عرفها عرب الزمان و املكان. و اإعتبارا لهذا نق�م بطرح بع�ض االأفكار امل��س����عية للنقا�ض و االإثراء يف جمال جت�س���يد 

عمليات التدخل على االأن�سجة احل�سرية واملتمثلة يف مايلي:

1.5. حت�سني الظروف املعي�سية لل�سكان : 
الت�تر بني املنطقني املرب�طني بالتغيريات العميقة يف املجتمع و التط�ر االقت�سادي اأدت اإىل تعزيز جماالت جديدة 
وخلق ظروف اأخرى للمعي�س���ة )عالقة جدلية بني املجتمع والف�س���اء( ، وبالتايل فاإن املدينة هي اإنتاج ونتيجة لق�س���ايا 

ال�سيا�سات االإجتماعية و االإقت�سادية املتعاقبة.
م�سريا اإىل اأن التط�رات املالحظة م�ؤخرا ت�ؤدي اإىل تغيريات خمتلفة متاما يف هيكل املجال احل�سري  ونحن نعرف اأن 
امل�ساكل احلالية ب�سكل رئي�سي يف مركز املدينة هي االإزدحام مع ما ي�ساحب ذلك من تقادم حمت�اه و بالتايل انخفا�ض جاذبيته.
املخطط املحلي لالإ�س���كان )PLH( ل�الية تب�س���ة املن�ساأ يف عام 2004 ين�ض على زيادة يف عدد ال�سكان بحل�ل عام 
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2010 يف مقر ال�الية تب�سة اإىل 220.703 �سخ�ض من بينهم 218.376 من �سكان  املدينة )التط�ر 36 يف املائة(.
ه���ذا الراأ�ض املال الب�س���ري املتنباأ به ي�س���جع ال�س���لطات املحلية على النظ���ر بجدية لتلبية الطلب، وحت�س���ني البيئة 
احل�سرية للمدينة. ولذلك فاإن من املفيد النظر يف هذه الظاهرة احل�سرية ، لتحديد االإجتاهات التي ت�ؤثر على ال�سكان.

هذا الهدف يتطلب �سيا�س���ات تنفذ على املناطق احل�سرية )حاوي و حمت�ى( على االأن�سطة )ال�ظائف واملعدات( 
الت���ي متكن من املحافظة وترقية ال�س���كان. ولكن ما يج���ب القيام به قبالة عجز اجلماعات املحلية م�اجهة للم�س���اكل 
االإجتماعية ؟ حيث تتمثل اأوجه الق�س����ر يف عدم ت�فر االإمكانيات الب�س���رية  املتمثلة يف  التاأطري الالزم و املخت�ض يف 
عمليات  التدخل على االأن�سجة احل�سرية من جهة و نق�ض اأدوات التعمري اخلا�سة ملثل هذه العمليات والتي يجب اإجنازها .     

2.5. اإعادة الإعتبار لل�سكن من اجل �سورة ايجابية للمدينة :
اإن قط���اع ال�س���كن ميث���ل مميز تاريخي و جم���ايل حيث اإن اإعادة االإعتب���ار جلزء من الرتاث اأو كل���ه ميكن اأن يك�ن 
م��س����ع لعملية التجديد احل�سري. يف ال�اقع فاإن جتديد قطاع ال�سكن ك�ظيفة عمرانية مهيمنة ي�سمح بحفظ الرتاث 

التاريخي احلايل و تذوق م�ست�ى راحة ال�سكان بتط�ير االإطار احلياتي.
لكل عملية جتديد عمراين  التي مت�ض العقار ت�ؤثر على �س�ق امل�ساكن يف مركز املدينة و حتافظ على ن�عية املحيط )ال�س�رة 
االإيجابية للمدينة(، الأن احلفاظ على ال�سكن ي�سمن  اإ�ستمرارية املراكزالتاريخية، و لعله يجب الي�م الت�جه الإن�ساء خمطط 
ن�ساطي للمركز و باخل�س��ض على الن�سيج العمراين القدمي مما يق�دنا خللق تدخالت مالئمة بني امل�قع و االحتياجات املحلية.
عندما جتتمع هذه العنا�س���ر فهي تق�دنا لتحديد اأق�س���ى حد ممكن من و�س����ح االأهداف ل�سيا�سة ال�سكن اخلا�ض 

مبركز املدينة باالإ�سافة اإىل الرد على ال�س�ؤال االأكرب:
· كيف نرد على الطلب االإجتماعي املعا�سر لن�عية ال�سكن و على االإحتياجات االأ�سا�سية للحرمة، االإ�ساءة، الهدوء 

مع احت�سان املدينة من اأبعادها االإيجابية للمجال العام، الن�ساطات ال�ظيفية و االإختالط؟
· كيفية اإعادة االإعتبار لل�سكن الإدماجه يف املجال العمراين؟

اإجابة على هذه االأ�س���ئلة املطروحة ميكننا الق�ل باأن املنت�ج ال�س���كني يف  عملية التجديد احل�سري يجب اأن يخ�سع 
للمقايي�ض املعمارية و العمرانية املعم�ل بها و كذا النمط املعي�سي والظروف االإجتماعية اخلا�سة بال�سرائح القاطنة باملركز.

3.5. تقوية اإ�ستعمال املجال:
بنف�ض اأهمية املرافق املدر�سية، ال�سحية و غريها فاإن املرافق الثقافية و الريا�سية يجب اأن تق�م باأدوارها املناطة 

)حي�ية ثقافية و ن�ساطات ريا�سية (.
و لل��س�ل اإىل هذا الهدف هناك العديد من االإحتماالت لتط�ير امل��سع احلايل و احتياجات ال�سكان امل�ستقبلية.

و لتج�سيد كل هذا ال يجب اأن نن�سى اختبار التط�رات بني املركز و املحيط كما يجب اختبار تط�ر امل�ساكل البني�ية 
اخلال�سة ملركز املدينة. من جانب اآخر يجب ا�ستخراج العنا�سر االأولية اخلا�سة بالزمن و ما يجب القيام به حاليا ؟ و ما 
يجب اقرتاحه للم�ستقبل ؟ و كيفية تق�ية االإ�ستعماالت املجالية  لل�سكان م�ؤثرين بذلك على درجة املرفق املنا�سبة و الالزمة؟
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4.5. تقوية الإختالط العمراين:
العمران و التط�ر االإقت�س���ادي يجتمعان عند ن�س���اطات من �س���اأنها الربط مع التاريخ من جهة و التعمري ب�س����رة 
حديثة الإ�ستعماالت عمرانية جديدة و التح�سري لنه�سة اإقت�سادية من جهة اأخرى. مبعني يجب حتديد االإحتياجات من 
معرفتنا لل�اقع و التحاليل، وذلك ملعرفة التط�رات املزادة، اإحتماالت الن�ساطات و البنى للمركز مع االأخذ بعني االإعتبار 
الت�ازن بني ال�سكن، الن�ساطات و ال�سياحة دون ن�سيان اأمناط و ن�عية الن�ساطات. من كل هذا نطرح الت�ساوؤالت التالية:

· ماذا تعني املدينة املجددة؟
· ما هي ال�سيا�سة االقت�سادية التي يجب ا�ستعمالها لتجديد و�سط املدينة؟

· ما ه� االختالط العمراين امل�ؤ�س�ض ملركز املدينة؟
اإن االإجابة عن هذه االأ�سئلة يتطلب باالأ�سا�ض  االأخذ بعني االإعتبار املعطيات االأ�سا�سية التي حتدد ال�سيا�سة العمرانية. 
هذه املعطيات تتمثل يف تلبية احتياجات ال�سكان و �سمان اأح�سن الظروف املعي�سية من عمل، ترقية و ترفيه و بذلك �سمان 
التنمية امل�ستدامة للمركز . حيث اأن عملية التجديد احل�سري ت�سمن لنا التطبيق ال�سارم ملختلف املقايي�ض العمرانية 
واملعمارية املذك�رة �سالفا و تاأخذ بعني االإعتبار ال�سيا�سات االإقت�سادية املتمثلة يف الن�ساطات التجارية و احلرفية املالئمة 
للمركزو ذلك ل�سمان االإختالط احل�سري و العمراين املطل�ب لتحقيق اأهداف املدينة املجددة يف اإطار بيئي مالئم لها .

5.5. التحكم يف التنقالت : 
م�س���كلة احلركة يف و�س���ط املدينة اأمر بالغ االأهمية، التكفل بها مير من خالل اإدارتها وتنظيم احلركة امليكانيكية، 
وحت�س���ني وتهيئة اأماكن وق�ف ال�س���يارات، وتط�ير وتعزيز روابط امل�ساة. الطريقة الن�س���طة، هي املنطق ال�حيد الذي 
ميكن اأن حتل جميع امل�ساكل اخلا�سة بالتنقالت احل�سرية واكت�ساف االحتياجات والفر�ض، من خالل التخطيط وفقا 
لتحليل امل�ساكل املتعلقة بالعالقات احل�سرية: احل�سري - وظائف املركز والطرق - الن�سيج احل�سري من خالل و�سط 
املدينة / الت��س���عات. مما يدع� الإعادة التفكري يف التنقل و احلركة ، لي�ض فقط بال��س����ل اإىل املركز بل ال��س����ل اإىل 
احلياة احل�سرية. كما يجب اإعادة هيكلة نظام النقل و احلفاظ على االأن�سطة والت�جهات نح� املركز  وتنميته مرتبط  
ارتباطا  مبا�سرا  مب�ست�ى  امل��س�لية. ومع ذلك ، فمن االأف�سل حت�سينها لكن لي�ض على ح�ساب ت�سغيل املركز واملناطق 

املحيطة به ، حيث اأن مثل هذا التط�ر ، ميكن اأن يحد من جاذبيته ، مما ي�ؤدي اإىل نتائج عك�سية.

6.5 حماية الإرث التاريخي: 
 االأحياء واالآثار التاريخية اأقيمت وفقا اإجتاه يعرب عن الهند�سة املعمارية و التخطيط احل�سري يف  جمتمعنا. فهي  
تبني  كيف  نعي�ض  معا، تعك�ض اأناقة  املباين و يف ال�قت  نف�سه  تعرب عن  تاريخ ال�سع�ب  التي  احت�سنتنا اأو التي  ا�ستعمرتنا.
اإن حفظ وحماية الرتاث امل�ج�د، ميثل جاذبية ملدينة تب�سة القدمية و ملركزها. اإ�سافة اإىل ذلك اإن ق�سية الرتاث 
هي بناء ه�ية املدن: اإعادة املنطقة يف �س���ياقها العام، واملناف�س���ة املحلية وال�طنية و حتى الدولية. اإن تنمية ال�س���ياحة 
ميكن اأن ت�س���هم يف امت�س���ا�ض البطالة ، وحتفيز الن�س���اط التجاري والتبادل ورفع م�س���ت�ى احلرفية. كما اأن احلداثة 
هي اأ�سا�س���ا اأف�س���ل ا�س���تفادة ممكنة من ذاكرتنا، والتي تربط القدمي باحلديث ل��سع الت�سخي�ض على اأ�سا�ض املعرفة 
العامة. اأي اأن م�ساألة حت�يل االأ�س�ل لتتنا�سب مع احلداثة هي ق�سية حي�ية و لي�ست معقدة. لذلك يجب علينا اأن جند 

�سبال خللق االأ�سالة التي تندمج يف احلداثة.
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الطريق ال�سحيح رمبا يك�ن احلديث واملعا�سر من دون امل�سا�ض على م�ا�سلة التاريخ مع مفردات حديثة ه� اأ�سل�ب 
جديد لع�سرنا احلايل. ويف هذا ال�سدد باأي م�سداقية يقف امل�سئ�ل�ن على هذا القطاع احل�سا�ض مكت�يف االأيدي اأمام 

عمليات ت�سيء اإىل الرتاث ب�سفة مذهلة. 

7.5.  التحكم يف العقار كو�سيلة للتجديد احل�سري : 
اإعادة تق�س���يم املناطق احل�س���رية يف املدن والتجارب احلديثة يف العامل يف هذا املجال تتيح لنا تقدمي حل�ل تقنية 
لتجديد املناطق احل�سرية، الإعادة بناء املدينة على املدينة. هذه احلل�ل ت�ساعد على قب�ل امل�سروع احل�سري ذو املبداأين: 
م�اجهة ال�اقع والتاريخ، وجتنب النظام القدمي املتعلق باإدارة االأرا�سي. ، وذلك يف اإطار اإعادة تهيئة الرتكيبة العقارية.
ل���كل  االأح���كام  ه���ذه  ت�س���مح   ، وامل�س����ؤولية   ، احلري���ة  وت�ف���ري   ، االإجتماع���ي  االإرتب���اط  اإع���ادة  اأج���ل  م���ن 
امل�س����ؤولية.  الذاتي���ة  امل�س���رتكة  امللكي���ة  واح���رتام  التده����ر.  و  للق���در  االإ�ست�س���الم  ورف����ض   ، االإختي���ار    جه���ة 

اإن اأهداف التجديد احل�سري عديدة منها: العمارة و التعمري، العقارات، االإجتماعية، ال�سيا�سية واالإقت�سادية.
من اأجل اجلمع بني اأف�سل الظروف لتحقيق هذه االأهداف، هناك اإجراءات حتفيزية للم�اطنني، يف بادئ االأمر و يف 
حالة عدم التزام امل�اطنني بذلك ت�سبح عملية نزع امللكية من اأجل امل�سلحة العامة �سرورة ملحة الإ�ستكمال تنفيذ العملية.

8.5.  اإعادة الإعتبار للمركز التاريخي: 
 املركز القدمي يثري الي�م م�ساكل �سخمة : عدم وج�د اإمكانية ال��س�ل اإليه ، وق�ف ال�سيارات ، امل�ساحات العامة، 

ارتفاع قيمة العقارات ، ون�سيج عمراين ي�سل عمليات التغيري والتدخالت على التجديد احل�سري.
التط�رات املتعلقة باأن�س���طة و�س���ط املدينة، احلل�ل املعمارية املعتمدة، اأ�سل�ب حياة القاطنني كلها عنا�سر لالإبداع 

احل�سري التي يجب النظر فيها. مدى مالئمة البيئة املبنية مع وظيفة املركز ال متثل
 �س����ى حلظة من التاريخ احل�س���ري ولكن على ال�س���عيد العام يجب التفكري يف النهج ال�س���ليم للم�سروع احل�سري 

املعني بعملية التجديد.
لذا يجب علينا البحث عن كل حمددات الدرا�سة باأكملها ، املبداأ الت�جيهي واخلط�ط العري�سة الإجراءات ملم��سة 
ملختلف مك�نات احليز احل�س���ري. كما ينبغي عليها اأن ن��س���ح على نح� اأف�س���ل جميع امل�س���اكل التي ميكن اأن ت�س���اعد 

امل�سريين يف اختيارهم ملعرفة كاملة باحلقائق التي ت�ؤدي اإىل م�سروع ح�سري مرجعي.
يف ال�اقع فاإن املركز ه� ف�س���اء حي�ي يتيح مل�س���تخدمه جملة غنية ومتن�عة من املعل�مات ، بل وب�س���بب تعدد املهام 
الت���ي ي�ؤديه���ا ، فاإنه ي�س���تقطب جميع اأن�اع االأفراد الذي���ن ينتم�ن اإىل الطبقات االإجتماعية، لي����ض النخبة فقط بل كل 

�سكان املنطقة كلها. اإذن:
هل يجب اإعطاء �س�رة جديدة للمركز؟ 

ماذا �ستك�ن النظرة العمرانية و البيئية اجلديدة للمركز على املدى الط�يل؟ 
 ه���ل لعملي���ة جتدي���د و�س���ط املدين���ة  اآث���ار عل���ى ال�س���عيد املحل���ي اأو عل���ى م�س���ت�ى منطقة نف����ذ مدينة تب�س���ة؟ 

واأخريا كيفية تعزيز الن�سيج احل�سري املتعلق باملركز التاريخي؟
واالإجابة على هذه االأ�س���ئلة ت�س���تدعي حتديد االأول�يات اخلا�س���ة بعملية التجديد احل�سري و التي نذكر منها على 
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اخل�س��ض  ما يلي : 
- املحافظة على الرتاث العمراين و املعماري للمركز لتعزيزنف�ذها على امل�ست�ى ال�الئي و  

         اجله�ي ال �سيما  من ناحية ال�سياحة الثقافية .
- اإعادة االإعتبار للم�اقع و املعامل االأثرية املت�اجدة باملركز.

- اإعادة النظر يف خمطط احلركة ) ال�س���ري، احلركة امليكانيكية ، مناطق الت�قف ...( يف اإطار النظرة ال�س���املة 
للمدينة مبختلف اأجزائها.

9.5. و�سع و�سائل جديدة لتخاذ القرارات وتنفيذها : 
         التنظيم... اإىل اأين؟ العمل بغري ذلك ... كما تعترب التجارب درو�سا فهي ت�ساوؤالت عديدة و مادة للتفكري ح�ل 

ماآل الق�انني و النظم ال�سارية املفع�ل.  
جزئي���ا؟      اأو  كلي���ا  فيه���ا  النظ���ر  اإع���ادة  يج���ب  ه���ل  املعا����ض؟  ال�اق���ع  م���ع  من�س���جمة  الق�ان���ني  ه���ذه   ه���ل 

كيف نحافظ على هذا الرتاث غري املحمي ؟
كما يجب اأي�س���ا اإ�س���افة ال�س���فة التقنية والتنظيمية لالأدوات العمرانية التي اأهملت اجلانب التنفيذي. اإن تنفيذ 

اأدوات التعمري بطريقة اإدارية و بريوقراطية ينتج عنه عدم جتاوب كل املتعاملني يف هذا املجال. 
امل�س���تلزمات املتعلقة ب�س���اأن معاجلة الن�سيج احل�سري احلايل ينبغي اإدراجها يف حمت�ى الق�انني التنظيمية، حيث 
ت�سن اأدوات جديدة للتدخل على خمتلف االأن�سجة احل�سرية التاريخية منها و احلالية. مثل ما يحدث يف الدول املتقدمة 
يف ه���ذا املجال. اأي اأن التفك���ري يف كيفية القيام بهذه التدخالت ،ياأتي بعد حتديد م�س���ادر التم�يل االأفقي )املحلية( 

والعم�دي )املركزية(.
اإذن عمليات التجديد احل�س���ري، ينبغي اأن تق�م على الئحة قرارات و و�س���ائل جديدة لي�ض فقط التخاذ القرارات 

الالزمة لتنفيذ امل�ساريع، واإمنا اأي�سا كاأداة مالية لتجميع االأم�ال من خمتلف امل�سادر.
اإن عملية الهدم كجزء من عملية التجديد دائما ت�سبب للدولة �سع�بات كبرية الأن املباين ب�سفة عامة لي�ست م�ؤمنة. 
بالن�س���بة للجماعات املحلية فاأنها ت�س���تدعي و�سع نهج راديكالية )ن�س��ض تطبيقية(، وامل�اطنني يجب اأن ي�ساهم�ا يف 

عملية التجديد احل�سري.
 الي�م، و اأمام الف�سل الن�سبي لعمليات التجديد احل�سري، يجب على الدولة تبني هذه ال�سيا�سة الأنه اأمرا ال مفر منه.

10.5. اجلهات الفاعلة و م�سوؤولياتها : 
         اإن  م�ساألة م�سروع التجديد احل�سري تعتمد على العديد من املهارات واملعارف. لكل م�سروع طابعه اخلا�ض.و 
ميكن ت�سنيفها اإىل : العامة واخلا�سة ، املحلية وال�طنية والدولية وامل�ؤ�س�سية وغري امل�ؤ�س�سية واالقت�سادية)التي ت�ؤثر 

على العر�ض (اأو االجتماعية)التي ت�ؤثر على الطلب(.
هذه االأخرية هي التي تدعم ت��س���ية التفريق بني االإ�س���رتاتيجية االقت�سادية جتاه املركز ، وفقا لتف�سيالتهم مل�قع 

و�سل�ك االأفراد يف اختيارهم ردا على العرو�ض املقدمة لهم.
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م�س���روع التجديد احل�س���ري ه� اأوال م�س���روع �سيا�س���ي. و لنجاحه يجب التفاو�ض بني االأطراف الفاعلة يف التنمية 
احل�سرية وال�سكان ، عالوة على ذلك ، فاإن م�سروع التجديد احل�سري ه� امتحان للم�س�ؤولني املنتخبني واملهنيني.

رغم تعدد املهارات فان من واجب املخطط العمراين اأن ي�سمل جممل الق�سايا الإعداد مقرتحات و �سيناري�هات للجهات 
ال�سيا�سية، و رغم تعدد القرارات ، فعلى امل�س�ؤولني املنتخبني  اإختيار االأن�سب من دون �سغط اجلهات التقنية واالإدارية.

و يف اإطار هذه اللعبة، �س���تجرى املفاو�سات عن طريق ال�س���ماح مل�سروع التجديد احل�سري ليك�ن على �سكل يتكيف 
مع املطالب االجتماعية.

حاولنا طرح م�س���األة املنهج ال�س���امل مل�سروع التجديد احل�سري ل��سط مدينة تب�س���ة يف اإطار ثقافتنا: اإ�سارات اإىل 
املدين���ة الرتاثية وتاأثريها على حياة ال�س���كان املقيمني ، واالإ�س���ارات اإىل امل�س���اريع احل�س���رية املنفذة بامل�س���اورات مع 

اأ�سحاب امل�سلحة يف جميع اأنحاء العامل وخا�سة املدن التي لها نف�ض ال�سفات التي تت�سف بها مدننا.
الي�م، منهج م�سروع التجديد احل�سري يتطلب اأن يك�ن اأكرث اإن�سانية، مع اإدماج الع�ائق االجتماعية واالإقت�سادية يف نف�ض 
م�ست�ى الع�ائق الهيكلية للم�سروع ليك�ن منا�سبا من خالل الت�ساور و االإت�ساالت وقب�له من قبل اجلمه�ر اأو اجلهات املعنية.

اأثناء ت�سيري تركيبة  امل�سروع احل�سري، فان امل�سمم املخطط و �ساحب امل�سروع جميعا ي�اجه�ن �سع�بات: م�اجهة 
امل�سروع لنطاق الق�انني والت�ا�سل و تق�سيم  امل�سروع بني امل�سالح املعنية. 

اإ�س���افة اإىل ذلك اأي�س���ا مقاومة املجتمع للتغيري، ووج�د امل�سالح ال�سخ�س���ية التي متثل عقبات، لهذا الغر�ض فان 
م�سروع التجديد احل�سري  ل��سط مدينة تب�سة املقرتح يجب اأن يطرح على امل�ستعملني قبل اأن تتم امل�افقة عليه.

ولكن رغم ال�سع�بات ، فمن املمكن تعريف ال�سكان، وامل�س�ؤوليتني املنتخبني املحليني و م�س�ؤويل التنمية االقت�سادية 
املحلية، بجميع املزايا التي ميكن اأن ت�سببها عملية التجديد )اإعطاء  �س�رة جديدة ملركز املدينة ، ح�س�ر باأكرث �سه�لة 
و م��س����لية املركز(. والعمل املن�س���ق اأثناء م�سروع التجديد احل�سري ي�س���بح اأكرث تكامال و فائدة . الأن عدم الت�ساور 

قبل واأثناء العملية ميكن اأن ي�سبب �سع�بات كبرية، ومكلفة للغاية على املدى الط�يل للمجتمع.
يف النهاي���ة ، ميكنن���ا الق����ل باأن عملية التجديد احل�س���ري للمركز ه���� نتيجة لعمل العديد م���ن اجلهات الفاعلة ، 
بقيادة ا�سرتاتيجيات فردية اأو جماعية ، قد تختلف تبعا لطبيعة املناطق املعنية. املركز ينبغي اعتباره اإن�ساء ذو اأهمية 
اقت�سادية واجتماعية ، وكا�سرتاتيجيات اأو اإجراءات ملختلف اجلهات الفاعلة ، واملنظمات اأو الطبقة االجتماعية. هذا 

ال��سع يدفعنا اإىل هذه الت�ساوؤالت:
 يف ماذا ميكن لهذه الظاهرة اأن تطرح م�سكلة مناهج؟

 ملاذا هذا الن�ع من ت�سيري العمليات يف املدن يطرح م�ساكل ؟
و كيفية تنظيم التدخل اأمام كل هذه االأو�ساع اجلديدة؟

من اجل ذلك خم�ض مبادئ ميكن ا�ستعمالها: كيفية العمل ب�سكل متزامن بني اجلهات الفاعلة، ال�سكان حقيقيني، 
املالك يف اغلب االأحيان م�ساركني، دعم و�ساطة املهنيني وتهيئة الظروف للح�ار.

و حماول���ة من���ا لتج�س���يد هذه االأفكار ميدانيا قمنا باجناز �س���يناري�هني للتجديد احل�س���ري ملركز مدينة تب�س���ة و 
امللخ�سة يف ال�سكلني رقم 08 و09 :
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�سكل 08 و09: الفر�سيتني 01 و02 للتجديد احل�سري ملركز مدينة تب�سة.

ال�سيناري� االأول يعتمد اأ�سا�سا على املحافظة على املركز امل�ج�د داخل ال�س�رالبيزنطي القدمي باإجراء عمليات اإعادة 
التاأهيل، الرتميم و جتديد البنايات املت�اجدة كما ه� مبني يف ال�سكل رقم 08. اإ�سافة اإىل ذلك متنع احلركة امليكانيكية 
لل�س���يارات مبختل���ف اأن�اعه���ا اإال يف اأوقات معينة تخ�س����ض للنظافة  و ال�س���حن و التفريغ و يف احلاالت االإ�س���تعجالية 
فا�س���حة املجال مل�س���تعملي املركز من م�ساة لق�ساء حاجاتهم و التمتع بالقيمة التاريخية للمكان . اأما بالن�سبة للمناطق 
ال�اقعة خارج ال�س����ر البيزنطي املتمثلة يف امل�س���احات العم�مية و امل�ساحات اخل�سراء فيجب اإعادة تاأهيلها و اعطائها 
قيمة ح�س���رية تتنا�س���ب واأهمية امل�قع . فيما يخ�ض امل�اقع و املعامل االأثرية فيجب حمايتها و املحافظة عليها يف اإطار  
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الرتاث املتجدد الذي ي�س���اهم يف تط�ير ال�س���ياحة الثقافية للمكان . اأما بالن�س���بة ل�س���بكة الطرقات اخلا�سة باملركز و 
كيفية ربطها بباقي اأرجاء املدينة فمن ال�س���روري تهيئة مفرتقات الطرق املبينة يف ال�س���كل رقم 08 و يف االأخري قمنا 
باإقرتاح بع�ض املن�ساأت العم�مية مثل املركز املتعدد اخلدمات املقرتح و املحطة اخلا�سة بال�سيارات واحلافالت و بع�ض 

املن�ساأت االزمة االأخرى لل�سري احل�سن امل�ستقبلي ملركز مدينة تب�سة كما ه� مبني دائما يف ال�سكل رقم 08.
بينم���ا تتمثل اأوجه االإختالف بني ال�س���يناري�هني يف اأن الثاين يعتمد على التجدي���د الكلي للبنايات املت�اجدة داخل 
ال�س�ر و ذلك بعد درا�سة معمقة ل��سعية البنايات القدمية من جهة واعتماد �سبكة �سري خمتلطة بني احلركة امليكانيكية 
و امل�ساة يف كل االأوقات على  اأن تك�ن احلركة امليكانيكية جانبية باالأ�سا�ض مع امكانية الدخ�ل لل�سرورة اأو كما ذكر �سالفا 
لبع�ض الن�ساطات من جهة اأخرى . كل هذا ي�ساف اإىل املقرتحات املذك�رة يف ال�سيناري�االأول كما ه� مبني يف ال�سكل09.

 اخلال�سة: 
منطق االإن�سان احلي،  دور اجلهات الفاعلة، ال�س�رة، االت�ساالت، التنمية احل�سرية، والرتاث... هي عنا�سر اأ�سا�سية 
للتدخل على املدينة اأو جزء منها و كذلك على املركز، الأن ن�عية م�سروع التجديد احل�سري، تعترب اأ�سا�سية يف العملية.

اأن التجارب العاملية واالأمثلة متكننا من ا�ستخال�ض نتائج مبا يف ذلك اأثرها على جمتمعنا التي تتطلب حتليل م��س�عي 
حملي منا�سب، لتحديد التغيري االجتماعي فيما يتعلق مبا يحدث يف العامل لت�سيري كل التعقيدات بني املحلي و ال�سامل.

الت�سجيل يف اال�ستمرارية ه� عامل رئي�سي يف �سياغة م�سروع التجديد احل�سري، لذلك ال بد من معرفة ما مت اإجنازه 
للعمل يف احلا�س���ر وامل�س���تقبل. مع مراعاة اجل�دة احل�س���رية والبيئية. ه� معيار التمييز لعمليات التجديد احل�سري.

بالت�س���اور مع امل�ؤ�س�سات الفاعلة ، ا�س���تنتجنا وج�د عدد من نقاط ال�سعف يف عمليات التدخل على الن�سيج القدمي 
ملدينة تب�سة التي يجب التعامل معها يف اإطار م�سروع التجديد احل�سري. ولذلك فان م�سروع جتديد املناطق احل�سرية 

يختلف عن امل�ساريع املعمارية الأنه ال يجيب على اإ�سكالية واحدة ولكن على جمم�عة متن�عة من الق�سايا. 
احلل�ل تك�ن اإجباريا متعددة وفقا لكل االإ�سكاليات املطروحة، يف حني االإ�سرتاتيجية العامة الإعادة االعتبار ملركز 
املدينة وتق�يته تك�ن ح�سب املنطقية املعمارية و االجتماعية، االقت�سادية، الثقافية و البيئية مع التدخل احلقيقي لل�سلطات 
العم�مية لل��س�ل يف االأخري اإىل تلبية رغبات امل�اطنني و احلفاظ على االإرث الثقايف و التاريخي و ا�ستعماله يف احلداثة. 
اإن التجديد احل�سري للمركز يعترب كذلك جتديدا للمناهج و الأدوات التدخل على االأن�سجة احل�سرية امل�ج�دة. و 
يف هذا االإطار ان�س���بت جمهداتنا عرب ما قدمناه من اأفكار ح�ل هذه االإ�س���كالية و فر�سيات لتجديد املركز احل�سري 

الأنه ال حياة للمدينة دون وج�د مركز حي�ي.      
ويف اخلتام ، فاإن هذا ال��س���ع يطرح حتديات امل�س���تقبل للهيئات املعنية مهما كانت طبيعتها ، وعلى الدولة وجميع 

االأكادمييني واملخططني واملط�رين ، وخرباء التنمية االإقليمية : فر�سة حقيقية مهنية ...

املراجع الفردية :
• CASTEL Pierre  -Tébessa mystère de la région «  ouvrage II »-.

• CHARRE Alain (France 2001) - Les nouvelles conditions du projet urbain -158 pages 
- Editions Mardaga. 

• CHARRE Alain (France 2003)- La maîtrise d’œuvre urbaine - 220 pages - Editions Mardaga.
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Abstract
Currently, the Algerian town is often a mosaic city, within which can be distinguished from fragments 
of cities and socially differentiated morphologically: Tissue old abandoned without doubt, the major 
non-controlled, more generally, new suburbs concern and urban landscapes are abused in the city.  
Like the Algerian towns, the sometimes excessive growth of the anarchic city of Tébessa left a 
stigma that will soon become alarming, if one continues the trend of let do in urban management 
and spatial. It inevitably leads to difficulties in managing certain areas and portions of the city, 
and consequently to the emergence and development of urban management problems of all kinds. 
 How can these new urban realities and respond to the concern of a global long term and the 
obligation of the management of the immediate, the daily operation of urban services? The 
current organization of cities is it effective? What changes are to operate in local governance? 
How to make effective public action? How to control development of the town by improving 
the living conditions of residents, accessibility to work, shopping, leisure, taking into account 
environmental requirements? 
This new vision, around which mobilizes university students, professionals ... and is now the 
subject of a national problem, should allow the search for a new coherence between society, 
economy, space and culture, basis of a real and sustainable development of the city. 
Yet it is a problematic heritage of a city within the country marked by a very remarkable 
urban past that has a specific geographic locale, with its development immediately recognized 
the benefit of this arrangement as far as its fragility. The aim is to preserve the particular 
center through two joint policies: one is the absolute protection of heritage sites and the most 
sensitive, the other one is control of the spatial evolution of the city. 
Our intervention through the paper above develops an illustrative case for an experiment in urban 
renewal of the old center of town Tébessa which occupies a strategic position in the far east of 
Algeria, is a city at crossroads the border of desert and Tunisia, the result of traffic lanes and is a 
major transit point between the inside and outside the country and between the Tell and Sahara 
on the other. It is the desire to enhance the built and continue the history of the city of Tébessa, 
the requirement of this architecture is that the concept of a heritage all the time for renewal.


