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 : ةــقدمــم
 

 جميع في والدراسة بالبحث تناوال األكثر التطبيقية التخصصات من المدن تخطيط يعتبر
 ىذا في ،المدينة حول واآلراء المفاىيم وتعدد الحضرية الظواىر تعقد إلى بالنظر العممية، الفروع
 سوسيولوجية مقاربات خالل من المدينة دراسة في مقحما نفسو الحضري االجتماع عمم وجد السياق
 بشتى الحضرية لمحياة مادي تخطيط األمر نياية في ىو المدينة تخطيط ان اعتبار عمى متعددة،

 الزمان في لمسكان اجتماعية وحاجات متطمبات عن يعبر سموكي وتخطيط ومستوياتيا، شكالياأ
 .والمكان

 والمادية واالجتماعية الفيزيقية الظروف أحسن يجادإ عمى الحضري التخطيط ويعمل
 ذمن التخصص ىذا تطور ولقد ،المجالي لمتوسع الوظيفية النطاقات أو المدن إلنشاء واالقتصادية

 والنظريات والمقاربات والقيم المفاىيم تطور خمفية عمى العشرين، القرن وبداية عشر التاسع القرن
 ولتطبيق ،الحضرية لمحياة المستمر االجتماعي التغير مقابل في والتكنولوجي العممي والتطور
 االىتمامات مختمف تحدد أدوات وأ آليات عمى االعتماد من البد الحضرية؛ السياسات مختمف

 .والتصورات
غرافي و و الجزائر أحد الدول التي تعاني مدنيا من أزمة حضرية خانقة، نتيجة لمنمو الديم

اإلمكانات المادية الواجب توفيرىا لمقضاء عمى ىذه اليياكل القاعدية و اليائل الذي تعرفو، و قمة 
األزمة، رغم المجيودات المبذولة لحد اآلن و كل ما تم تسخيره لذلك، لذا أصبح الحديث اآلن عن 
دور العامل البشري في حل ىذه اإلشكالية ميما كان حجميا و طريقة مساىمتو في ذلك باعتباره 

 العنصر األول في أي عممية تنموية.
 والنمو التنمية عمى تؤثر التي التحديات من العديد العربية الجزائر عمى غرار المدن  واجوفت
 ، والثقافية واالجتماعية االقتصادية لمتنمية األساسيةة المدن البؤر  ىذه تشكل حيث العمراني
 لمشكالت التصدي يتطمب الذي األمر ، السكاني والعمراني النمو من ةيعال معدالت وتستقطب

 العمرانية والتنمية التخطيط وأن مؤسسات لممدن، كما والعشوائي المنظم وغير السريع النمو



 ب
 

 الحضرية دراساتال يأتي دور ىنا مشروعاتيا، ومن في التجاوزات من الكثير تعاني والمحمية
 والبيانات واإلحصاءات المعمومات عمى تعتمد استراتيجية مخططات إعداد في التنمية ومؤشرات
 . الحضرية لممجتمعات التنموية المشروعات إلعداد الحقيقية

 لمسياسة مباشرا تعبيرا دوما كانت التعمير أدوات خالليا ومن الجزائر، في الحضرية فالسياسة
ستراتيجية السائدة واإليديولوجية العامة  بعد أو قبل االجتماعية، المتطمبات مواجية في السمطة وا 

 غرار عمى شكمت الجزائر في التعمير دواتأ فإن االستعمارية؛ الفترة لطول واعتبارا ،االستقالل
 إلى استمرت األوجو، متعددة إفرازات من تحممو ما كل مع وثقافيا تشريعيا إرثا العمرانية، الظاىرة
 .الثمانينات نياية

 اإلجتماعية، والديناميكية النماذج وضع خالل من تسعى اإلطار، ىذا ضمن التعمير فأدوات
 السكانية، والتجمعات المدن داخل والحضرية االجتماعية لممشكالت المالئمة الحمول إيجاد إلى
 لتحقيق التنمية المستدامة. ومستقبال حاضرا والحاجات المتطمبات ليذه فعمية ترجمة عبر

 ضرورة بين والعممي الوظيفي التكامل خالل من ونجاعتيا فعاليتيا األدوات ىذه وتجد
 بواسطة مستقبمي استشراف عبر ليا المعقمن والتطبيق جية، من الميدانية الحقائق عمى اإلعتماد
 المعنيين االجتماعيين لمفاعمين الجماعية المشاركة خالل من تفعيميا عمى تسير تنفيذية آليات
 .والتعمير التييئة بأدوات بأخرى وأ بطريقة

 (األرض شغل ومخطط التوجييي المخطط) المفعول السارية التعمير دواتأ نأ اعتبار وعمى
 الجزائري، لممجتمع عميقة لتغيرات كنتيجة جاءت فإنيا الحضريين، والتنظيم لمتسيير آليات ىي

لبموغ التنمية الشاممة  اتماشي الحضرية التنمية لتحقيق سعييا في والمقاربات الفيم من كثيرا غيرت
 التقدم نحو لممجتمع نوعية نقمة عدادإ في الجزائر اعتمدتيا جديدة ستراتيجيةإكو  ،والمستدامة
 السياسات فشل الوقائع أثبتت وبعدما السكانية، والتجمعات المدن داخل والجماعية الفردية والرفاىية
 عمى البداية مند منصبا االىتمام كان ،اإلستراتيجية األىداف ىذه ولبموغ، زماتاأل وتراكم السابقة

 والرقابة والعقالنية المسؤولية روح فييا تكون التعمير، دواتأ خالل من حضرية سياسة رساءإ
 التنمية لتحقيق الديناميكي والمحرك الرئيسي الضامن والخطط، لألىداف والمتواصمة المستمرة
  .الحضرية



 ج
 

إن ىذه الدراسة تركز عمى جانب دقيق و فعال في عممية تنظيم و توجيو نشاطات و وظائف 
بتنظيم ومعرفة اإلجراءات والقرارات الوطنية التي تتبناىا الدولة لتنمية مجال المدن وذلك  المدن،

 في الحضري، وبالتالي المساىمةتخطيط وتنظيم المجال تسيير و  استعمال األفضل لألرض، وكذا
االنسجام والتناسق بين  من أجل وكذا المحافظة عمى التراث العمراني  الحضري ضبط التوسع

وبالتالي محاولة التحكم في  لألزمات الحضريةكز ، وكذا رسم أفاق التوسع ومحاولة إيجاد حل المرا
تنشيط كل وظائف التنمية خاصة و نحن نالحظ الحالة المزرية ب، وذلك التوسع العمراني المنظم

لذلك التي آلت ليا مدننا نتيجة انعدام المسؤولية، ىذا ما أدى إلى إىمال المجال الحضري و نتيجة 
 .اندثرت ىوية المدن الجزائرية

من تخصص ة تنوعت و اختمفت من عمم آلخر، و إن المواضيع التي تناولت المدينة بالدراس
إلى آخر، و قد كان االىتمام في مجمل ىذه الدراسات بواقع ىذه المدينة  وما تتعرض إليو من 

ان ليا آثارىا المباشر عمى تغيرات و تحوالت، و ما يحدث فييا من ظواىر و سموكات، و التي ك
 الشكل العام و الييكل األساسي لممدن، أو باألحرى لممجال الحضري. 

في  عوامل التوسع ونجاعة فعالية مدى معرفة إلى ن خالل ىذه الدراسةم سعينا وبالتالي
 واالقتصادية السوسيولوجية اإلفرازات مامأ ،العمرانية دواتالحضري التي تضمنت األ المجال

 السكن وأزمة لممدن العشوائي كالتوسع المحمية؛ الحضرية لممجتمعات والثقافية واإليكولوجية
 السكنية والكثافة البطالة وتيرة وازدياد والمرافق، اليياكل ونقص الخدمات وضعف المستمرة،
 إيجاد عن تماما عاجزة المحمية السمطات أبقت والتي الخ،...الحضرية والمشاكل العالية، والسكانية
توسع المجال الحضري من ،: تتناول ىذه محاولتنا جاءت اإلطار، ىذا وضمن المناسبة، الحمول

  .أجل تحقيق مشروعات التنمية المستدامة بمدينة بسكرة
 سبعة إلى الدراسة قسمت المسعى، ىذا ولتحقيق والحضرية السوسيولوجية أبعاد خالل من
 بشقييا الدراسة وأىداف البحثية والمشكمة الموضوع اختيار مبررات منيا األول يتناول فصول،
 كشفمل الدراسات السابقة والمشابية التي تخص موضوعنا  بدراسة تناولنا ثم والتطبيقي، النظري

 .بينيا فيما الوظيفية والعالقات لمموضوع المختمفة المقاربات عن
 المدينة لدراسة النظرية المداخل أىم إلى التعرض خاللو من حاولنا فمقد الثاني، الفصل أما

باعتبارىا مجاال لمدراسة السوسيولوجية واإلحاطة بأىم جوانبيا من خالل التوقف عند أىم تعاريفيا 
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 وحتى و المداخل النظرية التي تناولت نشأتيا، وأىم الوظائف التي تقدميا من خالل مكوناتيا، 
 التي البحثية المشكمة خالل من فيمو ومحاولة الموضوع، لمقاربة النظرية الخمفية ألنفسنا نضع

بدراسة   المرتبطة المختمفة والمدارس اإليكولوجية النظريات مختمف إلى بعدىا تطرقنا طرحناىا،
  .ذلك كل خالل من لمدراسة التصوري اإلطار إلى خمصناو  الحضري، بالتخطيطو نمو المدن 

مفيوم التنمية  توضيحب النظرية المداخل أىم إلى التعرض خاللو من حاولنا فمقد ،الثالث الفصل أما
المراحل وأىدافيا، ثم ننتقل إلى  ومبادئيا المستديمة بإبراز أىم األطر النظرية الموجية ليا وأبعادىا

 ثم خمصنا إلى إبراز التنمية العمرانية المستدامة. ىتمام بياال العالمية
 من الجزائر في الحضرية والسياسات التعمير ظاىرة تناول عمى اىتمامنا انصب رابعال فصمنا في

 الماضية الرواسب ودور االستقالل وبعد قبل والتدخالت التجارب وتراكم ليا التاريخي البعد خالل
 لممجتمع واالقتصادية السوسيولوجية التحوالت ضوء في ازمتيا وتفاقم الجزائرية المدينة انتاج في

 .والتحضر التعمير لظاىرة كنتاج العالم أنحاء عبر المدن أزمة ضوء وفي الجزائري،
نحاول تقديم و  حيث في ىذا الجزء نتطرق إلى اإلطار المنيجي لمبحث خامسال الفصل وجاء

نعرض المنيج المتبع لتقديم وتحميل ىذه الدراسة و مكانيا وزمانيا، ثم  مجاالت الدراسةتعريف ب
إضافة إلى عرض لألدوات المنيجية المالئمة لطبيعة الموضوع و  مدى مساىمتو في توضيحيا،

 تبرير اختيارىا مع توضيح ذلك من خالل ربطيا بتساؤالت الدراسة، 
 ىذا الفصل مقسم إلى جزئين :سادس : ال الفصل أما

األول: ىو الدراسة الميدانية بأكمميا من خالل تدوين ما تم التوصل إليو من بيانات و 
 الحظات عن طريق أدوات البحث المنيجية.               معمومات و م

الثاني: نعرض فيو نتائج الدراسة في ضوء التساؤالت التي تم صياغتيا و الطرح النظري 
 .العممية والدراسة لمبحث جديدة آفاقا بخصوصو فتح وبذلك، الذي تم عرضو و توضيحو

 
 الطريقة عمى جاىزة وتوصيات اقتراحات نطرح أن فبدل التالي؛ ىي األساسية فكرتنا وكانت 

 قضايا حول جديد عممي نقاش فتح في يتمثل وبحثيا، أكاديميا بديال نقدم أن ارتأينا الكالسيكية،
 اإلقميمية، التييئة مع وعالقتيا العمرانية التييئة :وىي الجزائر في الحضرية لمتنمية بالنسبة مصيرية

 .الجزائرية المدن ازمة تجدر في اإلستقالل، بعد الكولنيالية الرواسب وأثار
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 ىذه ودور المدينة إنتاج في والمواطن االجتماعيين الفاعمين مشاركة ضرورة إلى تطرقنا كما
 في الحضرية لمسياسة المتواصل و الموضوعي التقييم وقضية الحضري، اإلنسان انتاج في األخيرة
 جانب، إلى ىذا .ظيورىا من سنة عشر خمسة مرور بعد التعمير ادوات خالليا ومن الجزائر
 كما .لممجتمع الجديدة المتغيرات ضوء عمى الجزائر، في العقار لمشكمة والمدروسة الواقعية الدراسة
 يتداول اصبح جديد كمفيوم المستدامة، التنمية مع عالقتيا في العمرانية التييئة فكرة طرح حاولنا،

 نظام تطور مع عالقتيا في الدولي، المستوى عمى التنموية واإلستراتجيات الخطط كل في
 والتنمية بالمدينة المرتبطة الحقائق من جزءا أصبح الذي العولمة، ونظام واالتصاالت المعموماتية
 .البمدان مختمف عبر الحضرية

 لقدراتنا حقيقي، مقياس الواقع في ىي الدراسة، ىذه في طرحت التي والقضايا األفكار وىذه
 واالجتماعية الحضرية التنمية وتحقيق والتخمف العولمة تحديات أمام والمادية، والبشرية الفكرية
 .الثالثة األلفية جزائر في منا كل ينشدىا التي
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عامة صفة قضية التحضر اىتمام الكثير من العمماء والباحثين في الدراسات الحضرية ب نالت
 عمىخاصة، وزاد االىتمام في اآلونة االخيرة بشكل واضح بآثاره البيئية صفة والتوسع الحضري ب

سكان ، األمر الذي تسبب في ظيور العديد من الكل الموارد، نظرا لمزيادة الممحوظة في عدد 
المشكالت، فمقد ادى اتساع النمط الحضري إلى ظيور العديد من المدن والمراكز الحضرية، إلى 

اىر ذات الطبيعة الحضرية التي تؤثر مباشرة في أنماط التوسع و انبثاق مجموعات من الظ
 .ودرجتو واتجاىاتو، وسماتو، وما نجم عنيا من مشكالت في أي مجتمع من المجتمعات ،الحضري
 :    مةشكلماديد تحو صياغة  -1

في يفرض عمييا استمرار  ،إن النمو السكاني لممدينة يتطمب توسع في استعماالت االراضي
التوسع الذي من المتوقع أن يأخذ اتجاىات منتشرة مبعثرة وذلك ألسباب طبيعية وبشرية، حيث من 
المالحظ أن النمو والتطور العمراني لمدننا الجزائرية خالل العقود الماضية كان عشوائيا، ويفتقر 

مقمق من إلى أدنى مقومات التخطيط الَفعال، وقد أدى ذلك إلى وصول المدينة إلى حالة مثيرة ل
ناحية مساحتيا وطبيعة امتدادىا العمراني، الذي يشكو من عدم توزيع استعماالت االراضي بشكل 

 متوازن مما يؤدي إلى ىدر لموقت واالمكانات.   
ن ترجمة النمو السكاني تظير في امتداد واتساع مساحات المدن، وتأتي أشكال االمتداد إذ أ

ا البعد األفقي والرأسي، وتعتبر البعد األول األكثر أىمية والزحف العمراني في بعدين اثنين وىم
وتأثيرا في بيئة المدن وذلك لما يصاحبو من تأثيرات في البيئة المحمية، أما البعد الثاني والمتمثل 

بالبعد الرأسي فإنو يؤثر بشكل وبطريقة أخرى، وينتج عن االثنين البحث عن زيادة مساحة 
يعمالن بخطوط متقاطعة فأحدىما وىو األفقي يأكل األرض، بينما  األراضي الحضرية إال أنيما

يأتي عمى حساب  يأكل الثاني اليواء حيث يتمدد باتجاه عمودي، فالتوسع واالمتداد األفقي غالبا ما
األراضي الزراعية كما يؤدي إلى تموث البيئة المحمية ، أما التوسع الرأسي لممساحات الحضرية 

يواء والعناصر الطبيعية األخرى، إذ يؤدي إلى تشييد المباني المرتفعة فيو يتم عمى حساب ال
 والمتعددة األدوار .

من جية أخرى يأتي التوسع العمراني في األراضي الحضرية بأشكال ومظاىر معينة من 
االستعماالت، يخضع لعوامل واعتبارات متغيرة بتغير ىذه العوامل، حيث أن استعمال األرض ىو 
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تحركات السكان وأنشطتيم االقتصادية واالجتماعية، وعميو فإن أي تغيير بالسمب أو تجسيد حي ل
باإليجاب يطرأ عمى عالقة اإلنسان باألرض التي يعيش عمييا سيجد لو صدى مباشرا عمى خريطة 

 استعماالت األرض.
وتنبع أىمية استعماالت األرض من كونيا تمثل واحدا من الموضوعات اليامة التي تواجو 

ذا كانت  نالكون، والتي تتمثل في تدىور العالقة بين السكا والبيئة بوجييا البشري والطبيعي، وا 
ىذه العالقة بين طرفين فإن اإلنسان ىو الطرف األىم حيث يمثل مصدر التأثير، إال أن البيئة 

 تشكل بعدا ىاما ومؤثرا في تكوين حياة اإلنسان.  
إن مفيوم استعمال األرض بالمدينة يمثل شكل وحركة وطبيعة استعمال السكان لؤلرض التي 

يعيشون عمييا أو يتعايشون منيا في إطار المكان الذي اتفق عمى اعتباره مدينة، إذ أن حركة 
ونشاط السكان ىما المححدان لصورة األرض في المدينة بل قد يمتد تأثيرىا إلى ما وراء حدود 

ة، وعميو فاإلنسان يشكل وفي آن واحد أداة التخطيط والتنفيذ كما أنو ىو المستفيد أو المدين
األرض المختمفة من جية، ومن جية  الستعماالتالمتضرر من رسم وتحديد معالم الصورة العامة 

 أخرى يعتبر مستفيدا أو متضررا من أي تغيير قد تتعرض لو البيئة.
تمثل في نمو المدن مساحيا في إطار عالقة تحكميا فالتوسع في المجال الحضري الذي ي

اعتبارات كثيرة من أىميا معدل نمو كل من السكان واألنشطة االقتصادية أوال، والظروف الطبيعية 
البيئية القائمة كالموقع الجغرافي وطبيعة األرض ثانيا، وطبيعة القيم والمفاىيم االجتماعية ثالثا، 

د الرقعة الجغرافية لممدينة باالعتبارات الثالث السابقة، إال أن مساحة وبناء عميو يتأثر نمو وامتدا
المدينة تختمف عن عدد سكانيا وذلك من حيث أن مساحة المدينة ال تتناقص أبدا، بينما قد 

يتناقص عدد السكان وبالتالي فإن أي توسع في األراضي الحضرية ال يمكن ألي مدينة التراجع 
 ال توجد جية تستطيع منع حدوث تراجع في عدد السكان في المدينة.عنو تحت أي ظرف، بينما 

يمكن اعتبار عممية التحضر مطمبا رئيسيا لبناء مشروع حضاري نيضوي متميز، عندما 
تكون أىدافيا التخمص من معاناة السكان في االرياف والمناطق النائية، بتوفر مستمزمات الحياة 

اختمفت وأدت إلى نتائج معوقة إلحداث  -عمى ما يبدو–ة الحضرية الحقيقية ليم، ولكن العممي
تنمية مستدامة في ىذه الدول، لذلك فإن البحث في العالقة الترابطية الوثيقة بين ما يجري من 
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مكانية احداث تنمية مستدامة سينصب عمى طبيعة ىذا التحضر ومقوماتو  عمميات تحضر وا 
تائج المتمثمة في ىيمنة العواصم والمدن ومشكالتو وخصائصو، وسينصب كذلك عمى بعض الن

الرئيسية الكبرى، والتفاوت في ادوارىا و أوضاعيا وتوافر الخدمات فييا نسبة إلى االوضاع في 
عجل في نمو دول العالم الثالث بصفة عامة و  سكانيال النموف مدن الصغيرة اليامشية،األرياف وال

سريع نزوحا ريفيا معتبرا باتجاه المدن الكبرى باعتبارىا ا النمو الذرافق ى مماالجزائر بصفة خاصة و 
التطور العمراني  إلى أدىمما  ،االجتماعيوالتطور العممي و  ،االقتصادي اإلشعاع امصدر 
حاجيات السكان و  ه الخاصية عدم قدرة الدولة عمى تمبيةذى نتج عمى ،حدود و الالمتوازنالالم

 رية والمستدامة،متعاقبة في ميدان التنمية الحضخالل انتياجيا لسياسات متباينة و  متطمباتيم من 
التوسع العشوائي لممجاالت الحضرية بطريقة غير منسجمة و من ىنا تشوه الطابع المجالي  فاستمر

 .مجال غير متجانس إلىلممدينة الجزائرية وتحولت 
 -االقتصادية )االبعاد  ىدف التنمية المستدامة إلى احراز تقدم متزامن فيتحقيق لويحتاج 

التي  واإلجراءاتارتباط وثيق بين ىذه االبعاد المختمفة  وىناك ، (التكنولوجية –البيئية  -البشرية 
، لذلك نجم عن تزايد معدالت تعزيز االىداف في بعضيا اآلخر حداىا من شأنياأتتخذ من 

التحضر في المدن والتي حدثت في ظل غياب تخطيط بعيد المدى قائم عمى أسس عممية، 
مشكالت متعددة فييا منيا عمى سبيل المثال: تأزم مشكالت السكن، وتدىور بناء المدن القديمة، 

التوسع وظيور مشكالت  صالتاوالمو وتخمف التخطيط وصعوباتو، وتعقد مشكالت النقل 
الحضري عمى حساب األراضي الزراعية، وبروز مشكالت بيئية مستعصية، ومشكالت اجتماعية 
متعددة تصعب حصرىا، عالوة عمى ما خمفت مشكالت التحضر مشكالت متعددة في المناطق 
الميجورة أو التي ىجرىا المتعممون والمينيون والعمال، ادت بدورىا إلى تعطيل امكانية تطويرىا 

تيا بسبب انفاق معظم واردات الدولة عمى حل مشكالت المراكز الحضرية الرئيسية، حيث وتنمي
التي ىجرىا بعض سكانيا غير قابمة  واألريافتصبح االوضاع في ىذه المدن الصغيرة 

الستقطاب المستثمرين إلقامة مشروعات كبيرة أو متوسطة قادرة عمى جذب السكان وتثبيتيم فييا، 
شارة إلى ان المشكمة ال تكمن في التحضر وزيادة حجم المدن الكبيرة بل في ىذا مع ضرورة اال
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االختالل في عدالة توزيع الخدمات والمرافق واقامة المشروعات والبنى التحتية، ومن ثم حرمان 
 بعض مناطق الدولة من مستمزمات التنمية المستدامة.  

 وخصائصو مكوناتو بكل المجتمع عن حديث ىو الجزائرية، المدينة عن الحديث فإن الحقيقة وفي    
 نظام ىو المجتمع ان حين في وثقافية، واقتصادية عمرانية وسوسيولوجية أبعاد ذو كيان ىي فالمدينة

فاالىتمام بالمدينة يعد  المدينة، وىو أال الفيزيقي بيذا الكيان ويتأثر يؤثر اإلجتماعية العالقات من
التنمية وىذا من خالل تسطير برامج تنموية شاممة تضع في من أفضل الطرق الحضارية لتحقيق 

المدن، وذلك لخمق نوع من التجانس بين كل القطاعات واالقاليم اعتبارىا منيجا جديدا في تسيير 
وكذا إلى إعادة رسم الخريطة السكانية واالقتصادية ... لممدينة، وكذلك لتدارك الفجوة والالتوازن ما 

ن االمكانيات من خالل السير عمى تحقيق التنمية المستدامة في كل بين كل المناطق وتثمي
الفضاءات، وىذا خالل ضمان توازن اجتماعي ونجاعة اقتصادية وحماية ودعم ايكولوجي في 

   اطار التنمية المستدامة.   

لحيوية الموضوع ولمتعرف عن ألسباب والقمق المتزايد بأىمية المشكمة وخطورتيا،  ونظرا
   الرئيسي:  تساؤلالتندرج إشكالية الدراسة في 

التنمية  مشروعات تحقيقفي   يساهم لمدينة بسكرة توسع المجال الحضري هل-
  . ؟ المستدامة
 صمة وليا عديدة عامة بصفة عوامل مرتبطة بالتوسع في المجال الحضري و ىناكأن حيث

عمميات من خالل المخططات العمرانية ب العوامل األساسية تتصل أن إال الجوانب، بمختمف
 نمو شائعة في عوامل باعتبارىا ، والتعمير التييئة أدوات إطار في المييكمة والسياسات التخطيط

بغياب  تتميز فييا المدن غالبية أن كما النامية البمدان في خاصة وتوسعيا الحضرية المجتمعات
 من العوامل ىذه ميام ودور تحديد يمكن األساس ىذا وعمى،  المتخمفة المناطق وانتشار التخطيط

خالل ما  من، و  لمييئات والمؤسسات المسؤولة عمى عمميات التخطيط ميدانية دراسة خالل إجراء
،  وتوسعيا نموىا في التحكم اجل من لممدينة لتخطيط دراسات ومحاولة ات وإجراءإليو من  توصمت

 لضمان االستدامة لممشروعات بيا من اجل تحقيق التنمية المستدامة.
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الرئيسي إبراز كل الجوانب التي ليا عالقة بموضوع الدراسة  تساؤللسنحاول انطالقا من ا
 التالية: تتساؤالمن خالل ال

استدامة ن يضم الحضري مجالال في متوسعل عمرانيةال مخططاتال وتقدم ماىل  -
 بالمدينة ؟ ممشروعاتل

 المستدامة التنمية مشروعات تحقق التي ةبيئيال األبعاد انيةالعمر  األدوات ىل تأخذ -

 نة؟يمدالب

 تحقيق التنمية المستدامة فيالعمرانية  المخططاتختالالت في اال ساىمت مراجعةىل  -
 ؟ بالمدينة

 
  أهمية الدراسة : – 2

 و ىياكميا و أي المدينة المجال الحضري تسيير و بتنظيم تيتم التي المواضيع ألىمية
 إلقاء أجل من األعمال ىذه أحد عرض نحاول سوف لمواطنييا، التي تقدميا الخدمات و النشاطات

 .كذلك ليا مقاربتيا مدى معرفة أجل من موضوعنا في تفيدنا التي الجوانب بعض عمى الضوء
التخطيطية التي طبقت بمدينة بسكرة وتأثيرىا عمى السياسة إلقاء الضوء عمى السياسة  .1

 التنموية.
لفت انتباه السمطات الرسمية وغير الرسمية لممشكالت بالمدينة من أجل تحقيق التنمية   .2

 المستديمة المفقودة.
ىذه الدراسة تقع ضمن اختصاص عمم اجتماع حضري الذي يتناول بالبحث كل األساليب  .3

دينة إلى تحقيق تنمية حقة و فعالة، و من خالل ىذا الجزء و ىو والطرق لموصول بالم
موضوع الدراسة نوضح مدى أىمية كل الوظائف التي تقدميا المدينة لمواطنييا، و مدى 

 .أىمية ىؤالء األفراد كمسيرين أو كأعضاء مساىمين في تنظيم مدينتيم
تؤثر سمبا او ايجابا في دراسة مالمح التوزيع المكاني ألنماط استخدامات األرض التي  .4

 تحديد محاور التوسع الحضري والعمراني لممدينة.
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 تعتمد تنموية استراتيجية حضرية خطط إلى تحتاج المدن فإن السريع والنمو التطوير ومع .5
 دقيقة. حضرية معمومات ومؤشرات عمى

معدالت االنجاز لمقابمة ىذه األىداف  حث الدولة عمى تحقيق أىداف األلفية واإلسراع فى .6
 حسب التوقيتات المحددة ليا.

 بجممة والقيام 1989 منذ العمرانية لسياستيا الدولة تغيير في الموضوع أىمية أيضا تبدوا .7
 جميع من العمراني والحضري تطور تعرقل التي المشاكل حل قصد اإلصالحات من

 إلخ(...الشرعي،الخدمات غير البناء النواحي)السكن،
 إدراك أىمية الموازنة بين عوائد التنمية وأىدافيا وبين أخطار انتياك حدود االستدامة.  .8

 
 أسباب اختيار الموضوع : -3

من الطبيعي أن لكل موضوع أسباب ينطمق منيا وأسباب اختيار موضوعنا الحالي، تتحدد 
وفقا لمخطة المنيجية المعتمدة، وتندرج جممة من الدوافع و المبررات التي أثارت لدينا ىذه الدراسة 

 أىميا : 
 كمجال " المستدامةومشروعات التنمية  التوسع في المجال الحضري موضوع "ل اختيارنا إن (1

ما  والحياة الحضرية، بالمدينة تعني التي المختمفة والبحوث األكاديمية لمدراسات حيوي
دفعنا إلى محاولة إبراز البعد السوسيولوجي في السياسة المنتيجة لممشاريع التنموية ، الذي 

 ودراسة تقصي، من أجل كان غائبا في معظم األطر النظرية و الدراسات السابقة لو
 الحضرية والسياسات والمشاكل الحضري والمجتمع البشرية باإليكولوجية المرتبطة الحقائق
 والتحضر لمتخطيط المختمفة

 التوسع العمراني المتنامي لمدينة بسكرة أثر سمبا عمى تسيير المجال؛ األمر الذي أدى إلى (2
حياء سكنية غير مخططة أحياء سكنية مخططة غابت فييا التييئة العمرانية و أظيور 

 شوىت النسيج العمراني الكمي لممدينة وصّعبت من عممية التحكم في توسعيا.
سرعة التقدم و التطور التكنولوجي الذي تعرفو معظم الدول و تمكنيا من إيجاد عدة سبل  (3

في مدنيا،  ومشروعات التنمية المستدامة"التوسع في المجال الحضري "لحل مشكمة 
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الموارد البشرية والمادية من باالستغالل األمثل لكل الموارد المتاحة ليا  و باالعتماد عمى 
 جية والسياسات التنموية من جية أخرى.

إن الوضعية الحالية التي وصمت إلييا مدينة بسكرة من توسع عمراني ىائل ظيرت آثاره  (4
لنمو الطبيعي لممدينة؛ مما في نقص الوعاء العقاري وفي بروز عدة احياء فوضوية أعاقت ا

أثقل كاىل الجماعات المحمية في تسيير شؤون ىذه المدينة؛ االمر الذي دفع إلى إعادة 
 ( سنوات.10مراجعة المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير في أقل من )

وجود اختالالت في التخطيط العمراني وفق المشروع القائم )المخطط التوجييي لمتييئة  (5
( الذي لم يساير النمو العمراني PDAU-POS :خطط شغل األراضي م -والتعمير

المتسارع لممدينة؛ االمر الذي ادى إلى مراجعة ىذا المشروع بعد مرور أقل من عشر 
 سنوات فقط. 

وأمام ىذا العبء الكبير المتمثل في النمو السكاني المتسارع )النمو الطبيعي لسكان المدينة  (6
يات المجاورة(، وفي ظل سوء تسيير الوعاء العقاري يأتي موضوع والوافد من األرياف والبمد

بحثنا كمحاولة لمتعرف عمى عوامل توسع المجال الحضري وانعكاساتو عمى تسير المدينة، 
ممفتا انتباه المسؤولين المحميين بخطورة الوضع عمى البيئة العامة لممدينة وعمى إمكانيات 

 تحقيق تنمية حضرية مستدامة.
 حاجيات من مستمدة الحضري لتسيير المجال واضحة سياسات إيجاد إلى وصلتال عدم (7

 ىذه بوضع المكمفة الدراسة محتويات أىم و معالمو تحدد و أىدافو تحدد التي المدن
 .السياسات

 المدينة أي تطبيقو مجال و بو المكمفين و الحضري التخطيط بين تنسيق وجود التماس عدم (8
 .ذلك في السبب لكشف دافعا لدينا أثار ما

مكانياتيا الوطنية استراتيجياتيا من إن كل دولة وانطالقا (9  وضع عمى جاىدة تعمل وا 
 القريب المديين عمى والتعمير التييئة أدوات إنجاز عمى باألساس تعتمد سياسات حضرية

 اآلنية الحضرية المشاكل مختمف معالجة عمى تعمل إطار خطط في والبعيد والمتوسط
 .مستقبالوالمتوقعة 
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  : ف الدراسةاهدأ -4
لموصول إلى ىذه األىمية البد من  مجموعة من االىداف تحقيق تسعى كل دراسة إلى

 ىدف نسعى لتحقيقو أال وىو :
  محاولة التعرف عمى اتجاىات ومحاور النمو الحضري والعمراني لممدينة وتحديد أنماطو

 المدينة .وخصائصو وكذلك محاوره الرئيسية في كل قطاعات 
  التعرف عمى إمكانات الوضع الحالي ووضع تصورات أفضل لمنمو العمراني المستقبمي

لممدينة بما يتناسب واإلمكانات المتاحة لتجنب اآلثار السيئة الموجودة حاليًا وسمبيات النمو 
 القائم.

  يا التعرف عمى أىم العوامل التي أثرت في نمو وتوسع المجال الحضري بالمدينة وتركيب
الداخمي وبالتالي تكوين ىيكميا العمراني وتقييم ىذه العوامل إلبراز ما تضمنتو من سمبيات 
أدت إلى تشويو بعض مظاىر النمط العمراني بالمدينة بما يسمح بإعادة دراستيا ومعالجة 

 مثالبيا لتجنب مشكالت النمو العمراني الحضري الحالي.
 الوظيفي لممدينة بصورة تفصيمية ، وذلك من أجل  محاولة إبراز التركيب الداخمي والتركيب

بتوزيع مشاريع التعمير والتنمية بما يتالءم تحديد أفضل التوزيعات ليذه األنشطة وتنميتيا، 
 .وخصائص المنطقة، مع عدالة في التوزيع بين كل المناطق

  راني في التعرف عمى أىم المشكالت التي تعاني منيا مناطق النمو والتوسع الحضري والعم
المدينة وأوجو القصور فييا، وطرح بعض الحمول والمقترحات لحل ىذه المشكالت بما يسيم 
 في تطوير وتنمية في توسع المجال الحضري لممدينة في ضوء دراسة منيجية موضوعية .

 المرحمة القادمة من نيضة عمرانية  وضع تصور عام لمتخطيط العمراني المقترح لما تتطمبو
 شاممة في إقميم جنوب الجزائري بصفة عامة ومدينة بسكرة بصفة خاصة.

  مكانات متعددة تحديد أىم مناطق التوسع في المجال الحضري المستقبمي طبقًا العتبارات وا 
ىمة في االجتماعية بكل المناطق، وٌمسا-تنمية عمرانية واالقتصاديةبالمدينة، من أجل تحقيق 

 تحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة عمى البيئة والموارد النادرة وضمان الحاجات المستقبمية 
 لمسكان.
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 لممشكالت المالئمة الحمول إلى إيجاد االجتماعية، والديناميكية النماذج السعي إلى وضع 
 المتطمبات ليذهفعمية  ترجمة عبر السكانية، والتجمعات المدن داخل والحضرية االجتماعية
 ومستقبال في اطار التنمية المستدامة. حاضرا والحاجات
 

 الدراسات السابقة والمشابهة:-5
جل بناء موضوع دراستنا ىذه وزيادة في إثرائيا البد من دليل يرشدنا ابتداء من اإلطار أمن 

البحوث  النظري والمفاىيمي، مرورا بمناىج الدراسة ووقوفا عند أىم الصعوبات التي اعترت
أجل الوصول إلى نتائج أكثر واقعية يمكن مقارنتيا بالدراسات السابقة لمعرفة مكان  نالسابقة، وم

وموقع الدراسة الجديدة، ليذا سنحاول التطرق لبعض الدراسات المتشابية التي سبقت دراستنا وعمى 
مكانياتنا الرغم من النقص في تمك الدراسات التي تناولت نفس الموضوع، وىذا حسب اطال عنا وا 

 والدراسات التي سنتناوليا اآلن فييا جوانب ميمة اعتمدنا عمييا لبناء موضوع الدراسة وىي:
 دراسات وطنية: (1

 الدراسة األولى: (أ 

 مدينة -انحضرية انتنمية وإشكبنية وانتعمير انتهيئة أدواتىي رسالة ماجستير تحت عنوان" 

جامعة  الحضري اإلجتماع عمم في تخصص "رياض تومي"من إعداد الطالب "-نمىذجب انحروش
 .0226بتاريخ  منتوري قسنطينة

شكالية المتعمقة بالتخطيط  إذ حاول الطالب إبراز الحاجة الممحة لفيم مختمف الجوانب  وا 

 أصبح التي الحضرية والسياسات والتخطيط التعمير لميدان الكبيرة لؤلىمية الحضرية، وذلك التنمية

 فعالية مدى معرفة إلى ومن سعينا وبالتالي واألكاديمي، واإلعالمي الرسمي المستوى عمى يكتسييا

، والحضرية السوسيولوجية أبعادىا من خالل ،التييئة والتعمير في السياسة الحضرية أدوات ونجاعة
  :ولفصحيث تنقسم الدراسة إلى سبعة 

 خاللو من حاول فمقد الثاني الفصل أما ،لمدراسة  والتصوري النظري اإلطار يتناول األول

 الحضرية، بالتنمية عالقتيا في وأدواتو التعمير لدراسة واإلمبريقية النظرية المداخل أىم إلى التعرض

 التي البحثية المشكمة خالل من فيمو ومحاولة الموضوع، لمقاربة النظرية الخمفية ضعي وحتى

 في الحضرية والسياسات التعمير ظاىرة تناول عمى اىتمامو انصب الثالث فصمنا وفي طرحيا،
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 الرواسب ودور اإلستقالل وبعد قبل والتدخالت التجارب وتراكم ليا التاريخي البعد خالل من الجزائر

 واإلقتصادية السوسيولوجية التحوالت ضوء في ازمتيا وتفاقم الجزائرية المدينة انتاج في الماضية

 .والتحضر التعمير لظاىرة كنتاج العالم أنحاء عبر المدن أزمة ضوء وفي الجزائري، لممجتمع

 الدراسة، والمنيج إلى مجاالت بالتعرض لمدراسة المنيجي اإلطار ليبين الرابع الفصل وجاء

 والتنمية التعمير ظاىرة خصوصية إلى تطرق فمقد الخامس الفصل أما، المتبعة واألدوات المستخدم

 العالقة طبيعة تحميل ليتناول فيو الفصل السادس يأتي ثم  دراستو مدينة الحروش، بمجال الحضرية

 .المعني بالمجال األدوات ىذه اعتمدت أن مند الحضرية والتنمية التعمير ادوات بين

 ضوء عمى إلييا خمص التي الدراسة لنتائج حامال واألخير السابع الفصل ويجيء ىذا

 الحضرية النظرية من الراىن موقعيا عمى بعدىا ليعرج المشابية، والبحوث والدراسات الفروض

 .العممية والدراسة لمبحث جديدة آفاقا بخصوصيا وفتحت تثيرىا التي الكبرى والقضايا
 وقد تضمنت الدراسة الفرضيات التالية:

 :الرئيسية الفرضية-1

 التنمية طبيعة وبين والتعمير التييئة ألدوات المعقمن التطبيق بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد

 .الحضرية

 :الجزئية الفرضيات 2 -

 التنمية طبيعة وبين الميدانية الحقائق إلى المستند التعمير أدوات إعداد بين ارتباطية عالقة ىناك -
 .الحضرية

 .والتعمير التييئة أدوات وفعالية تطبيق بمدى التنفيذية الييئات ووعي مستوى يرتبط -

 .التنموية البرامج تطبيق وبين والمتابعة الرقابة بين ارتباط عالقة ىناك -
وألجل تحقيق ىذه الفرضيات اعتمدت الدراسة عمى منيج يتالءم وموضوعيا وىو منيج 

 11وعددىا  الحروش التقنية المختمفة بمدينة والمصالح والخبراء اإلطارات في بالعينة والمتمثل المسح
من  اوىذ والوثائق، والمقابمة والسجالت ظةالمالح ىي اساسية بحثيةاالستعانة بأدوات  م، وتفردا

 من التحقق إلى توصل من خالليا جائنت عدة الباحث صأجل الوصول إلى النتائج المرجوة، واستخم

 :التالي النحو عمى فرضياتو
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 زيادة وتيرة إلى الميدانية الحقائق إلى المستند والتعمير التييئة ألدوات الجيد اإلعداد يؤدي -

 الحضرية. التنمية

 والتعمير. التييئة أدوات وفعالية تطبيق بمدى التنفيذية الييئات ووعي مستوى يرتبط -

 التعمير. أدوات عبر التنموية البرامج وتطبيق والمتابعة الرقابة بين  ارتباط عالقة ىناك -

 التنمية لتحقيق األساسي المحرك ىو عموما التخطيط الحضري أن تبينومن خالل ىذه الدراسة 

 الجزائر في أدوات التعمير بخصوص االساسية الحقيقة ان لذلك النموذجية القاعدة إنو بل المقصودة،

 ألدوات الصارم والفعال التطبيق خالل من إال تتحقق أن يمكن ال الحضرية التنمية أن :ذاتيا ىي

 .الميدان في التعمير
 

 الدراسة الثانية: (ب 
" من  مدينة باتنة نموذجا-السياسة العمرانية في الجزائرتسيير ىي رسالة ماجستير معنونة بـ" 

لمسنة جامعة باتنة ، سياسات عامة وحكومات مقارنة" تخصص  عقاقبة عبد العزيز إعداد الطالب"
 .2010ةالجامعي

 في العمرانية السياسة تشكل التي القطاعية السياسات حاول الباحث دراسة و تحميل مختمف
 تطور تعرقل التي المشاكل حل قصد اإلصالحات من القيام بجممةو  بمدينة باتنة الجزائر خاصة

 التقنيات إلخ(، وبظيور...الخدمات الشرعي، غير البناء النواحي )السكن، جميع من العمران
 منيا االستفادة ومدى مدن المعرفة(، المعمومات،و العمراني )كثورة بالتسيير العالقة ذات الحديثة

العمرانية، وقسم الدراسة إلى ثالثة فصول: أوال االطار المفاىيمي  السياسة المجال تسيير ىذا في
بتقديم مختمف المفاىيم ذات العالقة بالعمران والسياسة العمرانية ، وتحديد المدارس  كلمدراسة وذل

 التسييربة في االدارة العامة، وكذا إبراز فواعل وأساليب التسيير السياسة العمرانية.
وثانيا التطور التاريخي لمسياسة العمرانية في الجزائر، من خالل التطرق إلى سياسات التييئة 

أما ثالثا: تناول فيو تسير السياسة العمرانية لممدينة من ، العمرانية واالسكان، العقارية والفالحية
 خالل مخططات التيئية العمرانية بالخصوص بمدينة باتنة.

 الفرضيات التالية:وقد تضمنت الدراسة 
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 .عقالني غير التسيير كان إذا العمرانية المشاكل وتزداد تتعدد قد-1

 والعمرانية والبشرية والمالية الفنية العوامل إلى البداية منذ افتقر باتنة لمدينة العمراني التسيير-0

 .الالزمة

 .ومحكمة دقيقة سياسة غياب ظل في إشراقا أقل تبدوا باتنة لمدينة العمراني التسيير آفاق-3
 التسيير بين العالقة واستنتاج تحميلل وىذا المضمون في الدراسة منيج تحميل استخدم الباحثو 

 باإلضافة ،األخيرة ىذه فشل أو نجاح حيث من العالقة ىذه أثر إلى ولموصول العمرانية، والسياسة

 السياسة تطور مراحل لوصف التاريخي المنيج أيضا وواستخدم الثانوي، الدور ذات أخرى عوامل إلى

 والسمبيات بااليجابيات مرة كل في منوه المعتمدة، والبرامج الخطط مختمف فييا بما ، العمرانية

 .ألخرى سياسة من بالتحول المرتبطة واألسباب منيا، بكل المتعمقة
 منيا يعانى التي المشاكل إلى جممة وبالنظر ، نتائجال إلى جممة من الدراسة ىذه وقد توصمت

 العمرانية السياسة أن منيا، العديد تم حصر حيث المختمفة، جوانبو في الجزائر في العمران قطاع

 األولى، فإن بالدرجة التسيير أسموب إلى ذلك الحديثة، ويرجع بالمواصفات مدينة بناء في فشمت

 عن بعيدا والمغاالة، النوايا، عمى مبني عقالني، غير تسيير ىو الجزائر في العمرانية السياسة تسيير

 لمفمسفة وفقا تسييرا ال يزال انو أي نتاجية،واال والتنافسية، الكفاءة، معايير إلى يستند وال الرشادة،

 السياسة فشل وراء المباشر السبب وىو السمبية ، بمرتكزاتو التقميدي اإلداري واألنموذج التقميدية،

السياسة  اإلقميمية، التييئة التعمير، سياسة :عنيا المتفرعة القطاعية السياسات خالليا ومن العمرانية،
 اإلصالحات خالل من أيضا ذلك عمى ويستدل الفالحية، والسياسة اإلسكان سياسة العقارية،

 )السياسة الفشل ىذا ربط ويمكن ، الواقع في عكسية نتائج نممس وبالمقابل ، والمتكررة المتعاقبة

 والسياسات والبرامج القوانين )تغيير الحكومات، مستوى عمى االستقرار بانعدام أيضا العمرانية(

 التي الجزائرية المدن وضعية إلى تدىور أدى ذلك (، كل...الميوالت و الرغبات عمى ترتكز ألسباب

 العمرانية(. )السياسة العاكسة لنجاحيا العمرانية المفاتيح إلى المقابل في تفتقر
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 الثالثة: الدراسة (ج 
التوسعات العمرانية في المدن الصحراوية بين الواقع المفروض ىي رسالة ماجستير تحت عنوان" 

مرابط  "، من إعداد الطالب:" والمستقبل المطموب، دراسة حالة المنطقة الغربية لمدينة بسكرة
 .2012 مسنة الجامعية:ل بسكرةجامعة ، ىندسة معماريةتخصص  "  عبد الرحمان خميل

حاول الباحث عرض وتحميل لفيم العالقة بين معنى التخطيط العممي المبني عمى أسس 
معرفية كفيمة بدمج انتشار أحياء مدينة، ودورىا الوظيفي داخل النسيج العمراني الواحاتي، ولقد 
قسمت الدراسة إلى سبعة فصول: أوليا تناول فيو المفاىيم األساسية حول المدينة الصحراوية،  

الفصل  اتناول التوسع العمراني وخصائصو، أما الثالث تضمن الوظيفة العمرانية، أم يالثان والفصل
الفصل الخامس فتناول ألىم المقاربات التحميمية  االرابع ابرز فيو التخطيط العمراني وخصائصو، أم

بع تناول لمعمران، أما الفصل السادس تم فيو تقديم حالة الدراسة أال وىي مدينة بسكرة، أما السا
 دراسة المنطقة الغربية لمدينة بسكرة .

 حول:  لمدراسة وتتمحور اإلشكالية العامة
إلى أي مدى يمعب التخطيط الحضري دورا أساسيا في تخطيط الخدمات والمرافق  -

 الضرورية في المدينة الصحراوية أثناء عمميات التوسع ليا ؟

ىل أساليب التعمير المستعمل حاليا أثناء عمميات التخطيط لمتوسعات العمرانية لممدن  -
 الصحراوية تراعي الييكل الوظيفي العام لممدينة ؟

وألجل إبراز الدور الفعال لمتخطيط الحضري وتأثيره في عمميات التوسع العمراني مع التركيز 
تحقيق أىداف المرجوة اعتمدت الدراسة  عمى موضوع تحسين توزيع الخدمات في منطقة بسكرة،

عمى منيج يتالءم وموضوعيا وىو المنيج الوصفي التحميمي من خالل استراتيجية لجمع 
المعمومات اعتمادا عمى البرمجية لنظام المعمومات الجغرافية لمتعرف عمى مناطق ومواقع المرافق 

نة بأدوات جمع البيانات بالوثائق االستعا موالخدمات الموجودة والمبرمجة في مدينة بسكرة، وت
الباحث نتيجة  صمن أجل الوصول إلى النتائج المرجوة، واستخم اوالمخطوطات الكارتوغرافية، وىذ

مؤداىا بان التطور  والنمو العمراني مرتبطان بالزيادة السكانية لممدينة، وبالتطور الحضري 
قتصادي والتجاري والصناعي...، وكذا الديموغرافي نتيجة لمتحوالت عمى الصعيد االجتماعي واال
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السكانية العامة والخاصة بكل  بكثافتيالمخصوصية المكانية لممدينة، فمكل مدينة معيارىا الخاص 
 حي والتي تتميز بيا عن غيرىا سواء كانت متغيرات صغيرة أو كبيرة. 

 
 الدراسات االجنبية:  (2
 ة:رايعالدراسة ال (أ 

 والمتكامل المستدام التخطيط وسياسات استراتيجيات" ىي رسالة ماجستير تحت عنوان
 حافظ عمر مجد" من اعداد الطالب:"  نابمس مدينة في والمواصالت األراضي الستخدامات

مسنة لفمسطين  نابمس، في الوطنية النجاحجامعة واإلقميمي،  الحضري التخطيطتخصص ، ادريخ"
 .2005 الجامعية:

 ستراتيجيات وسياساتالعامل  إطار لرسم تصورحاول الباحث عرض وتحميل وبناء 

يجاد نابمس مدينة في والمواصالت  األراضي استخدامات لتوزيع المستدام التخطيط خاصة  منظومة وا 
 .وآمن وعادل جيد بشكل المواصالت نظام بإدارة

 مقدمةأوليا  رئيسة، محاور سبعة عمى ترتكز الدراسة منيجية نإفالمرجوة  األىداف لتحقيق 

أساسي  بشكل تناول والذي والنظري، العام المحتوى ، أما الثاني تضمنالدراسة ومنيجية عامة
 وشبكات األراضي استعماالت وتنظيم بتخطيط المتعمقة والنماذج والنظريات المفاىيم راجعةم

 تاريخية خمفية فيو وتناول المعموماتي، اإلطار ، أما الثالثمنيما لكل المستدام والتخطيط المواصالت

 .نابمس مدينة عن وتخطيطية واقتصادية وجغرافية
من خالل  نابمس مدينة في والمواصالت األراضي استعماالت تخطيط تضمن الرابع الفصلو 
 الفصل، أما االستخدامات وتصنيفيا وتوزيع تطورىا حيث من المدينة في األراضي تقسيم واقع دراسة

 وتقييم نقدية دراسة، الدراسة منطقة في والمواصالت األراضي استعماالت تحميلاحتوى  الخامس

 .وتخطيطيا عمرانيا الدراسة تطور منطقة خالل من والمواصالت األراضي واستخدامات تقسيم لواقع
 في منطقة حدد ،الدراسة منطقة في المستدام التخطيط استراتيجيات تناول السادس الفصلو 

 المستدام التخطيط اقتراح استراتيجيات من ومكن وتحميميا ميدانيا دراستيا تم النمو طور في المدينة

 .والتوصيات النتائج تناول فيو السابع الفصل، أما خالليا من لممدينة
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مدينة  في والمواصالت األراضي الستخدامات الحالي الوضع ودراسة بتحميل الدراسة ىذه قامت
 في المنطقة ىذه عميو، وتقع الدراسة مفاىيم وتطبيق لتحميل المدينة من جزء تحديد تم ولقد نابمس،

 . النجاح الجديد لجامعة الجامعي الحرم يقبع حيث نابمس بمدية لحدود الغربي الجزء أقصى
 %5 يوازي الناس سكان المنطقة ما آراء الستطالع االستبيانات توزيع طريق عنتمت الدراسة 

 شرائح إلى العينة توزيع :يمي كما توزعت استمارة 370 حوالي توزيع تم ذلك وعمى ،شريحة كل من

 جنبالط كمال مدارس من كل معممات وطالبات ا،وزوارى المنطقة سكان :من كل ضمت طبقية

 الوطنية، النجاح جامعة وجوال، الفمسطينية شركتي االتصاالت موظفي ، طوقان فدوى و اورفيدي

 المفتوحة. القدس جامعة
 المواصالت من لكل المستدام عممية التخطيط أن في تمخصت التي والتوصيات النتائج من

 في التفكير يمكن فال البعض بعضيا جوانبيا المختمفة ترفد متكاممة عممية ىي األرض واستعماالت

 الحياة ومناحي والتخطيط لمتكاليف استدامة أن يوازييما ودون األخرى عن بمنأى منيما أي استدامة

 في المستدام التخطيط من متناغمة سياسات شمولية ، ووضع نظرة وجود من البد لذا ،األخرى

 .الحياة مناحي مختمف
 
 ة:خامسالدراسة ال (ب 

 الحضرية لممراكز الحضري واالمتداد لمتوسع المكاني  التحميل" تحت عنوان دكتوراهىي رسالة 
، جغرافياتخصص ، " الشمري حميد كاظم مسمم من اعداد الطالب: "" ديالى محافظة في الرئيسة
 .2007 لمسنة الجامعية: العراق ،بغدادجامعة 

 ومراكزىا ديالى محافظةل الحضري التوسع محاور اتجاىات أىم تحديد إذ حاول الطالب إبراز

 من التوسع ىذا سببو بما (والخالص المقدادية وبمدتي بعقوبة مدينة)خصوصا الكبرى الحضرية

، بيئية واضرار اقتصادية مشاكل ذلك عن نجم وما والزراعية المغروسة االراضي عمى التجاوز
 ترتبط والتي المراكز تمك حول المنتشرة(الضواحي)الحضرية البؤر تطور عمى الضوء تسميطو 

 والسياسات واالجتماعية االقتصادية المتغيرات أىم تحديد، مع معيا ونفسيا واجتماعيا اقتصاديا

 نتيجة الكبرى الحضرية المراكز تمك بين( البينية)التوابع مدن وتوسع ظيور في أسيمت التي الحكومية
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اشكال  من كشكل وازدىارىا نموىا في السبب كانت والتي واالنتشار االستقطاب ومؤثرات قوى لتباين
 والتنمية الحضرية التنمية إحداث في الدراسة ىدف لتحقيق وصوال، المراكز ليذه الحضري التوسع

 .المنطقة في الشاممة

 الثانيلمدراسة، أما  والتنظيمي النظري اإلطارولقد قسمت الدراسة إلى ستة فصول: أوليا تناول 
 وتوسع نشأة مراحل تطرق إلىالثالث  الفصل، و ديالى لمحافظة والبشرية الطبيعية المقومات تضمن
 واالمتداد التوسع في المؤثرة العوامل تحميل تناول الرابع، أما ديالى محافظة في الحضرية المراكز

 التوسع مراحل تضمن الخامس الفصل، و ديالى محافظة في الرئيسة الحضرية لممراكز الحضري
 مراحل تم فيو السادس الفصل، و والمقدادية الخالص لبمدتي الرئيسية واتجاىاتو الحضري واالمتداد
 .بعقوبة مدينة في الرئيسة واتجاىاتو الحضري واالمتداد التوسع

 العامة حول الفرضيات التالية: وتتمحور اإلشكالية
 الثالث الحضرية المراكز فييا تقع التي) الدراسة لمنطقة الحضري واالمتداد التوسع محاور ان/1

 تضمن صحية حالة وىي اخر محور عمى امتداده من اكثر النقل طرق محاور عمى كان( الكبرى
 .والمعمرة الشييرة بالبساتين المتمثل البيئي الموروث عمى الحفاظ استمرار

 ما سرعان والتي بعقوبة مدينة حول حضرية مراكز الوقت بمرور الريفية المستقرات مثمت/2
 .المدينة حول منتشرة حضرية ضواحي اصبحت

 في وال الحضرية رقعتيا اتساع في فقط ينحصر ال المراكز ليذه الحضري الوظيفي النشاط/3
نما ،الضواحي مستقرات في حتى وال النقل محاور عمى امتدادىا  النمو أنماط من اخر نمط ظير وا 
 .التوابع مدن في ممثال المنطقة ليذه االقتصادي النشاط مقدار عكس الحضري

 كبرى، ادارية مراكز باعتبارىا ليس بعقوية ومدينة والمقدادية الخالص ببمدتي الدراسة منطقة حدت
 كما ،1777 عام احصاء حسب نسمة الف 40عن يقل ال منيا كل سكان عدد ان اعتبار عمى بل

 ليا كان دراماتيكية تغيرات من المحافظة شيدتو لما، 1777-1777 مدة الدراسة خالل اعتمدت
 . المحافظة في الحضرية المنظومة شكل تغير في االثر

 موجية الحضري واالمتداد التوسع عممية تكونتمخصت  في أن  التي والتوصيات النتائج من
 الباقية البساتين مساحات عمى المحافظة ضرورة، و لمزراعة الصالحة وغير المكشوفة األراضي نحو
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 عند ذلك ومراعاةات، المحافظ في وحوليا الرئيسة الحضرية المراكز داخل الخضراء والمناطق
 المراكز، تمك لجمالية رمزا تمثل باعتبارىا الحضرية، المراكز لتمك األساسية التصاميم ووضع أعداد

 مادية امكانات من والبشري المادي الدعم توفير عمى عالوة ،ليا النظيفة البيئة عمى وحفاظا
 التوسع عممية انجاح اجل من كافة الحضرية المراكز في البمدية لدوائر واجيزة قانونية وصالحيات

 العمراني التخطيط مديرية بين والتنسيق التعاون ضرورةمع  ،المراكز لتمك الحضري واالمتداد
 منظومة اعداد اجل من الوطنية المركزية الجيات مع اتالمحافظ في العامة البمديات ومديرية
 والقوانين االنظمة احترام عمى وحثيم المحافظة لسكان التخطيطي الوعي نشر ، معمتكاممة

 وتعريفيم التصاميم تمك حرمة عمى التجاوز وعدم األساسي التصميم قانون سيما ال التخطيطية
 .القوانين تمك عمى تجاوزىم حال في الصارمة بالعقوبات

 
وبعد التطرق ليذه الدراسات لنا أن نتساءل: كيف ساىمت ىذه الدراسات في بناء موضوع 

 .البحث الذي نحن بصدد إعداده؟
فعمى الرغم من قمة الدراسات التي تحمل نفس المستوى والتي يمكن أن تكمل نقائصيا أو  
من صعوباتيا إال أن ىذه الدراسات ساعدتنا كثيرا عمى بمورة الموضوع من جميع جوانبو، تستفيد 

شكالية والتعمير التهيئة أدوات" خاصة الدراسة األولى التي تناولت   مدينة -الحضرية التنمية وا 
 الحضري التخطيط مسألة طرح إلى تتجيالتي ا  السوسيولوجي المنظور ضمن، "-نموذجا الحروش

 إلى سعت كما التغير دائم اجتماعي نظام باعتبارىا المدينة داخل االجتماعي لفيم السموك كمجال

 .وبيئة وثقافية واقتصادية اجتماعية متغيرات عبر الحضري جالالم خاللو يتشكل من مجاال اعتبارىا

 ذات المدينة لتشكيل األنسب المجال ىو والتعمير التييئة أدوات عبر الحضري فالتخطيط

 بشتى الحضرية التنمية لتحقيق الراعي ذاتيا وىي والجمالية، والخدماتية الوظيفية الثالث؛ األبعاد

 أسس عمى قائمة وبدائل حمول إلى المستقبمية واآلفاق المحمي الواقع ترجمة من انطالقا أشكاليا،

  .لتحقيق التنمية المستدامة .عممية

 الحضري المجال وتنظيم التحكم اتجاه في تنصب الحضري التخطيط أىمية أن لنا يتضح وىكذا
، اجتماعية دينامكية أو آليات تحركيا نماذج بوضع ييتم الحضري التخطيط فإن آخر بمعنى ،مستقبال
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 الحضرية التنمية وتفعيل المدينة مستقبل صناعة في بارزا دورا لو السوسيولوجي الباحث بأن ؤكدون

 .الحضرية البيئة مع عالقتو في االجتماعي السموك فيم من منطمق مرجعية وأطر حمول عبر
 مدينة باتنة-تسيير السياسة العمرانية في الجزائر" أما الدراسة الثانية التي تمحورت حول 

 مختمف عمى من خالل التعرف بالمدينة، العناية لضرورة السمطات انتباه لفتمن خالل ،  "نموذجا

 االستقالل فترة قبل أي تاريخيا، عبر الجزائر في العمرانية السياسة تشكل التي القطاعية السياسات

 ىي واحدة، إستراتيجية غياب إلى ويؤدي كبير بشكل يؤثر عمراني التغيير أي إنف ،ىذا يومنا إلى
 المستوى عمى الرقابة غياب ظل في خاصة الجزائرية المدينة تثقل التي العمران مشاكل مواجية
 وكشف العمرانية المشاكل تشخيص محاولة و ومشاكل، تجاوزات من ذلك عن ينجم وما المحمي
عطاء في المساىمة ثم أسبابيا،  و الجزائرية المدينة مستقبل أن القول يبقىلآلفاق،  تصور تقيميا وا 

 اإلدارة تسيير أسموب في النظر إعادة يجب الحديثة المدن مصاف إلى بيا الرقي يمكن لكي
 بالشكل الراشد الحكم مبادئ وتجسيد اعتماد منو بد ال وكعمل أخرى جية ومن جية، من العامة،
 .اإلداري الفساد ومنو مظاىره، بكافة لمفساد حدا يضع الذي

التوسعات العمرانية في المدن الصحراوية بين الواقع "أما الدراسة الثالثة والتي ارتكزت عمى 
، ومما استفدنا من " نة بسكرةالمفروض والمستقبل المطموب، دراسة حالة المنطقة الغربية لمدي

لمتوسع الذي تشيده مدينة بسكرة والتي ىي مجال  المعطيات العمرانية ىذه الدراسة من جانب
توسعيا، ولتحقيق النمو وتساىم في  تعداتحديد األسباب والعوامل التي سدراستنا بالخصوص مع 

الخاصة بإعداد التصاميم االساسية لمناطق  والتطور العمراني المستقبمي لممدينة وفقا اإلستراتيجيات
التوسع البد من إقرار المعايير الوظيفية والمساحية لعموم استعماالت األرض، لحديد حدود التوسع 

التنبؤي لممدينة وفقا ليا، ووفقا لممفاىيم والمبادئ التخطيطية والتصميمية الضرورية لتحقيق بيئة 
 انية والزمانية لممدينة. عمرانية متقدمة تتالءم والبيئة المك

 الستخدامات والمتكامل المستدام التخطيط وسياسات استراتيجيات" أما الدراسة الرابعة حول 
 استراتيجيات من لكل عام إطار في رسم فادتناا، "نابمس مدينة في والمواصالت األراضي

يجاد والمواصالت األراضي استخدامات لتوزيع المستدام التخطيط وسياسات  خاصة منظومة وا 
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 تطبيق يشمل وفعال عام مخطط وضع وآمن،  مع ضرورة وعادل جيد بشكل المواصالت نظام بإدارة

 معمنة واضحة موجية مرنة فعالة سياسة إتباع فيو يتم أجزاء المدينة، كامل عمى االستدامة مفاىيم

 .لمجميع ومفيومة مشروحة
 سياسي ونيج طريقة األساس في ىي بل وىذا قادنا لمقول انو أضحت التنمية المستديمة ميمة

 السحرية الحمول بعض إلى بحاجة تصميمية مشكمة منيا أكثر ومتطور ديناميكي حياة مستمر ومنيج

  .الواقع أرض لتطبيقيا عمى
 الحضرية لممراكز الحضري واالمتداد المكاني لمتوسع  التحميل" والدراسة الخامسة حول 

مفيومنا لعممية التوسع واالمتداد الحضري الذي في بمورة "، ما ساعدتنا محافظة ديالى في الرئيسة
عن لزيادة السكانية )طبيعية كانت أو يعتمد عمى تنظيم استعماالت األرض الحضرية واستيعاب ا

طريق اليجرة( وفق منظور شمولي لمنظومة الشبكة الحضرية في المدينة كجزء متكامل من شبكة 
إلقميم، وتأخذ بالحسبان الموروث الحضاري والوظيفي لتمك المستقرات المنظومة الحضرية في ا

والنظرة الشمولية في تقدير حجم التوسع المستقبمي الستعماالت األرض الحضرية، ومن ثم توجيو 
 عممية التوسع واالمتداد الحضري باتجاىات ومحاور مبنية عمى أسس عممية وتخطيطية سميمة.

تمعب دورا محوريا ومتزايدا في جيود التنمية االقتصادية باتت المدن الكبرى اليوم 
واالجتماعية الشاممة، باعتبارىا مناطق جذب لمسكان وتتركز فييا معظم المفاصل االقتصادية 

  .الوطنية لمدولة، ونتيجة لمتطور الديمغرافي غير المدروس في كثير من المدن الكبرى
 جميع نأ عمى المدن، تخطيط في والميندسين الجغرافيين بين الباحثين من اتفاق فينالك
 الحجمية الزيادة الستيعاب مختمفة باتجاىات وتتوسع تنمو  "ريفية وأ حضرية"  البشرية المستقرات
نما الصدفة وليدة تكن لم الحضري توسعوال النمو عممية وان فييا، السكانية والوظيفة  تكمن وا 
من  متغير كل دور تحديد ان ال، إواقتصادية وسياسية اجتماعية، وبشرية طبيعية أسباب وراءىا
 كان المجاالت الحضرية، لتمك الحضري واالمتداد التوسع صورة رسم في عمميا وآلية التغيرات ىذه

 .الحضرية الدراسات محاور اىم من واحدا
  "الحضري بمدينة بسكرة المجال توسع "عمى ىذه دراستنا اىتمام انصب ذلك اساس وعمى 
غرافي و مشاكل حضرية تؤثر سمبا عمى و ضغط ديمتعد إحدى المدن التي تشيد حركية و التي 
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، وباستمرار اليجرة من الريف إلى المدينة وزيادة الضغط عمى الخدمات  األوضاع المعيشية
المحمية، جاءت دراستنا بإلقاء الضوء عمييا والتي باتت تعاني من إشكاالت مزمنة، البد من 

 ىو عموما التخطيط الحضري ألن ل سياسات تخطيطية عقالنية واضحة ،التصدي ليا من خال
من خالل أدوات  النموذجية لذلك، القاعدة إنو المقصودة بل التنمية لتحقيق األساسي المحرك

 ال المستدامة الحضرية التنمية ألن ،احدى عوامل التوسع الحضري ذاتيا ىي التييئة والتعمير
 .الميدان في التعمير ألدوات الصارم والفعال التطبيق خالل من إال تتحقق أن يمكن
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يبدك أف االىتماـ بالمدينة كظاىرة اجتماعية طبيعية قديمة قدـ الحضارات، كىي نمط مميز 
عف كؿ أنماط الحياة االجتماعية، إذ ظيرت فييا جميع النظـ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية، 
 كمختمؼ المشاريع التنمكية كتبايف في تفسيرىا النظريات مف البحث في تاريخ المدف كتكزيعيا

لكؿ مدينة تاريخيا ك مع ذلؾ فإنو يمكف تتبع أصؿ ..، ك في إلى البحث عف دكرىا ككظائفيا.الجغرا
  .ك نمك ك انتشار المدف تاريخيا، ك مف خالؿ مراحؿ متميزة مف التاريخ ك التطكر ك التغير

ي في" ":لكككربزيو"  إف المدينة خالصة تاريخ الحياة الحضرية ، فيي الكائف الحي كما عرفيا
كالعكاطؼ، كالحككمة  كالصالت كالفف كالعمارة، كاالقتصادالناس كالمكاصالت كىي التجارة 

كتطكر األمـ ، كىي صكرة  كالثقافة كالذكؽ، كىي أصدؽ تعبير النعكاس ثقافة الشعكب كالسياسة،
سالـ عمي ) ."كالحرماف كالضعؼ لكفاح اإلنساف كانتصاراتو كىزائمو ، كىي صكرة لمقكة كالفقر

 .(>:ص ،7107، لشكاكرةا
 تحديد مفهوم المدينة و مجال البحث فيها6 -1

  المدينة6 المفاهيم المرتبطة بمفهوم-.11
إف عممية التحضر ال تزاؿ كاقعة مستمرة بعد؛ حيث ال تزاؿ الكثير مف مصاحباتيا كنتائجيا 

نجد أف اتجاىاتو كمشكالتيا تمثؿ كاقعا إمبريقيا حيا تعيشو أجزاء عدة مف أنحاء العالـ، كما 
المستقبمية ال تزاؿ أمكرا يصعب التكيف بيا، فيي ترتبط فييا كؿ العكامؿ بالمجاالت كالنتائج، كألف 
عممية التحضر شأنيا شأف أم عممية لمتغير فيي عممية تراكمية؛ حيث نجد العديد مف التعاريؼ 

ية كالنمك الحضرم، المجاؿ الحضر  التحضر، كمفيـكليا  مفاىيـ مقاربةك ، مدينةلمرتبطة بمفيـك ا
 .الحضرم

 Croissance Urbaine  6النمو الحضري  1أ 

 األرض مساحة  كازدياد إليو كيؤكؿ إليو يضاؼ ما الشيء تزايد أك نمك التزايد، بو يقصد النمك 

 (6ص ، ب س،بدكم زكي أحمد ).الطبيعة بفضؿ

لى ذلؾ النمك الذم كيعرفو أبك عياش النمك الحضرم: بأنو مصطمح يشير إلى التكسعات كا  
حدث في المدف كالمساحات الحضرية الصغيرة كىذا بصكرة عامة حيث يشير إلى زيادة عدد سكاف 
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المدف ذات االحجاـ المختمفة مثؿ ألؼ نسمة أك تمؾ التي يبمغ عددىا عشركف ألؼ أك عشرة آالؼ 
  (:07،ص1>=0، عبد اإللو أبك عياش )نسمة أك أكثر.
 أحسف، إلى فيو الحياة نظاـ تغير ك الريؼ بتطكر حدكثو يمكف الحضرم النمك فكبذلؾ فإ

كفي ىذا الصدد يقكؿ ، كتغير حركة بذلؾ ىك الحضرم فالنمك -الثقافي االتصاؿ– الثقافي باالنتشار
"عبد الغني سعيد" ما يمي: "النمك الحضرم بطبيعتو ظاىرة ديناميكية كترجع المشاكؿ التي تصاحبو 

، قطاف عمي محمد)بيف قطاعات المجتمع الذم يمر بمرحمة التحضر".عادة إلى عدـ التكازف 
 (501 ص ،1979

ف  فإنو كعمميا التحضر، حالة مف اجتماعي انتقاؿ عممية كلغكيا اجتماعيا يعني المصطمح ىذا كا 

 خصائص عف التخمي فيك كبالتالي الحضر، صفة كاقتناء الريؼ صفة عف االنتقاؿ عبر يعني التخمي

 (>=8ص ، ب س، محمد عاطؼ غيث ).أخرل كاكتساب
 يتفقكف أنيـ إال الحضرم لمنمك دقيؽ تعريؼ حكؿ العمماء بيف االختالؼ أمر مف يكف كميما

 كاليجرة كىي الطبيعية الزيادة بو يقصدكف الحضرم النمك مصطمح يستخدمكف عندما أنيـ في

: أال الحضرم نمكلم مكجز تعريؼ إعطاء كيمكف ،الحضرم النمك درس مف جميع أكدىا خصائص
 باإلضافة الطبيعية كالزيادة الحضر إلى الريؼ مف اليجرة عامؿ نتيجة المدف في السكانية الزيادة ىكك 

 .االقتصادية العكامؿ إلى
 :  L’urbanisation التحضر 1ب 

" في المغة اإلنجميزية فيما قبؿ القرف Urbanلقد كاف مف النادر استخداـ كممة "حضرم" "
تضمف قامكس "اكسفكرد" المختصر تعريفا ليا بأنيا كؿ ما يتصؿ بالمدف أك التاسع عشر، كقد 

(، كىي اصطالح كاف الركماف يستخدمكنو Urbsحياة المدينة، كىي مشتقة مف الكممة الالتينية )
، ص ص 9==0،عادؿ اليكارم مسعد مصمكح )لمداللة عمى المدينة كبصفة خاصة بمدينة ما.

;80 ،;87) 
التي بمقتضاىا يتحكؿ المجتمع الريفي إلى مجتمع حضرم أك تأخذ  التحضر ىك العممية

 القرية طابع المدينة كىي العممية التي عف طريقيا تنشأ المدف كتنمك.
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كيعرؼ "كارف تكسكف" ظاىرة التحضر بأنيا حركة الناس مف المجتمعات التي تقـك أساسا 
محكر النشاط فييا حكؿ الخدمة  فقط عمى النشاط الزراعي إلى مجتمعات أخرل اكثر حجما يدكر

، عبد اليادم الجكىرم )في المدينة كالتجارة كالصناعة كغيرىا مف أكجو النشاط المتصمة بيا.
 (777، ص 7110

    " et Urbanisation "   التقاليد ك التحضر "كتابو في  G.Bréeseبريز جيرالد أتى لقد

 "Tradition  كريظ الى التحضر أدل فمقد... }:قائال التحضر عف دقيؽ ك شامؿ بتعريؼ 

 عمى تؤثر التي األمكر مف ـيتباين ك ـيكثافت ك السكاف حجـ أف ذلؾ في الحياة، كأسمكب الحضرية

الذم  الثقافي، التداخؿ أنماط مف نمطا المدينة تمثؿ ك ،ايذات اإلنسانية الطبيعة ك التنشئة االجتماعية
 Bréese ).{االجتماعية النظـ ك العمميات ك ماعياالجت البناء عمى بالغة آثارا شؾ ال ك ترؾ

gerald،1961،97P)  
 ذاىذا نستخدـ يل ا،ىتعقد ك المدينة بحياة يرتبط التحضر أف جميا يبدك تقدـ ما عمى بناء و

 عف يترتب ما ك المدينة مف مجتمع المختمفة المناطؽ في ـيتباين ك السكاف تركز إلى لإلشارة ـكيالمف

 .ثقافية ك اقتصادية ك اجتماعية مصاحبات مف التركيز ذاى
 : Urbanisme الحضرية 1ج 

كذلؾ يمكف تعريؼ الحضرية عمى أنيا: "نمط مف أنماط السمكؾ، كال شؾ أف كؿ سمكؾ ىك 
سمكؾ ىادؼ كمنضبط، فتصبح إذف أنماط السمكؾ الحضرم كضكابطو كأىدافو ىي بالضركرة 

، ص 9>=0،قبارم محمد إسماعيؿ  )كُنظـ". ظكاىر مستمدة مما يسكد البناء الحضرم مف معايير
8=) 

فُينَظر إلى الحياة الحضرية بأنيا تتميز بانتشار العالقات الثانكية بيف األفراد كضعؼ الركابط 
 القرابية كاختفاء ركابط الجيرة كضعؼ األساس التقميدم لمتضامف االجتماعي.

مجرد طريقة في التفكير "عاطؼ غيث" إلى أف الحضرية ليست في تحديده لمحضرية يذىب
أك السمكؾ؛ فاإلنساف الحضرم أينما كاف يتكافؽ باستمرار مع الجديد كالتغير؛ فالحضرية مسألة، 
ككمما زادت المدينة سكانا، كمما اتسعت الخدمات فييا؛ بحيث تصبح مركز جذب لمناطؽ كاسعة 

 (195صب س، ،الجكىرم محمد)حكاليا كمما كانت المدينة معتمدة عمى غيرىا مف المدف األكبر.
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كبذلؾ يككف التحضر كالحضرية جانبيف أساسييف لممجتمع الحضرم كظاىرة اجتماعية، 
كيككف لمتحضر عالقة مباشرة بمظاىر التغير، ألف الدينامية تتسـ ليا عممية التحضر تحمؿ في 

ضر يأخذ مضمكنيا عناصر التغير االجتماعي سكاء بنائيا أك كظيفيا لممجتمع؛ حيث نجد أف التح
 المجتمع الريفي مف الحياة الريفية إلى حالة التحضر أك الطريقة الحضرية.

كبالتالي ىذا التغير البنائي الذم يتعرض لو المجتمع الريفي، يرتكز عمى التغير الكظيفي 
الذم يتـ مف خالؿ عممية التحضر؛ أم بمعناه الحالة البنائية التي حققيا التحضر، كىي عممية 

خذ بالريؼ إلى الحياة الحضرية في كافة جكانب الُنظـ االجتماعية كالعالقات االجتماعية دينامية تأ
ككذا النظـ الساسية، كبالتالي مف خالؿ ذلؾ يمكف أف نقكؿ أف الجانب الدينامي يتمثؿ في عممية 

عف  التحضر؛ بينما الجانب البنائي يتمثؿ في الحضرية كأسمكب لمحياة الحضرية الثانية كالتي تمتد
 طريؽ التحضر إلى الريؼ.

 Espace Urbaine6  المجال الحضري 1د 
لقد ادل التحضر كالنمك الحضرم الحديث كالمشكالت االجتماعية الحضرية المترتبة عنو، 
إلى طرح قضية المجاؿ كقضية حضرية أساسية عمى الباحثيف كالميتميف عمى المستكل الفكرم 

كاالستخدامي، باالعتماد عمى أربعة أبعاد أساسية التصكرم، كعمى المستكل العممي التخطيطي 
المتمثمة في األبعاد: الجغرافية كالفنية، كاالقتصادية كالسكسيكلكجية، باعتبارىا أبعاد متكاممة 

 كمترابطة في ذات الكقت. 
 في" espace " لكممة العربية المغة إلى كترجمة المفيـك ىذا ستخدـي  "espace "المجاؿف
 الذم المغكم المعنى أف إلى يشيراف العربي ك الفرنسي القامكس أف مف بالرغـ لكف ،الفرنسية المغة
 الذم األساس ىي الحقيقية الداللة أف نعتقد لكننا ك ،''فضاء '' كممة ىي "espace " كممة يقابؿ
 .الكممة المناسبة خاللو مف نختار
 المادم، فيي الفيزيقي البعد إلى بكضكح تشير الفرنسية المغة في "espace كممة " إف 
 ''مجاؿ '' كممة أف العربية نجد المغة في لكفك  ،منيا أشمؿ لكنيا ك أماكف إلى لإلشارة تستعمؿ

ص  ، ب س،ىالة منصكر).كالفيزيقي البعد المادم إلى اإلشارة حيث مف ''فضاء '' كممة مف أقكل
8=)  
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 يستعمؿ كذلؾ فم ىناؾ لكف ك ،"فضاء " يستعمؿ مف المؤلفيف مف ىنالؾ أف صحيح
 :العربي في العالـ الحضرية الدراسات في المتخصصة الدكرية في نجد فمثال "المجاؿ"

Monde Arabe Maghreb/ machrek عنكاف، 1994بسنة  خاص عدد في: 
‘’ Monde Arabe Villes, pouvoirs et société’’، ألىـ عربيةال إلى لنا ترجمة تقدـ 

 المدينة":"   La Ville Espace de Sociabilité:"محكر أف نجد ك تحكييا، التي المحاكر
 ال الفرنسية، المغة في Espace" "كممة أف نجد السياؽ، نفس ضمفاجتماعي"،  مجاؿ فضاء

 ترجمتهب تم انحيز" ، "تعني نجدىا التيفي المغات األخرل ك  الحقيقي المعنى األخرل تحمؿ ىي

 Lieu  ."(22p،1994،Revue  Monde Arabe) "بكهمت  انمؤنفيه أغهب ىدع
فمصطمح "المجاؿ" عرؼ عدة تعاريؼ في السابؽ، عرؼ كمايمي: يشمؿ مكاف العيش، 
، كمع مركر الزمف تغير مفيـك "المجاؿ" حسب الغرب كحسب  المكاف الذم نكبر فيو كؿ يـك

األبعاد الذم نرسـ فيو الكائنات كاألشكاؿ، كيبقى  التغيرات التاريخية، فيك تختصر بالمكاف ثالثي
   (12p،PDF ،Boucheron Patrick)ىذا المفيـك غير ثابت كما يعتبره آخركف غير مكجكد.

فالمجاؿ)المكاف( ىك اصطالح جغرافي يدخؿ في نطاؽ اختصاص دراسات عمـ الجغرافيا مف 
 الدراسة أداة" المجاؿكيعد غيرىا، حيث تحديد خصائصو الطكبكغرافية كالفيزيقية كالمناخية ك 

كما يدخؿ ضمف ، (259P،2009 ،Marion Segaud)"عنيا االستغناء يمكف ال التي الجغرافية
اىتمامات الدراسات االقتصادية باعتبار المكاف )المجاؿ( عنصر حيكم بالنسبة لألنشطة 

ة الفاصمة بيف مكاقع االقتصادية زراعية كانت أك صناعية مف حيث المسافات كالحكاجز الطبيعي
أماكف التسكؽ كاالستيالؾ فيما  )أماكف( المكاد األكلية كأماكف االنتاج كأماكف تكاجد اليد العاممة ك

 يعرؼ باقتصاديات المجاؿ.
 الممارسة السمطة فكرة جية مف يحمؿ " :فيك الدالالت متعدد المجاؿ تعريؼ أصبح كمنو

 طرؼ مف السمطة ىذه تكظيؼ يعني أخرل جية كمف عمييا، عارؼمت حدكد ذات منطقة عمى
 المحيط مصطمح يستعمؿ كما ،(p151،J. Scheibling.1995) "اإلقميـ لتييئة بشرم مجتمع

 ما مككنا الجغرافي بييكميا كيحيط بالمدينة كيتأثر يؤثر الذم النطاؽ ذلؾ" :عف لمتعبير الجغرافي
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 مدينة تخطيط يتـ ال إذ المدينة، لدراسة كالمنيجي العممي مدخؿال يعتبر كىك المدينة، بإقميـ يعرؼ
  (LE Berrem.1992.p620 )".ليا العمراني كاإلقميـ الجغرافي المحيط ذلؾ عف بعيدا تنميتيا أك

« L’espace construit est un support permettant le partage d’expériences 

communes et de pratiques, différenciées, il comporte des traits 

reconnaissables et monnayables qui facilitent l’orientation. »  
    (3،ص2009،عفيفي الديف كماؿ أحمد)

فالمجاؿ المَشكؿ ىك دعامة تسمح بتبادؿ الخبرات كالتجارب، مما يحمؿ حدكد كميزات معرفة 
 تسيؿ التكجيو.

 
 6المجال العام والمجال الخاصEspaces privé–public  Espaces 6 

يكمف الفرؽ بيف المجاؿ العاـ كالمجاؿ الخاص في أنو فرؽ ثقافي يتغير مف مجتمع آلخر، 
 كفرؽ تاريخي ألف الحدكد بينيما تتفرؽ مف حقبة ألخرل.

 المجاؿ الخاص: يعرؼ باإلقامة العائمية.-
اتيـ ميما بمغت شدة االختالؼ قادر عمى احتكاء تباين األفرادىك مكاف تالؽ بيف المجاؿ العاـ: -

فيما بينيـ. كىك مكاف لمتالقي المعنكم، الذم يشمؿ مجمكعة مف القيـ التي تحظى بتكافؽ عاـ بيف 
ىك كؿ ما يخرج عف المجاؿ  العاـكالمجاؿ ، مختمؼ الفئات كالتككينات اإلجتماعية كالسياسية

 .الخاص كتسير تككينات المجاؿ الخاص في اتجاه مضاد لتككينات المجاؿ العاـ
)Marion Segaud , opcit, p261 (  

 (p23،M Cote,2008  )بامتياز المدينة صنعتيا جاالتم ىي الحضرية كالمجاالت

 دراسة مف تنتقؿ الحضرم نمكال يعمكاض جعؿ مما لمتحكؿ، كبيرةال بقابميتيا ك بتنكعيا تتميز فيي 
 بكظائؼ االىتماـ يعد كلـ تتخذىا، التي الحضرية األشكاؿ دراسة إلى معزكلة ككحدة المدينة
 إذا كجكدىا تفرض المدينة" ألف إقميميا في تأثيرىا كمدل بحركيتيا االىتماـ أصبح ما بقدر المدينة
 الشبو بالمجاؿ يعرؼ ما كىك ،(J. Huriot. 1998.p56 )" مجاليا ـ محيطتنظي عمى قادرة كانت

 ىك كلكف مدينة ليست فيي الريفي، الكسط في تتناثر المدينة مف أجزاء" مف يتككف الذم حضرم

http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=97
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 الذم المحيط ذلؾ" فيك (M. Wiel. 1998.p44)تأثيرىا تحت يعيش hybride" ىجيف" أك خميط
 يمثؿ أصبح كالذم مرافؽ،ك  كخدمات مساكف مف المدينة ناصرمف ع كثيرا يستكعب اآلف أصبح
 عمرانية كحدة معيا كيشكؿ المدينة مع تتكامؿ التي كأنشطتو كظائفو لو بيئيا ك عمرانيا ظييرا بدكره
 (00،ص2007،الشمرم حميد كاظـ مسمـ )."كاحدة

كقد اصبح المجاؿ يحظى باىتمامات عمماء االجتماع باعتبار أف العناصر المكانية المادية 
عمى البناء االجتماعي)العالقات االجتماعية(، كعمى السمككات كالتصرفات  تترؾ أثارىا كاضحة

، كاألنماط االجتماعية نتيجة لتفاعؿ (=;0، ص8>=0،محمكد الكردم)كحتى عمى النكاحي الثقافية
االنساف مع بيئتو كتكيفو معيا بؿ كالصراع معيا كتكييفيا مع احتياجاتو مف أجؿ ضماف استمرار 

 حياتو.
يتميز بمجمكعة مف العالقات االجتماعية التي تربط الناس بعضيـ ببعض  فكؿ مجتمع

كتسمح ليـ بتحكيؿ الكسط الطبيعي كاعطائو كظيفة كمعنى، فكؿ مجاؿ مستغؿ، مسككف، يحمؿ 
قميال أك كثيرا، عالمة النشاطات االنسانية التي ترتبط بو، كىذا ما يصدؽ حقيقة عمى المدينة، 

حيث يتركز عدد كبير مف االشخاص كالنشاطات المترابطة، كمف ىنا  بصفتيا مجاؿ مشيد بإتقاف
فإف المجاؿ يعكس بكضكح تاـ البناء االجتماعي الذم يمثؿ دعامتو، كمف ثـ فإف تكطف الجماعات 
االجتماعية، كالتجييزات أك ىيئات اتخاذ القرار يتـ بالصدفة، كأف التجسيد المجالي لممدينة يقدـ 

   (P24،0==8،Yves Grafmeyer)راسة تنظيميا االجتماعي.العناصر الضركرية لد

كىكذا ييتـ عمـ االجتماع بدراسة المجاؿ بيف االنساف كالبيئة المحيطة بو، ذلؾ أف المجاؿ 
يفرض عالقات معينة كما يساىـ في تغييرىا، أم أف التغيرات المجالية تساىـ بقدر كبير في 

الحظة ذلؾ عمى مستكل المجاؿ السكني بالنسبة لألسرة التغيرات االجتماعية كالثقافية، كيمكف م
كنفس األمر عمى مستكل الشارع كالحي كالمدينة كاإلقميـ، فاإلنساف ال يعيش في مجاؿ جغرافي، 
كالمجاؿ الجغرافي بقيمتو االستخدامية االنسانية فيما عنصراف متالزماف االنساف كاألرض، 

 المجتمع كالمجاؿ الجغرافي.  
رض نفسو كيساىـ في تككيف أنماط معينة مف العالقات االجتماعية كشكؿ مف فالمجاؿ يف

أشكاؿ التكيؼ، لكف عندما تتككف تمؾ األنماط مف العالقات تصبح تساىـ بدكرىا في إنتاج ثقافة 
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معينة تساىـ بدكرىا في تغيير المجاؿ لصالحيا أم إنتاج مجاليا، كىكذا فالمجاؿ ىك إنتاج 
 كقبؿ كؿ شيء.اجتماعي ثقافي أكال 

كما نالحظ مف جية أخرل أف االنساف ىك الذم يصنع مجالو الذم يتناسب مع تصكراتو 
لعالقاتو االجتماعية كثقافتو كاحتياجاتو الخاصة بو، مف خالؿ تكييؼ العناصر المجالية المادية مع 

ممية ىذه االحتياجات، كما يحاكؿ مف جية أخرل أف يتكيؼ ىك مف جيتو مع المجاؿ، أم أف ع
التكيؼ تتـ مف الجيتيف تكييؼ المجاؿ قدر المستطاع أم حسب االمكانيات المتاحة كالتكيؼ معو 
أيضا، لكف بمجرد ما يتشكؿ ىذا المجاؿ يصبح يشكؿ بيئة ذات خصائص معينة كيكتسب آليات 
جديدة يفرضيا عمى االنساف، فيجعمو يطكر لديو مرة اخرل أنماطا مف العالقات االجتماعية 

ثقافية تتناسب مع البيئة الجديدة، أم أف البيئة التي صنعيا االنساف تنقمب عميو، كىذا ما ينطبؽ كال
 عمى المجاؿ الحضرم تماما أك المدينة.

 
 اإلقميم   و المجال بين الفرقerritoireTspace et E6  

 النظر بغض "مكاف"إلى  تشير األكلى لككف اإلقميـ، عكض المجاؿ كممة استعماؿ فضمنا لقد
 "إلى  "Joël Bonnmaison"اإلقميـ عند  كممة تشير حيف في السياسية، أك القانكنية طبيعتو عف

 ىذه ؛ مجاؿ أك مكاف عمى معينة اجتماعية أك جماعة يمارسيا التي لمييمنة الجغرافي التعبير
ىذه  أك دالفر  ىذا ليكية مصدر فيي بذلؾ ك، ثقافية ك اقتصادية ك طبيعة سياسية ذات ىي الييمنة

 ليذه ،(P81،2003،Philippe.G.L)" الحياة في استمراره ك ألمنو ضركريا كشرطا الجماعة،
 ."إقميـ " مف حيادية أكثر "مجاؿ "أف نعتقد األسباب
تمارس  التي الجغرافية الرقعة يعني كىك اإلدارية، حدكده كفؽ région " "اإلقميـ تحديد يتـ

 "( ىك(Emile Littré" 1872 -1863ليتري  ميلإ" حسب كالمجاؿ الدكلة، سمطة عمييا
 بعنصر يتحدد فيك إدارية، لمقاطعة أك لمدينة أك لعاصمة أك لدكلة التابعة المساحات الشاسعة

 اإلقميـ مصطمح استعماؿ ، 1920 منذ شاع كقد (P180،1990،Roncyolo M) "فقط المساحة
 كقد لممجاؿ، المككنة المختمفة بيف العناصر المعقدة التفاعالت مكضكع في البحث خالؿ مف
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 P18،1966) 1966 سنة في الصادر كتابو في  Labasse Jeanالباس  جكف استطاع
،Labasse J ) ،كاألقممة اإلقميـ فكرة بمكرة ك تحميؿ " Régionalisation Région et " 

 .التفاعالت ىذه عند كالكقكؼ
 مف المدينة بكزف يرتبط ما نيام العكامؿ مف بمجمكعة لممدينة الجغرافي المجاؿ يتأثر

 الحضرية لمشبكة بالنسبة مكقعيا يميز ما كمنيا...، كاالقتصادية الديمكغرافية التاريخية، الناحية
  .فييا األرض كاستعماالت لكظائفيا اإلقميمي البعد لتأثير باإلضافة المكاصالت، كشبكة

 Territorialité   منيا تكمصطمحا مفاىيـ لممجاؿ دراستو في الجغرافي البحث طكرفقد 
et métropolisation (78P،2002،FERRIER J P)،  مع المدينة تفاعؿ نظاـ عف لمتعبير 

 الكزف عمى اإلقميمية الجغرافيا دراسات في يعد  التركيز فمـ بو، كتتأثر فيو تؤثر الذم الكسط
 .لممجاؿ كالتشريعي اإلدارم

 
 L'expansion urbaine et  l'étalement و االمتداد الحضري6 التوسع الحضري 1ه 

urbain 6 
 بأنو عصر التحضر كتكسع المدف، ففيو اتسعت المدف اتساعا غير  رؼ القرف العشريفعُ 

ذا كانت تجرية التكسع الحضرم في العالـ المتطكر تدريجية كايجابية كمنضبطة  مسبكؽ كا 
 في البمداف النامية.في كثير مف جكانبيا كفي مدة طكيمة فإنيا سريعة كفجائية كتمقائية 

فاالىتماـ بالجانب العمراني كالتخطيطي كتنظيـ المدف يحظى بأىمية بالغة مف جميع 
الجيات ألنو يساىـ في إظيار جماليات المدف عبر المساحات الخضراء المنظمة كالمزركعة، 

نية كفؽ إضافة إلى تخطيط تمؾ المدف لتتناسب مع كاقع كؿ مدينة كطبيعتيا، كتكزع المباني السك
تصكرات معينة لنصؿ بالنتيجة إلى مدف منظمة تراعي فييا التكسعات المستقبمية إضافة إلى تدارؾ 

مرابط عبد  )المشكالت البيئية كالتي تككف مدركسة عند قياـ مثؿ ىذه التجمعات أك التكسعات.
 (24،ص2012،الرحماف خميؿ

الرقعة التي تشغميا المدينة، كيعتبر فاقترف التكسع الحضرم لممدف بالزيادة السكانية كاتساع 
التضخـ الكبير لممدف ىك المشكمة األصعب ألف القاعدة االقتصادية في أكثر المدف غير قادرة 
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عمى التعامؿ مع المشاكؿ االجتماعية الناجمة عف التضخـ، كسبب ىذا اليجرة مف الريؼ إلى 
كبدا ىذا التكسع في الريؼ القريب مف  داخؿ المدينة أك بسبب اليجرة مف الخارج)المجكء كالنزكح(،

 المدف كالذم يعد الرئة التي تتنفس منيا المدينة كتحصؿ منو عمى أكبر المصادر الزراعية.
انتشار االشكاؿ العمرانية التي ترتبط مع التجمعات المكجكدة مف قبؿ، كعرؼ التكسع بأنو: 

ع، كىك عممية مرتبطة لمبحث عف كيجب أف تككف ىناؾ استمرارية لكي نستطيع الحديث عف التكس
التجييزات،  العمؿ،مطمبات الجديدة مف مساحات السكف،االشكاؿ المادية لألجكبة المطمكبة بالنسبة ل

 الترفيو...الخ، كاليياكؿ مف حيث البرمجة، التمكضع كالتنظيـ.
" : عممية التكسع Herper and Goffman1967 غوفمان ك  هربرلقد عرؼ " 

ار كاالمتداد خارج الحدكد المكضكعة لممدينة، ام تكسع الييكؿ الحضرم لممدينة الحضرم باالنتش
 ، P23 ,1967)دكف التقيد بحدكد المناطؽ التي حدثت فييا العممية. - sprawl-كانتشاره

Harper and Gottman) 
مصطمح التكسع الحضرم :" ليشمؿ ميؿ السكاف  عبد الرزاؽ عباس حسيف كعرؼ الدكتكر

في المدف مف جية، كتكسع حجـك تمؾ المدف مف جية اخرل كال سيما المدف الكبيرة، كقد لالستقرار 
عبد الرزاؽ عباس  )تككف ىذه العممية قد تمت بشكؿ عشكائي غير منظـ أك بشكؿ عممي كمخطط.

 (27، ص1977،حسيف
 كاالنتشار األفقي التكسع إلى المدف بميؿ األخيرة العقكد في التحضر مكجة تميزتف

 المناطؽ ككذا كأطرافيا المدينة مركز بيف العالقة طبيعة في تحكؿ مف ذلؾ عف نتج كما اني،المك
 الذم "Etalement Urbain"الحضرم بالتمدد بمفيـك آخر عميو اصطمح ما كىك ،الريفية المحيطة

 .الكبرل المدف تميز ظاىرة أصبح
 الكثير يزاؿ ال لكف م،الحضر  لمنمك الجديدة األشكاؿ عمى تعبر التي المصطمحات تعددتف

كالتمدد  ،تقيسيا دقيقة كمؤشرات تضبطيا محددة تعريفات تكجد فال الغمكض، بعض يكتنفيا منيا
 التحضر في الجديد التكجو عمى الدالة المصطمحات مف كاحد  "Etalement urbain"الحضرم
  . كالجزائر النامي العالـ دكؿ في أسرع كبكتيرة عالميا
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 ككف " l’Expansion " التكسع  مصطمح عف "Etalement"  ددالتم مصطمح يختمؼك 
 ,Dictionnaire de l’académie française)المبني المجاؿ أبعاد زيادة عممية" يعني التكسع

opcit) ،ميرالف  بيار كيعتبر" "Pierre Merlin" لعممية المنطقية النتيجة ىك المبني المجاؿ تكسع 
 المجاؿ شغؿ درجة لتراجع يؤشر فيك التمدد أما، (45P،1998،P. Merlin) "العمرانية التنمية

 Dictionnaire de )"سطحي بشكؿ مساحة عمى االنتشار عممية" خالؿ مف الحضرم
l’académie française, opcit )، النمك ظاىرة التمدد عمى الدالة المؤشرات كمف 

 pp.35-52)المركز سابح عمى كالضكاحي األطراؼ صالح في يككف الذم الكبير الديمغرافي

2000, ،P. Bessey-Petri) ،أما التمدد، لظاىرة النظرم الجانب عمى ركزت التعاريؼ ىذه كؿ 
 ،p21.2004)السكاف زيادة نسبة كتيرتو في يفكؽ المبنية لممساحة نمك ىك فالتمدد كميا

  Pouyanne G.)، ابتعدنا اكمم حمقي بشكؿ تقؿ أنيا بحيث السكانية الكثافة عمى ينعكس مما 
 .المدينة مركز عف

 2006 نكفمبر في الصادر لمبيئة األكركبية الككالة تقرير حسب الحضرم التمدد تعريؼ أما  
 كثافة ذات مستمرة، غير سكنية مناطؽ نمك ك بظيكر يتميز المدينة لتكسع جديد مظير " :ىك

 يمكف زراعية، طبيعة ذات مناطؽ كىي بالمدينة، تحيط التي المناطؽ في تنتشر منخفضة سكانية
 (P3،2007،Redorp )".لممجاؿ عشكائي شغؿ بأنو مييأ كالغير مخطط، الغير التكسع ىذا اعتبار

 لو، المجاكر المجاؿ عمى سكاني تجمع مساحة تكسع ىك الحضرم التمدد العاـ معناه فيك 
تكسع  يف العمراف بأنو عنو عبر لممدينة، كما المبني لممجاؿ األفقي التكسع كذلؾ كيعني

L’urbain en Expansion  .( 2000, PP30-33،P. Julien ) 
عممية استغالؿ العقار الحضرم بطريقة مستمرة نحك اطراؼ المدينة  فاالمتداد الحضرم: كىك .1

 ،كىك ايضا عممية زحؼ النسيج نحك خارج المدينة سكاء كاف افقيا أك رأسيا كبطريقة عقالنية
الحضرية عندما تنمك المدينة حكؿ ما يحيط بيا مف مناطؽ أك التكسعات  كتتككف االمتدادات 

ريفية ذات استعماالت مختمطة في الحافة الحضرية الريفية حكؿ المدف، إذ يمكف مالحظة 
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تراجع الريؼ بالقرب مف المناطؽ المعمكرة حديثا في المدينة، كتراجع المدينة كمما نبتعد عف 
 (24، ص2012مرابط عبد الرحماف خميؿ، ).فيةمركزىا كنتكغؿ فييا يحيط بيا مف مناطؽ ري

مما الشؾ فيو أف النمك الحضرم ىك تطكر طبيعي مصاحب لمنمك السكاني كالتنمية إال ك 
أف كؿ شيء ميما كاف إيجابيان يجب أف نتعرؼ عمى حدكده التي إذا تعداىا ظيرت لو آثار سمبية 

ر أف مشركعات التنمية كالمشركعات فنحف نشاىد في تاريخنا الحديث كالمعاص ،قد تفكؽ عائداتو
العامة المصاحبة لنمك المدف كالتجمعات البشرية مستمرة في زيادة استيالؾ الطاقة كالتي تعتبر مف 

 العناصر التي تتأثر بيا البيئة بشكؿ كبير.

إف ىذا التحدم الحضرم ُيعتبر أحد المنعطفات الكبرل في المسار البشرم في الزماف 
ت الثكرة الحضرية قامكس التاريخ، بحيث اختمؼ الكثير مف الباحثيف حيث دخم ،كالمكاف

كاالخصائييف في العمـك اإلنسانية، الجغرافيكف، عمماء االجتماع، االقتصاديكف، الميندسكف، في 
المدينة مف خالؿ تبايف نسبة سكاف المدينة مف بمد آلخر،  ـإيجاد تعريؼ شامؿ ككاضح لمفيك 

...يقدر الخبراء أنو في نياية "قد عرؼ نمكا سريعا لسكاف المدف، حيث كبالنسبة لمعالـ الثالث ف
القرف الحالي ستشيد امريكا الالتينية المدارية كمعظـ القارة اآلسيكية ما عدا الصيف ضعؼ النمك، 

 (5P،2006،duraffour Pierre Bloc)"أما إفريقيا فتزداد فييا النسبة إلى ثالثة أضعاؼ...

لظاىرة صحبيا استيالؾ مجالي كبير ليس فقط تبعا لمنمك العاـ لنسبة كقد لكحظ أف ىذه ا 
السكاف الحضر، كلكف أيضا لتغيرات كتحكالت الحاجيات السكانية؛ يضاؼ إلى ذلؾ تحسيف 
التقنيات المستعممة في حياة الناس، كىذا التزايد المستمر أصبح ُيعتبر خطرا عمى المساحة 

..كعمى أم حاؿ فإف المدف }كفي ىذا الشأف ذكر أحدىـ أف:  الزراعية كعمى البيئة بصفة عامة،
ُأسست ضمف مجاؿ سيؿ العبكر كالقديمة منيا أسست بجكار مصادر زراعية كاعتبرت منذ القديـ 
ضركرية لضماف حياة السكاف المركزييف نظرا لبساطة كبطء كسائؿ النقؿ، فكؿ نمك عمراني ليذه 

، 1989 ،جاكميف بكجك قارني){عماؿ األرض الزراعية...الظركؼ يدخؿ مباشرة في تنافس مع است
 .( 100ص 
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 La Ville  6 المدينةمفهوم  1و 
ذلؾ  ،تعريفا كاضحا ليا بالرغـ مف كثرة العمماء الميتميف بتعريؼ المدينة إال أنيـ لـ يعطكا

باختصاصات متعددة حسب كجية  ف ما ينطبؽ عمى مدينة ال ينطبؽ عمى أخرل ، ألنيا عرفتأل
بيف المجتمع الريفي كالحضرم،  ؿ عالـ ، فمنيـ مف فسر المدف في ضكء ثنائيات تتقابؿنظر ك

فيي  ..،.تناكليا في ضكء القيـ الثقافية كمنيـ مف فسرىا في ضكء العكامؿ االيككلكجية، كمنيـ مف
دارية كتاريخية كسكانية معينة،   ىي مركز خدمات أك عاصمة ك تمتاز بخصائص كظيفية كا 

 (897صب س،  ،سؼ تكنييك ).إقميمية
 المدينة ىي كحدة جغرافية مساحية يعيش فييا عدد كبير مف السكاف، تتبايف مستكياتيـ 

، كيعمؿ أىميا في الصناعة يةيا تأثيرات الحياة الحضرية المدنفيكتنتشر  ،كاالجتماعية االقتصادية
 منتجة كحدة يالكن ، يا فقطمكان حيزا أك كحدة ليست فيي ،كالكظائؼ السياسية كاالجتماعية كالتجارة

 ".متميز تطكر ك تنظيـ نمكذج خاصة ك قيـ ك أعراؼ ك قكاعد ك اجتماعية عالقات ذات لثقافة
)Castels.M،1975. P (77  
فالمدينة بكجو عاـ ىي انعكاس حقيقي لديانة كعادات كتقاليد كثقافة ذلؾ الشعب الذم نبتت 

نجدىا بجكامعيا كمساكنيا كميادينيا،  اإلسالميةينة كتجذرت ثـ ترعرعت فيو، فحينما ننظر إلى المد
، كذلؾ الحاؿ تختمؼ عف المدينة االكركبية بكنائسيا كشكارعيا كأنماط مساكنيا كمككنات مبانييا

 عف المدف الصينية كاليابانية كالككرية البكذية بمعابدىا كمساكنيا كميادينيا...الخ.
ت القديمة كالحديثة بآثارىا العمرانية مف مساكف كعميو فالمدينة ىي كثيقة تاريخية لمحضارا

كشكارع كقالع، كجكامع ككنائس...، حيث ينعكس ذلؾ عمى شكؿ شكارعيا كميادينيا كمرافقيا 
األرض فييا، بحيث اننا ال نستطيع فيـ المدينة ما لـ نعد لمخمفية التاريخية التي قامت  كاستخدامات
    .(P51،Taylor.G ,1979)عمييا المدينة

كاليـك كبعد أف كسعت المدف جاذبيتيا مف خالؿ تطكر دكرىا االقتصادم كاالجتماعي  
كالثقافي، فإف محاكلة تحديد تعريؼ ليا في عالـ متحرؾ باستمرار ال يمكف إال أف يككف عممية 

ثقافي ك صعبة كمعقدة، كلمقاربة المعنى ينبغي اإلستناد إلى عناصر أخرل كالبعد االجتماعي كال
 .االحصائي كالكظائفيلبعد 
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المدينة من الناحية السوسيولوجية:  
لكف العناصر التي تتككف منيا، مثؿ اإلقامة ك البناءات ف فكرة مجردة، ك عبارة عفيي 

غريب محمد سيد )الداخمية ك كسائؿ المكاصالت، عبارة عف مكجكدات مشخصة ليا طبائع مختمفة
ة شيئا محددا ىك ذلؾ التكامؿ الكظيفي ك لذلؾ فإف ما يجعؿ المدين ،(0;،ص:711،أحمد

لعناصرىا المختمفة عمى ىيئة كحدة كمية، ك مع ذلؾ ال يككف لممدينة كظيفة كاحدة، بؿ أف البحث 
قد أثبت أف ليا عدة كظائؼ، ك ليس معنى ىذا أف كؿ كظائؼ المدينة تكجد في كؿ المدف بال 

  .(078،ص 9==0محمد عاطؼ غيث، ).استثناء
ة عمى أنيا أكثر األماكف العمرانية سكاء مف حيث عدد السكاف أك المساحة ُتعرؼ المدين

 .(7، ص7>=0،أحمد عمي إسماعيؿ) المبنية اك تعدد الكظائؼ التي تمارسيا

سنحاكؿ أف نمخص  اآلراء المختمفة حكؿ تحديد مفيـك المدينة ربما كاف مف المناسب تكضيحك 
 مرضي. بعض المحاكالت التي بذلت لمكصكؿ إلى تعريؼ

 :أف العنصر المشترؾ في تعريفات المدينة ىك أنيا:"Max.Weber-ماكس فيبريرل " 1أ 
 ،تتككف مف مجمكعة أك أكثر مف المساكف المتفرقة، لكنيا نسبيان ُتَعد مكاف إقامة مغمؽ

قريبة بعضيا مف بعض، فيككف الحائط لصيؽ الحائط،  -عادة–كُتبنى المنازؿ في المدف 
أم أف المدينة منطقة محمية كمكاف يتميز  ،دينة الحديثة اآلفكما ىك الحاؿ في الم

بالمساكف الكثيفة، ُمشكِّمة نكعان مف المستكطنة شديدة االزدحاـ، إلى الدرجة التي ُيفتقر فييا 
أف المدينة الحديثة ىي نسؽ  "فيبر ماكس "كعمى ىذا يرل  ،التعرُّؼ المتبادؿ بيف السكاف
المنازؿ بشكؿ كبير، كمف شركطيا الضركرية كضكح جاكر أك محؿ إقامة مغمؽ نسبيان لت

أكثر  مكاف إقامة يعيش السكاف فييا أساسا عمى التبادؿ كالتجارة، ألنيا كظيفتيا االقتصادية
 ،أف السكؽ المحمية تشكؿ جزءا أساسيا مف حياة الناس اليكميةمما يعيشكف عمى الزراعة، ك 

 1(077،ص9==0،عاطؼ غيث محمد)ليذا فإف المدينة عنده ىي مكاف سكؽك 

يرجع تأكيد مفيـك المدينة كتفسير الحياة الحضرية في ضكء المفاىيـ اإليككلكجية في  1ب 
" مقاال عف Robert Park-روبرت باركفقد كتب " "مدرسة شيكاغك"العصر الحديث إلى 

، كيعتبر 09=0كتابو عف "المدينة" الذم صدر عاـ في نو مع مقاالت اخرل المدينة ، ضمن 
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، الكتاب نقطة البداية في التأليؼ العممي المتخصص في عمـ االجتماع الحضرم ىذا
" كممتاف مترادفتاف كيحيط City state" كدكلة المدينة "Cityيمكف القكؿ أف المدينة "ف

حسيف عبد الحميد أحمد )بالمدينة مناطؽ ريفية لكف سكانيا منفصميف عف تمؾ المناطؽ
ليست فقط  بأنيا " المدينةروبرت بارك"ؼ يص، حيث (1:-;9، ص ص>==0،رشكاف

تجمعات مف الناس، مع ما يجعؿ حياتيـ فييا أمران ممكنان، بكجكد الشكارع كالمباني 
كما أنيا ليست فقط مجمكعة مف النظـ كاإلدارات، مثؿ  ،كالكيرباء ككسائؿ المكاصالت

اتجاه عقمي  :ا كموفكؽ ىذ إف المدينة ،المحاكـ كالمستشفيات كالمدارس كالشرطة كالخدمات
كمجمكعة مف العادات كالتقاليد كالعكاطؼ المتأصمة في ىذه العادات؛ بمعنى آخر أف 
نما ىي نتاج الطبيعة كذات  المدينة ليست فقط مكاف فيزيقي أك بناء صنعو اإلنساف، كا 

مكاف  مكانا كنظاما أخالقيا،  كىي  كمف ثـَ فالمدينة ،عمى كجو الخصكص إنسانيةطبيعة 
 ة طبيعي لإلنساف المتمدف، كليذا فإنيا ُتَعد منطقة ثقافية تتميز بنمطيا الثقافي المتميزإقام

(P 113،0=09،Robert E Park). 

" تعريفان محددان لممدينة بكصفيا طريقة كاضحة مميزة في L.Wirth - ويرثلويس  كقدـ " 1ج 
كثافة السكانية، كىي الحياة؛ فالمدينة في تصكره ىي كحدة عمرانية كبيرة نسبيان تتميز بال

كيظير تأثير المدينة عمى اإلنساف كمما ازدادت  ،مقر دائـ ألفراد غير متجانسيف اجتماعيان 
نمكان في الحجـ؛ فبازدياد عدد المقيميف بالمدينة تزداد الركابط بينيـ ضعفان، كما تتعرض 

ريعة العالقات االجتماعية لمتغير كالتبدؿ، فتصبح غير شخصية كسطحية كمؤقتة كس
كما ُتمارس الحياة في  ،كما أف ساكف المدينة يكيؼ عالقاتو بطريقة رشيدة كمعقدة ،الزكاؿ

كيؤكد عمى تنكع جماعات المدينة، كالصراع بيف مختمؼ االنتماءات،  ،المدينة بإيقاع سريع
" أنو يمكف تعريؼ المدينة ويرثا، فيرل " كالحراؾ الجغرافي كاالجتماعي المتزايد لسكاني

راض السكسيكلكجية عمى أنيا مكاف دائـ لإلقامة ك يتميز نسبيا بالكبر ك الكثافة يسكنو لألغ
 ،(PP1-24،L,Wirth,1938)أفراد غير متجانسيف، ككذلؾ كفقا الختالؼ أنماطيا الكظيفية

 كمتميزة، خاصة حضارية ثقافة  بخمؽ أصمية ايككلكجية ككحدة تتميز المدينة أف أيضا يبيف ك

تقمص  ك العمؿ، تقسيـ تطكر االجتماعي، ك االختالؼ ك الكثافة ك السكاف زيادة حيث مف
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 P.75 1979 ).تظير المنافسة ك مصالحو عمى الفرد يدافع حيث المباشرة، المعامالت

،L,Wirth).  

" فحاكؿ أف يبحث في األسس النفسية، التي تكمف Gorge Zemel  -زيملجكرج  أما " 1د 
ينة المتضخمة( لمحياة؛ فدرس التكترات كالعكاطؼ، كنكع كراء الطابع المتركبكليتي )المد

الذكاء الذم يجب أف يتمتع بو األفراد، الذيف ينجحكف في الحياة في مثؿ ىذا النكع مف 
بدراسة التنظيـ االجتماعي المتناىي التعقيد،  -في الكقت نفسو-كما اىتـ  ،المدف الكبرل

 ،دة التي تعتمد عمى تقسيـ دقيؽ لمعمؿالذم يؤدم إلى قياـ الركابط كالجماعات المتعد
" أف أىـ خاصية في تعريؼ المدينة الكبرل، ىي امتدادىا الكظيفي أبعد مف زيملكيعتقد "

  .(1>، ص:711غريب محمد سيد أحمد،)حدكدىا الطبيعية

، فقد شدد عمى المظير الكمي عديدة ىي متداكلةاف ىناؾ تعاريؼ " لروبير أوزييقكؿ " 1ه 
رم )عدد السكاف( كعمى ميمتو السائدة مف دينية كعسكرية كتجارية ليذا الحشد البش

كصناعية كفكرية، كعمى نكع الحياة الناجـ عنو بالنسبة إلى سكانو كعمى مظير عماراتو 
 .(=، ص 7>=0 ركبير اكزيؿ،))منظر مديني(، كعمى أصمو كتاريخو

لميتميف بنكاحي كما جاءت تعريفات المدينة مف خالؿ االعماؿ التي قدميا عدد مف ا 1و 
" Walter Borوالتر بورالتخطيط العمراني في المدينة، كنذكر منيـ تعريؼ الذم قدمو "

 ،حيث يقكؿ "المدينة ىي مكاف يعيش فيو الناس كيعممكف كيمارسكف ىكاياتيـ الرياضية
المساكف كاماكف العمؿ كالمحالت التجارية كالمدارس كالمسارح ككافة كسائؿ  ياحيث يكجد ب

عمي سالـ )صاؿ الكبرل، كما يشعر الناس أنيـ يعيشكف حياة كاممة بداخؿ المدينةاالت
 .(9;، ص 7107،الشكاكرة 

بإعطاء  سمح لناحكؿ المدينة، ي االجتماعييف العمماء مف يفكثير ال تعاريؼ كمف خالؿ
ض ىي تجمعات سكانية كبيرة كغير متجانسة تعيش عمى قطعة أر  ياأنب المفيـك االجرائي لممدينة

محدكدة نسبيا، كيضيؼ البعض إلى ذلؾ أف ىذه الكحدة السكانية تمتاز باعتمادىا عمى الصناعة 
كيمكف ، أك التجارية أك عمييما معا، كما تمتاز بالتخصص كبتعدد النظاـ السياسي كاالجتماعي

القكؿ بأف المدينة ىي مجمكعة مف التراكيب االجتماعية تتميز كؿ تركيبة عف االخرل ألسباب 
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فرضتيا طبيعة الحياة في المدف كالظركؼ االقتصادية كتنكع النشاط السكاني كالنمك الحضرم 
السريع غير المنظـ، لدرجة أف كثيرا مف الفالسفة كالمفكريف اتخذكا منيا مكقفا عدائيا عمى اعتبار 

 أنيا مكقع لمفساد كاالنحرافات.
الحضرم، مف خالؿ ثمانية كقد حدد عمماء االجتماع الحضرم خصائص أساسية لممجتمع 

 أبعاد رئيسية ىي:
 ،يعمؿ معظـ أفراد المدينة أساسان باألعماؿ التجارية كالصناعية كالحرؼ كاإلدارة المينة: -0

كقد ترتب عمى أنساؽ المينة في مجتمع المدينة عدة نتائج، مف أىميا انفصاؿ جماعات 
مجاؿ العمؿ، كظيكر المينة عف الجماعات القرابية، كالتخصص الدقيؽ كالمتقف في 

معايير لتحديد المكانة المينية لمفرد، كمقاييس مختمفة لمنجاح الميني، كالتحصيؿ 
 …الدراسي المتخصص كالخبرة الفنية كمستكيات الكفاءة

يتميز مجتمع المدينة بعزلة نسبية عف البيئة الطبيعية، األمر الذم يجعؿ لمبيئة  البيئة: -7
 ة كاضحة.االجتماعية كالبشرية غمبة كسيطر 

،  حجـ المجتمع: -7 يتميز مجتمع المدينة بكبر حجمو النسبي عف النمكذج الريفي، كمف ثـَ
 فإف ثمة عالقة طردية بيف الحضرية كاتساع الحجـ.

يتميز مجتمع المدينة بارتفاع معدالت الكثافة السكانية كسمة مميزة،  كثافة السكاف: -8
 تفاع معدؿ كثافة السكاف.كترتبط فيو الخصائص الحضرية بعالقة طردية مع ار 

تتميز المدينة بالتغاير كالتبايف في الخصائص النفسية كاالجتماعية  التجانس كالتغاير: -9
، :711غريب محمد سيد أحمد،)كالعرقية، كمف ثـَ يرتبط التغاير ارتباطان طرديان بالمدينة

 .(1>ص
يف ىرميان، كتؤسس يتميز مجتمع المدينة بتدرج الم التمايز االجتماعي كالتدرج الطبقي: -:

المكانة االجتماعية كالطبقية لمفرد في حدكد ما استطاع أف يحقؽ لنفسو مف كسب مادم، 
إضافة إلى ذلؾ فإنو مع زيادة تقسيـ  ،بعيدان كؿ الُبعد عف انتمائو لجماعة قرابية معينة
أىمية الدكر الميني لمفرد،  -كباستمرار–العمؿ كتخصصو في المجتمع الحضرم، تتضح 

 امؿ مف أىـ عكامؿ كسب المكانة في المجتمع.كع
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يتميز مجتمع المدينة بزيادة معدالت الحراؾ االجتماعي بأشكالو المكانية  الحراؾ كالتنقؿ: -;
كاالجتماعية، كمف ثـَ ترتبط معدالت الحراؾ في صكره المختمفة ارتباطان طرديان مع زيادة 

 الحياة الحضرية.
ضرم باتساع نطاؽ تفاعؿ الفرد، كمف ثـَ تغمب يتميز المجتمع الح أنساؽ التفاعؿ: ->

كما تبدك ىذه العالقات بدكرىا ذات طابع  ،العالقات غير الشخصية كالمؤقتة أك الثانكية
كباختصار يتفاعؿ سكاف المدينة مع بعضيـ كأرقاـ أك عناكيف،  ،سطحي رسمي انقسامي

 .(777-708، ص ص: 7107،السيد عبد العاطي السيد)كليسكا كأشخاص

 

6ةوالقانوني ةاإلداري المدينة من الناحية   
 عرفت المدينة أحيانا في ضكء اصطالحات قانكنية، ذلؾ أف مكانا ما قد يطمؽ عميو اسـ 

إال أف ىذا غير مرضي  ،مدينة عف طريؽ إعالف أك كثيقة رسمية تصدر عف سمطة عميا
، ب عبد الحميد أحمد رشكاف حسيف)بذلؾأف يككف مدينة لمجرد ظيكر إعالف ألف المكاف ال يمكف 

 .(>9ص  س،
كثيرا ما ُتَعرؼ المدينة في دكؿ غرب اكربا تعريفا قانكنيا، بمعنى أف المحمة العمرانية التي ف 

تمنع مف قبؿ السمطة الحاكمة مرسكما يعمؽ فيو أنيا مركز حضرم ىي التي تصبح مدينة، كما 
" لممدينة؛ حيث Lavedenفي تعريؼ "الفيداف" " ُتعرؼ المدينة بأنيا مركز البمدية، كىذا يبدك جميا

 municipal Un certain statutينعتيا بذلؾ المكاف الذم يتمتع بمركز قانكني أك بمدم "

juridique au ، " كىذا التعريؼ ال يكصؿ الباحث إلى نتيجة ذات قيمة بقدر ما يقكده كما ذكر
 .(88،ص 7;=0محمد السيد غالب، )"A city is a cityأحد الباحثيف إلى أف المدينة ىي المدينة "

القانكف ، في نص 09 العدد الّرسمّية الجريدةتصنؼ المدينة كفؽ ما جاء في  الجزائرأما في 
 القانكف تضمفالم، 2006فيفرم  71المكافؽ لػ  ;087محـر عاـ  70المؤرخ في  :1/:1رقـ 

 17 المادةالثاني منو، ك  الفصؿ ، كفي(09،2006العددالجزائرية، الجريدة الرسمية)لممدينة التكجييي
 يأتي:  بما القانكف ىذا بيا في يقصدحيث 
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 كاجتماعية كاقتصادية إدارية كظائؼ يتكفر عمى سكاني حجـ ذك حضرم تجمع كؿ "ىي: المدينة-

 ." كثقافية
6من الناحية االحصائية لمدينةا 

التعداد، كىذا التعريؼ يفي  يستخدـ ألغراض مدينةيبدك أف لكؿ دكلة تعريؼ خاص بمفيـك ال
بحاجات رجاؿ اإلحصاء غير أنو قميؿ األىمية بالنسبة لمجغرافييف نظرا ألنو مف الصعب كضع 

محمد السيد )مقياس عددم عاـ، كمف ثـ نجد اختالفا دكليا بشأف التعريؼ العددم لسكاف المدينة
د سكانو في امريكا  فالتجمع الحضرم ىك ما زاد عد مثال ،(;8ص ،7;=0غالب،
( نسمة في كؿ مف تركيا كفرنسا كاستراليا كألمانيا، 7111(نسمة، في حيف أنو )7911عف)
لكجمي صالح )(نسمة في كؿ مف كندا كفنزكيال كشيمي0111( نسمة في ايرلندا، ك)0911ك)

( نسمة في كؿ مف اليند كبمجيكا كغانا كاليكناف 9111، ك)(781-777،ص ص7117،الزكم
(نسمة في الياباف، 71111( نسمة في ركسيا، ك)07111نسمة في مصر، ك) (00111كىكلندا، ك)

 ،(>7، ص>>=0،حسف الخياط)( نسمة في فنمندا كالسكيد711( نسمة في ككريا، ك)81111ك)
 غير أف ىذه األرقاـ لـ تكتسب صفة العالمية.

 كىكذا نالحظ الفركقات كبيرة جدا في تصنيؼ التجمعات السكانية إلى الحضرية كغير
حضرية، ىذا ألف بعض البمداف تمزج بيف المعيار االحصائي كالمعيار الكظيفي كاإلدارم 

 كاالقتصادم كغيرىا، 
قدـ التصنيؼ  :1/:1مف نفس القانكف  18 المادةكفي الجزائر تصنؼ المدف احصائيا في 

 لمدينةكا الكبيرة  كالمدينة لمساحة الحضريةاك   الكبرل الحاضرة عمى زيادة االحصائي مف حيث

 القانكف ىذا في بيا يقصد ،لمتشريع المعمكؿ بو طبقا المحددةالحساسة  كالمنطقة الحضرية الجديدة

 : يأتي بما

( 100.000)ألؼ كمائة( 91111)ألؼبيف خمسيف  ما يشمؿ حضرم تجمع : المتكسطة *المدينة
 .نسمة

 ( 50.000)ألؼ يفكخمس (20.000) ألؼ بيف عشريف ما يشمؿ حضرم تجمع : *المدينة الصغيرة
 . نسمة
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 الجريدة الرسمية)نسمة (5.000) آالؼ األقؿ خمسة عمى يشمؿ حضرم فضاء : الحضرم *التجمع
 .(:09،711العددالجزائرية،

ُعرفت المدينة بتعريفات مختمفة حسب كجية نظر كؿ عالـ؛ منيـ مف تصكر المدينة امتدادا 
ىك ريفي كما ىك حضرم، كمنيـ مف َعَرؼ لمقرية عمى افتراض أف ىناؾ تدرجا مستمرا بيف ما 

ألؼ  71المدينة في ضكء عدد السكاف، فقد اتفقت الييئات الدكلية عمى أف أم مكاف يعيش فيو 
نسمة أك أكثر يعتبر مدينة؛ حيث يتبيف تزايد نسبة سكاف المدف في العالـ زيادة كبيرة سكاء كاف 

  .ذلؾ في البالد المصنعة أك غير المصنعة
أف المدينة ىي:" كحدة اجتماعية تمتاز بكحدتيا اإلدارية كيعيش بصفة عامة نقكؿ  أف كيمكف

فييا األفراد متكتميف متزاحميف في مساحة معينة رغبة في تبادؿ المنافع كتحقيؽ الغاية مف 
النشاط فييا عمى الصناعة كالتجارة ، كتمتاز بسيكلة المكاصالت كارتقاء  ـاالجتماع اإلنساني كيقك 

ت المعيشة كتفنف األفراد في أساليب الحضارة كاتساع نطاؽ تقسيـ العمؿ، كزيادة التخصص مستكيا
كارتفاع نسبة الكثافة السكانية كقياـ الييئات كالمؤسسات كالجماعات كاإلدارات كالمصالح الحككمية، 

 1كما تمتاز بالتخصص الميني كالتدرج كتعدد األكضاع كالمراكز االجتماعية " 

 
 :خل النظرية لنشأة المدن المدا -1.1

لمدينة تعرضت لعدة تغيرات ك تحكالت أدت إلى تغيير مف شكؿ ك مضمكف المدينة، فا
كالصفة الغالبة اآلف عمى المدف، أنيا تتطكر ك تتنامى، ك في دكؿ العالـ الثالث نجدىا تتضخـ  

دكؿ العالـ الثالث  بسرعة، بخالؼ المدف األخرل في العالـ، ك مع أف الزيادة السكانية في معظـ
فإف المدف ضمف دكؿ العالـ الثالث تكبر بضعؼ ذلؾ المعدؿ، ك ينتج ىذا  %7ك  %7تتراكح بيف 

التضخـ األمكاج اليائمة مف اليجرة الريفية بسبب الحاجة الفائقة، حيث أف األراضي الزراعية ال 
ك ينامكف عمى األرصفة  تكفي إلعاشة السكاف، ك ليذا ييرب الناس إلى المدف ك يحتمكف األراضي

أك أية أماكف خالية يجدكنيا ؛ ك اليـك تكجد اثنا عشر مدينة مف المدف العمالقة في العالـ يزيد 
( تكجد في عدد سكانيا عمى عشرة مالييف، ك أكثرىا شيرة )نيكيكرؾ، لندف، طككيك، لكس أنجمكس

 .(6ص،1999،تشارلز ككريا )الدكؿ الصناعية الغنية...
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  ،المراحؿ التي مرت بياك  التحكالت يجب أف نتطرؽ أكال إلى نشأة ىذه المدففي ظؿ ىذه 
حتى كصمت الحالة التي ىي عمييا اآلف سكاء بالدكؿ المتقدمة أك بالدكؿ المتخمفة، ك ىنا نقكؿ أف 

  ىي:ىناؾ عدة مداخؿ تفسر لنا "نشأة المدف" ك 
، كالمدخؿ المدخؿ الثقافي، ، جي، المدخؿ التاريخي، المدخؿ اإليديكلك االيككلكجيالمدخؿ 

 السياسي، المدخؿ االقتصادم، كميا مداخؿ جكىرية ترتبط أصال بنشأة المدف أك الدكؿ.
: إذ ىناؾ مجمكعة أخرل مف الكتابات ك الخطابات التاريخية ك كذلؾ  المدخؿ التاريخي 1أ 

ت ىذه اآلثار في الرسائؿ ك التي ألقت الضكء عمى البدايات األكلى لتككيف المدف، ك لقد أفاد
فيـ المدخؿ التاريخي لثقافة المدف القديمة، كما صدرت سماتيا األكلى في التاريخ الحضارم ك 

لفنيقيا، كما كشفت عف طبيعة النظـ السياسية ك اإلدارية، ك بدراسة البقايا ك اآلثار الفني 
التي سجميا النماذج ك الصناعات التي تؤكد عمى كجكد العالقات كالصالت نستطيع دراسة 

 (159،ص 2012 ،السيد العاطي عبد السيد ).التاريخ
: لقد كاف العامؿ االقتصادم ىك السبب الجكىرم في تحكيؿ "المدف"  المدخؿ االقتصادم 1ب 

مف اإلقطاعيات إلى مراكز أكثر جذبا، ألنيا مراكز أكثر أجرا كالمناجـ كالمصانع فظيرت 
ية، ك أصبحت "المدينة" مركزا رئيسيا مف مراكز المدف حكليا، ك ارتفعت أجكر المناطؽ الحضر 

الجذب الحضرم لألعداد اليائمة مف القركييف الذيف يندفعكف نحكىا، نظرا لتراكـ رأس الماؿ في 
المدف، ك قياـ المشركعات االقتصادية ذات العائد ك األرباح التي تشجع األيدم العاممة عمى 

في دراستو عف البيئة ك القرية ك  "Taylor"يؤكده اليجرة ك التكطف، طمبا لحياة أفضؿ ىذا ما 
 .(303، ص1985،قبارم محمد إسماعيؿ ).المدينة

كعة العناصر الثقافية االجتماعية فيك عبارة عف مركب عف مجم : االيككلكجيالمدخؿ  1ج 
لظيكر المدف، بدراسة تكزيع السكاف كعالقتو بنشاطيـ  االيككلكجيينيض التفسير كالجغرافية ف

اف الفيزيقي فممتكنكلكجيا أثرىا عمى تكزيع أنشطة البشر، كليا أثرىا أيضا عمى التفاضؿ في المك
المكاني ك تنكع نمط المكاف الفيزيقي، بمعنى أف التجمعات الحضرية ىي كثيقة الصمة بالتنظيـ 

ك شكمو ك كظائفو حيف يتمايز في مختمؼ الضكاحي ك األماكف ك النكاحي، تمؾ  االيككلكجي
مؼ تماما عما يسمى بالنجع، ك سائر المناطؽ القركية ك التجمعات المنعزلة، ك لما التي تخت
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عمى درجة عالية مف التنظيـ، فإف ىناؾ الكثير مف معقدة، ك  ايككلكجيةكانت "المدينة" ىي كحدة 
العكامؿ المكضكعية التي ينبغي أف تتكافر حيف تتيدـ البناءات التقميدية لكي تظير بناءات 

 السيد)ر تعقدا، األمر الذم يفرض تغيير تقسيـ العمؿ ك زيادة التخصص المينيحضرية أكث
 .(175-172،ص 2012،السيد العاطي عبد

، التجمعات الحضرية ظيكر "العقد" : لقد كاكب ظيكر التحضر ك  المدخؿ السياسي )القكة( 1د 
ـ القكة األكلى حيث أف المدينة العتيقة ىي ذاتيا ىي "نسؽ قانكني"، بمعنى أف القانكف كاف ىر 

الذم يؤسس التككيف الحضرم لممدينة العتيقة ك طرؽ تنظيميا، مما يدؿ عمى مبدأ "عبادة القكة" 
في العصكر الغابرة، ك ىكذا أصبحت المدينة بفضؿ القانكف ىي أكؿ مركز مف مراكز القكة، 

غريب محمد )دحيث صدر القانكف ليحمي السمطة ك الممكية، استنادا لقكة العقد ك شرعية التعاق
 .(62، ص2006سيد أحمد،

: الشؾ أف نشأة المدف إنما تحتاج إلى أيديكلكجية معينة تقضي إلى  المدخؿ األيديكلكجي 1ه 
ىي نظـ حضرية مستعدة ليضـ نظـ تجارية ك م في نظاـ االقتصاد ك المعيشة، ك تغيير جكىر 

العتيقة تتغير عمى نحك  تااأليديكلكجيقانكنية، ك في ىذه الفترة األكلى في حياة المدف، كانت 
بطيء، بتأثير صعكبة االنتقاؿ ك المكاصالت، أك لعدـ االتصاؿ كاالحتكاؾ كصعكبة االنتقاؿ 

مع تعقد التكنكلكجيا، ك تطكر ة إلى أيديكلكجية أخرل مغايرة، ك المباشر أك الفكرم مف أيديكلكجي
ص  ،1985إسماعيؿ،قبارم محمد )األيديكلكجيا الحضرية، صدرت المراكز األكلى لممدف

308). 

مف خالؿ قراءتنا ليذه المداخؿ نجد أف كؿ مدخؿ حاكؿ كضع تصكر عممي لنشأة ىذه 
المدف ك تككينيا، ك النظر إلييا مف كجيات نظر مختمفة، ك قد لمسنا أف النتيجة النيائية لكؿ ىذه 

 حمية اإلنسانية.المداخؿ أنيا اعتبرت المدينة تجمع إنساني، أك شكؿ مف أشكاؿ المجتمعات الم
لكف كجدنا أف كؿ مدخؿ نظر إلى المدينة مف زاكية كاحدة ك تغاضى عف الزكايا األخرل، 
كىذا ما أكجد بعض الصعكبات في إيجاد أك محاكلة كضع مدخؿ كاحد شامؿ لكؿ المداخؿ السابقة 

 ك يفسر نشأة المدف بصكرة كاممة ك متقنة دكف أم تحيز أك انفراد.
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نة، فإنيا تمر بمراحؿ تجعميا تتطكر ك تتغير ك تكبر لتصؿ لشكميا النيائي، ك بعد نشأة المدي
 أك لتنيار ك تختفي في األخير، ترل ما ىي ىذه المراحؿ ؟

  المدن6مراحل نمو  -1.1
" االىتماـ بالتطكر التاريخي لمحياة  Lweis Mumford لويس ممفورد تمثؿ كتابات "

 "ف، بيَ >7=0الحضرية، ففي كتابو)ثقافة المدف( سنةركز فييا عمى تطكر الثقافة  ،الحضرية
تطكرية اختصت كؿ منيا بسيطرة نمكذج معيف لمجتمع مراحؿ  بعدة " أف المدينة تمر ممفورد

   PP 9>7 -=>7 ):التالية حضرم يتسـ بخصائص ثقافية متميزة، ككانت أىـ النماذج الحضرية
1938,،Lewis Mumford)  

ك يقصد بيا المدينة في فجر قياميا، ك تتميز  :" Eopolis -االيكبكليس"مرحمة النشأة  1أ 
بانضماـ بعض القرل إلى بعضيا البعض، ك استقرار الحياة االجتماعية إلى حد ما، ك قد قامت 

ات تربية الطيكر، كقياـ الصناعه المرحمة بعد اكتشاؼ الزراعة، كاستئناس الحيكاف، ك المدينة في ىذ
 كىي تمثؿ عنده مرحمة ما قبؿ التحضر اكتشاؼ اإلنساف لممعادف،ك  اليدكية ك الحرفية البسيطة،

Preurban . 

كتشير إلى مجتمع محمي حضرم متطكر إلى : Polis" -البكليس"الصغرل مرحمة المدينة  1ب 
التمايز في المجاؿ  في المجاؿ االقتصادم، كبدرجة ما مف حد ما، تميز بتقسيـ  جزئي لمعمؿ

اإلدارم كالتشريع، كتنبثؽ تمتز بكضكح التنظيـ االجتماعي ك كما  ،ؼ كتنكع األعماؿ كالكظائ الحرؼ
بينما احتفظ كظيكر الفمسفات ك مبادئ العمـك النظرية، ارة كتتسع األسكاؽ المتبادلة، فييا التج

باألشكاؿ التقميدية كالقديمة لمتنظيمات األسرية كالدينية، كبالركابط الكثيقة بيف األفراد كالجماعات 
 تباطو بحدكد مكانية إقميمية أكثر ضيقان. نظرا الر 

كتشير  : ك تعرؼ بالمدينة األـ، Metropolis"-المتركبكليس " مسيطرةمرحمة المدينة ال 1ج 
يتكاثؼ فييا عدد السكاف، يتكفر فييا إلى مجتمع محمي حضرم ذك مكقع استراتيجي كمركزم، 

ركز جذب لممياجريف مف فتككف مالطرؽ السيمة، ك تربطيا بالريؼ شبكة مف المكاصالت، 
ك تتركز فييا يزات التبادؿ خاصة في المجاليف االقتصادم كالثقافي، ، تنفرد بممالمناطؽ المجاكرة 
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إلى جانب مركزية اإلدارة، كاتساع ممحكظ في الرقعة  السياسيك  كؿ مظاىر النشاط االجتماعي
 المكانية التي يشغميا أك يمارس كظائفو في اطارىا.

: تتمثؿ في انبثاؽ المدف  Megalopolis" -الميجالكبكليس "العظمى مرحمة المدينة 1د 
  كىك شكؿ لمجتمع محمي حضرم أكثر ضخامة كأكبر حجما كأعقد تنظيما،  ،ـ=0العظمى في القرف

كتعتبر سيطرة المدينة عمى فمقد تحكلت المناطؽ الريفية إلى أراضي بناء في مكجات متابعة، 
كسيادة التنظيمات البيركقراطية كغمبة العالقات  ،كالتجارية كالخدمية اإلقميـ في المجاالت العسكرية

 الالشخصية كالفردية مف أىـ خصائصو. 
: ك تمثؿ أعمى درجات  Tyrannopolis" -التيرانكبكليس " مرحمة المدينة الطاغية 1ه 

أىـ  ، مف...السيطرة االقتصادية لممدينة، ففييا تعتبر مسائؿ الميزانية ك الضرائب ك النفقات
 الميكانيزمات المسيطرة، كما تبدك المشكالت اإلدارية الفيزيقية ك السمككية الناجمة عف كبر الحجـ

كمف ثـ يستشيد ىذا النمكذج حركة كاسعة النطاؽ مف جانب  أكسع ما تككف انتشارا ك كضكحا،
ؼ سكانو لالرتداد مرة أخرل إلى الريؼ أك إلى مناطؽ الضكاحي ك األطراؼ ىركبا مف ظرك 

 العيش غير المرغكبة.

 Nekropolis:(292P،0=7<،Lewis" -النيكركبكليس " مرحمة المدينة المنيارة 1و 

Mumford) رم نياية المطاؼ في مراحؿ التطكر يمثؿ ىذا النمكذج مف المجتمع الحض
ك مع أنو لـ يتحقؽ بعد، إال أنو كاقع ال محالة في نظر "ممفكرد" عندما يصؿ التفكؾ  الحضرم،
تظير لمريفية، ك  إحياء جديدالحضرية ك مقترنا بأفكؿ تو عمى إثر حرب أك ثكرة أك انقالب، إلى ذرك 

 (.Ghost Cities مدف األشباح)" ممفوردما أسماه "

 
 مكونات المدينة 6  - 1.1 

في ىذا الجزء نحاكؿ التعرؼ عمى مككنات المدينة، بحيث ىذا األخير يكضح لنا نقطة 
مدف، ك التي مف خالليا تأخذ كؿ الكظائؼ ك األعماؿ ك المشاكؿ بعيف التشابو الرئيسية بيف كؿ ال

االعتبار ألنيا تحدد لنا المناطؽ ك كيفية معرفتيا ك بالتالي التعامؿ معيا، ك تتككف مف العناصر 
 التالية : 
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منطقة الخدمات الرئيسية الذم يحتكم األنشطة ك المتطمبات المعيشية التي تخدـ  المدينة:مركز  -
 ينة.المد

 ىي األحياء ك المجاكرات السكنية بأنكاعيا المختمفة. السكنية:المنطقة  -

 شبكة المكاصالت : ك ىي الطرؽ بأنكاعيا ك السكؾ الحديدية. -

 ك ىي التي ال تتمركز في قمب المدينة كالمستشفيات ك المدارس. العامة:الخدمات  -

 لكبيرة.ك ىي التي تحتكم عمى المصانع ك الكرش ا الصناعية:المنطقة  -

، 1991،كحيد حممي حبيب)ك تشمؿ المنتزىات ك المالعب. المفتكحة:المساحات الخضراء ك  -
 (64ص

 وظائف المدن 6  -1.1
تعتبر المدينة ذات مكانة حضرية، يسعى إلييا األفراد ك الراغبكف في سد احتياجاتيـ 

نجد أنكاعا متعددة  المعيشية حيث أنيا غالبا ما تتميز بمظير كظيفي معيف، ك عمى مر التاريخ
مف المدف نشأت كنمت في ظؿ كينكنة كظيفية أثرت عمى تككينيا ك مف ثـ نمكىا، ك قد ظيرت 
تصنيفات عديدة ذات آراء متضاربة، منيا التصنيؼ الذم كضعو "أكرسك" ك الذم اقترح ست 

الكظيفة كظائؼ لممدف ك ىي: الكظيفة اإلدارية، الدفاعية، الثقافية، اإلنتاجية، المكصالت، 
 .(49،ص1997،حنفي عكض ).الترفييية

  كالتالي:ك في تصنيؼ آخر لكظائؼ المدف، كجدنا أف األنسب منيا لممدينة ىك المكضح 

الكظيفة الحربية ليست إال كظيفة الحقة ككسيمة تؤمف حياة المدينة في  : الكظيفة الحربية 1أ 
ع أنشأىا الركماف : مدينة كظيفتيا األساسية، ك مف األمثمة عف ىذه المدف : مدف القال

 .(61، ص1991كحيد حممي حبيب،)العسكر

المدينة ىي مقر السمطة العامة، كتشمؿ المنطقة التي حكليا أك يتسع   الكظيفة اإلدارية: 1ب 
غريب محمد  )إلى كحدة قكمية أكبر، كمف أمثمة عنيا: السمطات الدكلية في "نيكيكرؾ" ك"جنيؼ"

  .(82، ص2006سيد أحمد، 
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: تمثؿ الكظيفة التجارية االىتماـ األكؿ ك مع تقدـ الزمف تتزايد األىمية  التجارية الكظيفة 1ج 
التجارية ك مف أمثمتيا نجد : مدف القاعدة التجارية "شيكاغك"، مدف المستكدع التجارم "لندف، 

 نيكيكرؾ"، ك مدف المكانئ التجارية.

لمستقر، ك كاف البد ليا مف : كانت اإلدارة ضركرة منذ نشأ المجتمع ا الكظيفة السياسية 1د 
أف تمارس مف نقطة مركزية فيي مف الكظائؼ األكلية بدكف شؾ، ك مف أمثمتيا جميع عكاصـ 

 الدكؿ السياسية.

 ك ظيرت خاصة بعد الثكرة الصناعية. 6الصناعيةالكظيفة  1ه 

" سكاء مرضى  ىاتاف الكظيفتاف تشتركاف معا في "البطالة الترفييية:الكظيفة الصحية ك  1و 
 يعممكف أك أصحاء ينشدكف الراحة ك الترفيو.ال 

: الديف ك الثقافة كظيفتاف متالزمتاف، فإف كاف الديف ىك  الكظيفة الدينية ك الثقافية 1ز 
األصؿ فإف الثقافة كظيفة تبعية ال تنفصؿ عنيا، فيي ثقافة دينية حتى في مجاؿ عمـك الدنيا فال 

كحيد حممي  )كرمة"، "بيت المقدس"، "الفاتيكاف"انفصاؿ بيا عف عمـك الديف مثؿ : مدينة "مكة الم
 .(61، ص1991حبيب،

 
 نمو المدن6 لدراسة واإلمبريقية النظرية األبعاد 2-

 الحضري6 ووالنم خمدون ابن/ 1.2

ـ( مف أكائؿ المفكريف الذيف اىتمكا بدراسة 1406-1332) خمدكف بفعبد الرحمف   يعتبر 
ة المدف كالظكاىر المرتبطة بيا، أو المشيكرة بمعالـ نشظاىرة النمّك الحضرم، فاىتـّ في مقدمت

ككتب في ىذا المكضكع بشيء مف التفصيؿ في الباب الرابع الذم كاف عنكانو )في البمداف 
  (.كاألمصار كسائر العمراف كما يعرض في ذلؾ مف األحكاؿ كفيو سكابؽ كلكاحؽ

 كبنية المدينة كاعتبركا الحضرية الظاىرة درسكا الذيف األكائؿ المسمميف المفكريف مفكيعتبر       
أّف المدينة تعد ك  بطبعو، حضرم اإلنساف اف العالمة ىذا يرل حيث ،دائـ تطكر في اجتماعية

مركز جذب لمختمؼ الشرائح االجتماعّية التي تغزكىا، بحثان عف فرص العمؿ كالحصكؿ عمى 
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ف الخصب لتطكير كنمّك النكاحي المعنكّية الخدمات المتكافرة فييا، فضالن عف أّف المدينة ىي المكا
 كالمادّية لإلنساف.

إّف ىذه المغريات بالشّؾ، تدفع الناس صكب المدف، كتزداد لذلؾ الحاجة الماسة لممساحات 
النازحيف مف األرياؼ أك المناطؽ القريبة منيا، إاّل أنو مف مالحظ، كمف  المخصصة لسكف ىؤالء
تخطيطّية أّف لكّؿ مدينة حضرّية حدان معقكالن كمجاالن محدكدان في استيعاب خالؿ استقرار التجارب ال

كمتى ازداد ىذا النشاط بازدياد حجـ  ،ن السكاف كالنشاط االقتصادّية مع محدكدّية الخدمات أيضا
السكاف كالخدمات فييا، أصبحت الظاىرة حالة غير سميمة في بنية المدينة كىيكميا كفؽ المنظكر 

ذلؾ أّف  ،حد ابرز ظكاىر العمؿ الحضرّيةأفالنمّك الحضرم كفقان لذلؾ، يعد  ،لمعاصرالتخطيطي ا
ازدياد حجـ السكاف عف حّده الطبيعي، كعدـ كفاءة تكزيع النشاط االقتصادم بكفاءة كبمكازنة 
دقيقة، مع التكزيع العشكائي لمخدمات كندرتيا، يؤدم إلى بركز ىذه الظاىرة التي تخمؽ كراءىا 

 اقتصادّية كاجتماعّية كعمرانّية كبيئّية. مشكالت
 ابف يعتبر كما اجتماعية، عالقات ضمف السكاف مف تكاجد ألعداد نتاج ىي المدينة كأف  
 التي التحضر درجات أعمى الكاقع في ىي يسمييا، كما الحضرم العمراف كأ المدينة أفخمدكف 
 كتجاكز األفراد رفاىية ازدادت كمما السكاف حجـ كبر كمما أنو يرل حيث بمكغيا، ما لشعب يمكف

 سكاف أف يعتبر فيك كبالتالي أقؿ، سكاني حجـ ذات مدينة مستكل كرخائيـ، المعيشي مستكاىـ
 لسكاف بالنسبة يبدييا ذاتيا كالمالحظة ضعيفة تنمكية كضعية في الغالب في تككف الصغيرة المدف
 .(P99-102،Majallat ET ,1982)الريفية األقاليـ
القان مف ذلؾ فاف رؤية )ابف خمدكف( ليذه الظاىرة بمغ شانان بعيدان، عندما استخدـ مفيـك كانط 

الؼ( حماـ  65) المأمكف)العمراف المفرط( بقكلو "إف الحمامات بمغ عددىا في بغداد في عيد 
 ككانت مشتممة عمى مدف كأمصار متالصقة كمتقاربة تجاكز األربعيف كلـ تكف مدينة كحدىا

كر كاحد إلفراط العمراف، أم التضخـ الحضرم كالعمراني ككذا حاؿ القيراف كقرطبة يجمعيا س
 ب س، ،عبد الرحماف بف خمدكف)".كالميدية في الممة اإلسالمية كحاؿ مصر كالقاىرة بعدىا

 (87ص
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كالتي تعد  ،كالتنمية النمك بيف تجمع (مدينة انتاج في كالقكة الحجـ) :عمى يركز خمدكف بففا
 يمر كالذم المدف، تطكر مراحؿ مختمؼ بيف التبايف ابراز في اعتمدىا التي األساسية المبادئ ىي
 العاصمة كبيف الكبيرة السكانية كالتجمعات الصغيرة لممدف الحضارم كالمستكل ىرمية، سمسمة عبر
 .المختمفة األقاليـ كمدف

 كما لتنميةبا عالقتيا في الحضرية الظاىرة بخصكص خمدكف ابف نظر كجية تمخيص كيمكف
 :يمي
 الحضرية التنمية فإف كبالتالي ،االجتماعية كالبنية الحضرية البنية بيف ارتباطية عالقة يقيـ-

 كالتنمية الشاممة. االجتماعية التنمية عمى حتما تنعكس
 .كالتكنكلكجي المعرفي كالتقدـ االقتصادية بالكضعية أيضا ترتبط الحضرية البنية إف-

 منذ االجتماعي كالفعؿ الحضرم الفعؿ بيف خمدكف ابف يقيميا التي السببية العالقة كىذه
 ..:}يقكؿ حيث"  H.Lefevre لوفافر هنري"الفرنسي المفكر عمييا التأكيد عادأ عشر، الرابع القرف
 االقتصادية لمبنى كذلؾ كقيمو كمؤسساتو بثقافتو مجتمع األرض عمى كضع عممية ىي المدينة أف

 p.85-89،op.cit){...لمكممة معنى بأتـ البنية مراأل نياية في تككف التيك  االجتماعية كعالقاتو
،Majallat ET-Tarikh) 

 انتاج مف ألنيا باألساس، سياسي فعؿ ىي المدينة اف خمدكف ابف يرل آخر سياؽ كفي
 كا لمتعمير العمرانية القكاعد عف تحدث كما، (المممكة)بحياتيا المدينة حياة كيرتبط الحاكمة الطبقة
 :كىي المدينة لقياـ
 .الجيد الدفاعي المكضع اختيار-
 .لمحياة مالئـ مناخ ذك مكضع اختيار-
 .الفالحية كاألراضي المياه مصادر مف المكضع قرب-

 اعتبار عمى الحضرية، كالظاىرة لممدينة تحميمو في "خمدكف ابفػػػػ"ل الفضؿ يرجع الحقيقة كفي
 فيك الجغرافي، بمحيطيا المدينة عف حديثو يقتصر كلـ مياإلقمي إطارىا في المدينة عف ثدتح نوأ

 الحضرية كالرؤية اإلقميمية الرؤية بيف التكامؿ ضركرة قركف  7مف كثرأ منذ يطرح بالتالي
 (.الحضرم كالتخطيط اإلقميمي التخطيط)
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 كتطكرىا التاريخي البعد خاللو مف العمرانية لمظاىرة تحميمو في أيضا الفضؿ لو يرجع كما
 جديرة كاقتصادية، كاجتماعية تاريخية أبعاد عبر بالريؼ المدينة خمدكف ابف يربط كأخيرا ،عمرانيال

 .كالدراسة باالىتماـ
 كاجتماعية ايككلكجية بمركبات دكما مرتبط "خمدكف ابف" عند الحضرية التنمية كانت ىنا كمف
 الدكاـ؛ عمى كمرتبطيف سييفأسا بعديف خالؿ مف ليا األساسية القاعدة تشكؿ كثقافية، كاقتصادية

، كىذه المركبات السابقة )االيككلكجية،االجتماعية، االقتصادية( االجتماعية كالتنمية الفيزيقية التنمية
 ىي المرتكزات األساسية لمتنمية الشاممة كالمستدامة.

  :الكالسيكية اإليكولوجية النظرية/ 22.
نظريات عديدة عف نمك المدف كانتشارىا ظيكر  كحتى اآلف تكالىمطمع القرف العشريف  نذم

كتطكرىا أك قد كانت ىذه النظريات مستخمصة مف مشاىدات كدراسات تمت عمى المدف الغربية 
 في التقميدية الدراسات طرحتيا التي األساسية المكاضيع فاف معركؼ ىك كماففي اكربا كامريكا، 

 الحضرية كالمشكالت المحمي معكالمجت البشرية اإليككلكجية : ىي الحضرم االجتماع عمـ
 معالـ تصنيؼ في الباحثيف مف الكثير اجتيد فقد ثانية جية مف ،كالتحضر كالتخطيط كالسياسات

 البحث مكضكع في لالختالفات تبعا آخر إلى باحث مف بالتالي كاختمفت، الحضرية النظرية
  .(25 ص ،2004 ،قيرة اسماعيؿ)الخ...الحضرم كالتكجو البيانات كتنكع الدراسة كمجاؿ

 
 1933 بيرجســل المتراكزة الدوائر -الحمقية -نظرية: 
 ،يكشؼ عف تأثير بالغ بااليككلكجييف األكائؿ متميزا إسياما "Burgess  يبرجس" قدـ لقد

 األمريكية شيكاغك لمدينة دراسة عبر اإلسياـ ىذا جاء حيث كبير، بشكؿ العممية المعرفة كأثرل
 .بيا الكظائؼ كتركيب المدينة نمك تعترم التي نماطاأل معرفة خالليا مف حاكؿ

"سنة بحث لمشركع مدخؿ -المدينة نمك" عنكاف تحت لو كتاب في الدراسة ىذه قدـ كقد
 المجالي كتنظيميا المدينة لنمك نمكذج عمى تعتمد المنيجية، انطالقتو كانت كلقد  ،1933

 .لبحثو كأساس شيكاغك مدينة مخطط مستخدما
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 ، كتنظيميا المساحي،مجاليا كتمايزىا الفيزيقي المدينة نمك متابعة عمى مركزة ودراست ككانت
 مف اقتربنا كمما تدريجي بشكؿ ترتفع األراضي أسعار أف ىي أساسية فكرة مف دراستو كانطمقت

، 1987 ،محمد حافظ)التجارم، كتنخفض تدريجيا بالبعد عف المنطقة المركزية المدينة مركز
 .المدينة قمب في تتركز األسعار قصىأ أف ليؤكد ،(29ص

  :كىي المراكز كمتعددة متناقصة كدكائر حمقات شكؿ عمى تنمك المدينة فإف ذلؾ مف كانطالقا
 منطقة األعماؿ المركزية)ـ.أ.ـ(-1
 المنطقة االنتقالية أك التحكؿ-2
 منطقة سكف العماؿ-3
 منطقة سكنية أفضؿ-4
  (P85-89،1923،Burgess.E.W )السفر اليكمي أك الضكاحي.-5
 :المركزية األعمال منطقة -أ

 األساسية النكاة تشكؿ حيث ممدينةلالتكزيع االيككلكجي  مركز في المنطقة ىذه كتقع
 ،المكاصالت لطرؽ ممتقى ككنيا إلى إضافة كالثقافية، كاالجتماعية االقتصادية النشاطات لمختمؼ
 الخاصية ىذه ر فييا أكثر النشاطات كثافة،، كتدك كالخدماتية اإلدارية المرافؽ فييا تكثر حيث
 أدل الذم الشيء األراضي، أسعار ارتفاع إلى أدل ما كىك متزايد كطمب اىتماـ محؿ منيا جعمت

 األرض باستخداـ مرتفعة نسبيا األرباح تحقيؽ إلى تؤدم التي األعماؿ أف القكؿ إلى "رجسيب" بػػػػ
 .يانشاط محط المركزية المنطقة مف تجعؿ بكثافة

 :أو التحول االنتقالية المنطقة -ب
يؤدم التكسع كالنمك الذم تتعرض لو منطقة األعماؿ المركزية إلى تعرض المنطقة 

 كانتشار المعيشي المستكل كضعؼ ،العالية السكانية الكثافةتتميز بك  ،المستمر متغيراالنتقالية ل
 ىي آخر بمعنى، الخ...كالمالىي السمع مخازف كانتشار المساكف كتدىكر ،االجتماعية األمراض
 حسب نظرية كىذه، اإلثنية ك العنصرية األقميات مف تعتبر كالتي المدينة إلى لجددالكافديف ا منطقة

عمى حساب  كاالحتالؿ الغزك عمميتيتمتد فيزيقيا مف خالؿ  المركزية األعماؿ منطقةفإف  "بيرجس"
 المنطقة المكالية ليا.  المنطقة االنتقالية التي تتكسع كتغزك ىي األخرل 
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 :العمال سكن منطقة -ج
 كأطفاؿ الكتابية الميف كأصحاب العماؿ منطقة فيي ذاتو، المصطمح عميو يدؿ ككما
 إلى كدفعيـ أطفاليـ معيشة مستكل يفستح إلى الدائـ تطمعيـ ىك الفئة ىذه يميز كما المياجريف،

 )الحراؾ(. االجتماعي السمـ في أعمى مستكل
 :-أرقى -أفضل سكانية منطقة -ح

 الشقؽ جانب إلى كأحياء األعماؿ المحمية، كحيدة، أسر تقطنيا مساكف مف كتتككف
 .المتكسط الدخؿ ذات الفئة ممجأ المنطقة ىذه تعتبر ما، كاإلقامة فنادؽ كبعض الجميمة كالعمارات

 أو السفر اليومي6 الضواحي منطقة -خ
 المرتفع الدخؿ مذك  يسكنيا حيثنقؿ الخارجية، كتقع عمى خطكط ال المدينة حدكد خارج كتقع

يمزميـ االنتقاؿ  سكانيا معظـ أف حيف في، كما يمكف أف تككف مقرا لبعض األحياء المتخصصة ، 
 .(59-56 ص:  ،2004قيرة، اسماعيؿ)يكميا إلى مراكز أعماليـ

 دكائرك  حمقات خالؿ مف كتكسعيا المدينة لنمك تفسيره برجس قدـ فقد األساس ىذا كعمى
 منطقة مف التكسع ديناميكية في المركزية النقطة ىي كاالحتالؿ الغزك عمميتي أف معتبرا متتابعة،

 .أخرل إلى
" صياغة نمكذج مثالي لدراسة نمك المدينة في ضكء امتدادىا الفيزيقي كتمايزىا برجسحاكؿ "

ذا النمط، كارجعيا ، كقد تكقع كجكد اختالفات كتشكييات عف ى-أنماط استخداـ األرض–المجالي 
إلى عكامؿ ليست اقتصادية ، مثؿ المعكقات الطبيعية كالبشرية ، التدخؿ السياسي في شكؿ 

 تخطيط المدف...، كؿ ىذه العكامؿ تسبب تشكييات في دكائر المتراكزة.
 " M.Davie -موريس ديفي" لمكثير مف النقد ، فقد انتقد "بيرجس"لقد خضعت نظرية 

(PP 137-161،1937،Maurice R Davie) "أف المنطقة المركزية ليست دائما  :بقكلو "بيرجس
دائرية الشكؿ، فاالستعماالت التجارية مثال تمتد عمى طكؿ محاكر شكارع المدينة، كلذا فميس مف 
الضركرم أف يككف قمب المدينة دائرم الشكؿ، كالصناعية ال تقتصر كجكدىا عمى المنطقة 

نما تتكاجد بجكا ر خطكط السكؾ الحديدية كبجكار األنيار لالستفادة مف المياه، االنتقالية كا 



 انفصم انثبوي

 انمديىت كمجبل نهدراست

 

9< 

 

كالمساكف القديمة ال يقتصر كجكدىا عمى المنطقة بعينيا بؿ تتكاجد في مختمؼ ارجاء المدينة حيث 
 يتجاكر القديـ كالجديد معا.

يا رغـ الفكائد التي حققتيا نظرية "بيرجس" إال أنو ال يزاؿ يثير تساؤالت عديدة لـ يقدـ ل
حميد  )إجابات مرضية، كما أنو ال يخمك مف ثغرات كنقاط ضعؼ يمكف تمخيصيا فيما يمي:

 (29-26، ص1999،خركؼ كآخركف
 التنكع في استخداـ األرض في نطاؽ كؿ منطقة كمدينة.-
 التحديد التعسفي لحدكد المناطؽ.-
 عدـ التحقؽ االمبريقي لنمكذج بيرجس.-
 محدكدية تعميمو. -
 ية الثقيمة الذم اعتبره بيرجس عاما تشكيو قد ال يككف كذلؾ في بعض المدف.مكضكع الصناع-
 ال تكجد الصناعة في المناطؽ االنتقالية فقط.-
 في كثيرة مف المدف يككف ثمة ارتباط بيف مكقع الصناعة كمساكف العماؿ ذكم الدخؿ المحدكد.-
 

  6 595. هويت لهومر القطاع نظرية 
 نظرية ليا تعرضت التي االنتقادات عمى فعؿ كرد 1939 يف النظرية ىذه ظيرت لقد

"  Hower Hoytهويت هومر" بو أتى جديد مفيـك عمى النظرية ىذه كترتكز، المتراكزة الدكائر
فأكضح أف تحديد سكنى القطاعات أك سكنى الطبقات االجتماعية يعتمد  الدكائر، لمفيـك كبديؿ

 انتشار أف األمر نياية في لو ليتضح الدخؿ، بمتغير طاعالق مفيـك ربط حيثعمى القيـ االيجارية، 
، كما يحكـ التركيب الداخمي لممدف ىك المعيشي كمستكاىـ األفراد لدخؿ يخضع السكنية المناطؽ

كليا خصائص مميزة عف القطاعات الطرؽ التي تخرج مف قمب المدينة في اتجاه االطراؼ، 
 استخداـكقيمتيا مما يترتب عمييا اختالؼ في كىناؾ فركؽ عف أسعار األرض المجاكرة ليا، 

 .األرض
 (P10،1939،H. Hoyt ):ىي أساسية قطاعات ثالث "هويت هومر" يميز جانب فإلى 

 : كيسكنو العماؿ ذكم الدخؿ المحدكد .المنخفضة اإليجارات قطاع -أ
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 : كيقطنو الجماعات ذات الدخؿ المتكسط. المتكسطة اإليجارات قطاع -ب
 : كيسكنو ىؤالء األغنياء.المرتفعة يجاراتاإل قطاع -ت

 استخداـ أنماط مف السائد النمط امتدادات ضكء في يتحدد الحضرم النمك أف "ىكيت" كيؤكد
 المحاكر طكؿ كعمى الرئيسية محاكر عمى متسارعا يككف المدينة نمك أف أكضح كما األرض،

 إلى األمريكية المدف بعض نقساـال متابعتو خالؿ مف ىي الباحث أفكار كخالصة ،مقاكمة األقؿ
 .كريشمكند فرجينيا منيابكليس، فرانسيسكك، كساف قطاعات

" تعرض إلنتقادات عنيفة، كلعؿ أكجو نقد يمكف أف يكجو إلى نظرية هويتإال أف اطار "
القطاع، ىك محدكديتيا كضيؽ نطاؽ تطبيقيا بسبب انطالقيا مف نمط ايككلكجي محدد يعكس كاقع 

فترة تاريخية معينة، كىي لذلؾ ال تختمؼ في ىذا المجاؿ عف نظرية الدكائر  بعض المدف في
" تغفؿ البعد التاريخي الذم يؤثر بشكؿ عميؽ في البناء هويتظرية "نالمتراكزة، حيث أف 

" أىمية ىذا البعد في الدراسات الحضرية، F.Hauserفرانسيس هاورزااليككلكجي، كقد أكد "
 تو عمى بعض المدف االكربية) كمندف، باريس كفيينا، استكيكلـ...(.حيث تبيف لو مف خالؿ دراس

" غير قادرة عمى تفسير البناء االيككلكجي، نظرا لعدـ استخداميا الشكاىد هويتإف نظرية "
التاريخية االيككلكجية السائدة، فإف ىذا ال يعني امكانية تطبيؽ ىذا النمكذج عمى كافة المدف نظرا 

 .(97ص،2007،عبد الحميد دليمي).التاريخية كااليككلكجيةالختالؼ الخصكصيات 
 
 5916. لمانو ا ك لهاريس المتعددة النويات نظرية 
 القطاع كنظرية المتراكزة الدكائر نظرية مف كؿ تعرضت بعدما أيضا النظرية ىذه ظيرت لقد

 مانأول كهاريس قد صاغ " ،1945 األربعينات منتصؼ في برزت كقد ،عديدة انتقادات إلى
Harris and Ullman  ” ، نكاة عمى يعتمد ال المدينة نمك أف مفادىا أساسية فكرة عمى كتعتمد 

كتفترض ىذه النظرية أف نمك المدينة يتـ مبدئيا مف خالؿ تطكير ، متعددة نكيات بؿ كاحدة
ذه ة حكؿ مركز المدينة، كتقـك ىينة، أك نكيات عدة كليس بالضركر استعماالت األرض حكؿ نكاة مع

النكيات كنتيجة لميجرة إلى منطقة النكاة، أك لقياـ صناعة متخصصة فييا، أك أم أمر آخر يساعد 
 .عمى قياـ حياة معينة
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 اسماعيؿ ):منيا عديدة أنماط عبر يتشكؿ المدينة نمك أف "ألمان ك هاريس "مف كؿ كيعتمد
 (64-63ص ،2004قيرة،
 المدينة. مركز كالخدمات الرئيسية في التجارية النشاطات نكاة*
 .الخفيفة كالصناعات الجممة تجارة نكاة*
 .المدينة أطراؼ عمى الصناعات نكاة*

 كتخصصاتيا التاريخي كتطكرىا المدف باختالؼ يختمؼ النكيات تعدد مسألة أف يعتبر كما
 دخؿ) الدخؿ بمسألة النكيات ىذه حكؿ السكنية المناطؽ تكزيع ربطا أخرل جية مف، المختمفة
 (.األفراد

 " اربعة عكامؿ تتداخؿ كتعمؿ معا لتككيف النكاة، كىذه العكامؿ ىي : اولمان كهاريس كلقد حدد "  
 بعض النشاطات االقتصادية تقتضي كجكد خدمات خاصة فمثال تجارة التجزئة تقتضي سيكلة-1

، أك صناعة تحتاج إلى أراضي كاسعة، كما تحتاج إلى خدمات في الكصكؿ إلى مكاف ىذه التجارة
 السكؾ الحديدية. 

إف ىذه النشاطات تتجمع معا لتستفيد مف خدمات بعضيا البعض كما ىك الحاؿ في المنطقة -2
 المركزية.

إف بعض النشاطات ال يمكف أف تجتمع مع بعضيا عمى صعيد كاحد، كمف ثـ ال يمكف أف -3
ذكم الدخؿ العالي، معا، مثال البضاعة الثقيمة ال يمكف أف تتجاكر مع المناطؽ السكنية ل تتجاكر

 كليذا ينشأ كؿ منيا في منطقة بعيدا عف اآلخر عمى شكؿ نكاة مستقمة.
بعض النشاطات االقتصادية كالمستكدعات كتجارة الجممة مثال تحتاج إلى مناطؽ كاسعة كلذا -4

البد ليا مف اراضي رخيصة، لذا نجد انيا تتجمع في المناطؽ ذات األثماف المنخفضة في 
 .(p237-247،0=90،Harris.C.D.and .E Ulman).نةيالمد

القطاع،  ،المتراكزةت الدكائر )نظريا الكالسيكية اإليككلكجية لمنظرية عرض خالؿ مف
 النظرية كالقضايا المقكالت مف مجمكعة إلى يستند اإليككلكجي التصكر كأف يتبيف النكيات المتعددة(

 دراسة كيفية في تصكرا الكالسيكية يككلكجيةاإل النظرية تقدـ اإلطار ىذا في، الخ...كاإلمبريقية
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 االجتماعية الحاجيات كتزايد الريفية كاليجرة النمك لتأثيرات يخضع الذم الحضرم المجتمع كتطكير
 .مستكياتيا بكؿ

 في اإليككلكجية العمميات عمى تعتمد كالقطاع النكيات نظرية مف مثميا النظرية ىذه إف
 (207ص ،1989،بريز جيرالد):التالية المتغيرات الؿخ مف كالتنمية  الحضرم التغيير

 :التركز -أ
 المناطؽ في تأثيرىا ك المناطؽ تغير إلى يؤدم مما كالخدمات األنشطة تكدس أك تركز كيعني

 الزيادة نحك الميؿ أنو عمى إليو ننظر أف يمكف بالتالي ك، حسابيا عمى تتسع كالتي المحيطة
 .المدينة أجزاء في لتكطيفكا اإليككلكجية لمكحدات العددية

 :التشتت -ب
  إشباع في كاالقتصادم االجتماعي مدلكليا يفقد بحيث اإلشباع مرحمة عند األنشطة تتركز أف كىك

  مف أخرل كأجزاء أماكف إلى االنتقاؿ إلى يدفعيا الذم األمر المتنامية، االجتماعية الحاجات
 .تنميتيا قصد المدينة

 إلى يؤدم التركز كاف فإذا ،الفيزيقي النسؽ تكازف عمى تساعدنا عمميتاف كالتشتت فالتركز
 .كالسكف األنشطة تكزيع في التكازف إحداث إلى يؤدم التشتت فإف اإلنتاج زيادة

 عبر السكاف تكزيع في التكازف عف العمميتيف ىاتيف خالؿ مف نبحث أف يمكف ىنا كمف
 فيؿ ، لمدينةا عبر كاألنشطة كالسكنية السكانية الكثافة مقياس خالؿ )بسكرة( مف الجزائرية المدينة

 كأدكارا كظائفا تؤدم نطاقات تحتؿ األنشطة أف كىؿ ؟ السكاف تكزيع مع يتكافؽ المرافؽ تكزيع أف
 ؟ العمميتيف ىاتيف خالؿ مف المدينة نمت ككيؼ ؟ المدينة تنمية اتجاه في

 كمف جية مف المدينة، ىذه خؿدا التكطف في اجتماعية لجماعات الريفية اليجرة دكر بمعنى
 ؟ لممدينة معيف كاقع عف بعيدة معينة حركة ىناؾ ىؿ أخرل جية

 :والالمركزية المركزية-ت
  تتجمع فالمركزية، المدينة كتطكر نمك فيـ في ايككلكجيتاف عمميتاف كالالمركزية المركزية إف

  حكلو عادة كتككف نة،المدي مف معيف نطاؽ في المتشابية الكظائؼ ذات المؤسسات بمقتضاىا
 .كالتنقؿ لمنقؿ األساسية المحاكر
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 كالمجكء المدينة في الحيكية النقاط تركز إلى الكظائؼ أك األفراد ميؿ فتعني الالمركزية أما
 .لممدينة المستدامة التنمية في كتأثيرىا سيطرتيا عمى تحافظ بحيث المدينة مف معينة أماكف إلى
 :العزل أو الفصل -ث

 كالصناعات الراقية األحياء مثؿ حيزيا كانفصاليا ايككلكجية كحدات تجمع إلى يشير تنمكم بعد كىك
 الدخؿ ضكء في االجتماعية لمجماعات بالنسبة يتـ الفصؿ كىذا كالخدمات، كاألنشطة المختمفة
 .كظائفيا تماثؿ أك تشابو حسب فيتـ لألنشطة بالنسبة أما ،الخ ...كالثقافة كالمغة

 . ؟ كاألنشطة الكظائؼ في معيف لتخصص كفقا نمت أنيا فيؿ ىذا ضكء في -
 التماثؿ لخصائص كفقا يتـ لممدينة المختمفة المناطؽ إلى كالجماعات األفراد انتقاؿ أف كىؿ-
 .؟ كالتشابو
 ؟.فعالة كأدكات مدركس عممي لتخطيط كفقا ىذا كؿ يتـ كىؿ- 
 الحضرم التخطيط في اإليككلكجية اتالعممي دكر االعتبار بعيف تأخذ ال عشكائية بصكرة أـ-
 المستدامة ؟ كالتنمية

 :واالحتالل الغزو -ج
 ،كالتعمير التييئة أدكات مف أداتاف فيما الحضرية، البيئة تغيير في تستخدماف عمميتاف فيما

 أك منفصمة منطقة إلى جماعة انتقاؿ خالؿ مف يتـ خدمي أك سكاني تكسع إلى تشير فاألكلى
 عمى سيطرة إلى الغزك بمقتضاىا فيتحكؿ االحتالؿ أما ،األرض استخداـ في جديد نمط إدخاؿ

 .النشاطات أك السكف حيث مف المحتمة المنطقة
 عمييا اعتمدت التي األساسية األدكات الكاقع في ىي السبعة اإليككلكجية المتغيرات ىذه إف
مف  يمكف المتغيرات كىذه ،الحضرم المحمي المجتمع تنمية في الكالسيكية اإليككلكجية النظرية
 ىذه تكظيؼ في كالتعمير التييئة أدكات قدرة كمدل المستدامة بالمدينة، التنمية فيـخالليا 
 .الحضرم التخطيط عمميات في بآخر أك بشكؿ المتغيرات
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 :ةحديثال اإليكولوجية النظرية/ 3.2
 التهيئة في المتغيرات كأحد اإليكولوجي المركب:   

 فكرة عمى، اإليككلكجية النظرية إطار في المدينة لعقؿ الدارستيف حدثكفالم الباحثكف اعتمد
 كؿ تشمؿ أف يجب كأم نظرية سكسيكلكجية أخرل، اإليككلكجية النظرية أف كىي جديدة أساسية
، برزت األعماؿ ضمف مجمكعتيف: أعماؿ لباحثيف الذيف اىتمكا االجتماعية الظكاىر سمسمة

 ىذا عبر الجديدة اإلسيامات كلتبيافتماعية عمى حد السكاء، بالظكاىر االجتماعية كشبع اج
" A.Hawleyي ىاكل أمكس "ك "Quin ككيف " مف كؿ إسيامات نستعرض سكؼ المحدث جذالنمك 

  (209-207 ص ،1989،بريز جيرالد)." D.Duncan دنكاف" ك" Schnore شنكر "ك ،
 :المجالي والتوزيع العمل يمستق / أ

  عمى كتأثيره العمؿ تقسيـ إشكالية في الحضرية اإليككلكجية كضكعم"  Quinكوين  "يحصر
 لكؿ شامؿ إيككلكجي تحميؿ إقامة يمكف ال أنو "ككيف"  يرل أخرل جية مف، المجالي التكزيع

،  كالبيئة الجماعات بيف الجدلية العالقات عمى التركيز المقابؿ في يجب بؿ الحضرية، المشكالت
 المركز كمنطقة الحضرم المحمي كالمجتمع البيئة مثؿ جديدة ـبمفاىيكمعظـ اعمالو جاءت 

 (76 ،ص1984،الجكالني عمر فادية)أك المدينة العاصمة. الحضرم
 :الحضري المحمي المجتمع / ب

 النظرية بيف كصؿ حمقة الكاقع في ىي" A.Hawleyاموس هاولي" إسيامات أف إلى اإلشارة يجب
 الصمة ذات المكاضيع مف جممة عمى تركز أنيا اعتبار ىعم كالمحدثة الكالسيكية اإليككلكجية

 :كىي
 أنفسيـ عمى األفراد يحافظ خالليا مف التي الكحيدة الطريقة ىك اإليككلكجية مكضكع إف -

 .التغير دائمة بيئة داخؿ
 .التحميؿ كحدة المحمي المجتمعيشكؿ  -
 كليس كأفراد. الجماعات في أعضاءك األفراددراسة  -
 .لمكانيا بالبعد االىتماـ -
 .الزمني بالبعد االىتماـ -
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 .كاألخالقية السيككلكجية العكامؿ بيف التكامؿ -
 .السائد القيمة بنسؽ ترتبط األنشطة -
 .كاالجتماعية -كالثقافية اجتماعية شبو -الحيكية الظكاىر بيف الفصؿ عدـ -
 P 392 ).اإليككلكجي التحميؿ في األساسية المكاضيع إحدل الثقافي التكيؼ اعتبار -

،1944،Hawley.A.H) 
" لدراسة المجتمع المحمي مف حيث كصؼ خصائصو، هاوليكلعؿ المحاكالت التي بذليا"

تحميؿ بنائو كاالتجاىات الكامنة في ىذا البناء، الكشؼ عف تأثير التغيرات الداخمية كالخارجية عمى 
ؿ إطار تنظيـ مختمؼ التجمعات السكانية، حيث ركز عمى دراسة أنماط تنظيـ إنساني مف خال

 الزماف االجتماعي كالمكاف االجتماعي. 
 :الحضري والتخطيط اإليكولوجي النسق / ج

  المجتمع لدراسة سكسيكلكجية" )ماكرو" نظرية صياغة " Schnoreشنور" جيتو مف حاكؿ
 التنظيـ تحميؿ إلى سعى حيث ،االيككلكجييف اىتماـ مجاؿ ذلؾ معتبرا ،(الحضرم كالتنمية

 .االجتماعية كشبو االجتماعية العالقة لدراسة اإلطار كاعتبره حكريةم كفكرة االجتماعي
 المرتبطة المتغيرات مجمكعة مف " D.Duncanدنكان "أبرزه الذم النظرم اإلطار يتككف

 كالبيئة ،كالتنظيـ السكاف :اإليككلكجي بالمركب أسماه ما كىك تبادلية كظيفية بطريقة بينيا فيما
، يؤدم  مف فكرة أساسية مفادىا أف التغير في كاحد مف ىذه المتغيرات حيث انطمؽ ، كالتكنكلكجيا

  (73ص ،2004قيرة، اسماعيؿ )إلى تغيرات تمس بقية المتغيرات األخرل.
 طبيعة فيـ في تساعدنا كالتي ،كالمستدامة الحضرية التنمية في أساسية محددات بالتالي كىي

 بأسمكب عمييا االعتماد يمكف الصفة بيذه ،دىايسك  الذم الحضرم التسيير كطبيعة ما مدينة نمك
 .كالزماف المكاف في نجاعتو مدل كقياس الحضرم التخطيط كأدكات بآخر أك

 ،الميني كالكضع السكنية المنطؽ تكزيع حكؿ بدراسة "دنكان" ك "شنور" مف كؿ قاـ كما
 بيف الفيزيقية افةالمس بيف ارتباط عالقة ىناؾ: بأنو  "بارك" فرضيةصدؽ   مف التأكد محاكليف

 .بينيـ فيما االجتماعية كالمسافة ،-المجاؿ–مناطؽ اقامتيـ في المدينة   في كتكزيعيـ الجماعات
 : يمي ما إلى تكصال كلقد
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 كالمسافة المكانية المسافة بيف االرتباط تفسير عمى يساعدنا اإليككلكجي التحميؿ إف -
 .االجتماعية

 في كاالختالؼ كاالقتصادم السكسيكلكجي لكضعا مؤشرات خالؿ مف االرتباط ىذا يقاس -
 .المينة

 .كاالقتصادم السكسيكلكجي بالكضع يرتبط اإلقامة مقرات تركز إف  -

 البحث بيف كالصمة االرتباط عالقة عمى البرىنة إلى الدراسة ىذه تكصمت ىنا كمف
 PP 493-503،1955 ).ثانية جية مف االجتماعي التراتب كنظرية جية مف اإليككلكجي

،Duncan.B) 
 إلى المكجو الكبير النقد بعد الحقة فترة في المحدثة اإليككلكجية النظرية ظيرت لقد إذف
 خالؿ مف الحضرم لممجاؿ كتحميميا دراستيا في األخيرة ىذه بذلؾ مطكرا الكالسيكية، النظرية
 .جياإليككلك  كالمركب اإليككلكجي النسؽ أىميا مف جديدة، معرفية كمقكالت أنساؽ إدخاؿ

  الحيكية الظكاىر أك المتغيرات بيف القائمة العالقات لدراسة كأداة ستعمؿا اإليككلكجي فالنسؽ
 بالظكاىر جكىريا ترتبط األخيرة ىذه كدراسة (،إلخ...ؿاإلحتال الغزك، التكافؿ، المنافسة،)   

 (31،ص1986، عكض حنفي السيد).االجتماعية
 ،الحضرية المتغيرات مع تكيفا أكثر كأصبحت ةاإليككلكجي النظرية بالتالي تطكرت كلقد

 تشكمو التي كىي بعالقاتيا تتأثر االجتماعية التشكيمة في كعضك الفرد إلى تنظر أصبحت كىكذا
 .منعزال فردا ليس بالتالي فيك ، كتييؤه

 إلى بالتالي كتنظر المكاف عمى تركز كانت كالتي اإليككلكجية الدراسات في نكعية قفزة كىذه
 مف تعتبر جديدة، نكعية فكرة إلى لتنتقؿ إال، ليس المكاف طبيعة نتاج أنيا عمى الحضرية كؿالمشا
 مع كفاعميا كبناءىا الجماعة طبيعة عف ناجمة أيضا أنيا عمى االجتماعية المشاكؿ ىذه خالليا
 .الجماعية المشاركة أىمية تظير كمنيا اإلجتماعي، الكسط
 الحضري المجال تغير في أساسي كميكانيزم الثقافي البعد:  

 في( الرمكز ك المشاعر)الثقافي العامؿ أىمية عمى التأكيد جيتيا مف النظرية ىذه حاكلت
البشرم، فقد جاءت لتعديؿ الرؤية االيككلكجية مف خالؿ تقديـ كجية نظر  السمكؾ كجيوت تحديد
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بيئتيـ، يخمقكف كتعدلكف أخرل، تنطمؽ مف حقيقة مفادىا بأف األفراد في تفاعميـ مع اآلخريف كمع 
حميد خركؼ كآخركف،  )الثقافة التي تضـ القيـ، المعتقدات، المعايير التي تحكـ الفكر كالتفاعؿ.

  (46، ص1999
عف استخداـ " Firey فيري" دراسة نجد الثقافية، بالعكامؿ اىتمت التي الدراسات أىـ كمف 
عض المناطؽ تميؿ إلى مقاكمة حيث حاكؿ تحديد األسباب التي جعمت ب، بكسطف في األرض

الضغكط االقتصادية، كالمحافظة عمى استقرارىا بعض الشيء لفترة زمنية طكيمة، كىكذا اتضح أف 
ثقافية تستند في تفسيرىا لمكاقع الحضرم بكؿ أبعاده كتعرجاتو إلى -النظرية االيككلكجية السكسيك

  (P ،1947،Firey. W 081-089 )المتغيرات الثقافية.
 النركيجي المحمي المجتمع الحراؾ الجغرافي في دراسةعف  "Jonassen جونسن" ؿأعماك 

كىما  عمى عامميف اساسيف لتفسير ىذا الحراؾ، الدراسات ىذه استندت كلقد ،نيكيكرؾ مدينة في
 (19،ص1989 بريز، جيرالد).الحضرم الكاقع في تفسير الثقافية المتغيرات األعماؿ التقميدية ك

 سديف" ك،  " H.Watt واط "ك"L.Kuper  كيبر"  مف كؿ بيا قاـ التي ةالدراس نجد كما
R.Davies  "كلقد قدمكا في إفريقيا جنكب في (دكرباف) بمدينة اإليككلكجي كالتنميط العزؿ حكؿ ،

تحميميـ ليذا البعد صكرة عف تأثير القرارات السياسية عمى التنمية االيككلكجية المخططة في 
 ( لمدراسة الزمني اإلطار في) إفريقيا بجنكب العنصرم التميز سياسة أف أكضحكا حيثدكرباف، 

 بالنسبة السكنية المناطؽ أف إلى إضافة البيض، المساكف عف الزنكج لمساكف كاضح بعزؿ يقـك
 ذلؾ كفؽ كالمكاصالت، لمنقؿ األساسية المحاكر عف كبعيدة ىامشية مناطؽ الغالب في ىي لمسكد

 ،1984الجكالني، عمر فادية ).كاالحتالؿ الغزك عمميتي إلى ستمراربا معرضة السكد فمناطؽ
 (69-65ص

 نمط تحديد في السائدة الثقافية القيـ أىمية إبراز إلى األخير في الدراسة ىذه تكصمت كلقد
 ثقافي.-الحضرية، كما تؤكده نتائج "فيرم" كتدعـ التصكر السكسيك األرض استخداـ
 اإلجتماعية المناطق تحميل:  

اىتـ عمماء االيككلكجيا خالؿ العشريات الثالث الماضية بتنقيح كتعديؿ التصكرات النظرية 
 في الكمي التحميؿ اتتقني عمى فأكثر أكثر اإلعتماد خالؿ مف كطرؽ البحث االيككلكجي، 
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 "مف كؿ طكرىا التي النماذج استخداـ عبر خصكصا اإلجتماعية، المناطؽ كتحميؿ الدراسات،
، لدراسة التبايف العشريف القرف مف كالخمسينات األربعينات في " Bell ليب "ك" Shevkyشيفكي

االجتماعي كالمسافة االجتماعية، كلقد درسا البناء االجتماعي الحضرم مف خالؿ المككنات 
 (P 65-69،0=99،Shevky.E .and Bell .W )التالية:

 الرتبة االجتماعية )المينة، التعميـ، االيجار(.-
 )الخصكبة، عمالة المرأة، إقامة االسرة النككية(.التحضر-
 العزؿ العنصرم)التعرؼ عمى التمركز الساللي أك جماعات األقمية في احدل مناطؽ المدينة(.-

 ه إلى تغير تغير  لتعقد المجتمع الذم يؤدم نتاج إال ىي ما المدينة أف لىأيضا إ أشاراقد  ك
 :خالؿ مف التغير ىذا مسار كحددا ،المدينةب لحياةا
 .الميني البناء تعقد- 
كنمط اإلنتاج  -االجتماعي البناء -نمط التغير بالمجتمعفي التنظيـ اإلنتاجي)إبراز  تحكؿال- 

 .الصناعي(
 .السكانية التركيبة تغير- 

 االجتماعية الرتبة كىي التغير مؤشرات اشتقا العاممي، التحميؿ لمقياس باستخداميما ك
 النساء معدؿ ارتفاع)المتغيرات خالؿ مف المدف بدراسة أىتما كما ،العنصرم كالعزؿ كالتحضر
 .(التممؾ كثافة إنخفاظ، الكالدات معدؿ إنخفاظ، العامالت

 مؤشريف أحسف أف إلى تكصال ،(العاممي لتحميؿ)ا المقاييس االحصائية المعقدة كبإستخداـ
 P62-66،0=<7،Bardo, J,W ).النككية كاألسرة الخصكبة معدؿ ىما عف ىذا التغير، يربمتعل

and Hartman, J.J) 
  كدراسة البحث في اعتمدتو التي العمراني النسيج تحميؿ كطريقة الدراسات ليذه كاعتبارا
  الحضرم التغير فيـ في الميمة األدكات مف المنيج ىذا اعتبار فيمكف الحضرية، المناطؽ

 ،المتجانسة كغير المتجانسة طؽالمنا تحديد عمى المساعدة اإليككلكجية المتغيرات كمعرفة
 ؟ أبعاده بكؿ الحضرم، التغير ـلفي مفتاحا الطريقة ىذه اعتبار يمكف يؿف- 
لى -  الحاضر؟ كقتنا في اعميي االعتماد يمكف مدل أم كا 
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  :لمحياة كأسموب الحضرية/ نظرية لويس ويرث 9126
 مساىماتو عبر يدامتزا اىتماما"  L.Wirth ويرثلويس "  لدل الثقافي البعد شكؿ لقد
 كاف كلقد ، كالنظر إليو كمتغير أساسي في عمـ االجتماع الحضرم،المدينة لفيـ محاكلة في الفكرية
 االنطالقة ككانت (،الحياة في كأسمكب الحضرية :)المتميز كتابو خاللو مف 1938 سنة ذلؾ

 كالالتجانس نسبيا، العالية فةكالكثا ،الحجـ بكبر يتميز مجاال المدينة اعتبار ىي "ويرث "لػػػ بالنسبة
 كبشخصية المدينة داخؿ الحياة بطبيعة ترتبط الثالث الخصائص كىذه )التغاير(،األفراد بيف

 (117-115 ص ،1980 ، عياش أبكعبد االلو  ).أفرادىا
ال تعبر الحضرية عف الحجـ،  ىي أسمكب حياتي "ويرث" مف كجية نظر الحضرية إف

ما تتمثؿ في القدرة عمى تشرب نمط الحياة الحضرية كالتكيؼ ك كاقع الكثافة، الالتجانس، بقدر 
 يي، ف(PP 1-24،0=;=،L.Wirth)البناء كالتنظيـ االجتماعي القائـ لو سماتو كخصائصو

 الكاقع مع كالتكيؼ كمستكياتيا، أبعادىا بكؿ الحضرية الحياة لنمط االستيعاب عممية باألساس
 .يميزه الذم كالتنظيـ االجتماعي
  مف عددا طرحت الحضرم، المجتمع لتطكر دراستيا في أنيا يبدك النظرية ىذه خالؿ فمف
 الجماعات بيف المتجانس التكزيع مف نكعا لتحقيؽ الحضرم المجاؿ تنظيـ عمى المساعدة األدكات

 .االجتماعية
 عتبارا عمى كالالتجانس كالكثافة الحجـ المذككرة الثالث المتغيرات عمى النظرية ىذه كتعتمد

 .الحضرية التنمية طبيعية دراسة في أساسية أدكات أنيا
 ؟ بالمدينة المحمية التنمية فيـ في محددا المتغيرات ىذه اعتبار يمكف مدل أم فإلى -
 األدكات عبر المستدامة التنمية كتحقيؽ المدينة تخطيط في عمييا االعتماد يمكف كىؿ -

 ؟ ىذا كبحثنا دراستنا مجاؿ في المساعدة
  :والثقافي اإليكولوجي التغير ودراسة الريفي المتصل/ نظرية 112

 الحضرم المجتمع مف مجتمعية ثنائية النظرية ىذه صاحب"  Redfield فيمدرد" كضع
 تحديد إلى سعى،  اإليككلكجية الثقافية النظرة منطمؽ كمف (الفكلؾ)الريفي المجتمع كاآلخر
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ي القيـ، المعتقدات، السمكؾ، درجة التخصص ف :كفيـ التغيرات  المجتمعيف مف كؿ خصائص
 .الحضرية الحالة إلى الفكلؾ مف المجتمع تحكؿي كتقسيـ العمؿ(، كالتي تحدث عندما

 يككناف بمقاطعة مجتمعات أربع عمى أجراىا مقارنة دراسة عمى النظرية ىذه كتعتمد
 كضع كقد، ضريةالح مصاحبات ككذا التحضر درجة قيست التي المتغيرات درس إذ بالمكسيؾ،

 كؿ كخصائص االجتماعية األنظمة تعقد درجة عف يعبر متصؿ عمى المجتمعات تمؾ "ردفيمد"
، التحضر لقياس متغيرات عشرة صياغة إلى كالمقارنة التحميؿ بعد األخير في تكصؿ حيث منيا،
  (20- 39،ص1982،الخكلي حسف):حسب الجدكؿ التالي كىي

 " :ردفيمدياس التحضر حسب "(: يمثؿ متغيرات لق01رقـ )جدكؿ 
 مجتمع محمي حضرم ارتباط أكثر مجتمع فكلؾ ارتباط أقؿ 

 X + X  العالـ الخارجي
 X + X  التبايف

 X + X  تقسيـ العمؿ
 X + X  تطكير اقتصاد السكؽ

 X + X  كجكد تخصصات مينية

 X  X + البعد عف الركابط القرابية
 X + X  االعتماد عمى المؤسسات الرسمية

 X  X + التمسؾ بالعقيدة
 X + X  االبتعاد عف العادات كالتقاليد

 X  X + التسامح كالتأكد عمى الحرية الفردية

 
 كأدكات أنساؽ كضعت أنيا أيضا يتضح النظرية ىذه مضمكف عمى التعرؼ خالؿ فمف

 معينة صخصائ عبر المجتمع تدرج خالؿ مف كالريفي الحضرم الكاقع كتشخيص التنمية لتحسيف
 .الحضر مجتمع إلى الريؼ مجتمع مف
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 مجتمع تخمؼ أك تقدـ عمى تدؿ التي المتغيرات بعض قدمت أنيا ىك اإلنتباه يمفت ما كلعؿ
 أساسية مفاىيـ ثالث لنا تقدـ فإنيا ذلؾ إلى بإضافة ،التحضر عف بعده أك اقترابو مدل كعمى ما

 :ىيك  كتككيناتو المجتمع طبيعة دراسة خالليا مف تتمكف
 .العممانية- 
 .الفردية- 
 .الثقافي التممؾ- 

  :المجتمعات جوبرج وتنوع/ نظرية 212
إف أنماط النمك الحضرم ليست بيذه البساطة التي يمكف معيا استخداـ نظرية كاحدة لتفسير 
نمك مدينة بأسرىا، لذا ظير االتجاه إلى النظر كؿ ىذه النظريات معا لتفسير نمك المدف كتطكرىا، 

تبر عمماء المدف المحدثكف أف النظريات السابقة ليست متناقضة بؿ ىي مكممة لبعضيا كاع
ع ىذه مدينة، كالحاجة ماسة إلى أخذ جميالبعض كيعبر كؿ  منيا عف مرحمة مف مراحؿ تطكر ال

 النظريات بعيف االعتبار عند تفسير النمك العمراني في المدف.  
 ساسيتيف ىما: أؾ بخاصتيف ميعا تشتر جإف النظر إلى ىذه يجد أنيا 

 .إلى أبعد مف أكائؿ القرف العشريف أنيا نظريات حديثة ال تعكد-
 .أنيا مبنية عمى دراسات كمالحظات مستمدة مف كاقع المدينة الغربية، ال بؿ االمريكية كحدىا-

نظريتو المشيكرة  1955عاـ  " Sjoberg.G جوبرج"كفي محاكلة لتفسير نمك المدينة كضع 
 ىما :أساسييف بعديف عبر اإلجتماعي البناء معالجة عمى تعتمد"، التي ينة ما قبؿ الصناعةمد"عف 
كال يكجد ىناؾ تخصص حقيقي في استعماالت األرض كالتنظيـ  ،المكاني كالبعد الزماني البعد

 ثالثة دراسة خالؿ مف، الداخمي لممدينة يرتبط بصكرة مباشرة بالتركيب االجتماعي كاالقتصادم
 (النامية) االنتقالية كالمجتمعات الصناعية قبؿ ما المجتمعات:  كىي المجتمعات مف عأنكا

 (48-47ص،1982،محمد محمكد السرياني).المتقدمة كالمجتمعات
 المتغيرات خالؿ مف كالريفية الحضرية الفركؽ بيف "ججوبر " زيمي النظرية ىذه ظؿ كفي

 :التالية
 .التكنكلكجي المستكل- 
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 .ظيميةالتن المعرفة- 
 .المدينة تحدثو الذم التأثير- 
 (100:،ص2004 قيرة، اسماعيؿ ).السائد االجتماعي النظاـ نمط- 

  :المحدثة الماركسية النظرية/ 312
  عمى كتطبيقاتيا األساسية الماركسية المفاىيـ إلى تستند فيي المحدثة الماركسية النظرية أما

  كالتي"  Castal كاستال" أبحاث خالؿ مف التجاها ىذا منبع فرنسا كانت كلقد ،المدينة كاقع
 (PP 61-62،0=;;،Loikine, J ):يمي ما عمى ترتكز

 .إيديكلكجيا تكجييات طياتيا في تستعمؿ الحضرية كالثقافة المجتمع مفيكمي إف -
 الفيزيقي إطارىا في إلييا النظر ينبغي كال ،لمظكاىر االجتماعي بالمحتكل االىتماـ ينبغي -

 .كحسب
 .الطبقي الصراع عف تفرعت مظاىر ىي الحضرية كالمجاالت المكاقع أف -
 .الجمعي االستيالؾ مع عالقة في اإلسكاف مشكمة معالجة يجب -
 االجتماعي التنظيـ طمبن عالقتيا كفي التاريخي سياقيا في الحضرية المسألة إدماج إعادة ينبغي -
 .الميبرالي النظاـ مع عالقتو في
 الحضرية كاألقميات الكبيرة كالبرجكازية االجتماعية كالجماعات العاممة بالطبقة اـاالىتم ضركرة -

 .إلخ... كالصراع
 كمف خالؿ قراءة المرتكزات لمنظرية الماركسية المحدثة يمكف طرح التساؤالت التالية:

 ؟ بالجزائر الحضرية التنمية مخطط في أثرت التي الكبرل السياسية التحكالت ىي ما-
  مرحمة في خاصة ،(خاصة الحضرم) التخطيط في تؤثر أف المنتيجة لمسياسة يمكف ككيؼ -

 التسعينات؟
 :نجمرشبل الحضرية الثقافة / نظرية412

،  االجتماعية النفسية لمنظرية ممثؿ آخر"  Oswald Spengler شبنجمر أوزفالد" يعتبر
 تأثير كاضح ليا كاف لتيا كىي -فيبر وزيمل– أفكار بعض تعكس المدينة عف أف كتاباتوحيث 
 . بأمريكا شيكاغك مدرسة عمى
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 في الثقافات ككؿ الحضرية الحياة إلى تشير المدينة تطكر مراحؿ أف "شبنجمر" كيعتقد
 الثقافية المدينة نشأة ألف الدكرة شكؿ تتخذ المدينة نمك مراحؿ إلى أف ذىب كذلؾ ،الغربية

 عمى بكقكفو كذلؾ، المجتمع في كالتدىكر نمكال مراحؿ عف يكشؼ كاضحان  نمطان  كتدىكرىا يتخذ
 المدينة أف "شبنجمر" اعتقد فمقد الصحي لممجتمع، النمك عف يختمؼ الذم الحضرم النمك مجريات
الركتيني  بالطابع تتميز حيث ،بيا يقيـ مف كطاقة كحيكية نشاط عمى إفساد تعمؿ عصره في الكبيرة
 كغير الزراعية مف الحياة نكع إلى المجتمع كيعكد دفالم تتدىكر بحيث قاسية، فييا الحياة كتصبح

 .ذاتيا إعادة تنظيـ عمى الحضرم النمك دكرة تعمؿ كىكذا المتمدنة،
 أخذت قد المدينة الغربية ثقافة أف "شبنجمر" يعتقد كاف "الغرب تدىكر" األساسي كتابو كفى

 إفساد عمى تنطبؽ الحضرية الحياة دكرة أفك  ، العشريف القرف بدايات منذ كالتفسخ التدىكر في
 طريؽ كعف ،المتبادلة البشرية العالقات عمميات عمى النظامي الطابع اختفاء عف طريؽ سكانيا
 (427- 422ص ص،1984،السيد العاطي عبد السيد)عاطفية كغير ركتينية العمميات ىذه جعؿ

 :التالية النقاط خالؿ مف الحضرية لمحياة االجتماعية النفسية الصكر عمى ركز يثح،
 .الحضرية الثقافة- 
 .كالمدينة الريؼ بيف التكازف عدـ- 
 .العقائدية كالركابط القيكد مف كاالنفصاؿ بالحرية المدينة تميز- 
 .كالذكاء كالفكر بالماؿ الحضرية الحياة ارتباط- 
 .الحضرية العقمية عمى التأكيد -

 :اإلقميمي المدخل/ نظرية 512
 حكؿ مركزة بمكاضيع األخيرة السنكات في كالسكسيكلكجية ركبكلكجيةثاألن الدراسات اىتمت

كالتي أصبحت كقاعدة لتخطيط مراكز عمرانية جديدة في المناطؽ النامية، كقد امكف  ، المدينة
 ،P 128،1980) المفيـك في تخطيط كبناء مراكز عمرانية في ىكلندا كمناطؽ أخرل تطبيؽ ىذا 

،Hartshorn.T)، يمي ماعمى  تتركز كالتي : 
 .الضكاحي -
 .الجديدة كالمدف السكنية المناطؽ تنمية- 
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 .الحضرية كالثقافة الحضرم كىكية كالمتركبكلية اإلقميـ- 
 .الحضرية الطبقات كثقافة الحضرم كاالجتماعي الثقافي الكسط- 
 .الحضرم التخطيط- 
 إلخ......الحضرية المشكالت- 

 الحضرية الحياة مف معيف جانب خالؿ مف أك بأكممو االجتماعي البناء عالجت كلقد
 .إيككلكجية ك سكسيكلكجية ككحدة حضرم إقميـ أك (ظاىرة)

 
 :كنظام المدينة/ نظرية 12..

 التخطيط منيا عانى التي كاالنتكاسات لإلخفاقات فعؿ كردة ىذه النظريات بعضظيرت 
 كتطكر االجتماعية كاتالحر  فتعاظـ ،كالتخطيط التكنكقراطي يالحداث التفكير طغياف بسبب

ذاتو،  التخطيط في ممارسة يرتغ عنو تمخض اجتماعي يرلتغ أدت كميا المدني تنظيمات المجتمع
كبالتالي  ،متكاممة تنظيمية ككحدة إلييا النظر يعنى كنظاـ الحضرية المدينة معالجة فإ فتبني فكرة

ف خالؿ حركة البضائع، تتـ العالقات كاالتصاالت بيف المدف بكاسطة ثالث طرؽ رئيسية: م
 كلقد كالسكاف، كمف خالؿ مدل كاسع مف شبكة االتصاالت)التحكيالت المالية كتيار المعمكمات(،

 المركر تخطيط في النظاـ استعمؿ حيث "شبوفر" الباحثيف مف العديد قبؿ مف فكرةال هىذ تستعمما
  .الطرؽ كشبكة

 النظاـ أسمكب باستخداـ لحضريةا البيئة درس فقد " John Forester فورسترجون " أما
، كيمكف النظر إلى المدف نكبات مختمفة األىمية البيئة ىذه لنمك المكجية الرئيسية المككنات لتحديد

في أنكاع مختمفة مف الشبكات، كتساعد الطريقة التي تنتظـ بكاسطتيا الشبكات مكانيا كتتداخؿ فيما 
شكؿ عاـ تتميز المدينة األكثر اتصاال مع غيرىا بينيا، في تشكيؿ أنماط التفاعؿ بيف المدف، كب

بمستكل أعمى مف سيكلة االتصاؿ، كيتكقع أف تككف أكثر أىمية، بحيث تشكؿ المدينة نقطة 
مركزية لنكع محدد مف التفاعؿ المكاني كاالتصاؿ، كبالتالي تعتبر طبيعة التفاعؿ المكاني بيف 

 (156، ص2010 ،كايد  عثماف أبك صبحة)المدف كأنماطو كمداىا عممية معقدة بشكؿ كبير.
 (P13،7111،Maouia Saidouni):يمي مافي المفيـك ىذا عمى االعتماد دكاعي بذلؾ كيحدد
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 محدكدية عند خاصة ) معالجتيا المراد الرئيسية العناصر تحديد عمى النظاـ أسمكب يساعد -1 
  (.اإلمكانيات

 االرتباط درجة كتقدير عمييا السيطرة كفيم التي العناصر عمى التركيز الباحث يستطيع-2  
 .بينيا الحاصؿ

 رسـ عمى الباحث تساعد أف شأنيا مف العناصر بيف الديناميكية العالقة ىذه معرفة محاكلة إف -3
 .العالقة ىذه طبيعية مستقبمية تكقعات 

 يف اإليجابية كالجكانب الحضرم التخطيط معالجة في النظاـ أسمكب أىمية يتبيف يلكبالتا
 عبر المدينة عف شاممة فكرة تحديد في كالمقاربة النظرة ىذه تساعدنا أخرل جية مف ،استخداماتو

 .تميزىا التي الحضرية الحياة لنمك المشكمة العكامؿ
 خالؿ مف المدينة دراسة في اإلمبريقية النظرية الجيكد القكؿ أف يمكنناما سبؽ مف خالؿ ك 
 مدارس بعد فيما شكمت كىامة نكعية إسياماتب قدمكا الذيف فكالباحثي المفكريف مف العديد دراسات
، كقد كجيت انتقادات كثيرة ليذه النظريات، كما خضعت لسمسمة متعاقبة مف التطكر  متميزة

 الزالتكالتعديؿ بحيث أصبحت األساس الذم يقـك عميو تفسير نمك المدينة الغربية خاصة، كالتي 
  .كأبعادىا المدينة عمـ فيـ في ساسيةاأل المرجعيات ىذا يكمنا إلى تعتبر

 
 تخطيط المدن6 نظريات  -9

إف المعطيات السابقة التي قامت عمييا نظريات نمك المدف سكاء ما ارتبط منيا بالشكؿ أك 
البنية أك العمميات االيككلكجية يمكف أخذىا بعيف االعتبار كمتغيرات يمكف قياسيا مف خالؿ البعد 

 نة مف المدف. يرة النمك الحضرم ألم مدالزماني كالمكاني لظاى
 الحضرية التجمعات ك كالعكاصـ المناطؽ لنمك تكجيو ىك المدف تخطيط أف نرل ىنا مف ك

 التطكر ىي المعاصر لمعالـ الكبرل فالخطكط المدف بيا يقـك تنسيقية بكاسطة دراسة األقاليـ، ك
  .(05ص ،1982: يؿأكز  ركبير )...االستقرار كعدـ الدائـ  التغير ك المستمر
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ركاد  بذلؾ فظير ، المدينة تخطيط في ىائؿ تطكر الصناعية صدر الثكرة عصر بداية فمع
 تـ الحديثة التي النظريات مف العديد ميالد أك نشأة إلى أدل كالعمارة، التخطيط ميداف في كباحثيف
 .كعيكبيا مناقشة مزاياىا مع الكاقع أرض عمى تطبيقيا
 سياسية، فيزيقية، جيكلكجية، جغرافية، جكانب تحقيؽ في )التخطيط(العمـ ىذا ساىـ قد ك

الجكانب  جميع تأخذ حيث تكنكلكجية، ك سمككية، ثقافية، اجتماعية، قانكنية، اقتصادية، مينية،
قامة المدف تخطيط عند االعتبار بعيف  .(643 ص، 1964، ممفكرد لكيس)المباني كا 

 كامؿ ك متكامؿ مجتمع في المتكازنة الشخصية يةلتنم محاكلة الحديثة المدينة تخطيط إف
 الضكضاء ك الممكث، اليكاء مف يتخمص أف مف لو البد المدينة الجميع، فساكف رغبات تمبية عمى
 الميني التخصص عمى المترتب الفراغ كقت أف كما أشعة الشمس، في الكاضح النقص ك القذارة ك
 أف يحاكلكف الحديثة المدف مخططي ليذا فإف الفرد، صالح في استغالال يستغؿ أف البد المدينة في

 الثمف باىظة أف الحمكؿ يعتقدكف أنيـ مف الرغـ عمى اإلنساف لحياة مالئما مكانا المدينة مف يجعمكا
 جديد مف بناءىا إعادة ك ىدميا ك المدينة تخطيط إعادة ألف ذلؾ الدكؿ، مف دكلة أم طاقة فكؽ ك
 .(179ص ،1987،عاطؼ محمد)المتحمسكف يتخيميا التي بالصكرة تنفيذه يمكف ال

 االجتماعي لمضبط كسيمة أنو حيث الحضرم النمك في المؤثرة العكامؿ مف التخطيط يعتبرف
 في كالتحكـ المدينة تغيير عمى تعمؿ التي العمميات لتمؾ ميـ عمـ كىك الحضرم، النسؽك 

 لمتغمب كسيمة ىك نو:أ حبيب حممي كحيد يرلك ، (215ص ،1976،جاسـ مناؼ متعب)نمكىا
 بالمكضكعات أساسا ييتـ الحضرم التخطيط، الحضرم النسؽ تظير داخؿ التي التناقضات عمى
 .(07ص، 1991،حبيب حممي كحيد)الحضرية األنشطة مف محددة مجمكعة تشمؿ التي

 ظركؼ تكفير بغية الحكافز ك لممدف الشامؿ بالتنظيـ االىتماـ إلى ييدؼ العمراني كالتخطيط
 كذلؾ ك التعمير، ك التييئة في تتمثؿ أدكات ك ىيئات طريؽ عف العمراني لإلنساف كالتنظيـ ةجيد

 لمدكلة الكبرل االقتصادية المرافؽ في تتمثؿ عامة، كضع إستراتيجية إلى التخطيط ىذا ييدؼ
 .(37ص،1996، محمكد سمماف حكاس).التراب خصائص كتراعي
 األرض كمية بيا يقصد ك األرض استخدامات أيضا، التخطيط عممية في يدخؿ ما كذلؾ ك

 تمؾ نقسـ أف يمكف ك مجاكرة، بحاضرة الحكاضر احدم نمزج قبؿ أف منيا اإلفادة يمكف التي
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 أف كما المساكف، ك المصانع ك التجارية، لممحالت األرض استخداـ: فئات 03 إلى االستخدامات
 السكنية لممساحات المئكية النسبة في يرتغ إلى المحمية يؤدم التقاليد ك العادات في التغيرات

 العائالت مف العديد تسكنيا أك منشآت كاحدة لعائمة منيا كؿ منفصمة مساكف في الستخداميا
 تدخؿ أخرل اعتبارات ىناؾ األرض استخداـ جانب إلى ك ،(183ص ،1974،الباقي عبد زيداف)

 طبيعة المائية، المصارؼ ك المجارم انحدار درجة ) ايككلكجية اعتبارات المدينة، كىي تخطيط في
 ليذه أف حيث الرياح، اتجاه :ىك الثالث االعتبار ككذلؾ ،قكتيا( مدل ك األرض أساسات التربة،
 ك المناطؽ استعماالت تحديد مكاقع في كمية تحكميا خالؿ مف المدف تخطيط في تأثير األخيرة
 .كغيرىا السكنية المكاقع أجؿ مف كذلؾ ك بأخرل، منطقة كؿ عالقة

 :Growth Poles -النمو أقطاب نظرية/ 19.
إّف الدراسة النمّك الحضرم كالتحّضر في البمداف العربّية كبقّية أجزاء العالـ، لـ تعتمد عمى   

كما أّف نمّك أعداد أحجاـ المدف، ليست في  ،مجّرد كصؼ الظكاىر المصاحبة ليما كالناجمة عنيما
مجّرد تغير كتبدؿ عشكائي، بؿ إف ىذه التغيرات كالتبدالت  نظر الكثير مف الباحثيف المختصيف

ترتبط حسب آرائيـ بقكاعد كقكانيف ك عكامؿ كمتغيرات تتحكـ باتجاىات كمقادير ىذه التبدالت في 
كلكي تغمؼ النظرة إلى المدينة بالغالؼ العممي، كحتى ال  ،خصائص المدف كالتجمعات الحضرّية

مجرد دراسات كصفّية قائمة عمى المالحظة  كأعدادىا كأحجامياف تبقى عممّية تفحص كدراسة المد
الساذجة، فقد طكر عدد مف الباحثيف مجمكعة نظريات كنماذج كقكاعد لتفسير العكامؿ المؤثرة في 

في مكاقؼ المدف كفي أحجاميا كأعدادىا، كفي الكيفّية التي تتكزع بيا ىذه المراكز الحضرّية 
 يا.أقاليميا كدكليا الخاّصة ب

 عمى تنصب آراؤىـ كانت الذيفك  ،النمك استراتجيات عمى تركز التي النظريات بيف مفك 
 إلى الكصكؿ ثـ كمف الحضرية التنمية تحقيؽ في( ، Growth Poles)النمك اقطاب نظرية تطبيؽ
 François كسبيرو فرانسكا " ، منيـ:اإلقميـ عمـك في المستدامة كالشاممة المكانية التنمية

Perroux" ،لويس دافين  "كLouis Davin"، هيرشمانالبرت  "ك Hirschman Albert" 
 نظرية تطبيؽ امكانية عمى تقتصر كانت فكارىـأك  ئيـآرا فأ ، حيث"J.Fridman فريدمان"ك، 
 الدكؿ تمؾ في الكبرل المدف مف العشرات كجكد ذلؾ في كحجتيـ ،المتقدمة الدكؿ في النمك قطابأ
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، العقاد محمد مدحت ).المستدامة ، كالشاممةكالمكانية الحضرية التنمية حقيؽلت اكأقطابن  نماذج تككف
 1(135 ص ،1980

أّكؿ مف كضع دعائـ ىذه النظرّية في سنة  "François Perrouxفرانسوا بيروكس " يعد
، كيتمخص جكىر ىذه النظرّية في كجكد منطقة أك أكثر مف المناطؽ الدكلة، تتمتع بميزات 1955

 صادّية ك اجتماعّية، كجغرافّية تجعميا محكران لمتنمية بالّنسبة لممناطؽ األخرل، كتؤثر فييامعينة، اقت
إلى أف تنمية ذلؾ القطب تؤثر عمى تنمية المناطؽ  بالقكؿ كيذىب، بحيث تجعميا تتجو إلييا دائمان 

في تحديد  التي تقع في نطاؽ نفكذه، كيمكف ليذا القطب أف يتسّبب بطريقة مباشرة أك غير مباشرة
  عبدااللو أبك عياش).العالقات بيف األنشطة اإلقتصادّية، كاالجتماعّية كفي طريقة تأديتيا لكظائفيا

 .(34ص، 1980،
عمى أقطاب النمّك تعبيران مشابيان إلى  " Albert Hirschmanالبرت هيرشمان " كيطمؽ

المناطؽ التي تظير فييا  ( كيقصد بيا تمؾGrowing Pointsحد ما في المعنى، كىك )نقط النمّك 
قكل ليا تأثير خاص في عممّية التركيز المكاني لمنمّك االقتصادم في الدكلة، كيصحب ظيكر 
ىذه) النقط( إنبثاؽ ظاىرة النمّك غير المتكازف سكاء بيف الدكلة كغيرىا مف الدكؿ، أك بيف اإلقميـ 

 PP.623-624 ،0=:8،Albert)كجيرانو، أك حتى بيف بعض الجماعات داخؿ اإلقميـ الكاحد

Hirschman). 
كيمكف القكؿ بأف كّؿ تكازف إقتصادم ديناميكي مرتبط بتكازف إجتماعي دينامكي أيضان، فإف  

تراكمي يحدث في األّكؿ، يرتد بالضركرة إلى الثاني، بمعنى أف التجديدات  اضطرابأم خمؿ أك 
تنعكس بال شؾ عمى العالقات  اعة مثالن التي تحدث في مجاؿ الصنالفنّية، كالتطكرات التكنكلكجّية 

 .(32ص، 1980،محمكد الكردم)االجتماعّية القائمة
 ،كنجاحيا النمك أقطاب نظرية تطبيؽ امكانية "J.Fridman فريدمان " راءكما دعمت آ

 قمة مف تعاني التي النامية الدكؿ في المستدامة الشاممة كالمكانية الحضرية التنمية تحقيؽ ثـ كمف
 (63-59ص،1988،العزاكم معركؼ جماؿ فالح):متداخمة تطكرية كمراحؿ بشركط الكبيرة فالمد في

 ذلؾ بيا يتسـ ايجابية عكامؿ عدة لكجكد الكاحد القطب مكانة بتعزيز تتميز: األكلى المرحمة -
 استيالكية سكقنا تشكؿ التي العالية السكانية كالكثافة الطبيعية المكارد كجكد مثؿ القطب
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 كىي ايجابية اثار االستقطاب لعممية تككف سكؼ كبذلؾ القطب، لذلؾ الجيد قعكالمك  كاسعة
  .االنتشار قكل عمى السائدة

 بصكرة بو المحيطكاإلقميـ  الحضرم لممركز الييكمي التركيب بتغير تتميز :الثانية المرحمة -
 تطكرال في مرغكبة حالة منيا كاحدة كؿ تمثؿ النكل متعدد ىيكؿ ظيكر إلى تؤدم تدريجية
 .كاالنتشار التشتت مؤثرات مف أقكل تككف االستقطاب مؤثرات فاف ذلؾ مع كلكف

 ليا كتصبح قميـاإل عمـك في كالتطكر بالتزايد االنتشار مؤثرات تأخذ كفييا :الثالثة المرحمة -
 تبقى ذلؾ مع كلكنيا المركز حكؿ الجديدة الحضرية كالتكابع النكل تشكيؿ في كاضحة اثار

 .قكتيا عمى تبقى التي االستقطاب ؤثراتم مف قكة قؿأ
 المناطؽ بذكباف كتتصؼ لإلقميـ الكظيفي التطكر عممية في األخيرة كىي :الرابعة المرحمة -

 المركز القتصاديات ،المكاني النسيج ضمف الحضرية المراكز بيف الكاقعة الحضرية غير
 Polarization) ستقطاباال بيف مؤثرات المكازنة فييا تتحقؽ التي المثالية الحالة كىي

Effect) االنتشار كمؤثرات(Effects (Spread ،ثـ كالأ الحضرية التنمية تحقيؽ ثـ كمف 
 . كالكطني اإلقميمي المستكل عمى الشاممة المكانية التنمية بمكغ

كبذلؾ ، أقرب إلى نظرية المكاف المركزم "فيردمان "في ىذا الصدد يمكف اإلشارة إلى أفكار
 التييئة أدكات مف أداة كأصبحت الصناعية النشاطات تقسيـ أساس عمىظرية ىذه الن تطبق

 كتأثيرات فرازاتإ مف يحدثو كما االستقطاب مفيـك عمى مركزا الدكؿ، مف العديد في كالتعمير
 .كخارجية داخمية
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أىمية أكبر، ألنيا تؤثر مكاقع المدف النسبية لعمى الرغـ مف أىمية مكضع المدف، إال أف 
نظرية  كتركزكعمى نمكىا، كتعتبر العكامؿ الطبيعية ميمة في اختيار مكاقع المدف،  ياعمى كظائف

كاإلجتماعية  اإلقتصادية كأىميتو الفيزيقي المدينة لتمكقع المكانية المزايا عمى المكاف المركزم
 ذلؾ المدينة كأىمية انشاء مكقع ديدتح في لممكقع الطبيعية بالخصائص تيتـ حيث كاإلستراتيجية،

 (51-25ص، 1980الكردم، محمكد ).السكاني لممجتمع بالنسبة
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 Walterوالتر كريستالرااللماني " العالـ الجغرافي التي قدميا المركزم المكاف نظريةف

Christaller    " بيف فيو التي (،ألمانياالمناطؽ المركزية في جنكب  )عف 1933في كتابو عاـ 
عمى كجكد نظاـ ألنماط ككظائؼ مراكز العمراف، ككما تبيف أيضان مف خالؿ منيجو العممي 

أقترح أنو  استخدامو لقياسات مثؿ ىذه المفاىيـ كالمركزية لتتمثؿ نظريتو في العالـ الكاقعي، كقد
يتمثؿ في دراسة العالقة بيف تكزيع   ،يكجد نظاـ أك تنظيـ فكقي لنظـ مراكز العمراف كظيرانييا

مراكز العمراف كعدد كظائفيا كأحجاميا، أم شرح التنظيـ المكاني لمراكز العمراف كظيرانييا، 
 . (38P1،1992،Hartshorn.T)كبصفة خاصة مكقعيا النسبي كحجميا

 رية باألفكار التالية:كجاءت ىذه النظ
 تزداد القيمة االقتصادية بالقرب مف خط المدينة كمنطقة األعماؿ المركزية. 
  تزداد القيمة االقتصادية لممنشآت كالمحاؿ التجارية بالقرب مف مركز المدينة، خاصةن منطقة

 .األعماؿ المركزية
 لقيمة اإليجارية، ككمما بعدنا مف كمما اقتربنا مف مركز المدينة، كمما زادت العكائد االقتصادية كا

 .مركز المدينة كمما قّمت العكائد االقتصادية كالقيمة اإليجارية
 كفي النياية الفرؽ في عدد السكاف كمستكل المعيشة بالمدينة. 

كفي ضكء ىذه  كالمكاف المركزم كفؽ إطار ىذه النظرّية يعنى بو إبتداء المركز الحضرم، 
نظامان تسمسميان مترابطان مف األماكف المركزّية التي تتدرج في أعدادىا،  "كريستالر" استنتجالمفاىيـ 

كبما  ،في الشكؿ الذم يمكف لممنطقة التكميمّية أف تأخذه "كريستالر" كلقد فكر ،كأحجاميا السكانّية
فإف ىذه  ،(26صمرجع سابؽ،  الكردم، محمكد)كمتجانس أّنو كاف يبحث عف تكزيع متساك

 طبيؽ في الكاقع مع اىميتيا القصكل في ترتيب شبكة المدف داخؿ اإلقميـ.نظرية صعبة التال
 

 :الشريطية المدينةنظرية / 919
 طريؽ مكاصالت جانبي عمى كالمصانع السكنية التجمعات إنشاء في النظرية تتمخص

 تبنى النيايات، فرعية مسدكدة شكارع الطريؽ، ىذا مف كتتفرع طكيمة مسافات إلى تمتد رئيسي،
 .ببعضيا المدف يربط الذم الطريؽ الرئيسي امتداد عمى التجمعات ىذه تمتد ك المساكف، لياحك 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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لممدينة  المركزم الشكؿ إللغاء الفكرة ىذه برز الذم ،"متى سوريا" ىك النظرية ىذه رائد
 ." مصر في العرب برج مدينة " النظرية عمى تطبيقي ككمثاؿ
 :النظرية ىذه مزايا مف*
 . المدينة جانبي عمى الطبيعة جماؿ ك الريؼ ماؿج عمى الحصكؿ -
 . الكسط في المركزة الخدمات في الخانقة المركزية تفادم-

 إمكانية المركر مع بشبكة اتصاليا ناحية مف متكافئا تكزيعا السكنية األراضي تكزيع ضماف -
 .خمفية بحديقة مسكف كؿ تمتع
 :عيكبيا مف أما*
 .لطكليا المدينة سكاف بيف كالتآلؼ اإلرتباط تحقيؽ عدـ -
 بالنسبة لممنازؿ، ككذلؾ كغيرىا كالصناعة السكنية المناطؽ بيف العضكم الفصؿ تحقؽ لـ -

خمؼ اهلل )السكاف عمى سالمة خطرا كيعد لمضجيج مسار كىك رئيسي مركر طريؽ تكاجو
 1(83ص، 2005،بكجمعة

 
 : الحدائقية المدينة نظرية /919
 Ebenezerهوارد زارناب "طرؼ مف 1898 عاـ الحدائقية المدف فكرة لندف في ظيرت

Howard"، المنتظـ غير كنمكىا بالسكاف ازدحاميا ك الصناعية المدف قبح مف لما لمسو نتيجة ، 
 ق، 6000قدره إجمالي مسطح ذات كىي الذاتية، بكفايتيا تتمتع مدينة تخطيط فكرتو في كتتمخص

 PP71,72) نسمة ألؼ 32 المدينة في كيسكف ق 1000 مساحة لممدينة العمرانية يشغؿ المنطقة

،.534،Yves Chalas)، ىيك  المدف ىذه عميا أسسا تقـك ككضع: 
  . أخضر بحزاـ المدينة إحاطة-
 النظرية األرض فاستندت سعر ارتفاع كمحاربة كالشمس لمريح األمثؿ اإلستخداـ المدينة تناكلت-

 . ئمةعا كؿ خصكصية ك اإلجتماعية العزلة عامؿ إلى
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لإلنساف  يكفر أف يمكف التككينيف ىاذيف أم كالقرية، المدينة تساؤؿ عمى فكرتو "ىكارد" بنى-
 الحياة الالئقة أف كاستخمص كمزاياه عيكبو منيما لكؿ أنو، إلى كصؿ كقد ؟ الكاممة الحياة ظركؼ

 .القرية ك المدينة مزايا فييا تجتمع ظركؼ في إال تتكفر ال
 ىكارد أسسيا،Walwyn Garden -  الحدائقية كلكيف مدينة – ريةلمنظ تطبيقي كمثاؿ ك

 قاعدة ليا حيث أصبحت عالمية، أىمية لو تخطيطيا إنجمترا، شرؽ في تقع ، 1920 عاـ في
 في المعمارم المجاؿ كاإلنسجاـ عمى كحافظت لممنطقة، الكثير التكظيؼ تجمب قكية تجارية
 كتشمؿ المدينة حكؿ أخضرا كتشمؿ حزاما الجكرجية عمارةال ىك الرئيسي أسمكبيا الجديدة، البنايات
 .أيضا بحيرات
 (84-83 ص ،2005،خمؼ اهلل بكجمعة ):النظرية ىذه مزايا مف*
 مقكمات التخطيط مع كاألشجار، كالحدائؽ بالطبيعة المعركؼ الريفي الطابع انسجاـ -

 . كتجارية صناعيةكنشاطات  خدمية كفعاليات نقؿ كشبكة مدني مركز مف الجديد الحضرم
 .ذاتيا المدينة اكتفاء فكرة عمى كاإلعتماد ، قميمة السكانية كثافتيا -
 :كالتالي فيي العيكب أما*

  الركابط إلى انعداـ ذلؾ أدل أسرتو، مع اإلستقاللية لمفرد تتيح الحدائقية الغد مدينة أف فكرة -
 .الناس بيف اإلجتماعية

 ىذا أخرل لتغطي مدف فأنشأت كالعمؿ، السكف بيف الربط ىيراع لـ النظرية ىذه نفذت عندما -
 .النقص

 : الصناعية المدينة نظرية/ 119
بيا  المحيط كالريؼ الحضرية التنمية بيف تكازف عمؿ فكرة عمى النظرية ىذه اعتمدت

 ىذه النمك رائد كمراكز السكنية المناطؽ عف لعزليا المدف أطراؼ إلى الصناعية بالمناطؽ كالخركج
 عمى التي خططت الصناعية، المدينة فكرة 1917 سنة نشر حيث "جرانيز توني" ىك النظرية
 أما خضراء، طريؽ أحزمة عف كذلؾ الصناعية، المناطؽ عف كاإلسكاف الحضر فصؿ أساس
 .بيف اإلستعماالت لتربط استخدمت فقد الحديدية كالسكؾ الرئيسية الطرؽ

 .مصر في " الجديدة رمضاف مف رالعاش مدينة " النظرية ىذه عمى ككمثاؿ
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 (92ص ،2005،خمؼ اهلل بكجمعة):النظرية ىذه مزايا مف*
 .الصناعية المناطؽ عف اإلسكاف مناطؽ فصؿ -
 .سكناىـ مف بالقرب لمعماؿ جديدة سكنية مناطؽ تكفير -

 :لمعيكب بالنسبة أما*
 .السكاف إلييا يحتاج التي الرئيسية الخدمات قمة -
 البيئة. ىذه في تمكثال معدا ارتفاع -

 : الغد مدينة نظرية/ 219
بعممية  تتسـ كانت حيث األكلى، العالمية الحرب بعد ما مرحمة بعد النظرية ىذه فكرة جاءت

 الفرنسي المعمارم النظرية ىذه قكاعد فكضع، الحرب سببتو الذم الدمار بسبب السريع، البناء
 عبارة فيي، (PP 82-84،op,cit،Yves Chalas)1922عاـ  Le Corbusier"لوكوربيزي "

 مراكز الكسط في سحاب يتركز ناطحات عالية عمارات كسطيا في تحكم ضخمة شكارع عف
 خارج كفي زجاجية، خطط في شكؿ عمارات تكجد السحاب ناطحات كحكؿ الرئيسية، المكاصالت

 .الفيالت منطقة تكجد المدينة
بأنيا  تميزت حيث " المشرقة المدينة" وعمي كأطمؽ المدينة مخطط "يلوكوربيز " طكر بعدىا

 .المستقبؿ في بحرية تطكيره يمكف مقفؿ غير ىيكؿ ذات
 كأكد عمى كالريؼ المدينة بيف التزاكج عمى مبنية كانت الفرنسي الميندس ىذا أفكار فإف كمنو

 المكاصالت العمؿ ، )المسكف، كىي كظائؼ بأربع العمرانية المساحة فعرؼ الرئيسي، اإلمتداد
 .( كالجسدية الفكرية كالراحة
 :النظرية ىذه مزايا مف*

 .الخضراء المفتكحة كالمساحات الحدائؽ بزيادة المدينة، كسط في التكدس مف الحد -
 .األرض مف مساحات أقؿ الستغالؿ الرئيسي اإلمتداد استخداـ -

 :لمعيكب بالنسبة أما*
، خمؼ اهلل بكجمعة )السكاف فييا. كثافة يخفض أك المدينة مشاكؿ يحؿ لـ النظرية ىذه تطبيؽ فإف 

 (89 ص ،2005
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 :التوابع المدن نظرية/ 319
كقد  كبير، مركز بينيما يرتبط متباعدة، عمرانية خاليا تككيف أساس عمى النظرية ىذه تقـك

 .مباشرة بو اتصاليا يككف أك بالمركز، اتصاليا قبؿ منيا أكبر بمجمكعة الخاليا ترتبط
 ، 1920 عاـ النظرية ىذه كضع Adolf Rading " رادنج أودولف" ىك النظرية ىذه رائد

 أحمد الحميد عبد حسيف)1923 عاـ "هويتن روبيرت" ثـ ،1921عاـ " إنوين ريموند" كتبعو
 1(81 ص ،2005،رشكاف

ال  بحيث ألؼ 18 ك 12 بيف الضاحية سكاف حجـ يتراكح أف عمى النظرية ىذه اعتمدت
 األـ بكاسطة بالمدينة ربطيا يجب كلكف الصناعات، بعض تشمؿ دق ك داخمية مكاصالت تتطمب
 . مريحة ك سريعة مكاصالت شبكة

 (90 ص ،2005،خمؼ اهلل بكجمعة ):النظرية ىذه مزايا مف*
 مناطؽ في كقمة اإلزدحاـ الحركة سيكلة عمى يساعد المدينة، خارج الرئيسية الخدمات تمركز -

 .الخدمات
 طبيعي امتداد تعتبر الخضراء، المناطؽ ندرة مثؿ الصناعية، المدف يف المتكاجدة المشاكؿ حؿ -

 .الحدائقية لممدف
  :لمعيكب بالنسبة أما*
 .الرئيسية المدينة في لتمركزىا التكابع المدف في الخدمات قمة فيالحظ

 
 6 المعتمد لمدراسة المدخل النظري -9

ف التفصيالت بغرض تعمييا بصكرة إف النظرية عبارة عف تجريد لمكاقع، تختزؿ منو الكثير م
تقـك عمى افتراضات معينة كبناء عمى معطيات أساسية كتستند إلى أسس خاصة،  ىيأكسع، ك 

كليذا فيمزمنا النظر إلى المعطيات األساسية كاالفتراضات العممية التي بنيت عمييا نظريات نمك 
 المدف.  

كلت تخطيط كنمك المدف، كمف خالؿ استعراض أىـ المدارس كالنظريات التي تنالقد حاكلنا 
توسع المجال الحضري  "لمعالجة مكضكع: نظرياتأنسب ال نجد أف نظرية أقطاب النمك ىيذلؾ 
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نظرّية اقطاب النمّك  ءفي ضك النمّك الحضرم ألف  "، ومشروعات التنمية المستدامة بمدينة بسكرة
انت ميزة جغرافّية، أـ اجتماعّية، أـ مى عكامؿ مثؿ : كجكد ميزة نسبّية في المكاف سكاء أكعيعتمد 

ـّ استغالؿ ىذه الميزة، ككذلؾ قياـ عالقات تبادلّية بيف منطقة تاق صادّية، أـ كّؿ ذلؾ مجتمعان، ث
ف تنمية ذلؾ القطب تؤثر عمى تنمية المناطؽ التي تقع في نطاؽ أل قطب كالجزء محيط بيا،ال

رة أك غير مباشرة في تحديد العالقات بيف نفكذه، كيمكف ليذا القطب أف يتسّبب بطريقة مباش
 .األنشطة اإلقتصادّية، كاالجتماعّية كفي طريقة تأديتيا لكظائفيا

مكف تشبيو مركز المدينة بقطب مغناطيسي كنشبو مجالو المكاني كاالقتصادم مثال يك 
المركز باليالة  بالساحة المغناطيسية، كنشبو مسارات التنمية التي تقؿ كثافتيا كمما ابتعدنا عف

المغناطيسية، ككمما غيرنا المغناطيس األكؿ بمغناطيس أكبر اتسعت الساحة المغناطيسية، ككذلؾ 
االمر عندما نطكر التنمية بإنشاء صناعات أساسية جديدة محرضة كباعثة عمى التطكر فإف 

 الشاممة مكانيةكال الحضرية التنمية تحقيؽ ثـ كمف التنمية ستنتشر كالساحة االقتصادية ستتسع،
 لمدينة.ا في كالمستدامة

إف أنماط النمك الحضرم ليست بيذه البساطة التي يمكف معيا استخداـ نظرية كاحدة لتفسير 
نمك مدينة بأسرىا، لذا ظير االتجاه إلى النظر كؿ ىذه النظريات معا لتفسير نمك المدف كتطكرىا، 

ة ليست متناقضة بؿ ىي مكممة لبعضيا البعض كاعتبر عمماء المدف المحدثكف أف النظريات السابق
يع ىذه النظريات المدينة، كالحاجة ماسة إلى أخذ جمكيعبر كؿ  منيا عف مرحمة مف مراحؿ تطكر 

 بعيف االعتبار عند تفسير النمك العمراني في المدف.  
 ميعا تشترؾ بخاصتيف اساسيتيف ىما: جإف النظر إلى ىذه يجد أنيا 

 إلى أبعد مف أكائؿ القرف الحالي. ة ال تعكدأنيا نظريات حديث-1
أنيا مبنية عمى دراسات كمالحظات مستمدة مف كاقع المدينة الغربية، ال بؿ االمريكية كحدىا، -2

كلما حاكؿ عمماء االجتماع تطبيؽ ىذه النظريات عمى نفس المدف االمريكية في فترات تاريخية 
المدينة القديـ، كىذا ما جعؿ تطبيؽ ىذه النظريات سابقة كجدكا أنيا قاصرة كال يمكف تفسر نمك 

يقتصر عمى المدينة المعاصرة أك كما يقاؿ أحيانا) المدينة الصناعية(، كفي محاكلة لتفسير نمك 
 مدينة ما قبؿ الصناعة’نظريتو المشيكرة عف 1955عاـ  جويبرجالمدينة القديمة كضع 
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(153P،1955،Sjoberg.G)  عمى الغذاء كالمكاد االكلية التي تردىا ، التي تعتمد في كجكدىا
إلى  باإلضافةمف الخارج باعتبارىا مركز تسكيؽ، كتحكم فيما تحكيو الحرؼ الصناعية اليدكية 

الكظائؼ السياسية كالدينية كالتعميمية، أما المكاصالت فتعتمد عمى االنساف كالدكاب معا ، كال يكجد 
تنظيـ الداخمي لممدينة يرتبط بصكرة مباشرة ىناؾ تخصص حقيقي في استعماالت االرض، كال

بالتركيب االجتماعي كاالقتصادم، فمعظـ الشكارع ممرات ضيقة كالمباني غير عالية كىناؾ فصؿ 
األمر الذم يؤدم إلى تككيف حارت تحكم مجمكعات  ،كاضح في المساكف بيف فئات السكاف

اؼ المدينة بعيدة عف قمب المدينة سكانية مختمفة، كالطبقات الدنيا مف المجتمع تعبش في اطر 
"، أم أف بعض النطاقات الدائرية عند بيرجس" ىي عكس نظرية 'جوبيرجكمركزىا، كنظرية "

 ."جوبيرج" تككف مقمكبة عند"بيرجس"
" أثناء تحميمو لبعض مدف امريكا الجنكبية لنفس النتائج التي تكصؿ Schnoreكقد تكصؿ "

ة كقاؿ بناء عمى ذلؾ أف حاضر المدف في امريكا الالتينية يتفؽ " عف المدينة القديمجوبيرجإلييا "
 ،(P374،1965،Schnore.leo)’ما قبؿ الصناعة’" عف مدينة جوبيرجإلى حد كبير مع معطيات "

نظرا لقمة الدراسات لدل الغربييف عف المدف في العالـ الثالث كخاصة عف المدف االسالمية، كبناء 
تكافرت عف مدف شماؿ افريقيا كبعض مدف آسيا ظير لعمماء الغرب  عمى المعمكمات الضئيمة التي

نما تشبع إلى حد كبير مدف اكربا  أف ىذه المدف ليست كالمدف التقميدية في الدكؿ الصناعية كا 
الكسيطة لذا اطمقكا عمى ىذه المدف اسـ " مدف ما قبؿ الصناعة" كاصبحت "مدينة ما قبؿ 

العصر الكسيط، كالمدينة في العاـ الثالث التي نشأت دكف أف  الصناعة" ىي المدينة االكربية في
 تتأثر بدكافع االنتاج التي ترتبط بالثكرة الصناعة في اكربا.   

كمنذ أكاسط الستينات الميالدية ظيرت نظريات كنماذج عديدة ذات طبيعة كمية كتعتمد عمى 
ة، كمما يميز ىذه النماذج كالنظريات الحاسبات االلكتركنية )الكمبيكتر( لتفسير نمك المدف المعاصر 

الجديدة ىك زيادة تعقيدىا كاعتمادىا عمى العديد مف المتغيرات التي يمكف قياسيا، غير أف ىذه 
النماذج متخصصة جدا كقد يككف مف العسير تعميميا لتفسير التركيب الحضرم الكمي لنمك 

مى سبيؿ المثاؿ ىناؾ نماذج المدف، فيي تعالج جانبا كاحدا مف جكانب النمك الحضرم، فع
التي تفسر حركة السكاف بيف المدف، أك داخؿ المدينة الكاحدة كنماذج المحاكاة   Gravityالجاذبية
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Simulation   التي تعالج النمك المستقبمي لألحياء السكنية عمى ضكء الماضي التاريخي
يا الخاصة التي ، كمشاكؿ المركر أصبح ليا نماذج(P 70-78،1973،Herbert.D)لتطكرىا

تقيس تدفؽ الحركة المركرية كغيرىا، كبجانب ىذه النماذج كالنظريات التي تعالج جزئيات النمك 
الحضرم تبقى النظريات الكالسيكية لنمك المدف ليا مفعكليا الخاص كتطبيقاتيا المباشرة كذلؾ نظرا 

ذه النظريات قد يعتبرىا كمع أف البساطة في ىيدىا لمكاقع بصكرة مبسطة كسيمة، لبساطتيا كتجر 
البعض نقاط ضعؼ أال أف ىذه النظريات ال زالت مفيدة كتمثؿ طريقة سيمة لتميز استعماالت 
األرض في المدف كتحديد نطاقات عريضة ضمف احيائيا ليا صفات مشتركة، كما أف ليا قيمة 

 الكمية المعاصرة. عممية يمكف اعتبارىا نقاط استناد ينطمؽ منيا الباحث إلى مزيد مف التفريعات
 التخطيطية  العكامؿ مف جممة نتيجة نمكىا كاف إنما عفكم، بشكؿ كتتطكر المدينة لـ تنشأ

 المرتبطة السياسية كالعكامؿ باإلنتاج المتعمقة االقتصادية كالعكامؿ كالمكضع المتعمقة بالمكقع
 األجزاء في حتما يؤثر ةالمدين أجزاء مف جزء أم في التغيير عممية فإف بالتقسيـ اإلدارم، كمنو

 الجماعية التجييزات إلى الحاجة كازدياد الشكارع في االكتظاظ إلى يؤدم جديد فبناء منزؿ األخرل،
 .االجتماعية كالرعاية كاألمف الصحة لتحسيف كىذا خدمات، ك مف مرافؽ
إف استقرار الكاقع الذم بنيت عميو ىذه النظريات يعطينا فكرة كاضحة عف مجمكعة مف  

كثيقا بالشكؿ العاـ لممدينة،  ارتباطااألسس العامة التي تحكـ ىذه النظريات، إف ىذه األسس ترتبط 
كما ترتبط بالبنية كالنسيج الحضرم فييا، ككذلؾ بمجمكعة مف العكامؿ االيككلكجية التي تتأثر بيا 

 كىي: المدينة.
ذه النظريات قد يككف دائريا أ/ شكؿ المدينة: إف شكؿ الذم تأخذه المدينة مف خالؿ استقراء ى
قطاعات ممتدة  "، أكبيرجسعمى شكؿ حمقات أك نطاقات دائرية تنمك مف حكؿ المركز كما اقترح" 

" ، أك نكيات صغيرة مستقمة متناثرة عمى صفحة النسيج هويتبيف المركز كاالطراؼ كما صكرىا "
ىندسي سكاء أكاف دائريا أك  كؿ" ، كقد تأخذ المدينة أم شاولمان كهاريس الحضرم كما اقترحيا "

طكليا يحكم مركزا يمثؿ قطب المدينة يشغمو عميو القـك كيميو منطقة االطراؼ حيث تسكف الفئات 
 ".  جوبيرجالدنيا مف المجتمع، بمعنى أف لممدينة قطاعيف، مركز كاطراؼ كما اقترح ذلؾ "
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يو بنية المدينة باإلضافة إلى ب/ النسيج الحضرم: كالمقصكد بو النسيج العمراني الذم تقـك عم
التككينات العمرانية األساسية المتكاجدة فييا، شامال فف العمارة كالشكؿ العاـ الذم تقـك عميو 

 المباني كطرازىا .
ج/العمميات االيككلكجية: إف المدينة بمثابة كائف حي كعضكم لو نشاطو كحركتو كالتي تتـ عبر 

نما مجمكعة مف العكامؿ يطمؽ عمييا عمماء المدف إسـ تفاعؿ عناصره كيتحكـ في العالقة بي
"العمميات االيككلكجية" ، التي يمكف رؤية آثارىا في النمك الحضرم، كمما يجدر ذكره أنو ليس 
ىناؾ اتفاؽ تاـ حكؿ عدد العمميات االيككلكجية التي تؤثر في النمك الحضرم ، غير أف القائمة 

   Concentration" تشمؿ التركيز أك التجمع Mckenzie ماكنزيالتقميدية كما يصكرىا "
كالغزك   Segregation كالفصؿ  Centralization-decentralization كالمركزية كالالمركزية

 كيضيؼ بعضيـ إلى القائمة رحمة العمؿ اليكمية   Invasion-Siccessionكالتتابع 
Routinization. 

ا كتأثيرىا بيف مدينة ك أخرل تبعا لممرحمة كبطبيعة الحاؿ تختمؼ ىذه العمميات في حجمي
التي قطعتيا المدينة في نمكىا كازدىارىا، كىناؾ عكامؿ تؤثر في زيادة مفعكؿ ىذه العمميات أىميا 

فعامؿ المنافسة يمعب دكرا كبيرا في ، Mobilityكعامؿ الحراؾ   Competitionعامؿ المنافسة
الحضرم، فتركيب المنطقة الحضرية الذم يشمؿ زيادة عمؿ العمميات االيككلكجية في المحيط 

تكزيع السكاف كأنماط استعماالت االرض كالكظائؼ المختمفة التي تقـك في المدينة يقتضي قياـ 
 عنصر المنافسة إلى تنشيط العمميات االيككلكجية بصكرة أك بأخرل.

مف مكاف آلخر، أما الحراؾ فيرتبط بمدل تكفر طرؽ النقؿ كالمكاصالت كالقدرة عمى التنقؿ 
كىذا يؤثر بدكره عمى العمميات االيككلكجية عبر الزماف كالمكاف، كىذا ما يطمؽ عميو الحراؾ 

فيككف تأثيره قكيا عمى العمميات االيككلكجية  Social Mobilityالطبيعي، أما الحراؾ االجتماعي 
 المرتبطة بالنطاقات االجتماعية بالمدينة.

العالقات االجتماعية التي تربط الناس بعضيـ ببعض فكؿ مجتمع يتميز بمجمكعة مف 
عطائوكتسمح ليـ بتحكيؿ الكسط الطبيعي  كظيفة كمعنى، فكؿ مجاؿ مستغؿ ، مسككف، يحمؿ  كا 

قميال أك كثيرا، عالمة النشاطات االنسانية التي ترتبط بو، كىذا ما يصدؽ حقيقة المدينة بصفتيا 
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 يعكس بكضكح تاـ البناء االجتماعي الذم يمثؿ دعامتو، ، كمف ىنا فإف المجاؿبإتقافمجاال مشيدا 
كمف ثـ فإف تكطف الجماعات االجتماعية كالتجييزات أك ىيئات اتخاذ القرار ال يتـ بالصدفة، كأف 

 التجسيد المجالي لممدينة يقدـ العناصر الضركرية لدراسة تنظيميا االجتماعي.
ة بالتغيرات كالتحكالت التي تعرفيا لو عالق في المدينة الحضرم استيالؾ المجاؿإف ف

الحاجات السكانية، حيث أف ىجرة السكاف إلى المدينة تؤدم إلى زيادة الطمب عمى المساكف 
تساعا مما يؤدم إلى استيالؾ المجاؿ لتمبية إكثر أكالتجييزات كالعمؿ، كىذا ينتج مجاال حضريا 

  (27،ص 2012مرابط عبد الرحماف خميؿ، )ليذه الحاجيات.
 مف اليـك تتجسد فيي نشأتيا، منذ المدينة الزمت طبيعية خاصية كالتكسع النمك كاف ذاإف

 :مظيريف خالؿ
 كتعني السكانية الكثافة زيادة إلى يؤدم ما نسبيا، ثابتة المساحة تبقى لكف السكاف عدد زيادة 1-
 الحضرم   بالتكثيؼ العممية ىذه عمى يطمؽ ما كعادة المساحة، نفس في السكاف عدد زيادة

"Densification" ظيرت  عندما ةالماضي اتفتر  في "بسكرة"مدينة مجاؿ دراستا   عرفتيا كقد
 القانكنية لمكضعية سريعة كتسكية الفارغة الجيكب شغؿ فرض ما مشكمة الكعاء العقارم،

 .المدينة نمكزيادة  في ساىـ ما كىك نزاع محؿ كانت التي الخاصة(–)العمكمية لمعقارات
 ما السكاف، زيادة تفكؽ بكتيرة (مكرفكلكجي تغير) المساحة حيث مف السكاني التجمع دةزيا 2-
بمدية ) النطاؽ كتجمعات " بسكرة" مدينة كتشيده شيدتو ما كىك المبنية، المساحة زيادة إلى يؤدم

 شتمة وبمدية الحاجب(1
 التكثيؼ) رأسيا تتكزع يالت السكانية لمزيادة الحتمية بالنتيجة يتعمؽ فاألمر الحالتيف كمتا في

ذا (،الحضرم التمدد) أفقيا أك ،(السكانية الكثافة أرقاـ زيادة إلى يؤدم الذم  منذ المدف ميزة كانت كا 
 المكاني التكسع ظاىرة األخيرة السنكات في غمبت فقد ،  "agglomération" ىي الكثافة نشأتيا

 اإلقميـ . لمدينةا تشكؿ ك الثانكية التجمعات ضـ عممية ،(األطراؼ )تحضر
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 6ة وآثارها عمى المدنالحضري اتالتوسع أشكال -1
 6الحضرية التوسعات أشكال /11.

تنمك المدف مساحيا في إطار عالقة تحكميا اعتبارات كثيرة مف أىميا معدؿ نمك كؿ مف 
ض السكاف كاالنشطة االقتصادية أكال، كالظركؼ الطبيعية القائمة كالمكقع الجغرافي كطبيعة األر 

ثانيا، كطبيعة القيـ كالمفاىيـ االجتماعية ثالثا، كبناء عميو يتأثر نمك كامتداد الرقعة الجغرافية 
لممدينة باالعتبارات الثالث السابقة ، إال أف مساحة المدينة تختمؼ عف عدد سكانيا كذلؾ مف 

فإف أم تكسع في حيث أف مساحة المدينة ال تتناقص أبدا، بينما قد يتناقص عدد السكاف، كبالتالي 
تكجد جية تستطيع  األراضي الحضرية ال يمكف ألم مدينة التراجع عنو تحت أم ظرؼ، بينما ال

 منع حدكث تراجع في عدد السكاف في المدينة.
أف ترجمة النمك السكاني تظير في امتداد كاتساع مساحات المدف، كتأتي أشكاؿ االمتداد 

لبعد األفقي كالرأسي، كتعتبر البعد األكؿ األكثر أىمية كالزحؼ العمراني في بعديف اثنيف كىما ا
كتأثيرا في بيئة المدف، كذلؾ لما يصاحبو مف تأثيرات في البيئة المحمية، أما البعد الثاني كالمتمثؿ 

البحث عف زيادة مساحة  االثنيفبالبعد الرأسي فإنو يؤثر بشكؿ كبطريقة أخرل، كينتج عف 
عمالف بخطكط متقاطعة، فأحدىما كىك األفقي يأكؿ األرض، بينما األراضي الحضرية إال أنيما ي

يأتي عمى حساب  كؿ الثاني اليكاء حيث يتمدد باتجاه عمكدم، فالتكسع كاالمتداد األفقي غالبا ماأي
األراضي الزراعية ، كما يؤدم إلى تمكث البيئة المحمية ، أما التكسع الرأسي لممساحات الحضرية 

ليكاء كالعناصر الطبيعية األخرل، إذ يؤدم إلى تشييد المباني المرتفعة فيك يتـ عمى حساب ا
 كالمتعددة األدكار .

 أكد حيث ،الحضرم التكسع أشكاؿ حكؿ المدف تخطيط في المختصيف نظر كجيات تعددت
 كالمحاطة السيمية المناطؽ في الكاقعة المدف في يسكد الذم األفقي التكسع ىما شكميف بعضيـ

 كالتكسع ،العممية تمؾ مف تحد بشرية كأ طبيعية محددات فييا تكجد ال كالتي ،مكشكفةال بالمناطؽ
 طبيعية محددات فييا تكجد التي كأ العالية السكانية الكثافة ذات الحديثة المدف في السائد العمكدم

  (101،ص1964،حمدم القادر عبد عطيات).األفقي تكسعيا مف تحد بشرية كأ
 :ىي الحضرم لمتكسع رئيسة شكاؿأ ثالثة ىنالؾ فأ ءبعض العمما يرل بينما
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 ،سابقة خطة دكف مف الحضرية االرض لالستعماالت العمراني االمتداد ىك :العشوائي التوسع /أ 
 تمؾ قامةا  ك  كجكد في تساعد عكامؿ كجكد لمجرد االستعماالت ىذه تكقيع يشاء كيفما أم

 .االستعماالت
 
 

التكسع (: 01الصكرة رقـ )
 . الجزائرئي لمدينة العشكا

  المصدر:
www. al-fadjr.com  

2014 
 

 :عديدة اشكاال تتخذ كىي
 عند البناء كأ المدينة داخؿ مساحات بمأل يتـ ،المدينة عرفتو نمك بسطأ ىك :التراكمي الشكؿ 

 تنمك حيث بأطرافيا مقارنة مرتفعنا المدينة مركز في االرض سعر كاف ذاإ ،كأطرافيا مشارفيا
تراكـ معظـ النشاطات كالمرافؽ في كسط  ،األخرل تمي الكاحدة دائرية حمقات بشكؿ ةالمدين
 حميد صالح ).الكبرل مكسكك لمدينة الدائرم الحمقي التكسع ذلؾ عمى مثاؿ كخير ،المدينة
  (347-343ص، 1987 ،الجنابي

 
 (:02الصكرة رقـ )

مدينة التكسع التراكمي ب
 مكسكك .
   المصدر: 

www.lingotaxi.com 
2014 
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 المدف ىذه تندمج ثـ قديمة خرلأ مف بالقرب حديثة مدينة ظيكر ىك :النكل المتعدد التكسع 
 مثاؿ: مدينة صنعاء. (.متركبكليتانية (كبيرة مدينة مككنو

 
 (:03الصكرة رقـ )

 التكسع متعدد النكل
 لمدينة صنعاء 

 المصدر:
www.rda3.com 

2014 

 
 غير حضرية مجمعات إنشاء منيا اليدؼ متناثرة قفزات شكؿ عمى التكسع ىك :المتدرج التكسع 

نما المركزية، بالمدينة عمرانيا متصمة  المركزية المدينة كبيف بينيا تفصؿ خالية مناطؽ ىناؾ كا 
 مثاؿ: مدينة ابك ظبي. ، (147ص ،1980،كىيبة محمد الفتاح عبد)

 
 (:04رقـ )الصكرة 

 التكسع المتدرج لمدينة
 أبك ظبي
 المصدر:

www.rixontourdiary. 
com 
2014 

 
 
 مف ممتدة أشرطة شكؿ الحضرم التكسع مف عالنك  ىذا كيتخذ6 الشبكي وأ الخطي التوسع /ب

 دينة الرياض.مثاؿ: م ،المكاصالت طرؽ امتداد مع الخارج نحك المدينة مركز

http://www.rda3.com/
http://www.rda3.com/
http://www.rixontourdiary/
http://www.rixontourdiary/
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 (:05الصكرة رقـ )

 التكسع الشبكي
 لمدينة الرياض

 المصدر:
www.alriyadh.com 

2014 
  
 فضاءات تترؾ كقد كالمكاصالت النقؿ خطكط مع ايضا التكسع ىذا يمتد6 المحوري التوسع /ج

 فأ الإ الشبكي كأ الخطي الشكؿ التكسع مف النكع ىذا كيشبو االمتدادات، تمؾ بيف كاسعة
 صالح) كالمكاصالت النقؿ خطكط مع نجمينا شكال يككف الشبكي التكسع فأ ىك بينيما االختالؼ

 مثاؿ: مدينة ميالنك. (347-343 ص ،1987الجنابي، حميد
 

 (:06الصكرة رقـ )
التكسع المحكرم لمدينة 

 ميالنك
 المصدر:

www.living.corriere.it 
2014 

 
 غير اك مباشرة بصكرة الدكلة تدخؿ طريؽ عف التكسع مف الشكؿ ىذا يتـ 6 المخطط التوسع/ د

 إلى تيدؼ التي العامة كالخدمات بالمرافؽ، كتجييزه كتنظيمو الحضرم التكسع وتكجي في مباشرة
 مراعاة مع لمسكاف كالالئؽ ، المناسب السكف كلتكفر المتدىكرة السكنية التجمعات ظيكر عدـ

http://www.alriyadh.com/
http://www.alriyadh.com/
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 مدركسة منسقة خطة تكضع حيث (،كاالجتماعية االقتصادية) كالبشرية الطبيعية المدينة كؼظر 
 مثاؿ: مدينة دبي (30،ص2012،مرابط عبد الرحماف خميؿ)لممدينة الحضرم لمتكسع األبعاد

 
 (:07الصكرة  رقـ )

 التكسع المخطط
 لمدينة دبي
 المصدر:

www.tnaweer.com 

2014 
 
 
 

 

 عمى النحك التالي:  تتجمى أشكاؿ التكسع الحضرميرل آخركف أف  ك
 خارجيا اك لممدينة البمدية الحدكد ضمف كاقعة تككف قد حضرية نكاة الضاحية -:الضواحي -أ

 كاجتماعية اقتصادية بركابط المركزية بالمدينة الضكاحي كترتبط.الييا الكصكؿ يسيؿ بمسافة
 حقكؿ مناطؽ اك زراعية غير كمناطؽ طرؽ عبر المركزية المدينة مع كترتبط .يةقك  كثقافية
منطقة  عمييا يطمقكف الباحثيف مف عددنا جعؿ مما مختمفة اقتصادية أنشطة فييا كيمارس
 Combinaison de l'Action de" 1(385،ص1987الجنابي، حميد صالح)الكظائؼ

l'Amusement" 
 الكبرل الحضرية بالمراكز تحيط الحضرية المراكز مف كعةمجم ىي -: الحضرية التوابع-ب

 عدد  أساس عمى حجمية مراتب إلى تقسيميا " كيمكفVilles Satellites" التابعة تسمى المدف
 المحيطة كالمدف بمندف المحيطة الحدائؽ مدف كما .ككبيرة كمتكسطة صغيرة تكابع إلى سكانيا
 التكابع: مدف صفات مف ،(P38،1972،Hugn.D.Chout)المدف لتمؾ النماذج كنيكيكرؾ بباريس

http://www.tnaweer.co/
http://www.tnaweer.co/
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 ال التي الخدمات مف كثير في عنيا استقالليا مف الرغـ عمى المركزية لممدينة الشديدة حاجتيا-1
 .كمكانية اقتصادية لظركؼ لسكانيا تكفرىا اف يمكف

ا فاف ذلؾ مع انو اال عاـ بشكؿ المركزية المدينة عف التكابع مدف تبتعد-2  أحياننا يقترب امني قسمن
 .االـ بالمدينة يمتصؽ يكاد حتى
 مف اكثر كخدمية عمرانية نشاطات كتقدـ كالصناعية السكنية الضكاحي مف اكبر التكابع مدف-3

 .الضكاحي
 لسد حاجتيا مف الرغـ عمى الصناعي النشاط في سكانيا اغمب يعمؿ صناعية تكابع ىنالؾ-4

 .المركزية المدينة في الخدمات
الراحة  في اكقاتيـ المركزية مف المدينة القادمكف السكاف فييا يقضي ترفييية تكابع ىنالؾ-5

 (P40،1972،Hugn.D.Chout )كاالستجماـ.
 الحضري6 التوسع آثار/  211

تأتي أىمية التكسع في األراضي الحضرية مف ككنو يشكؿ تغييرا في خريطة استخدامات 
لنتائج، إذ أف نمك كنكسع ظاىرة الحضر البد أف األرض مف حيث  الشكؿ كاالتجاه كالمحتكل كا

يصحبو نمك في المخططات الييكمية لممدف، كيترؾ ىذا النمك أثارا سمبية كايجابية عمى المناطؽ 
كاالراضي المحيطة بالمدف نظاـ الضكاحي كاألطراؼ عمى العمـك يأتي التكسع في األراضي 

 ات التالية :الحضرية في جميع المدف نتيجة لمعكامؿ كاالعتبار 
النمك السكاني: يعتبر العامؿ الرئيسي في عممية النمك كالتكسع العمراني في جميع المدف -

كذلؾ بما يعنيو مف زيادة في الطمب عمى المساحات لتمبية احتياجات السكاف، مما تظطر معو 
 المدف إلى االمتداد كالتكسع عمى حساب األراضي المحيطة بيا.

بمثابة بؤر النشاط االقتصادم كاالجتماعي الجتماعي: تعتبر المدف قتصادم كاالتطكر اال-
الرئيسة في الدكؿ المختمفة، إذ تحظى بأعمى معدالت التغير كالتطكر االقتصادم كاالجتماعي التي 
تشيدىا جميع الدكؿ، مما يصاحب ىذا النمك كالتغير نمك مماثؿ في خرائط المدف مف حيث الشكؿ 

 كالمحتكل.
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إلدارية: كتتمثؿ في القرارات كاإلجراءات التي تتخذىا الدكلة كالييئات المحمية العكامؿ ا -
ككذا ك تطكيرىا، المسؤكلة إلنشاء  مراكز خدمية في أحد المجاالت االقتصادية كاالجتماعية 

فيي التي تحدد طبيعة استخداـ األرض كبالتالي فإف مف  ،سياسة تقسيـ األراضي القريبة مف المدف
قرار تحديد طبيعة استخداـ األرض سيككف لو تأثيرا في تكسع كامتداد األراضي يتحكـ في 
 الحضرية.
 لكف الحضرم لمتكسع الجديدة التسمية"ىك الباحثيف بعض رأم في الحضرم التمدديعتبر ف 
-األطراؼ تحضر ظاىرة ىذه التمدد عممية يرافؽف،  (Bordet D،2005) "السمبي بمعناه

 ك لممدينة المحاذية المناطؽ تصيب السكانية، التجمعات خارج ميرتع عممية كىي -الضكاحي
 القضاء أك إلغائيا دكف مستمر، بشكؿ بيا المحيطة الريفية المناطؽ تغيير عمى تعمؿ ضكاحييا،

، ( Laborde P،2005)أخرل كأنشطة غابية كأخرل زراعية مناطؽ منيا تبقى حيث نيائيا، عمييا
  :الحضرم النطاؽ عمى إسقاطيا سيتـ نقاط في الحضرم التكسعأك  التمدد آثار أىـ حصر يمكف ك
 .األطراؼ مقابؿ المركز جاذبية نقص إلى يؤدم ما لممركز، كتفريغ األطراؼ في تمدد-
 .خارجيا العيش مقابؿ عاـ بشكؿ المدينة في العيش مستكل تراجع -
 .ةالريفي كالمناطؽ باألطراؼ مقارنة المركز في العقار سعر ارتفاع -
 .الخ...األنشطة مناطؽ لمتكقؼ، مساحات نقؿ، ىياكؿ مف االصطناعية المساحات زيادة -
 ...كالدراسة كالعمؿ السكف مناطؽ تباعد الحضرية، الطرؽ شبكة في كزيادة المدينة مساحة زيادة -
 . السريعة الفردية الكسائؿ عمى كاالعتماد الحراؾ كزيادة التنقؿ مسافات تمدد--
 التي،   Périurbanisation األطراؼ تحضر ظاىرة كفؽ انتقالية حضرية، شبو تمجاال ظيكر-

 كسط جديد ىك بؿ ريفيا، كال حضريا اعتباره يمكف ال، Tiers-espace "ثالثا  كسطا " أنتجت
 (P,19،711:،SAVIN G ).كالريفي الحضرم الكسطيف خصائص بيف يجمع

 عمييا القضاء أك إلغائيا دكف مستمر بشكؿ الريفية المناطؽ تغيير عمى يعمؿ كالتحضر
 ،(Laborde. P،2005 ) أخرل أنشطة ك غابية كأخرل زراعية مناطؽ منيا تبقى حيث نيائيا،

  :منيا كثيرة تساؤالت يطرح األمر ىذا ،المجاالت تنكع كبالتالي االستخدامات تنكع يبرر ما
   ؟ ريفية أـ ريةحض مجاالت ىي بالمدينة تحيط التي الجديدة التعمير مناطؽ ىؿ-
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 خالؿ مف "ريفيا" يبقى لكنو "كظيفيا "حضرم مجاؿ فيك التصنيؼ ألساس كفقا تتـ كاإلجابة
 (pp. 113-125،Chapuis.R ).مظيره

 عوامل النمو الحضري 6 -6

أىميا المتصمة  ،الجكانب بمختمؼ صمة كليابالنمك الحضرم مرتبطة عديدة عكامؿ  ىناؾ
 :ناصرالع مف جممة إلى الحضرم النمك دنيستك  ،عامة صفةبالتكسع في المجاؿ الحضرم ب

 .لمسكاف الطبيعي النمك 1-

 .الخارج إلى الداخؿ مف اليجرة 2-

 .المدف إلى كاألرياؼ القرل ضـ 3-
 الريفية السكانية التجمعات بعض تصنيؼ بكاسطتيا يتـ التي كالتنظيمية البمدية اإلدارية القرارات-8

 .حضرية انيأ عمى

 مستكيات تككف فعندما التحضر مراحؿ تبايف مف العناصر ىذه مف عنصر كؿ أىمية كتتبايف
 في لمسكاف الخصكبة معدالت بيف ضئيال الفرؽ يككف عندما خاصة، نسبيا منخفضة التحضر

 بيف النمك معدالت اختالؼ أسباب أحد اليجرة عامؿ يككف الحضرية بالمناطؽ مقارنة الريفية المناطؽ
 يككف عالية التحضر مستكيات فييا تككف التي الحاالت كفي الريفية، كالمناطؽ الحضرية المناطؽ
 نسبة زيادة معدالت تحديد في فعالية أكثر أثر الحضر سكاف حجـ في الطبيعية الزيادات المعدؿ
 سريعة بمعدالت االقتصادية الفرص تتزايد فعندما ذلؾ إلى إضافة السكاف، إجمالي إلى الحضر سكاف

 المناطؽ ىذه نمك استمرار في تأثيرا أكثر الكافدة اليجرة عامؿ يككف الحضرية السكانية بالمراكز
 منخفضة تككف ما عادة الحضرية المناطؽ في لمسكاف الطبيعي النمك معدالت فإف كعمكما الحضرية،

 نطقةم مف الكاحدة الدكلة كداخؿ ألخرل، دكلة مف فيختمؼ اليجرة تأثير أما الريفية، المناطؽ في عنو

 .ألخرل

 التكسع أف شؾ فال لممدف الحضرم النمك في آخر سببا المدف إلى كاألرياؼ القرل ضـ كيمثؿ

 مع المدف ىذه تالحـ إلى يؤدم ما عادة، كالصغيرة المتكسطة المدف مف لكثير العمرانيك  الحضرم

 تناقص السكاف حماية إلى البدك عدد نسبة أف بالذكر كجدير اكرة،لمجا البادية كمناطؽ القرل بعض
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 البدك لتكطيف الحككمات جيكد إلى إضافة المدف، سكنى إلى البداكة مف تحكيميـ بسبب تدريجيا

   .االستقرار عمى كتشجيعيـ
 السكانية التجمعات بعض تصنيؼ بكاسطتيا، يتـ التي كالتنظيمية البمدية لمقرارات بالنسبة أما

 معينة خدمات تكاجد مدل أساس عمى ذلؾ يتـ كماعم العربية الدكؿ ففي حضرية، انيأ عمى الريفية

 كالتي القركية التجمعات ىذه سكاف حجـ في السكانية الزيادة أك كالتعميمية الصحية الخدمات :مثؿ

 أساس عمى كليس اإلدارم، الجياز حجـ في كالتكسع المالية الدكلة مخصصات زيادة عمييا يترتب

 مناطؽ انيأ عمى السكانية التجمعات ىذه تصنيؼ مف لرغـكبا االقتصادية األنشطة طبيعة في التغير

 بؿ ليـ، االجتماعية السمككيات في كاضحة تبقى ألفرادىا الريفية الثقافية الخمفية أف إال حضرية

 .المدف عمى المياجركف الريفييف بيف حتى كتنتشر
 مستكل عمى مالحضر  لنمك المسببة العناصر أىـ كالخارجية الداخمية بنكعييا اليجرة كتمثؿ

 ىي فاليجرة،  (57-52،ص ص2003،العربية الجزيرة ك الخميج دراسات مجمة)الكاحدة الدكلة

قميمية طبيعية،بشرية زيادة إلى يؤدم حضريا نمكا تسبب طبيعية غير سكانية زيادة يككلكجية كا   مما كا 

 .(1>7، صب س ،تشارلز أبرمز)كالمرافؽ الخدمات في مستمرة إضافة المدينة إلى يضيؼ

 لمكاجية كالصحة التعميـ خدمات مف مختمفة مجمكعات بالضركرة يتطمب الذم األمر
 يترقى أف يشرط الحضرم التركيب حيكية مف يزيد ما كؿ بإدخاؿ الحضرية، التنمية خطة احتياجات

 ماإن الصناعية الثكرة قبؿ فيما "الكبرل المدف نمك" أف الظف كأغمب كما، كيزدادكف كيفا الحضر أىؿ

 (380-379ص ص ،1985،إسماعيؿ قبارم محمد ). اليجرة عامؿ إلى يرجع افك

 عنيا ينجـ حيث ا،نيألكا سابقة عممية المدف إلى األرياؼ مف اليجرة المحممكف يعتبر ما فكثيرا

 تعتبر العربية الدكؿ مف كغيرىا كليبيا الجزائر األردف، العراؽ، فمصر، المبكر، الحضرم النمك ظاىرة

 تحقيقو الدكلة ىذه استطاعت الذم الحضرم التطكر مستكل أف يعني كىذا الالـز مف رأكث متحضرة

 لـ الحضرية، االقتصادية القطاعات أف كذلؾ منتجة، بصكرة المياجريف استيعاب بمتطمبات يفي ال

 فيؤالء العكس، حدث الذم إف بؿ لممياجريف عمؿ كفرص كظائؼ إليجاد الكفاية فيو بما تتسع

 البطالة ظيكر تحاشي تحاكؿ انيكأل المدينة، حياة عمى الثقيؿ العبء بمثابة صبحكفي المياجركف

 في المياجرة األيدم تمؾ مف جزء المتصاص جيكدىا تكجو انيفإ ا،بي المرتبطة المعقدة كالمشكالت
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 في العاممة القكل مف عالية نسبة أف ترل كليذا االقتصادية، اتيلقاعد القميؿ إال تضيؼ ال قطاعات

 تضيؼ كال ضئيمة، كدية مرد ليا خدمات كظائؼ في تعمؿ العكاصـ كخاصة الرئيسية، العربية لمدفا

 في السير يعد بدأ قد يككف المبكر الحضرم النمك فيذا ىامشية فكائد إال المدف ليذه الحقيقية اإلنتاجية

 أف البد التي لخدماتا كفي السكانية، أعدادىا في السريع التكسع ليذا نفسيا المدف فيو يئتي لـ كقت

 .السكاني النمك ىذا مثؿ تصاحب

 كطفرات سريعة لتغيرات تتعرض عندما المدينة في المبكر الحضرم النمك يحدث ما كغالبا
 بدكرىا كىذه اإلنتاجية القطاعات مف المزيد كاستحداث ،جديدة أنشطة إقامة عمييا تفرض اقتصادية

 تأثير كتحت ،ابي المحيطة الريفية المناطؽ في لفائضةا العمالة في تؤثر جاذبة قكل بمثابة تصبح
 ال المدينة كألف المدينة باتجاه لتركيا األرياؼ سكاف مف المئات يضطر المدينة في الجذب عكامؿ

 عبد ).الحضرم النمك مشكالت فييا نبرز فإنو االستيعابية كالبرامج المستقبمية الخطط لدييا تككف
  (154-149ص ص ،1980،عياش أبك اإللو

 إشكاليات يطرح الذم األمر تكسعيا كحتمية لممدينة الطرد عكامؿ تتجمى الحاالت كمتا كفي

 .المستمر الحضرم الزحؼ ليذا كالتكجيو كالمتابعة بالتخطيط المتعمقة تمؾ كثيرة أىميا
 ابي قاـ التي الدراسة خالؿ مف الحضرم كالنم عكامؿ تكضيح يمكف ىذا ضكء كفي

 بدأ"  :األكسط الشرؽ مجتمعات في الحضرم النمك عكامؿ تحميؿ حكؿ"  N.Castelloكوستممو"

 يتـ ذلؾ ضكء كفي ،"الثانية العالمية الحرب بعد كخاصة التدريجي التزايد في الحضرم السكاني النمك

 لمتغيرات كاف حيث األكسط، الشرؽ مدف في الحديث الحضرم النمك لعكامؿ العنصر ىذا في النظر

 التي الريفية الحضرية لمتغيرات كاف حيث الكسط، الشرؽ دكؿ مدف عمى طرأت التي ةالريفي الحضرية

 كمظاىر السريع التحضر عكامؿ بتحميؿ االىتماـ عمى كبير أثر األكسط الشرؽ دكؿ مدف عمى طرأت

إيزفينج ) "Castello كوستممو" أجراىا التي لمدراسة كاف كقد الكسط، الشرؽ منطقة في التحضر ىذا
 عاـ العنكاف بنفس مؤلفو في األكسط الشرؽ في التحضر حكؿ ،(=07-077، ص ص 1==0 ،أليف

 الشرؽ مجتمعات في الحضرم كالنمك التحضر معالـ بتحميؿ العالمي لالىتماـ ترجمة بمثابة 1997

 كالعالقات التجارة أنماط في كالتغير الداخمي، كالنضاؿ السياسية، المركزية :في حصرىا كالتي األكسط
 نجده بؿ فحسب العكامؿ تمؾ عمى تحميمو في يقتصر لـ لكنو طفالن كاستغالؿ اكتشاؼ ثـ ارجية،الخ
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 إلى باإلضافة كالداخمي، الخارجي الثقافي كاالتصاؿ كالخارجية الداخمية اليجرة عامؿ عمى أيضا دكَ أَ 

 .الحضرية المناطؽ في السكاف حجـ زيادة
 استفادت التي التكنكلكجيا كسائؿ تقدـ لحضرما النمك في ساىمت التي األخرل العكامؿ كمف

 األمر المتقدمة التكنكلكجيا استيراد مف مكنتيا التي االقتصادية اتيإمكانيا بحكـ النامية، الدكؿ منيا

 كالداخمية الخارجية اليجرة كىك ميـ عامؿ كذلؾ يضاؼ المدف ظركؼ تحسيف عمى يساعد الذم

 النشاط كتحسف محيطيا في كالتصنيع بالتعميـ ىتمامياا بحكـ العربية المدف كانت فقد لممدف،

 كسكاف الصغرل المدف كسكاف الخارج مف كالعممية كالفكرية الفنية الكفاءات ليجرة محطة ...،التجارم

 حيث ليا خاصة ظركؼ المنطقة دكؿ مف دكلة لكؿ فإف العكامؿ ليذه كضكح مف يكف كميما،الريؼ

 ص ،1984،الجكالني عمر فاديو ).الحضرم النمك عمى لمؤثرةا العكامؿ مف مختمؼ لتأثير تعرضيا
  (148-147ص
 

 :النامية و الصناعية المجتمعات بين الحضري النمو أنماط اختالف -3
 الغربي تمعلمجا تجربة ضكء في كعكاممو التحضر نتائج تعالج أف المألكؼ مف أصبح لقد

 تجربتو كتتضح تتبمكر بدأت أك كرتتبم حيث التحضر مجاؿ في زمني سبؽ مف حققو ما باعتبار
 تمعاتلمجا عمى أجريت التي الدراسات كتعددت األقؿ، عمى عشر الثامف القرف منذ التحضر مع

 الغربية
 مف عمى كتتكرر يحتذم نمكذجا الغربية كالخبرة التجربة ىذه تعتبر حيث اؿلمجا ىذا في 
ف أخرل بالد في حتى التاريخ  ظير كقد ىذا كالتاريخية، االقتصادية االجتماعية ظركفيا اختمفت كا 
 الغربية الحضرية النظرية صدؽ مدل باختبار يعني الحضرية الدراسات حقؿ في جديد اتجاه

براز ،النامية الدكؿ كاقع عمى بتطبيقيا  كاقع عمى بتطبيقيا الغربية الحضرية النظرية صدؽ مدل كا 
براز ،النامية الدكؿ  النامي، كالعالـ المتقدـ لمعمـ الحضرية جربةالت في كاالختالؼ الشبو جكانب كا 
" Ph.Hauserهوسر  فيميب" كؿ محاكالت خالؿ مف االتجاه ىذا جكانب بعض استعراض كيمكف

 "T.Mcgee 1 ماكجي" ك، 
 ىكسر  فيميبauserHPh. : (77-779، ص ===0،السيد عبد العاطي السيد:)  
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 أربعة إلى الثالث العالـ دكؿ في عنيا ربيالغ العالـ في الحضرية التجربة اختالؼ "هوسر" يرجع
 :أساسية عكامؿ

 نظره في االختالؼ ىذا مظاىر أكضح كمفالراىف:  العالمي السياسي المكقؼ اختالؼ 1أ 
 تقديـ مسؤكلية عاتقيا عمى أخذت التي الدكلية المنظمات مف بو يستياف ال عدد تطكير
 االقتصادية، التنمية ؽكتحقي التحضر مشكالت مكاجية النامية في لمبالد العكف

 مف الدكلية كالسياسات الحككمات جانب المنظمات إلى ىذه قدمتيا التي كاإلسيامات
 تتكقع أف "هوسر" نظر في مف المقبكؿ يبدك كعميو كاإليديكلكجي، السياسي االستقطاب

 .الماضييف القرنيف عميو في كاف ما النامية الدكؿ في أسرع بمعدالت الحضرم النمك سبر
 النمك كاف فقد :التجربتيف مف كؿ في كعكاممو التحضر قكل بيف الكاضح ختالؼاال 1ب 

 لقكل نتيجة مباشرة اقتصادم، تطكر مف بو اقترف كما المتقدمة البالد أغمب في الحضرم
 .كالمنافسة السكؽ

 مف العديد تجنب إلى البعد ىذا في التجربتيف اختالؼ يؤدم ألف المتكقع كمف
 مشكالت إشارة إلى كيؤدم الحضرية اتيمسير  في المتقدمة الدكؿ ياكاجيت التي المشكالت

 التخطيط استخداـ تزايد أف إلى اإلشارة كتجدر الغربي العالـ مف كثير في جديد نكع مف
 التجربة ألفتو ما تغاير لمتحضر ألنماط إيجاد في بدكره يسيـ النامية المناطؽ في المركزم
 .قبؿ مف الغربية

 في أسيـ التحضر بتجربتي أحيط الذم التاريخي السياؽ يف باختالؼ أف كما
 يعني ىذا كالمتطكر، النامي العالميف بيف كمشكالتو كاتجاىاتو التحضر أنماط تفسير عممية

 يكف كلـ بحتة خارجية لتأثيرات محصمة كاف المناطؽ ىذه مثؿ في الحضرم النمك أف
 الغربي الحضرم النمك فيو استغرؽ الذم الكقت في أنو إذ، داخمي اقتصادم لتطكر نتيجة
 تتخطى لـ فترة في التحضر مع الخاصة تجربتيا النامية البالد شيدت القرنيف تجاكزت فترة

 نظامية أك ثقافية بقاعدة لذلؾ تميد أف دكف الغربية، الدكؿ بتجربة متأثرة السنيف عشرات
 .الجديدة الحضرية كالتالمش مف عددا تكاجو جعميا ما اليائؿ التكنكلكجي كالتقدـ تتالءـ
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 الذم الغربي الحضرم النمك عكس فعمى :كالمكارد السكاف بيف التكازف معدالت اختالؼ 1ج 
 معظـ في الحضرم النمك كاف المتاحة، السكانية كالمكارد الزيادة بيف ممحكظا تكازنا عكس

 ككاف المدف في لإلقامة دفعا الريؼ دفع سكاف فقط طردم بعامؿ مدفكعا النامية األقطار
 .المتاحة المكارد يفكؽ بما لممدف النامية السكانية الكثافة معدالت ارتفاع في سببا ذلؾ

 الجدية اإلمكانيات فييا تنعدـ تكاد المناطؽ ىذه أف الكضع تفاقـ مف يزيد مام   
 كأكثر سريعة كبمعدالت يـك بعد يكما يتزايد الذم السكاني الفائض الستيعاب لمتكسع
 (0:1->09، ص 7111 ،بد العاطي السيدالسيد ع ).خطكرة

 االختالؼ مف الكجو ليذا تحميمو في "هوسر" يرجع الجانب ىذا في :القيـ أنساؽ اختالؼ 1د 
 كجكد مف "فيبر ماكس" تصكره ما إلى النامية، الدكؿ كتجربة الغربية الحضرية التجربة بيف

 كتحقيؽ الرأسمالية نتشاركا البركتستانتية باألخالؽ القيـ المرتبطة نسؽ بيف كثيقة عالقة
 ىذا لكف الغربية البالد في التحضر مف المستكل ذلؾ بمكغ كبالتالي االقتصادم التطكر
 في السائدة القيـ أنساؽ في المالئـ المكاف ليا تجد ال مميزاتيا بكؿ البركتسانتية األخالؽ

 العالـ بمداف في ةالسائد كالعقائد اإلسالمية القيـ مع تتعارض ألنيا الثالث العالـ بمداف
 أنساؽ مف كغيرىا كاليندكسية البكذية كالعقائد اإلسالمية القيـ مع تتعارض ألنيا الثالث
 كىذا االختالؼ العاطفي التقميدم بالطابع تتميز "هوسرنظر" في الخيرة كىذه كالفكر العقيدة
لعاطي السيد عبد ا)كمشكالتيا كمعدالتيا التحضر نمطي اختالؼ إلى األقؿ عمى سيؤدم
 .(165-164ص ص  ،2012،السيد

 بكؿ ارتبطت التي الحضرم النمك مظاىر عمى االختالفات ىذه تنعكس أف الطبيعي مف فإنو كعميو
 .متعارضة تكف لـ إف مختمفة جد ثقافات مف مزيجا كأصبحت منيا
 ماكجي  T. Mcgee: (770-=77ص ص  ،===0،السيد عبد العاطي السيد) 

 كالتجربة الحضرية النظرية مقكمات بيف التبايف أك االتفاؽ جكانب ضحيك  أف "ماكجي" حاكؿ لقد
 مجمكعةإلى  كخمص العالـ، مف متفرقة أجزاء في النامية المناطؽ حديثا ابي مرت التي الحضرية

 .النتائج مف



 انفصم انثبوي

 انمديىت كمجبل نهدراست

 

017 

 

 نظرية مف انطمؽ الحضرم كالنمك التحضر لعممية الديمغرافية لممظاىر المقارف تحميمو في (1
 النظر كجية مف الغرب في الحضرم النمك اتجاىات تمخص التي-غرافيالديم التحكؿ–

 :اتجاىات ثالث في الديمغرافية
 كالكفيات المكاليد معدالت بارتفاع تميز الذم الصناعة قبؿ ما مرحمة يمثؿ :األكؿ االتجاه-

 .حجما كأصغر شبابا أكثر ك نسبيا ثابتا سكانيا تركيبا فأنشأ
 الكفيات معدالت فيو انخفضت سكانيا نمكذجا قدـ المبكر تصنيعال مرحمة :الثاني االتجاه-

 .السكاني النمك معدالت زيادة إلى أدل مما المكاليد معدالت عكس
 إلى النياية في أسيـ مف كالكفيات لممكاليد انخفاضا أكثر بمعدالت تميز :الثالث االتجاه-

 .حجما كأكسع سنا أكبر ثابت سكاني تركيب
 التحكؿ نظرية ساقتيا التي التعميمات مف كثيرا أف إلى "ماكجي" ذلؾ بعد يشير ثـ

 السياؽ ىذا في أكرد ك االمبريقي، ككاقعو النامي العالـ لسياؽ مالئمة تعد لـ الديمغرافي
 فييا اىتمت مصر عمى" G.Abu loghed -لغد جنات أبو" ابي قامت التي الدراسة
 تكصمت ما أىـ مف ككاف النظرية ىذه وقدمت الذم الحضرية الريفية الفركؽ مبدأ بتطبيؽ

 .الباحثة إليو
 التجربة كأف كبير حد إلى متماثمة المصرم كالحضر الريؼ في الخصكبة معدالت أف -

 معدالت بارتفاع يتعمؽ فيما الغربية التجربة لنتائج تماما مغايرة نتائج عف كشفت، المصرية
 الحضرية المناطؽ في المكاليد التمعد ارتفاع أف كما الريؼ في عنيا الحضرية الكفيات

 الحضرم السكاني النمك زيادة إلى الباحثة نظر في سيؤدم ا،تيكفيا معدالت كانخفاض
 "لغد أبو جنات" كترجع الريفية، المناطؽ في منو أكبر بمعدالت الطبيعية الزيادة عف الناجـ

 تكنكلكجيات تالؼاخ حدكد في الصدد ىذا في كالغربية المصرية التجربة بيف االختالفات
السيد عبد )كالثقافية االجتماعية األنساؽ اختالؼ جانب إلى كالكفيات، النسؿ ضبط ككسائؿ

 تحدث لف التحضر عممية فإف ثـ كمف ،(0:7-0:7ص ص  ،7107،العاطي السيد
 المراكز في السكاني النمك زيادة ألف ذلؾ المتقدـ العالـ في ابي حدثت التي المعدالت بنفس
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 إلى أيضا يرجع بؿ كحده الحضرية الريفية اليجرة عامؿ إلى يرجع ال النامية الحضرية
 .أنفسيـ الحضرييف لمسكاف الطبيعة الزيادة عامؿ

 عمى أجريت التي كالدراسات اإلحصائية البيانات إلى تحميالتو في "ماكجي" استند كقد
" K.Daivs دافيز يكنجزل" ، "G.Bresseجير الدبريز " : دراسة مثؿ الثالث العالـ بمداف
 .الديمغرافي التحكؿ نظرية تعميمات تنفيذ محاكلتو في

 االقتصادية بالمظاىر ترتبط تعميمات مف الغربية الحضرية النظرية أكدتو ما "ماكجيناقش" (2
 يؤدم االقتصادم التطكر أف كىك أساسي افتراض مف انطمقت التي الحضرم، لمنمك

 التنظيـ أشكاؿ مف شكال التصكر ليذا قاكف المدينة ككانت إلى التحضر بالضركرة
 بعد "ماكجي" يستعرض كما كتطكره االقتصادم النشاط مف كفاءة يزيد الذم االجتماعي

 بمجريات لمتنبؤ الغريبة النظرية ىذه تطبؽ لمحاكلة التي كجيت االنتقادات مف عددا ذلؾ
 الخصائص بتحميؿ طةالمرتب النتائج مف منيا عددا كيستخمص النامية، البمداف في األمكر
 منيا التنمية االقتصادية، في مجاؿ لعبتو الذم كالدكر الثالث العالـ لمدف المميزة البنائية
 الشكاىد إلى أف ذىب حيث التحضير عممية صاحبت التي الميني البناء تغير قضية

 مف التحضر معدالت فيو سبقت مخالؼ نمط ظيكر تبيف النامية البالد كاقع مف المستمدة
 األعماؿ مف المباشر كالتحكؿ الصناعية العمالة في التكسع معدالت كالسرعة، الحجـ يثح

 البارزة السمات مف "ماكجي" تغيير حد عمى ىذا ككاف الخدمات أعماؿ إلى الزراعية
ص ص  ،===0،السيد عبد العاطي السيد ).البالد ىذه في الزائؼ التحضر لمظاىر

777-777) 
 كدكؿ الغربي العالـ بيف التحضر لعممية شكمي تماثؿ مف يككف قد ما رغـ أنو إلى كيخمص

مف  أساسية ركيزة يقكض النامية الدكؿ في العممية ىذه مقكمات كامتزاج تعدد أف إال الثالث العالـ
 لكؿ كاألساسي العامؿ عي المدينة أف كىي الدكؿ ىذه كاقع عمى طبقت إذ الغربية النظرية ركائز

 سكاء المرتبطة الظركؼ عف باستمرار البحث يتعيف كعميو المحتممة أك الكاقعة التغير عمميات
 ما ك التحضر عممية في المدف دكر لتحديد محاكلة كؿ في بتنميتيا أك تمعاتلمجا ىذه بتخمؼ
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 عف فصميا يمكف ال مركب كؿ مف أجزاء المدف ىذه أف ك خاصة التغير، مظاىر مف ابي يرتبط
 .األكبر كاقعيا أك سياقيا

 

 6 خصائصه -عواممه الجزائر6 في الحضري النمو -4
مر كحقيقتو عممية تغيير ديمغرافي، اجتماعي، عممية النمك الحضرم ىي في كاقع األإف 

دراؾ بيذا التغيير  اقتصادم، طبيعي؛ فإف ىذا يتطمب مف األجيزة المعنية أف تككف عمى كعي كا 
كىي  ،أف تتكيؼ معو في جميع األحكاؿ كتحاكؿ أف تتكقعو كتحاكؿ إف أمكف أف تطبقو كتسعى إلى

فالتغيير بيذا المفيـك ميمة جديدة يتعيف االضطالع بيا كميمة ، عممية ليست باليينة كاليسيرة 
جراء بالغ التعقيد كتخصصا عاليا كدرجة متعاظمة مف التمكف الفني، كالنمك  تتطمب عمال كا 

ضمنة تالدراسة العممية السميمة كم الحضرم قد يككف كليد مخططات مسَبقة مبنية عمى أساس مف
الضكابط التي تحكـ عممية التنمية الحضرية كبجانب ىذا النمك الحضرم المخطط ىناؾ أيضا ذلؾ 
مكانية أجيزة الدكلة عمى التحكـ  النكع مف النمك الحضرم السريع الذم تتجاكز سرعة إيقاعو قدرة كا 

 فيو كتكجييو الكجية السميمة.

 :ىما ىاميف بعامميف الديمغرافي كضعال تأثر الجزائر فيف
كػػػ " قانكف  األراضي كنزع االستيطاف قكانيف خالؿ مف ذلؾ يتجمى االستعمارية: السياسة (.

 1873عاـ "Varnierقارني قانكف" ، ك 1863سنة " Senatus Consulteسيناتكس
 سكافال تجميع كسياسة التحريرية الحرب ذلؾ بعد ثـ الجزائرية األراضي الخاص بفرنسة

 العزيز عبد)المدف. نحك كاتجاىيـ أراضييـ عف الريفييف تخمي إلى منطقيا أدل الذم الشيء
 (156ص ،1993،راسماؿ

 بالتصنيع اإلسراع أدل حيث االستقالؿ: منذ االقتصادية التنمية مخططات تطبيؽ (2
 يالت العكامؿ مف كغيرىا الزراعية، كالثكرة الشعبية، بالصبغة كصبغة التعميـ، كتطكير
 .1960 عاـ في كخاصة السريع الحضرم التكسع عمى ساعدت
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 تحرؾ ثـ االستعمارية السياسة بسبب الريفية اليجرة تسارع نتيجة كانت السكانية الظاىرة فيذه
 التكطيف كراء فكاف متكازنة،ال غير الصناعية التنمية ثـ 1962 عاـ المدف نحك المحتشدات سكاف

 اليجرة ركةارتفعت ح أف المدف، في الخدمات قطاع مكن Localisation Industrielle الصناعي
 بف المطيؼ عبد ).الحضرية المراكز أكسع بشكؿ تكفرىا التي العمؿ فرص عف بحثا كذلؾ الريفية،
 (70-56 ص ص ،أشنيك

 مرتفعة بالجزائر السكاف نمك معدالت تعتبر حيث لمسكاف الطبيعية الزيادة أىمية تبرز كما
 تتطمب مشكالت ظيكر إلى أدل الذم األمر 1971 عاـ في كىذا ، 3.3%إلى كصمت إذ جدا

 عمييـ تعتمد الذيف السكاف تحركات فيـ عمى تساعدنا لكي الديمغرافية بالظكاىر أدؽ معرفة تكفير
 .كاالجتماعية االقتصادية التنمية عممية
 :الجزائر في الحضري النمو عوامل/ 1.8

 ىك الطبيعي الديمغرافي النمك معدؿ إفب :لمسكاف الطبيعية ةالزياد تعرؼ  :الطبيعية الزيادة/أ 
 .الكفيات معدؿ كبيف المكاليد معدؿ بيف الفرؽ أم لمسكاف الطبيعية الزيادة معدؿ بيف الفرؽ

 النطاؽ كاسعة حضرية ديمغرافية زيادة إلى معينة تاريخية فترة خالؿ الجزائر تعرضت
 .ذلؾ لنا تبيف المدنية الحالة معطيات كتحميؿ متفاكتة، ببنس لمسكاف الطبيعية الزيادة فييا ساىمت
 كاالستقالؿ االستعمار عيدم بيف لمسكاف الطبيعية الزيادة: 

 معدالت أف أم المناطؽ، حسب ككذا السنيف حسب اختمفت قد الطبيعية الزيادة ىذه إف
-1830) مف متدتا التي الفترة ففي الحياة مستكل كتبايف االجتماعي الييكؿ باختالؼ المكاليد
 عف نتج كقد (،1905-1830) بيف 15% بحكالي الحضر سكاف عدد بتنامي تميزت (1926

 مف40% يمثمكف أصبحكا الذيف األكركبييف السكاف كتكافد كاألزمات، اعاتلمجا شبح اختفاء ذلؾ
 كبيرة بأعداد قدمكا أف بعد ، (129ص،1988،لعركؽ اليادم محمد)رالجزائ في الحضر سكاف
 في شرعت التي االستيطاني االستعمار سياسة نطاؽ في (1900-1880)بيف 400000 :حكالي
 .1876 قارني قانكف كقعت أف بعد خاصة االستعمارية السياسة تنفيذه

 كضكاحييا الكبرل المدف بالخصكص شممت الفترة ىذه في التحضر عممية أف كالحقيقة
 كالعسكرية، كالمينائية كالتجارية اإلدارية تجييزاتال استقبمت انيأل عنابة، الجزائر، كىراف، قسنطينة،
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 بالمترك لربطيا المدف ىذه سكاف لفائدة االستعمار بتنفيذىا بادر التي الكبرل األشغاؿ كاستقطبت
 باالستخراج تتعمؽ التي المناطؽ إال االستعمارم االستثمار يشمؿ فمـ الداخمية المدف أما بكؿ،

 الجذرم التغيير إلى يعمد لـ الفرنسي األشغاؿ أف ذلؾ تفسير الغزكات، بشار، تبسو، :المنجمي
 منو اقتناعا المكجكدة الحضرية البنية عمى الجديدة التجييزات ركز بؿ التقميدم، اإلدارم لمتنظيـ

 كبسط األـ، بالكطف لربطيا الجغرافية المميزات كؿ ابي كىراف الجزائر، سكيكدة، عنابة، :مكانئ بأف
 (85-83 ص ص ،1990،السكيدم محمد ).الداخمية المناطؽ عمى كالنفكذ السيطرة

 مع تالزما % 27-%20 مف فييا التحضر معدؿ ارتفع فقد( 1962-1925)الفترة في أما
 األربعينيات منذ كبسرعة ، 1930منذ الكفيات نسبة في التراجع مع ،2% البالغة الديمغرافية الزيادة

 التقميدية الريفية اليياكؿ تداعي نتيجة الريفي تمعلمجا ـزكتأ الثانية، العالمية الحرب بعد كخاصة
 المراكز بعض أفرز الرجؿ استقرار أف عمما كمندمجة، متكازنة تنمية تحقيؽ عف عجزت حيث

 السكاني الضغط ارتفاع إلى أدل ما ىذا مستقبال، لمتحضر براعـ ستككف التي الصغيرة السكانية
 .-االستعمارية النكاة – الداخمية رلالكب كالمدف الساحمية كالقرل بالمدف

 تنشيط في ساىـ أرضا يممككف ال الذيف عدد كتزايد األرياؼ اكتظاظ أف بالمالحظة كالجدير
  2.5%بنسبة الحضرم السكاني النمك نسبة تدرج خالؿ مف كاضحا ذلؾ كيبرز المدف، نحك اليجرة
 بركز ذلؾ مظاىر أىـ مف مىكلع، (129 ص ،1988،لعركؽ اليادم محمد)1954-1926بيف 
 .الكبرل المدف حكؿ كاألككاخ المساكف ظاىرة

 قاعدة بناء عف ناجمة االستعمارم العيد في الحضرم النمك ظاىرة أف يتضح كىكذا
 ا،بي العصرية الكظائؼ لممارسة الالزمة الكبرل األشغاؿ كتنفيذ الساحمية، بالمدف جديدة اقتصادية

 المدف باتجاه الجزائرييف تحرؾ كبداية األكركبييف تكافد مع حسنتت التي الديمغرافية المؤشرات ككذا
 في االجتماعية األكضاع كتأـز الكفيات، تراجع ذلؾ جانب إلى الكريمة كالحياة لمعمؿ طمبا

 .األرياؼ
 التي كاالجتماعي، االقتصادم اؿلمجا في عديدة مشاكؿ الجزائر كاجيت االستقالؿ بعد أما

 كالتفقير التجييؿ سياسة الجماىير إزاء طبؽ الذم التعسفية االستعمار يةسياس منطقية نتيجة كانت
 (441، صاشنيك بف المطيؼ عبد ).التخمؼ حالة في إبقاءىـ عمى ساعدت التي
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 إقامة عمى تعمؿ كأف المعطيات، ليذه جذرية تغيرات تحدث أف الدكلة عمى لزاما كاف لذا
نتاجية اجتماعية عالقات  الترقية لإلنساف يضمف مجتمع كبناء االجتماعية عدالةال لتحقيؽ جديدة، كا 
 كتطكير التنمية، لدفع األفضؿ اإلطار تجسد التي ىي المدينة أف اعتبرت حيث، الكريمة كالحياة

يديكلكجيا سياسيا السكاف كتأطير تمع،لمجكا االقتصاد  ال التنمية أف "بيرك فرانسكا"ألفكار تطبيقا كا 
 عمى العمكمية كالتجييزات اإلدارية، الترقية طريؽ عف يتـ ألىداؼا تحقيؽ ك"مكاف أم في تحدث
 (152، صاشنيك بف المطيؼ عبد ).الجزائرم الكطني التراب كافة

 في العمرانية التييئة بسياسة كبيرا تأثرا الجزائر في التحضر عرؼ 1970 سنة مف انطالقا
 إضافة كالسكاف، لمسكف ئياتاإلحصا خالؿ كمف سنة، 20 خالؿ المتبع المركزم التخطيط إطار
 في الحضرية، الظاىرة كتحميؿ بجرد القياـ يمكف خالليا مف التي المدنية الحالة تسجيالت إلى

 .الحضرم مستكاىا حسب السكانية التجمعات تصنيؼ تـ أساسيا عمى كالتي الجزائر
 نخفاضا في نسبي بشكؿ كلك الزراعية الثكرة ساىمت فقد 1977-1966 ما بيف الفترة ففي

 ذات شغؿ مناصب كخمؽ االشتراكية القرل إقامة طريؽ عف المدف، نحك الريفي كحنز ال كتيرة
 شبو مراكز إلى البرامج ىذه حكلت كالدكائر، بالكاليات الخاصة البرامج تطبيؽ، كبسيطة مؤىالت
ك ، (25-21، ص2000، شير التيجانيب) (إدارة مكاصالت، بريد،) خدمية برامج ضمف حضرية
بيدؼ PMU الحضرم الكسط عصرنو مخططات ككذا، PCD بمدم تنمكم مخطط كضع

 .المحمية التنمية بمشاكؿ كالتكفؿ الالمركزية
 1985 سنة حتى الحاد الديمغرافي النمك مع الحضرم النمك تزامف 1985-1978فترة أما 

 حكالي ترةالف ىذه في الحضرم النمك معدؿ بمغ حيث لمسكاف، الجديد الجغرافي التكزيع نتيجة ،
 النشاطات تطكر ىك أساسا التحضر عممية سبب كاف 1993-1986ما بيف  الفترةك  % 5.4

 التشغيؿ نسبة كأف الحضرية العاممة اليد إجمالي مف 68 %تشكؿ أصبحت حيث الخدمية،
 اليد إجمالي مف12% تتجاكز ال فيي التسعينيات، مطمع مع طكيال رككدا عرفت الصناعي
 الخدمات تطكر أيضا الكطنية الشركات أغمبية أصاب الذم اإلفالس إلى عراج كىذا العاممة،
 .الريفية المناطؽ في كقمتيا المدف، في كتركزىا الصحية
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 كتراكيب حجـ في تؤثر حيث السكاني لمنمك األساسية العناصر أحد اليجرة تشكؿ  :اليجرة /ب 
 كاسع نطاؽ عمى الجزائر في الحضرية المناطؽ استقبمت كقد العاـ، نمكىـ عمى القدرة كفي السكاف
 كىراف، :الجزائر في الكبرل المناطؽ في خاصة الستينيات في ككثفت الخمسينيات في خاصة

 .مستغانـ سطيؼ، عنابة، قسنطينة،
 في سكانية كظاىرة ، 1962 عاـ التحضر عممية برزت:"أشنيك بف المطيؼ عبد كيقكؿ

  عاـ المدف إلى السكاف تجميع كسياسة الحرب، بسبب الريفية اليجرة تسارع عف ناتجة البمديات
 (19 ص ،أشنيك بف المطيؼ عبد ).1966"

 يتـ التي اليجرات أنكاع أشير ىي المدينة إلى الريؼ مف اليجرة تعتبر ىذا إلى باإلضافة
 داخؿ الظاىرة ىذه كتزداد الحضرية، المناطؽ إلى الريفية المناطؽ مف األفراد انتقاؿ فييا

 .جذب مراكز انيأ خصائصيا مف التي كالمدف الكبرل، تتمعالمجا
 إلى تعكد نجدىا الجزائر في بدايتيا منذ الرئيسية اليجرة دكافع أك أسباب عند الكقكؼ لكف

 إلى كتسميميا الشرعييف، ابيأصحا مف األراضي استالب عمى عمؿ الذم الفرنسي، االحتالؿ
 االحتالؿ طيمة كاف الجزائرم االقتصاد إف ثـ كبرل استغاللية شركات إلى أك غرباء أكركبييف
 استغالؿ ىك الفرنسي النظاـ ىدؼ كاف حيث المعمريف مف قمة مصالح خدـ استعماريا اقتصادا
 (.35ص ب س،،زكزك الحميد عبد).األىالي حساب عمى األرض

 آلخر إلى حيف مف المستعمر يصدرىا كاف التي التعسفية القكانيف خالؿ مف ذلؾ تأكد كقد
 فريؿأ 22: صدر الذم"  Senatos Consulte سكونسمت"السيناتكر( سمت سككف) قانكف نيام

 البالد استعمار في التكسع متطمبات تمبية أجؿ مف كيحددىا األراضي يحصر القانكف ىذا 1963
 في الراغبة كالشركات لألكركبييف كاسعة مجاالت فتح مما الجزائرم الشماؿ أراضي تفكيؾ ىدفو

 .راضياأل امتالؾ

 البناء في بتحكالت مصحكبا كاف الحضرم التكسع-االتساع-أف نالحظ ذلؾ خالؿ مفك 
 التي الرئيسية، المدف عمى مرنة العمـك عمى كانت المضاعفة الحركة ىذه كأف لممدف، العرقي
 (273 ص ب س،،عمراف بف الجيالني ).الحضرييف السكاف مف 60% عمى اليـك تحتكم
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 التطكر ىامش عمى يتـ التعمير كاف حيث معطال، ريفا الستعمارا عف الجزائر كرثت ىكذا
 في الجزائرييف السكاف كتطمعات يتجاكب ال عمرانيا كتنظيما أكركبا عرفتيا الذيف كالصناعي التقني
 انشغاالت يترجـ كاف كتنظيميا، المدف إنشاء ألف كالثقافي كاالجتماعي االقتصادم النمك مياديف
 كالتفرقة األكركبية الييمنة كتكريس البالد ثركات استغالؿ في تتمثؿ كالتي االستعمارية، السمطة

 مف كغيرىا االنتقالية، المعمارية كاألنماط اليةلمجا التنظيمات خالؿ مف كالعرقية االجتماعية
 عند العمؿ في الحؽ ليا الثمف الرخيصة العاممة اليد مف جيش تككف إلى أدت التي القكانيف،
 مكاف عف كالبحث األجنبية السيطرة مف ىركبا فرنسا، نحك اليجرة أك المدينة إلى كالذىاب المعمر
 .المدف في مالئما النازحيف رآه ما كىك كآمف ىادئ

 كقع حيث الزحؼ حدة تضاعفت 1954 عاـ في المسمحة التحريرية الثكرة اندالع كمع
 تعرؼ صبحتأ آخر طراز مف مدف ظيكر في السبب كاف المدف نحك مكثؼ سكاني نزكح

 .المياجريف مف اليائؿ العدد ىذا المدينة استيعاب لعدـ كىذا القصديرية، باألحياء
 1967 -1966 الفترة: خالؿ االستقالؿ بعد الجزائر في اليجرة: 

 الفترات في المعطيات مف كفرة أكثر الفترة ىذه خالؿ اليجرة عف المكجكدة المعطيات إف
 :كالتالي اليجرة تطكر كاف الثانية الرباعية طةلمخ العاـ التقرير فبمكجب السابقة
 (273 ص،،ب س،عمراف بف الجيالني) :االستقالؿ بعد الجزائر في اليجرة يبيف (:02) رقـ جدكؿ
 ;;=0 =:=0 ::=0 انبيبن

 16.9 14.7 11.8 اإلجمبني انسكبن عدد

 7.10 57 3.9 انمدن سكبن عدد

 02% 39% % 33 انمئىيت انىسبت

 9.8 9 7.9 انريف بنسك عدد

 58% 61% % ;: انمئىيت انىسبت

 520.000 810.000  انمتراكمت انريفيت انهجرة

 

 عممية حساب عمى حضريا نمكا شيدت الجزائرية المدف أف القكؿ يمكف سبؽ ما عمى كبناء
 سالتكد ظاىرة أماـ أنفسنا كجدنا ثـ كمف كثقافية اجتماعية اقتصادية، عممية ىي كالتي التحضر
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 ص، 1990،السكيدم محمد).التحضر أماـ كليس الكثيؼ لمتركح نتيجة المدف في السكاني
 (83-80ص
 :الجزائر في الحضري النمو / خصائص412

 :نتيجة يككف قد الجزائر في السريع الحضرم النمك إف :سريع نمك 1أ 
 .الريفييف مف سرعة أكثر الحضر لسكاف الكمي النمك أف -
 الريفية المراكز مف التقميؿ في كذلؾ العكس، يظير الحضرية لممراكز العددم النمك خالؿ مف -
 .المنطقتيف ىاتيف بيف عكسي تناسب ىناؾ أف أم
 ديمغرافية أساسيا في ظاىرة الحضرم النمك ظاىرة تعد الجزائر في :حضرم ديمك نمك 1ب 

 تكالتنبؤا التطكرات دراسة كلذلؾ ،سرعة كاألقؿ األكثر السكاني التركز أساسا تشبو
 بو، التنبؤ يمكف الذم الحضرم لمنمك االقتراب كمقياس ،كؿ فترة مف الزمف  غرافيةك الديم
 عرفت أرقاـ، عدة احتماؿ قاعدة عمى خططت لمسكاف لمنمك المستقبمي عديدة تكقعات ىي
 تأكيدات عف الناتج لمنمك المزدكجة اإلجمالية النتيجة ىذه كالتييئة العمرانية التخطيط كزارة

 .الطبيعية الزيادة بيف نسبة عمكما تختمؼ كىي سابقة،
 النمك مع مقارنة بطيئا تطكرا الريفي السكاني النمك يعرؼ :نسبيا متبايف ميتركبكليتي نمك 1ج 

 األطفاؿ عند خاصة الريؼ في العالية الكفيات نسبة إلى راجع كذاؾ الحضرم، السكاني
 عمى يعمؿ الريفي، كحز نال آخر جانب كمف الريفي، الكسط في الصحي التأطير كضعؼ

 قد كالحديث المفاجئ، الحضرم النمك ىذا الحضرية، المراكز كتعمير الريفية، المراكز إفراغ
 أعمى إلى أخرل مرة ، ليقفز1962 سنة حتى ضئيمة بنسبة الزيادة ككاصؿ 1954 سنة بدأ

 السكاف عرؼ ، فقد(34،ص 1987،خركؼ حميد)1977-1966عامي  المستكيات
 السكاف الجزائرم، فنصيب التاريخ عبر نسبا متبايف نمك سكاني حضرالريفيكف كال

 27% إلى 15.6%مف الفترات ىذه مف ففي فترة ككؿ، عالقة بنسبة السكاف الحضرية
 (Chérif Rahmani، 1982 )19771سنة41 %إلى ليصؿ
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 :الحضري النمو مشكالت -5
 كمادم حضارم منبع إلى ةبسرع تتحكؿ ىي بؿ الزراعي، الريؼ عمى عالة المدينة تعد لـ

 عاـ، بكجو التحضر في زيادة شؾ بال ىك المدف حياة في تكسع فكؿ كلذلؾ التصنيع، مع السيما
 المدينة، تحضر نسبة كىك كبميغ كحيد اختزالي بمقياس اليـك العالـ تقدـ مدل قياس يمكف إنو بؿ

 العصر طبيعة مع فؽتت صعبة ظاىرة فيو تعيش الذم السريع الحضرم النمك أف يتضح كىكذا
 .كالمثقفيف كالفنييف الجبارة كالعقكؿ العاممة، بالقكل اآلىمة الضخمة المدف كعصر

 المستمرة كالتكسعات المدف إلى األرياؼ مف الكاسعة كاليجرة المكبر الحضرم النمك أف ككما
خاصة  مكاجيتيا، أك الحتماليا مؤىمة تكف لـ ضغكطا عمييا أضفى المدف ىذه ليا تعرضت التي
 كالكثافة بالكيفية بكجو الخصكص كترتبط المدف، شيدتو الذم الكبير كالتكسع الحضرم النمك بيف

 عبد السيد)المدينة في األرض استخداـ فنمط المدينة، في الخدمات أك األنشطة ابي تتكزع كالتي
 : المدف ففي، (317 ص ، 1997،السيد العاطي

 .لعصرما االقتصاد عصب المصانع مداخف ترتفع -
 الحديثة الدكلة تتسابؽ الذم العممي لمتقدـ الفقرم العمكد كىي العالية، كالمعاىد الجامعات تنمك -

 .تحقيقو عمى
 .الفنية الحركة كتترعرع األدبية الحركة تزدىر -
 في تمركز الذم البشر مف المالييف حاجات لسد كاالبتكارات االختراعات فتتكلد العقكؿ تحتؾ-

 ىذه كلكف ،(147-145 ص صب س،،الكريـ عبد عزة أحمد)األرض مف صغيرة مساحات
 كتشتد المدف، نمك تصاحب التي الخطيرة المشكالت في تتمثؿ صكرة تقابميا لممدف المشرفة الصكرة

 جميع يفكؽ جدا سريع بمعدؿ يسير الحضرم نمكه ألف خاصة العربي تمعلمجا في المشكالت تمؾ
 صعكبة مف يزيد مما ككذلؾ األياـ، ىذه في  فائقة بسرعة زدادي كالذم فجأة انبثؽ التي الجيكد

 خير المنطقة سمب قد األكركبي االستعمار أف العربية، األزمة في السريع الحضرم النمك مشكالت
 في اآلماؿ معقد ىك الذم البتركؿ كحتى كالصناعي الفني التعميـ مف كحرميا اتيكطاقا اتيإمكانيا

 .العربي لممكاطف االجتماعيك  االقتصادم المستكل رفع
 مختمؼ مف المدف بدراسة االجتماعية كالعمـك كاليندسة التخطيط في االحصائيكف ييتـ اليـك
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 أف نجد كلذلؾ ...،االجتماعية كالرعاية كالمكاصالت كاالقتصادية كالسكنية الديمغرافية الجكانب
 دراسة ىك الكطني أك لقكميا أك منيا الدكلي سكاء العممية المؤتمرات لمعظـ الشاغؿ الشغؿ

 :في المشكالت ىذه تحديد كيمكف العربي تمعلمجا في السريع الحضرم بالنمك المرتبطة المشكالت
اليدكية  كالعربات النقؿ كسيارات كالعامة الخاصة بالسيارات الشكارع ازدحاـ مشكالت 1أ 

 لـ حيث العربية، المدف مف القديمة كاألحياء الشكارع في االزدحاـ ذلؾ كيتضح كالحيكانات
 ىذا السكاني، النمك كفي المكاصالت كسائؿ في السريع التطكر ذلؾ مثؿ الحسباف يأخذ في
 .كبيرة لدرجة الشعبية األحياء كازدحاـ المكاصالت كسائؿ إلى ازدحاـ باإلضافة

 التجارية كاألعماؿ المنزلي كاالستعماؿ لمصناعة الالزمة بالمياه العربية المدف تزكيد مشكمة 1ب 
 كالمناطؽ البتركؿ استخراج مراكز كفي الصحراكية، المدف في المشكمة تمؾ كتتضح    

 األكساخ لجرؼ المياه بتكريد متصمة كىي ارملمجا مشكمة إغفاؿ مكفي كال الصناعية،
 الشعبية األحياء ازدحاـ عمى كترتب األكبئة النتشار منعا منيا التخمص عمميات كتسييؿ

 إلى أدل مما السكاني الضغط ذلؾ تحمؿ عمى القادرة جمعا ارم،لمجا شبكة أصبحت أف

 كيجب، (84، ص1999،محمد بكمخمكؼ)الشبكات تمؾ في الخمؿ مف الكثير حدكث
 مجارم، نظاـ ابي يكجد ال منيا الصغيرة كخاصة العربية، المدف مف الكثير أف مالحظة

نما  في الكيرباء دخكؿ غـر  المالحظ كمف أخرل ككسائؿ المترلية، الخزانات عمى تعتمد كا 
 باالستعماؿ إال مالئمة بكميات تكرد كال التكاليؼ، مرتفعة تزاؿ ال انيأ إال العربية المدف كؿ

 (147ص ،،ب سالكريـ عبد عزة أحمد ).لينز كالم  العاـ
 كالمدرسيف المدارس تكفير مشكمة ذلؾ أمثمة كمف تربكية، طبيعة ذات أخرل مشاكؿ تكجد 1ج 

 التعميـ منياج تكافؽ مشكمة إلى باإلضافة ىدا العربية المدينة سكاف مف ايدالمتز  العدد لذلؾ    
 .المدينة تنمية احتياجات مع

 االجتماعية، التأمينات كخدمات الصحي المسكف تكفير مشكمة كمنيا االجتماعية المشاكؿ 1د 
 مياجريفلم االجتماعي التكيؼ مشاكؿ كتظير العربية، المدينة لسكاف المتزايد العدد لذلؾ     

 تظير كىنا كالطالؽ كالجرائـ األحداث انحراؼ معدالت ارتفاع مف ذلؾ عمى يترتب كما
 لمعظـ كاالجتماعية الرياضية األندية تكفير مشكمة ككذلؾ الداخمي األمف استتباب مشكمة
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، 1998،مجمة المستكطنات البشرية ).كاألسرة الطفكلة رعاية كمشاكؿ المدينة في األحياء
 (13-11ص
 كالتماسؾ التجانس عف يبتعد الماضية القميمة السنكات في العربية المدينة مجتمع أخذ     

 السائدة العالقات في كالتعقيد، كالالتماسؾ الالتجانس يسكدىا حالة نحك الكقت نفس كيتجو
 الحديثة الحضرية لمحياة الغالبة ىي الصفة ىذه أف مالحظة كيجب كالجماعات، األفراد بيف
 كدينية، عنصرية كجماعات كطكائؼ فئات مف المدينة مجتمع يتككف فاليـك العاـ، في

 السكاف مع انصيرت مف منيا كالمنشأ، كاألصؿ كالتقاليد العادات في متباينة كعشائرية
 كبذلؾ الحضارم أك الطائفي تراثيا عمى حافظت مف كمنيا الزكاج، طريؽ عف األصمييف

 بمعظـ قكرنت ما إذا المشكالت تمؾ فييا نقؿ العربية، ةكالمدين العالـ مدف في األقميات كثرة
 في الصناعية بالمناطؽ االجتماعية الخدمات تكفير أىمية إغفاؿ يمكف كال العالـ مدف
 مف االجتماعي التأميف ذلؾ أمثمة كمف العالمية، المؤسسات إقامة أىميا الكبرل المدف

 .كالشيخكخة كالبطالة المرض
 يزدادكف الذيف العربية المدف لسكاف العمؿ فرص بتكفير ةمتعمق اقتصادية مشكالت 1ه 

 ثـ الضخمة األعداد لتمؾ كاالستيالكية التمكينية السمع تكفير مشكمة كىناؾ باستمرار،
 .الكبرل المدف في المالية الحركة لتنظيـ كالمالية التجارية بإنشاء المؤسسات االىتماـ

تنظيـ  ككذلؾ كالكزارات، كاإلدارات كميةالحك المصالح تنظيـ في تتمثؿ إدارية مشكالت 1و 
 كعدـ اإلدارية، األعماؿ يسر يسيؿ مما الجمكد عمى تقضي بصكرة األىمية المؤسسات

 كعالج حؿ يتطمب العربية األمة في الحضر سكاف مف الضخمة العداد تمؾ تعطيؿ مصالح
 صكرال بجميع التخطيط أم العممي األسمكب استخداـ ناجحة المشكالت بصكرة تمؾ

 بالمشكالت يتعمؽ كفيما مستمرة، كاإلحصائيات البيانات الدقيقة، إلى التخطيط كيحتاج
 التنمية مكضكع دراسة عند عالجيا في التخطيط االجتماعي ألىمية تعرض االجتماعية
 (149-148ص ،،ب سالكريـ عبد عزة أحمد )العربية. األمة في االجتماعية

 كتاريخيا اتينشأ كفي المدف تككيف في المؤثرة لعكامؿا باختالؼ لمدينةبا مشاكؿال كتختمؼ
 :المشاكؿ ىذه بيف كمف كحجميا كمكقعيا ككظيفتيا ابي مرت التي المختمفة كالظركؼ
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 .بالتطكر كعالقتيا القديمة المدف 1-
 .كالجغرافية المناخية العكامؿ كتأثير المدف 2-
 .لممدينة العمراني كالطابع البناء تكنكلكجيا 3-
نشاء األرض استعماالت تالطاخ 4- ، 1985 ،فكزم رضكاف العربي ).عشكائية بصكرة المصانع كا 
 (156ص
 .اليائمة السكانية العداد استيعاب عمى تياقدر  كعدـ لممدينة التحتية البنية يارنيا 5-
 .لممدف العمرانية التراكيب مع االجتماعية التراكيب تماثؿ عدـ 6-
 (184-183ص ، ص1994 ،قنكص محمد صبحي).المنظـ غير العمراني كاالنتشار التكسع 7-

 المشكالت لخطكرة تنتبو بدأتكالجزائر كاحدة منيا   العربية األقطار كافة أف المالحظ كمف
 تتكلى كخطط برامج بإعداد كبدأت السريع، الحضرم النمك رافقت التي كاالجتماعية االقتصادية
 كذلؾ كالبشرية، المادية إمكانات حسب منطقة كؿ يةكالسكن كالمينية كالتعميمية الصحية الخدمات
نما فحسب الكطني المستكل عمى ليس حاسمة قرارات اتخاذ يتطمب  القكمي المستكل عمى كا 
 (16-15ص ص ، 1987،حسكف تماضر ).أيضا

 

 آثار النمو الحضري في المجال االجتماعي والعمراني6 -11
  في المجال االجتماعي6 /1.11

أك ىيكؿ كبير يجمع جماعات اجتماعية متباينة ِعرقيا كدينيا كاجتماعيا كثقافيا، المدينة إطار 
كظيفية كتمثؿ كؿ مجمكعة أك فئة اجتماعية أنماطا حضرية كمستكيات تعميمية متفاكتة كاىتمامات 

 كىذه االختالفات تجعؿ مجتمع المدينة مصدرا لمتفكؾ كالتصدعكميكال كاتجاىات متباينة ، 
  .االجتماعي

" ُيميز بيف السكاف الحضر كغير الحضر بطرؽ سكناىـ كأساليب ابن خمدونفنجد المفكر "
" بّيف خصائص أىؿ البادية كأىؿ الحضر، فسكاف ابن خمدونمعيشتيـ كطباعيـ كعالقاتيـ، ك "

البادية في نظره يميمكف إلى حب الخير كالمعركؼ أكثر مف سكاف الحضر، كيعزل ذلؾ إلى أنيـ 
طرة مف الحضرييف، كما أنيـ بالشجاعة يعكس سكاف المدف الذيف تعكدكا عمى أقرب إلى الف
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الخضكع لمقكانيف الكضعية، كيقكؿ أيضا أف حياة البداكة خشنة كغير مترفة؛ في حيف ينساؽ سكاف 
المدف كراء الترؼ كاالنغماس في ممذات الحياة، كليذا فيـ أكثر الناس تعرضا لألمراض كاألكبئة 

 (081 -;07، ص ص 7118،عبد الرحمف ابف خمدكف )دم.مف سكاف البكا
فإف أزمات المدف القديمة كمشكالت اإلنساف االجتماعية مكغمة في الِقدـ، لكف الذم يجرم 
ىك أف ىذه المشكالت تزداد تعقيدا، كاألزمات تشتد تفاقما، كالذم ال شؾ فيو أف البيئة االجتماعية 

كاف المدف إلى الركابط كالعالقات االجتماعية، كيعيش آخذة في التدىكر المستمر، حيث يفتقر س
أعداد كبيرة منيـ في أجكاء خانقة مف الغربة كالضياع كالعزلة، كينتج عف ىذه الظركؼ الصعبة 
مشكالت كأزمات اجتماعية ال حصر ليا؛ ففي األحياء الفقيرة مف المدف مثال حيث تقؿ فرص 

كتكثر الجرائـ، كتتصؼ العالقات كالركابط  االنحراؼدرجة التعميـ أك ينعدـ التكجيو األسرم كترتفع 
االجتماعية بالعنؼ، إذ تتفكؾ الركابط األسرية كتزداد نسب الطالؽ كاالنفصاؿ، كال تقتصر ىذه 
المشكالت عمى سكاف األحياء الفقيرة، بؿ تمتد إلى سكاف المناطؽ األخرل حيث يعاني الكثير مف 

 .سكانيا ضعؼ الركابط االجتماعية
فمع النمك كالتطكر الحضرم تزداد الحياة االجتماعية تأزما كتتصدع العالقات كالركابط 
العائمية، كتنتشر االمراض النفسية كالعقمية حاممة معيا القمؽ كالشعكر بالعزلة كالضياع كاالغتراب 

بيف  كتعاطي الخمكر كالمخدرات خاصة االنتحارالذاتي كتكثر الجرائـ كالسرقات، كتتفشى ظكاىر 
االكساط الشبابية كيرجع السبب إلى التبدالت التي طرأت عمى المجتمعات التقميدية كسعييا 
المتكاصؿ في المحاؽ بالمجتمعات الحديثة؛ األمر الذم أدل إلى التفكؾ االجتماعي كتدىكر القيـ 

ص، محمد صبحي قنك  )كتصدع العالقات األسرية كضعؼ السمطة األبكية كالفردية كاالستقاللية.
 (1=0->>0، ص 8==0
أدل بالتكسع العمراني كالنمك السكاني في المدف  النمك الحضرم غير المخطط كغير المكجوف

إلى بركز مشكالت بيئية تتعمؽ بظيكر األحياء المتخمفة التي تعاني مف عدـ تكفر الخدمات 
رياؼ إلى مراكز كالمرافؽ العامة؛ فالتزايد السكاني المستمر في المدف كاستمرار تدفؽ سكاف األ

كمما ال ريب فيو أف ىذه المشكالت كاألزمات البيئية أدت إلى تدىكر األحكاؿ في  ،كأطرافياالمدف 
المدف، فعدـ كجكد شبكة متكاممة مف تصريؼ المجارم...،أدل إلى تمكث المياه الجكفية، كما أف 
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فح كفيضاف المياه في كجكد المجارم العاجزة عف استيعاب حمالت المباني كالمساكف أدل إلى ط
، 1990،فيصؿ عزاـ قماش )األحياء كالشكارع، كال يخفي مدل الخطكرة التي تحمميا ىذه الممكثات.

 (20ص
ىذا إلى جانب التدفؽ اليائؿ مف اليجرات الريفية المتالحقة إلى تركز عشكائي في مناطؽ 

تنتشر فييا كؿ انكاع  كانت تفتقر أصال إلى التخطيط فكثرة األكساخ كالمساكف الفقيرة التي
    (7>0->;0، ص ص 8==0،محمد صبحي قنكص ).االنحرافات

فُتشكؿ زيادة السكاف خطرا عمى البيئة االجتماعية؛ إذ تؤدم إلى تزايد العاطميف كالُمعدميف 
الذيف يشكمكف الطبقات الدنيا في المجتمع كىؤالء عمى استعداد في معظـ االحكاؿ لمتحكؿ إلى 

مستكل معيشتيـ المتدني، كليست الدكؿ الغنية بمنأل عف ذلؾ فكميا تعاني مف  الجريمة لتحسيف
ارتفاع معدؿ الجريمة كُيظير جماعات العنؼ، كُيظير التعنت االجتماعي بصكرة كاضحة في 
الدكؿ النامية كالتي تعاني مف الطبقية، كمف ثـ تظير الفئات االجتماعية الضعيفة كينتشر الفقر 

 عمى نطاؽ كاسع.
 

 في المجال العمراني6 / 1.11
فالنمك الحضرم يضع أجيزة الدكلة أماـ ضغكط شديدة مف أجؿ تكفير المرافؽ كالخدمات  

تكضح بعض المؤشرات التدىكر في تمع، جكمباني كأجيزة مف تكفير حياة كعيش كريميف ألفراد الم
كاجية تزايد عدد سكاف مستكل تجييز المدف بالمرافؽ كالخدمات التي أصبحت  طاقاتيا محدكدة لم

التجمعات الحضرية، كمف بيف ىذه المؤشرات اختناؽ المدف الكبرل كالمتكسطة بحركة المركر 
نتيجة الزيادة المرتفعة في عدد السيارات مقابؿ التباطؤ في تطكير شبكة الطرؽ كنظاـ المركر 

ادة السكاف كزيادة التكسع نتيجة لزيبالمراكز الحضرية لتمبية متطمبات حركة المركر المكثفة بيا،  
الحضرم عمى حساب الريؼ نتج عف ذلؾ مشكالت معقدة، بذلت الحككمة جيدا الحتكائيا كمنيا 
نشأة األحياء الفقيرة أك االحياء المتخمفة كصاحب ذلؾ مشكمة نقص مياه الشرب النقية كعدـ تكازف 

، ص ص ===0 ،د العظيـعبد العظيـ أحمد عب)شبكات المجارم كالكيرباء كازدحاـ المكاصالت
، كما ظيرت بادرة خطيرة كىي مشكمة الزحؼ السكاني كالعمراني عمى األراضي  (9>، 8>
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الزراعية كخاصة منيا األحياء المخططة التي يقـك سكانيا باالستيالء عمى األراضي مف خالؿ 
 كضع اليد.

لمكجية، كبذلؾ كقد زادت ىذه المشكمة ِحدة مف خالؿ اليجرات غير المتحكـ فييا كغير ا
دفع بالسكاف إلقامة مساكف غير مخططة تشكه مظير المدينة؛ إذ تعاني ىذه السكنات مف 

 مشكالت عجزت السمطات الحككمية مف التحكـ فييا لمزيادة السكانية المياجرة يكميا.
فقد أدل النمك السكاني السريع إلى ارتفاع نسبة الطمب عمى السكف ككثرة االحياء الشعبية 

تفتقر إلى أدنى مستكل مف الرعاية الصحية كاالجتماعية، ىذا باإلضافة إلى أف تراجع التنمية  التي
االقتصادية قد عجزت عف تحقيؽ أىدافيا في كثير مف البمداف الصناعية كغير الصناعية بسبب 
المشكالت التي سببتيا عممية التحضر السريع خاصة في المدف الكبيرة، ذلؾ أف التحضر يفرض 

مبات باىضة التكاليؼ مثؿ إنشاء المؤسسات التعميمية كالمرافؽ الصحية كالخدمات كبناء متط
المساكف، كشبكات الطرؽ كمراكز التكزيع...، كأخذ الكضع في معظـ مدف العالـ يزداد سكءا 
كتعقيدا خاصة بعد أف أصبح النمك الحضرم السنكم يتجاكز نسبة كبيرة مف معدؿ التنمية في كؿ 

  المجاالت.
لذلؾ فإف آفاؽ تطكر تخطيط كبناء المدف في المستقبؿ يقترف بالبحث عف أنظمة جديدة 
لتكزيع السكاف في المدف الحديثة الطراز حتى تساعد عمى تخفيؼ زحمة المدف المكدسة بالسكاف 
كتحسيف الطرؽ ككسائؿ مكاصالتيا مع تقريب أماكف مزاكلة العمؿ مف المناطؽ السكنية كخمؽ 

 مالءمة في ىذه المدف المستقبمة.ظركؼ أكثر 
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 ة الفصل6خالص
 مختمؼ المفاىيـ المرتبطة بالمجاؿ الحضرم كالمدينة، ككذا إلى في ىذا الجزء تعرضنا لقد
ككذا  ، مدينةبال كالتكسع في المجاؿ الحضرم الحضرم نمكال لةأمس تناكلت التي النظرية المداخؿ

 البرامج تنفيذ مف تمكف التي األساليب مختمؼ كؿح تمحكرت كالتي التنمية الحضرية بالمدينة
التكسع في  ةدارس نا فيل يتضح اإلمبريقية، كاإلسيامات النظرية المقاربات تبايف كرغـ ،التنمكية

 االجتماعييف كالفاعميف اإلجتماعي بالبناء القائمة ارتباطاتيا ،مستدامةال التنميةك  المجاؿ الحضرم
-التكسع في المجاؿ الحضرم عكامؿ دراسة فإف كليذا ،نفيذىاكت السياسات كضع يتكلكف الذيف

التييئة  أدكات، كالمرتبطة بالتخطيط الحضرم كالعمراني لممدينة، كالمتمثمة في األساس في -المدينة
 التنمية أف مفادىا؛ معرفية مقكلة مف تنطمؽ ة،مستدامال التنميةالمساىمة في تحقيؽ  ك ،التعميرك 
 عف فضال الحضرم، االجتماعي البناء كمككنات عناصر فاعؿت محصمة ىي ةمستدامال

 .العممية ىذه يتكلكف الذيف كاألشخاص الخارجية الضغكطات
 العناصر بيف المتبادلة العالقات عمى ركزي الذم التصكرم اإلطار ضمف المقكلة ىذه كتندرج

 شرائح كفئات قتصادماال بالنمط المتعمقة تمؾ كخاصة ،بسكرة لمدينة اإلجتماعي لمبناء المككنة
 التنمية لعممية كالحاكمة ،المنظمة الحضرية كالسياسات السائدة كالقيـ ،المحمي المجتمع طبقات

 بالمدينة. الحضرية
 
 
 



 

  المستدامة  لتنميـةا استراتيجيةالفصـل الثالـث :
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 المبادئ االرشادية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة -5
  هاأهداف  -6
 المراحل العالمية للتنمية المستدامة:  -7

 تحديات ومعوقـات التنمية المستدامة -8 
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والتنمية االجتماعية وما  ،والعمـ واإلنتاجية ،والتجارة والثقافة ،إف المدف ىي مراكز األفكار
فالمدف مّكنت الناس في أفضؿ حاالتيا، مف التقدـ اجتماعيًا ، ذلؾ بكثير ىو أكثر مف 

كثيرة تقؼ في طريؽ صيانة المدف عمى نحو يستمر معو إيجاد  بيد أف ثمة تحديات  ،واقتصادياً 
وتشمؿ التحديات المشتركة المتعمقة  ،إجياد األرض والموارد فرص عمؿ وتحقيؽ الرخاء مع عدـ 

لتقديـ الخدمات األساسية، ونقص اإلسكاف الالئؽ،  بالمدف االكتظاظ ، وعدـ توافر أمواؿ 
التحديات التي تواجييا المدف بطرائؽ تتيح  ومف الممكف التغمب عمى  ،...لتحتيةوتدىور البنية ا

ذاتو استخداـ الموارد ومع  لتمؾ المدف مواصمة االنتعاش والنمو، مع تحسينيا في الوقت 
الفرص، ويتاح  وينطوي المستقبؿ الذي نبتغيو عمى مدف تتوافر فييا  ،تخفيضيا لمتموث والفقر

والنقؿ وما ىو أكثر مف  ،والطاقة واإلسكاف ،وؿ عمى الخدمات األساسيةفييا لمجميع الحص
 2030بحموؿ سنة و   ،بالييف شخص في مدف اآلف 3,5يعيش نصؼ البشرية حيث   ،ذلؾ 

  ،مناطؽ حضرية بالييف شخص في  5مف سكاف العالـ أي % 60سيعيش ما يقرب مف 
  .خاصة مف التوسع الحضري في العقود المقبمة في العالـ النامي % 95سيحدث نحو و 

جديد يتصؼ باالعتماد المتبادؿ بيف مختمؼ  يشيد القرف الحادي والعشريف ميالد عالـ
ؿ القرف الماضي االبالغة األبعاد والمتالحقة طو  التطورات تمؾ وقد ميدت ليذا االعتماد ،أرجائو 

باىرة في مجاؿ القدرات التكنولوجية النسانية اإلإلنجازات ل الً ، خاصة في عقوده األخيرة ، وصو 
 ،واستجابة لمقتضياتيا وفي خضـ ىذه المتغيرات ،الخواالتصاالت... والثورة العممية والمعموماتية

ومناقشة بعض التحديات التي تواجو المجتمعات مثؿ الثورة العممية والتقدـ  بات مف الميـ طرح
 ناحية ، وكذلؾ األوضاع االجتماعية والتعميمية والمعيشية لألفراد مفاالقتصادي مف  والنمو
ما تجدر اإلشارة إليو مستمر حتى يومنا ىذا، و  ةإف البحث عف نظرية في التنميف ،ة أخرىيناح

أف محاولة تطوير النظريات الكالسيكية و المحدثة التي لـ تضع أصال مف أجؿ التنمية، 
لتنموية الشمولية في أي منطقة مف العالـ، لف يؤدي إال إلى المتطمبات او لتناسب األوضاع 
لـ يعكس اختالؼ الدوؿ النامية و تنوعيا بقدر  ةالمجتمع، ألف تراث التنميو تصاعد أزمة العمـ 

مريـ أحمد ).ما عكس ثقافات المجتمعات التي أنتجتو، و مف ىنا وصفت ىذه الجيود بالضئيمة
 .(02-00، صسب  ،مصطفى
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  :تحديد مفهوم التنمية المستديمة  -1
لقد فشمت النظريات الغربية في تفسير التغير في المجتمع الغربي المتقدـ و فيما يطرحو 
اليـو مف مشكالت، و ما يظير فيو مف حركات اجتماعية و يرجع ذلؾ إلى تحيزىا اإليديولوجي 

ف قصد، فمـ تسيـ في تقديـ لمنظاـ و مف ثـ حاولت نقؿ ىذا الفشؿ إلى المجتمعات النامية ع
واقع الذي ىو واقع لمتغيير الموجو، بؿ اقتصرت جيودىا عمى إجراء النظريات قادرة عمى فيـ 

محاولة إصالح وترميـ جزئي لمنظريات الغربية، و مف ثـ افتقدت ىذه النظريات القدرة عمى فيـ 
عادؿ مختار ).لممجتمعات الناميةالواقع أو تغييره و كانت النتيجة المرغوبة تعثر التنمية 

 .(220، ص0443اليواري،
تحديات بمصاعبيا ومتاعبيا في الدوؿ النامية ، بحكـ  عدةإذا كاف ىذا العصر قد أفرز ف

فإف آماؿ  ،الثورة العممية والتكنولوجية والوسائؿ التقنية والمعموماتية وغيرىا عدـ امتالكيا زماـ
وتعد المشاركة في التنمية  ،اقتصادي دائـ وتنمية مستدامة الدوؿ وطموحاتيا تتجو نحو نمو ىذه

فيي تعني اشتراؾ الناس عف كثب  مف أىـ العناصر األساسية في إحداث التطور في المجتمع
 ،أو سياسية أو ثقافية أو اجتماعية في العمميات التي تؤثر عمى حياتيـ سواء كانت اقتصادية

ة االجتماعية والجماعية نحو القرارات والتشريعات المتخذة المسؤولي وتمتاز بأنيا تساىـ في توليد
في ايضا وتساىـ  ،فضاًل عف صياغة التنمية مف القاعدة إلى القمة وليس العكس ،في المجتمع

 وىو مف شأنو تعزيز الدعـ ،لممجتمع بعيدًا عف التعقيدات المركزية تحديد االحتياجات الحقيقية
 .خاص والمجتمع المحمي بشكؿ ،عاـ واالجتماعية في المجتمع بشكؿلممشاريع التنموية  الشعبي
مقد برز مفيـو التنمية بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية حيث لـ يستعمؿ ىذا ف

المفيـو منذ ظيوره في عصر االقتصاد البريطاني آلدـ سميث في الربع األخير مف القرف الثامف 
عة مف التغيرات الجذرية داخؿ المجتمع اليدؼ منو ىو عشر ، ولكنو استخدـ إلحداث مجمو 

اكتساب التطور المستمر بمعدؿ يضمف التحسف المتزايد في نوعية الحياة لكافة أفراد المجتمع أي 
زيادة قدرة المجتمع لالستجابة لمحاجيات األساسية ألعضائو بالصورة التي تكفؿ زيادة درجات 

يد المستمر الستغالؿ الموارد ، وألف التنمية كما عرفيا اإلشباع لتمؾ الحاجات عف طريؽ الترش
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عمى أنيا الزيادة عمى مر الزمف في اإلنتاج المادي بالنسبة لمفرد وتعني زيادة  "بول بودان"المفكر 
، وقد اختمؼ المنظروف والباحثوف (01ص،0444 ،نبيمة حمزة)اإلنتاج بزيادة إنتاجية العمؿ

التنمية ، فيناؾ مف وصفيا بأنيا عممية نمو شاممة تكوف مرفقة االقتصاديوف في تحديد مفيـو 
، (p143،1977،Graham bannock)بتغيرات جوىرية في بنية اقتصاديات الدوؿ النامية

وتشمؿ ىذه التغيرات االىتماـ بالصناعة التي تحتؿ الصدارة في السياسات االقتصادية وتتضمف 
فية إلى المناطؽ الحضرية وتقميؿ الواردات مف السمع أيضا ىجرة القوى العاممة مف المناطؽ الري

االستيالكية وتقميص االعتماد عمى المساعدات المالية مف الدوؿ األخرى وعمى المنتجات 
الفالحية والمعدنية في الصادرات ، أما الماركسيوف فكانوا ينظروف إلى التنمية مف خالؿ التغيرات 

نظاـ الرأسمالي وفي الصراع الطبقي وقد كاف تعريفيـ إلى تحدث في نمط اإلنتاج المتجر في ال
لنمط اإلنتاج مف منظور الممكية والرقابة عمى وسائؿ اإلنتاج ونوع الحكومة والنظاـ القانوني ، 
وتتصؿ ىذه العناصر جميعيا بمستوى التنمية لمعالقات االجتماعية لإلنتاج ولقوى اإلنتاج ، ومف 

تحت تأثير التفاعالت الداخمية مما يؤدي إلى العمؿ الثوري ،  خالؿ  ىذه العناصر تبرز األزمات
وتعود االختالفات في مفيـو التنمية إلى التبايف في القناعات اإليديولوجية غداة انقساـ العالـ إلى 
معسكريف ، غير أف الفجوة بدأت تتسع بيف األغنياء في الشماؿ والفقراء في الجنوب منذ الحرب 

 Un derdevelopmentوقد اتضح ذلؾ جميا عندما استعمؿ مصطمح التخمؼ  العالمية الثانية ،
وكاف ىذا التصور يوميا أف الزيادة في اإلنتاج ىي السبيؿ إلى الرخاء والسمـ ، ومف اجؿ ذلؾ 
واجو قادة الدوؿ النامية المستقمة تحديات كبرى في محاوالتيـ تحقيؽ التنمية االقتصادية التي 

األوؿ ، ومف ىنا كانت الضغوط لزيادة اإلنتاج ، ولتحقيؽ ذلؾ وضعت  أصبحت تمثؿ انشغاليـ
 .نسانية يجب تقييميا بما تنتجو مخططات لمتنمية وكأف الفكرة السائدة آنذاؾ تقوؿ بأف اإل

اليامة و المحيرة حيث الموضوعات الحساسة و  مفيعد موضوع التنمية المستديمة و 
مـو المتعمقة بالتنمية المستديمة قائمة لسنوات عديدة، و مع ذلؾ لـ تحظى بالشيرة و يظمت ال

االىتماـ باعتبارىا فمسفة و مبدأ ىاما مف المبادئ التي يسترشد بيا في توجيو التنمية 
االقتصادية و اإلدارة البيئية إال منذ سنوات قميمة ماضية، و نتيجة لذلؾ ال يزاؿ ثمة الكثير مف 

و التشويش الذي يحيط بمفيـو التنمية المستديمة حتى بيف محترفي العمؿ البيئي و كثيرا  الخمط
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ما يميموف إلى النظر إلييا و عرضيا في إطار مفاىيـ ضيقة مثؿ أشكاؿ التكنولوجيا البيئية 
الجديدة أو حفظ توازف السكاف، حيث عمدت الدوؿ المتقدمة و الدوؿ النامية مع ذلؾ إلى تبني 

التنمية المستديمة باعتباره المبدأ التنظيمي الرئيسي و ىو ما يجب أف نفعمو عمى دعـ مبدأ 
الحياة و ضماف توافر بيئة صحية و دفع انتشار االزدىار قدما، ومف ثـ تحقيؽ اإليجابية في 

 2112، خالد مصطفى قاسـ).دور وأداء المؤسسات لموصوؿ إلى تحقيؽ تنمية شاممة ومستديمة
  .(011،ص 

  : مةارؤية تاريخية حول مفهوم التنمية المستد  /..1
ال ريب أف عددا قميال نسبيا مف الناس كاف قد سمع عف مصطمح التنمية المستديمة قبؿ  

 0442" بالبرازيؿ في سنة ريودي جانيرو مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة و التنمية الذي انعقد في"
الكممة ليست مف الكممات الشائعة و المألوفة، فقد  و الذي حظي بدعاية كبيرة، و بالرغـ أف ىذه

حظيت منذ الحيف باىتماـ متزايد مف قبؿ المؤسسات و المجتمع و الجماعات البيئية و المينية 
و المعنييف بمعرفة معنى التنمية المستديمة، و لدفعيا قدما و لمقياـ بدور رئيسي في بعض 

رغـ مف أف المصطمح قد يكوف جديدا إال أف التنمية الحاالت في الموجة لالىتماـ البيئي، و بال
إذ أف الدافع وراء مخاوفنا الراىنة   المستديمة ال تمثؿ ظاىرة أو اىتماما جديدا بؿ عمى العكس،

" في كتابيما )التربية الفوقية والحضارة( كارتلو"  "ديل" ويعود إلى آالؼ السنيف حسب ما أوضح
 اظمت الحضارة المصرية منذ كميوباتر  كذلؾو ، (04-01، ص ص 2111،دوغالس موسشيت)

حتى القرف العشريف ، تقـو عمى أساس مستداـ إذ أف الفيضاف السنوي لمنيؿ في فصؿ الربيع 
كاف يوفر المياه و يزود التربة مف جديد بالمواد المغذية، إال أف ىذا النظاـ يشيد اآلف و في 

ا، و ذلؾ بتدىور خصوبة التربة و وصوؿ القرف العشريف بعد إنشاء سد أصواف تدىورا مطرد
 المياه المالحة إلى منطقة الدلتا.

عبر العصور، ارات منذ زمف الحضارات القديمة و والواقع أف ثمة أمثمة تسود في جميع الق
و سويسرا و اسبانيا و دوؿ أخرى، مف الخراب  او قد عانت الدوؿ األوروبية و مف بينيا ايرلند

 الناجـ عف التصحر و اآلثار الناجمة عف الفيضانات و فقداف التربة لخصوبتيا.
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التنمية المستديمة ىي بوليس مف اإلنصاؼ القوؿ بأف االىتمامات الدولية المتعمقة 
محمي منذ فترات اىتمامات حديثة العيد، إذ قد حضيت ىذه المسائؿ باىتماـ دولي إقميمي و 

ف لـ يكف في شكؿ ممموس ونظامي ، و فيما يمي جدوؿ  طويمة عميقة الجذور في التاريخ، وا 
 .يبيف مراحؿ تاريخية تحضيرية لبروز فكرة التنمية المستديمة 

 ( : المراحل التاريخية لفكرة التنمية المستديمة:03جدول رقم )
 المقاءات و المؤتمرات أهم السنة

 
0401 

 

شجعت عمى احتراـ الدورات الطبيعية لتمكيف كؿ جيؿ -الكندية "لمحافظة االمجنة " 
االستفادة مف الثورات الطبيعية مع التأكيد عمى وجوب المحافظة عمى سالمتيا مف 

  أجؿ الجيؿ الحاضر واألجياؿ المقبمة.

و المحافظة عمى الطبيعة -باريس" ب المؤتمر الدولي لممحافظة عمى الطبيعة" 0421
 ىا.االستعماؿ العقالني لموارد

ومواردىا  االتحاد الدولي لممحافظة عمى الطبيعة  إنشاء -بمو فافونتب "اليونسكوندوة "  0443
 .()إ د ـ ط

تكمـ التقرير عف التوازف االيكولوجي واالقتصادي المستديـ وأسيـ في  -" روما "منتدى 0413
 ،2112 ،محمد فائز بوشدوب)والتنمية. التحسيس بمشكؿ عالمي والتوفيؽ بيف البيئة

 (04-01ص
 التنمية البشرية.-التسميـ بالعالقة بيف التنمية االقتصادية والبيئة -"مؤتمر ستوكيولـ" 0422
صدر أأسسو السيد اينياس شاص ،  -" المركز الدولي لمبحث حوؿ التنمية و البيئة" 0421

  .و التنمية البيئية اإلستراتيجيةمؤلفا  0891المركز في 
يذكر البياف بوضوح و ألوؿ مرة مفيـو  - "بياف لمحزب البيئي لبريطانيا العظمى" 0421

 (www.unesco.org ،مجمة العولمة والتنمية المستدامة ).الديمومة

حفظ الطبيعة جزء ال يتجزأ في تخطيط وتنفيذ أنشطة  -"الميثاؽ العالمي لمطبيعة " 0432
 (020،ص0442،ابراىيـ محمد العنابي )االجتماعية واالقتصادية.التنمية 
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 برانتالند ـجروىارلتترأس ىذه المجنة السيدة  -" التنميةة لمبيئة و المجنة الدولي إنشاء"
تقريرىا النيائي مف أجؿ مستقبؿ مشترؾ في  وزيرة سابقة لمبيئة بالنرويج و تقدـ المجنة

 (24محمد فائز بوشدوب، مرجع سابؽ،ص ).0891سنة 

 
  مفهوم التنمية المستديمة: / 2.1

ومع تطور األحداث االقتصادية واتساع الفجوة بيف دوؿ الشماؿ والجنوب و كذا الزيادة 
المفرطة الموارد المتاحة ظير مفيـو حديث عرؼ بالتنمية المستدامة ،وتقـو فكرة التنمية 

يستيمؾ المستقبؿ ، وقد برز ىذا المفيـو  بأنو ال يجوز لمحاضر أف المساعدة عمى المبػدأ القائؿ
 . 0891البيئة والتنمية عاـ  عمى يد المجنة العالمية المعنية بشؤوف

 Sustainableتعددت المفردات التي تـ تداوليا في اآلونة األخيرة لتعريب مصطمح ف

Development   مف قبيؿ التنمية المتواصمة الموصولة، المستديمة، القابمة لإلدامة، وأخيرا
   المستدامة، ولقد بدأت ىذه الظاىرة منذ أف خرج عمينا تقرير المجنة العالمية عف البيئة والتنمية

The World Commission on Environment and Development ( WCED)  ،
جرو ، وىذه ىي المجنة التي اشتيرت باسـ رئيستيا "0432ـ المعنوف "مستقبمنا المشترؾ" عا

تقرير إلى تعريؼ التنمية المستدامة التوصؿ  وقد  " رئيسة وزراء النرويج،برانتالند مهارل
 (Paul samson،1995): كالتالي

"Development that meets the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs. "                                 
"التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دوف المجازفة بقدرة أجياؿ المستقبؿ عمى  بمعنى:

يعمؿ كؿ جيؿ بالتناسب مع " :وعمى ىذا فإف التنمية المستدامة تتطمب أف ،الوفاء باحتياجاتيا"
يسمـ إلى الذرية التي تميو قاعدة إنتاجية ضخمة بالقدر الذي ورثيا بو ىو تعداده عمى أف 

 .( Partha Dasgupta،2005)ذاتو
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شعبية  تي اكتسبتال، نو مف الضروري االستيعاب الجيد لما تعنيو التنمية المستدامة إف لذا
التنمية المستدامة فإف تأميف شروط ومف ىنا  في أواسط الباحثيف والميتميف بالقضايا التنموية،

 :يتطمب أمريف أساسييف
  ،أواًل تأميف المتطمبات التالية: وجود قواعد المعمومات، وتحديث اإلطار التشريعي

االجتماعي،  واالقتصادي  ووتأىيؿ الموارد البشرية، وتأميف االستقرار السياسي 
 .وتأىيؿ المؤسسات، وطبعًا زرع مفيـو البيئة الخمقية

  الداخمية  العوائؽ فيركز البحث عمى :خارجيةالداخمية و البات عقالثانيًا تخطي
 ،وجوب اتخاذ موقؼ عقالني موّجو يؤكد اعتماد تنفيذ ىذه المتطمباتو وجوىرىا 

وىو ما يمكف الحصوؿ عميو عف طريؽ حمالت التوعية، وعي المواطف، تأميف 
 The،1997)المعمومات لمجميع، وطبعًا تنظيـ وتفعيؿ العمؿ المؤسسي

Lebanese center for policy studies).        

عممية لمتغيير يتناغـ فييا استغالؿ الموارد وتوجيات االستثمار " :ىيالتنمية المستدامة ف
ومناحي التنمية التكنولوجية وتغيير المؤسسات، ويعزز كال مف إمكانات الحاضر والمستقبؿ 

 (44-41، ص0444،الخوليأسامة  )".لموفاء باحتياجات اإلنساف وتطمعاتو
والمشروعة  ويمكف تعريفيا بأنيا: تمؾ التنمية التي تييئ لجعؿ الحاضر متطمباتو األساسية      

دوف أف تخؿ بقدرة المحيط الطبيعي عمى أف يييئ لألجياؿ التالية متطمباتيـ، أي استجابة 
الوفاء بحاجاتيا،  التنمية لحاجات الحاضر، دوف المساومة عمى قدرة األجياؿ المقبمة عمى

وىناؾ مف يرى أنيا تنمية متكاممة، ويعتبر الجانب البشري فييا وتنميتو ىي أولى أىدافيا، لذلؾ 
فيي تراعي الحفاظ عمى رأس الماؿ البشري والقيـ االجتماعية، االستقرار النفسي لمفرد 

خالد  ).والعدؿ والمجتمع، حؽ الفرد والمجتمع في الحرية وممارسة الديمقراطية في المساواة
       .(012مصطفى قاسـ ،مرجع سابؽ، ص

المقصود بيا أيضا: ىو تنمية الموارد و المجتمعات بشكؿ يحقؽ أكبر منفعة أو عائدا و 
لألجياؿ مع المحافظة عمى تمؾ الموارد لألجياؿ القادمة، و تشير إلى أف:"الموارد الطبيعية 



 الفظل الثبلث

 استراتيجيت التىميت المستذامت في الجزائر

 

022 

 

لنا اآلباء و األجداد و تقع عمينا مسؤولية تركيا المتاحة لنا ليست ممؾ لنا و حدنا فقط تركيا 
ألوالدنا و أحفادنا في حالة جيدة ، و إف لـ نستطع أف نحسف استغالليا فال يجب أف نتسبب في 

ىي عممية تغيير يكوف فييا استغالؿ ، و (10ص ،محمد عاطؼ كشؾ)تدىورىا و تدميرىا"
الموارد و اتجاه االستثمارات و التطور التكنولوجي و التغيير المؤسساتي أيضا في حالة انسجاـ، 

المطامح اإلنسانية، لذلؾ و و تعمؿ عمى تعزيز إمكانية الحاضر و المستقبؿ لتمبية الحاجات 
نحو تحقيؽ النمو االقتصادي و يجب أف توجو سياسات التنمية االقتصادية و االجتماعية 

استغالؿ الموارد، و تجنب األضرار البيئية بقدر اإلمكاف كما أف عممية التنمية المستديمة ال 
يمكف تحقيقيا إال عف طريؽ التخطيط و إدارة البيئة و الموارد االقتصادية البشرية و 

 . (34ص ،عبد اهلل محمد عبد الرحمف)الطبيعية
ي حؽ الجيؿ الحاضر في التمتع و استغالؿ الثروات الطبيعية دوف فالتنمية المستديمة ى

 المساس بحؽ األجياؿ القادمة، كما أف مفيوميا يوازف بيف أمريف: 
   التنمية : و ىي استخداـ مصادر األرض لتحسيف حياة االنساف و تاميف

 احتياجاتو. 
  بؿ.المحافظة: و االعتناء باألرض لتأميف احتياجات الحاضر و المستق 
و بالتالي يجب أف يراعى عند اتخاذ قرار التنمية األبعاد االجتماعية و البيئية بجانب         

  .(2114،سوسف بدر)األبعاد االقتصادية
فيي تنمية ذات القدرة عمى االستمرار و االستقرار و االستدامة مف حيث استخداميا 

ضابطا ليا بيدؼ رفع مستوى المعيشة مف لممواد الطبيعية، التي تتخذ مف التوازف البيئي محورا 
 .(22،ص2111،سعد طو عالـ)جميع جوانبو مع تنظيـ الموارد البيئية و العمؿ عمى تنميتيا

ويمكف النظر لمفيوميا مف خالؿ ثالث محاور: النمو السكاني المعقوؿ، وتنمية راشدة، 
وبيئة غير مجيدة، وتعتبر إستراتيجية عالمية ممحة يسعى لتحقيقيا المجتمع الدولي باعتبارىا 
قضية أخالقية إنسانية مستقبمية بقدر ما ىي قضية أنية ممحة، ألف برامج التنمية الناجحة 

لحاضر قد تبدو عاجزة عف االستمرار اآلمف بمقاييس المستقبؿ ألنيا برامج تتـ عمى بمقاييس ا
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خالد مصطفى قاسـ ، مرجع )حساب سرعة استيالؾ واستنزاؼ الرصيد الطبيعي لألجياؿ القادمة
 . (012سابؽ،ص 

 وتندرج تحت ىذا الطرح عدد مف القضايا اليامة:
  صوؿ في أماكف قميمة أو لسنوات إف التنمية المطموبة ال تسعى لتقدـ بشرى مو

نما " الدوؿ المصنعة" أيضا. نما ليست ىدؼ" الدوؿ النامية" فقط وا   معدودات، وا 

  إف ىذه التنمية ىي تنمية تفي باحتياجات الحاضر دوف المساس بقدرة األجياؿ
 . االقادمة عمى توفير احتياجاتي

  ىما مفيـو االحتياجات، في إطار المعنى السابؽ لمتنمية ىناؾ مفيوماف جوىرياف
وبالذات االحتياجات األساسية لفقراء العالـ التي يجب أف تمنح أولوية مطمقة، وفكرة 
القيود التي تفرضيا حالة التكنولوجيا والتنظيـ االجتماعي عمى قدرة البيئة عمى توفير 

 احتياجات الحاضر واحتياجات المستقبؿ.

 دنى األساسي مف االحتياجات ال يمكف إف مستويات المعيشة التي تتجاوز الحد األ
إدامتيا، إال عندما تراعي مستويات االستيالؾ في كؿ مكاف متطمبات اإلدامة عمى 
المدى البعيد ولكف كثيريف منا يعيشوف خارج إمكانيات العالـ البيئية، كما نرى مثال 

.  في استخداـ الطاقة اليـو

 عيا وثقافيا، ومف ثـ فإف التنمية إف االحتياجات كما يتصورىا الناس تتحدد اجتما
المستدامة تتطمب انتشار القيـ التي تشجع مستويات االستيالؾ التي ال تتجاوز 

 حدود الممكف بيئيا.

  وفي المقابؿ ينطوي النمو االقتصادي والتنمية، عمى تغيير النظاـ البيئي والطبيعي
 أجمع دوف تغيير.الذي نعيش فيو، أي أنو مف المستحيؿ أف تبقى النظـ البيئية 

  وىكذا فإف السعي لتحقيؽ التنمية المستدامة بتطمب نظاـ إنتاج يحتـر االلتزاـ
 0433 ،محمد عبد الفتاح القصاص)بالحفاظ عمى توازف القاعدة البيئية ليذه التنمية

 . (22،ص 
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المستدامة عمى تمبية احتياجات اإلنساف مف خالؿ التقدـ  التنميةمفيـو دؿ ي وىكذا
، ويعتمد تقدـ  ة عمى نظـ وموارد األرض الطبيعيةوالتقني والمحافظ االجتماعي واالقػػػتصادي

عمى استمرار ذلؾ التقدـ االقتصادي واالجتماعي والثقافي والتقني واستمرار  العالـ المستداـ
الخدمات الطبيعية مف البيئية ، وىذا يستدعي المحافظة عمى موارد األرض الطبيعية  تواجد
 ، فالتنمية المستدامة اصطالح يرتبط عامة مع تحقيؽ تقدـ اقتصادي تقني يحافظىدرىا دـوع

 عمى الرأسماؿ الطبيعي الذي يشمؿ الموارد الطبيعية والبيئية وىذا يتطمب تطوير مؤسسات
دارة مالئمة لممخاطر والتقمبات والنقص في المعرفة والمعمومات لتؤكد  مستنيرة وبنى تحتية وا 

دعمًا لمرأسماؿ  في تقاسـ الثروات بيف األجياؿ المتعاقبة وفي الجيؿ نفسو ، وذلؾالمساواة 
 . الحياة في األرض اإلنساني والمحافظة عمى قدرة نظـ األرض الطبيعية لخدمة استمرارية

  مبررات التنمية المستديمة: / 3.1
تقنيات أحدث التنمية المستدامة أتت مف سياؽ تطور معرفي أوسع أدى إلى استخداـ 

التعقيدات والتشابكات واستشراؽ المستقبؿ،  بوأساليب إلدارة واتخاذ القرارات القادرة عمى استيعا
فعميو أف التطرؽ لممعرفة التكنولوجية يعتبر أساسا لنجاح التنمية المستدامة لكف نقؿ التكنولوجيا 

تقتصر عمى نوع  محدد مف  مف الدوؿ المتقدمة إلى الدوؿ النامية ليس باألمر السيؿ ألنيا ال
أنواع التكنولوجيا بؿ نقؿ عممي وخبراء وفنيوف باإلضافة إلى التكمفة المادية، لكف أصبح ىناؾ 
تخوفا مف الدوؿ النامية أف تصبح منافسا تجاريا لمدوؿ المتقدمة، ألف نقؿ التكنولوجيا لمدوؿ 

 س لدىور البيئة.  النامية سيقدميا لكنو لف يضمف تنمية مستدامة ألف التقدـ أسا
 (01نبيمة حمزة: مرجع سابؽ، ص ):انبثقت التنمية المستدامة تحت تأثير العوامؿ اآلتية

االىتمامات الجديدة بالحفاظ عمى البيئة مف خالؿ الحفاظ عمى الموارد الطبيعية  -1
 غير المتجددة، وعمى البيئة والتوازنات الجوىرية في األنظمة البيئية.

التنموية في الدوؿ النامية وما أدت إليو مف تردي االنتاجية السيما تعثر السياسات  -2
في القطاع الصناعي، وتوسع الفروقات االجتماعية وحصوؿ المجاعة لدى الفئات 

 الفقيرة.
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ازدياد األحداث المسيئة وارتفاع التموث البيئي، فمقد أدت عمميات التوسع االنتاجي  -3
الموارد الطبيعية وارتفاع كمية المموثات السيما الصناعي إلى زيادة الطمب عمى 

 المطروحة بأنواعيا المختمفة.
بعينات إلى إثارة األنظار لخطورة االستغالؿ المفرط أدت أزمة الطاقة في الس -4

لمثورات الطبيعية غير المتجددة وتموث البيئة، وزيادة الوعي بما نجـ عف ذلؾ مف 
 كوارث طبيعية واخطار بيئية.

العالـ، والذي تمثؿ بزيادة أعداد المدف المميونية، ومخاطر  التطور الحضري في -5
    ذلؾ يتمثؿ في الزحؼ عمى المساحات الزراعية وزيادة االستيالؾ وطرح النفايات. 

 

  : أبعاد التنمية المستديمة  -2
يضايؽ مفيـو التنمية المستديمة الحدود الجامعية الكالسيكية ألنو يدعو إلى تعدد 

كذا التقارب بيف وجيات النظر العممية التي تعتبر إلى حد اآلف متباعدة االختصاصات، و 
ألجؿ توحيد التخصصات البيئية و االقتصادية، و يمنح ليذيف الحقميف العممييف إمكانية 
دارة الموارد  المصالحة، لموصوؿ إلى توازف ديناميكي بيف التنمية االقتصادية واالجتماعية وا 

العالقات المتبادلة بيف العمميات الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية وحماية البيئة، فإف فيـ 
 ضروري لفيـ التنمية المستديمة.

وعميو لفيـ التنمية المستديمة يتعدى مجرد التوفيؽ بيف البيئة والتنمية، فالتنمية المستديمة 
بعاد البيئية، األبعاد بالمعنى الواسع لمكممة تمثؿ عدة أبعاد مترابطة وىي: األبعاد االقتصادية، األ

االجتماعية والثقافية، فمكي تستديـ التنمية يتعيف أف تكوف ىناؾ توازف وتفاعؿ متبادؿ بيف ىذه 
 عمى النحو التالي: ىذه األبعاد األبعاد، وتتمثؿ
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 (:10الشكؿ رقـ )
 التنمية المستدامة  مكونات 

المنتدى العربي المصدر: 
 . AFEDلمبيئة والتنمية 

 
 
 

 
 / البعد البيئي: 1.2

عرفيا مؤتمر األمـ المتحدة  المدلوؿ يشمؿ كؿ شيء يحيط باإلنساف، وقدالبيئة كمصطمح واسع 
رصيد الموارد المادية واالجتماعية  :"بأنيا 1972لمييئة اإلنسانية الذي عقد في ستوكيولـ 

 ،0444،ؼاألشرامد غياث مح)"وتطمعاتو المتاحة في وقت ما وفي مكاف ما إلشباع اإلنساف
اإلنساف ويحصؿ منو عمى كؿ الموارد  ما تعرؼ أيضا: "بالمجاؿ الذي يعيش فيوك،  (02ص 

 ."بو الالزمة إلشباع حاجاتو فيؤثر فيو ويتُأثر
إف البيئة نظاـ ديناميكي معقد فيو الكثير مف المكونات التفاعمية المتداخمة مع بعضيا   

وىي بذلؾ تعني الحيز الذي يمارس فيو البشر مختمؼ أنشطة حياتيـ، يأخذ منيا  ،البعض
ويعطى ليا ويتفاعؿ مع كافة المنتجات والمكونات لينتج في النياية استمرارية العالقة التبادلية 

خالد مصطفى )حيواف، موارد، ثروات،...(، يف اإلنساف والبيئة المحيطة بو )نباتالتفاعمية ب
 . (002صمرجع سابؽ، ، قاسـ

ويؤثر عمى التعامالت االقتصادية  ولقد أصبحت البيئة محددا عالميا يفرض نفسو  
االىتماـ بيا مف أىـ المقاييس لتقييـ حضارة  والتجارية والعالقات الدولي المعاصرة، وأصبح

ى المستوى متالزماف، بعد المزيد مف االىتماـ التي حظيت بو عم الدوؿ، والبيئة والتنمية أمراف
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 الحدود الجغرافية والسياسية لمدوؿ فينتقؿ عبر الماء واليواء والكائنات العالمي لمتجاوز تموث

  .(01-04،ص0441،ريزكولين)الحية
 األخير عمى االىتماـ بالبيئة كركف أساسي في التنمية وقد أكدت تقارير البنؾ الدولي في العقد

الحفاظ عمى الموارد الطبيعة واالستخداـ األمثؿ ليا عمى أساس مستديـ والتنبؤ لما قد يحدث  في
، (14 محمد فائز بوشدوب، مرجع سابؽ،ص)لمنظـ االيكولوجية مف جراء التنمية لالحتياط والوقاية

 لكف تجدر اإلشارة إلى أف االىتمامات البيئية تختمؼ بيف دوؿ الشماؿ ودوؿ الجنوب، فالدوؿ
المتقدمة ميتمة أكثر بتدىور نوعية الحياة عمى المدى الطويؿ، وعمى سبيؿ المثاؿ تعطي عناية 
خاصة لظاىرة ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية )ظاىرة االحتباس الحراري(، واختالؿ طبقة 

عكس األزوف، والعديد مف المشاكؿ المتعمقة بتموث اليواء واالستغالؿ المفرط لمموارد الطبيعية، ب
االنشغاالت اآلنية لمدوؿ النامية، التي تتعمؽ بالحياة ذاتيا وليس بنوعيتيا كمشكؿ تموث 

 .(مرجع سابؽمجمة العولمة والتنمية المستدامة،  )المياه...

فتطرح التنمية المستديمة بتأكيدىا عمى مبدأ الحاجات البشرية مسألة السمـ الصناعي أي 
االقتصادي بتمبيتيا، لكف الطبيعة تضع حدودا يجب تحديدىا و الحاجات التي يتكفؿ النظاـ 

احتراميا في مجاؿ التصنيع، واليدؼ مف وراء كؿ ذلؾ ىو التسيير والتوظيؼ األحسف لمرأسماؿ 
، فالتنمية المستدامة ىي (013خالد مصطفى قاسـ ، مرجع سابؽ، ص) الطبيعي بدال مف تبذيره

والموارد المائية في العالـ، مما يؤدي إلى مضاعفة االستخداـ األمثؿ لألراضي الزراعية 
 . (110-111،ص 2112،سامح الغرابية) .األرضية المساحة الخضراء عمى سطح الكرة 

 :  وتتمثؿ في
بالنسبة لألبعاد البيئية نالحظ أف تعرية التربة  :تدمير الغطاء النباتيو  إتالؼ التربة (أ 

غمتيا، ويخرجاف سنويا مف دائرة اإلنتاج وفقداف إنتاجيتيا يؤدياف إلى التقميص مف 
كما أف اإلفراط في استخداـ األسمدة ومبيدات  ،مساحات كبيرة مف األراضي الزراعية

أما الضغوط البشرية  ،الحشرات يؤدي إلى تمويث المياه السطحية والمياه الجوفية
يد كثيرة وىناؾ مصا ،والحيوانية، فإنيا تضر بالغطاء النباتي والغابات أو تدمرىما
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لألسماؾ في المياه العذبة أو المياه البحرية يجري استغالليا فعال بمستويات غير 
 (033،ص 0441،احمد خالد عالـ )مستدامة، أو أنيا توشؾ أف تصبح كذلؾ.

التنمية المستدامة إلى حماية الموارد الطبيعية الالزمة تحتاج  :حماية الموارد الطبيعية (ب 
التربة إلى حماية األراضي المخصصة  ابتداء مف حماية –إلنتاج المواد الغذائية والوقود 

لى حماية مصايد األسماؾ مع التوسع في اإلنتاج لتمبية احتياجات السكاف  -لألشجار وا 
الفشؿ في صيانة بيا، ومع ذلؾ فإف اآلخذيف في التزايد، وىذه األىداؼ يحتمؿ تضار 

الموارد الطبيعية التي تعتمد عمييا الزراعة كفيؿ بحدوث نقص في األغذية في 
مدادات   وتعني التنمية المستدامة ،المستقبؿ ىنا استخداـ األراضي القابمة لمزراعة وا 

المياه استخداما أكثر كفاءة، وكذلؾ استحداث وتبني ممارسات وتكنولوجيات زراعية 
وىذا يحتاج إلى اجتناب اإلسراؼ في استخداـ األسمدة الكيميائية ، محسنة تزيد الغمة

األنير والبحيرات، وتيدد الحياة البرية، وتموث والمبيدات حتى ال تؤدي إلى تدىور 
وىذا يعني استخداـ الري استخداما حذرا، واجتناب  ،األغذية البشرية واإلمدادات المائية

 . (12،ص 2111،إبراىيـ سميماف عيسى)تمميح أراضي المحاصيؿ وتشبعيا بالماء
السحب مف األنيار في بعض المناطؽ تقؿ إمدادات المياه، وييدد   :صيانة المياه (ج 

 ،باستنفاد اإلمدادات المتاحة، كما أف المياه الجوفية يتـ ضخيا بمعدالت غير مستدامة
كما أف النفايات الصناعية والزراعية والبشرية تموث المياه السطحية والمياه الجوفية، 

 والتنمية المستدامة تعني صيانة المياه ،وتيدد البحيرات والمصبات في كؿ بمد تقريبا
وىي تعني أيضا تحسيف  ،بوضع حد لالستخدامات المبددة وتحسيف كفاءة شبكات المياه

نوعية المياه وقصر المسحوبات مف المياه السطحية عمى معدؿ ال يحدث اضطرابا في 
النظـ اإليكولوجية التي تعتمد عمى ىذه المياه، وقصر المسحوبات مف المياه الجوفية 

 . (012-010، ص0443 ،رناؤوطأمحمد السيد )عمى معدؿ تجددىا
وىي  –تواصؿ مساحة األراضي القابمة لمزراعة  :تقميص مالجئ األنواع البيولوجية (د 

انخفاضيا، مما يقمص مف  –األراضي التي لـ تدخؿ بعد في االستخداـ البشري 
الحيوانية والنباتية، باستثناء القمة التي يديرىا البشر إدارة   المالجئ المتاحة لألنواع
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وتتعرض الغابات المدارية والنظـ  ،مكتفة، أو التي تستطيع العيش في البيئة المستأنسة
اإليكولوجية لمشعب المرجانية والغابات الساحمية وغيرىا مف األراضي الرطبة وسواىا مف 
المالجئ الفريدة األخرى لتدمير سريع، كما أف انقراض األنواع الحيوانية والنباتية آخذا 

والتنمية المستدامة في ىذا المجاؿ تعني أف يتـ صيانة ثراء األرض في  ،في التسارع
التنوع البيولوجي لألجياؿ المقبمة، وذلؾ بإبطاء عمميات االنقراض وتدمير المالجئ 

ف أمكف وقفيا   .(033،ص 0441،احمد خالد عالـ)والنظـ اإليكولوجية بدرجة كبيرة  وا 
التنمية المستدامة تعني كذلؾ عدـ المخاطرة   :حماية المناخ مف االحتباس الحراري (ه 

بزيادة مستوى سطح البحر، أو تغيير أنماط  ،بإجراء تغييرات كبيرة في البيئة العالمية 
يكوف مف شأنيا  ،سقوط األمطار والغطاء النباتي، أو زيادة األشعة فوؽ البنفسجية 

ويعني ذلؾ الحيمولة دوف زعزعة  ،إحداث تغيير في الفرص المتاحة لألجياؿ المقبمة
 فاألوزو استقرار المناخ، أو النظـ الجغرافية الفيزيائية والبيولوجية أو تدمير طبقة 

 (42،ص0441،عبد الخالؽ عبد اهلل) الحامية لألرض مف جراء أفعاؿ اإلنساف.

 : / البعد االقتصادي 2.2
، حيث أعطيت ليا عدة 1945منذ واجتماعيا  احتمت التنمية االقتصادية مكانا ىاما سياسيا

 أنيا تقدـ المجتمع عف طريؽ استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضؿ ورفع ":تعاريؼ مف بينيا
فضال  مستويات اإلنتاج مف خالؿ إنياء الميارات والطاقات البشرية وخمؽ تنظيمات أفضؿ، ىذا

"إنيا العممية التي بمقتضاىا يتـ أيضا:  "، عف زيادة رأس الماؿ المتراكـ في المجتمع عبر الزمف
، 0431،محمد مدحت العقاد)".االنطالؽ نحو النمو الذاتي دخوؿ االقتصاد القومي مرحمة

  (411ص
يتجمى البعد االقتصادي مف خالؿ تمبية الحاجات والمتطمبات المادية لإلنساف عف طريؽ 

، فيو يعيف لمتنمية المستديمة االنعكاسات (41،ص2114،بشاينية سعد)اإلنتاج واالستيالؾ
الراىنة و المقبمة لالقتصاد عمى البيئة أف يطرح مسألة اختيار و تمويؿ و تحسيف التقنيات 
الصناعية في مجاؿ توظيؼ الموارد الطبيعية، وتوفؽ التنمية المستديمة بيف ىذيف البعديف ليس 
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سب بؿ تقديرىا لمجموع العالقات المقامة في أخذىا بعيف االعتبار المحافظة عمى الطبيعة فح
بيف الطبيعة واألفعاؿ البشرية، كما تمنح التنمية المستديمة باعتبارىا مؤسسة عمى التآزر بيف 
اإلنساف والبيئة األفضمية لمتكنولوجيات والمعارؼ و القيـ التي تضع في األولوية الديمومة 

القتصادية التي تأخذ في حسابيا عمى المدى تدافع عف عممية التطوير التنمية ا ىيالكبيرة، و 
محمد فائز )البعيد التوازنات البيئية األساسية باعتبارىا قواعد لمحياة البشرية الطبيعية والنباتية

، لكنو بدوره يختمؼ بيف البمداف المتقدمة والبمداف النامية، و (11بوشدوب، مرجع سابؽ، ص
الؿ الموارد الطبيعة لرفع المستوى المعيشي لشعوبيا بالنسبة إلى الدوؿ النامية فيي تعني استغ

، وكذا  تعمؿ عمى خفض (013، مرجع سابؽ،ص خالد مصطفى قاسـ)والقضاء عمى الفقر بيا
متواصؿ في استيالؾ الدوؿ الصناعية مف الطاقة والموارد الطبيعية، إجراء تحوالت جذرية في 

 : وتتجمى في .(01،ص س ب ،محمد أميف عامر)األنماط الحياتية السائدة فييا
لمتنمية  االقتصاديةفبالنسبة لألبعاد  :حصة االستيالؾ الفردي مف الموارد الطبيعية (أ 

قياسا عمى مستوى نصيب   المستدامة نالحظ أف سكاف البمداف الصناعية يستغموف
 ،أضعاؼ ما يستخدمو سكاف البمداف النامية مف الموارد الطبيعية في العالـ،الفرد 

ومف ذلؾ مثال أف استيالؾ الطاقة الناجمة عف النفط والغاز والفحـ ىو في الواليات 
مرة، وىو في بمداف منظمة التعاوف والتنمية  11المتحدة أعمى منو في اليند ب 

" أعمى بعشر مرات في المتوسط منو في البمداف النامية OCDEاالقتصادية اؿ "
 مجتمعة.

فالتنمية المستدامة بالنسبة لمبمداف الغنية تتمخص في :  إيقاؼ تبديد الموارد الطبيعية (ب 
إجراء تخفيضات متواصمة مف مستويات االستيالؾ المبددة لمطاقة والموارد الطبيعية 

حداث وال بد  ،تغيير جذري في أسموب الحياة  وذلؾ عبر تحسيف مستوى الكفاءة وا 
 ،لى البمداف الناميةفي ىذه العممية مف التأكد مف عدـ تصدير الضغوط البيئية إ

وتعني أيضا تغيير أنماط االستيالؾ التي تيدد التنوع البيولوجي في البمداف األخرى 
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عبد )دوف ضرورة، كاستيالؾ الدوؿ المتقدمة لممنتجات الحيوانية الميددة باالنقراض
 .(22،ص ،2111،القادر رزيؽ المخادمي

وتقع عمى البمداف الصناعية :   مسؤولية البمداف المتقدمة عف التموث وعف معالجتو (ج 
مسؤولية خاصة في قيادة التنمية المستدامة، ألف استيالكيا المتراكـ في الماضي مف 

 -وبالتالي إسياميا في مشكالت التموث العالمي –الموارد الطبيعية مثؿ المحروقات 
المالية  يضاؼ إلى ىذا أف البمداف الغنية لدييا الموارد ،كاف كبيرا بدرجة غير متناسبة

والتقنية والبشرية الكفيمة بأف تضطمع بالصدارة في استخداـ تكنولوجيات أنظؼ 
وتستخدـ الموارد بكثافة أقؿ، وفي القياـ بتحويؿ اقتصادياتيا نحو حماية النظـ 
الطبيعية والعمؿ معيا، وفي تييئة أسباب ترمي إلى تحقيؽ نوع مف المساواة 

 ،قتصادية والخدمات االجتماعية داخؿ مجتمعاتياواالشتراكية لموصوؿ إلى الفرص اال
والصدارة تعني أيضا توفير الموارد التقنية والمالية لتعزيز لمتنمية المستدامة في 

 باعتبار أف ذلؾ استثمار في مستقبؿ الكرة األرضية.  –البمداف األخرى 

ا بيف البمداف وثمة جانب مف جوانب الروابط الدولية فيم:  تقميص تبعية البمداف النامية (د 
ذلؾ أنو بالقدر الذي ينخفض بو استيالؾ  ،الغنية والفقيرة يحتاج إلى دراسة دقيقة

الموارد الطبيعية في البمداف الصناعية، يتباطأ نمو صادرات ىذه المنتجات مف 
البمداف النامية وتنخفض أسعار السمع األساسية بدرجة أكبر، مما يحـر البمداف النامية 

ومما يساعد عمى تعويض ىذه الخسائر،  ،تاج إلييا احتياجا ماسامف إيرادات تح
االنطالؽ مف نمط تنموي يقـو عمى االعتماد عمى الذات لتنمية القدرات الذاتية 

وبالتالي التوسع في التعاوف اإلقميمي، وفي التجارة فيما بيف  وتأميف االكتفاء الذاتي
رأس الماؿ البشري، والتوسع في األخذ استثمارات ضخمة في البمداف النامية، وتحقيؽ 
 (02ص مرجع سابؽ ، ،ؼاألشرامحمد غياث )بالتكنولوجيات المحسنة.

وتعني التنمية المستدامة في البمداف الفقيرة :  التنمية المستدامة لدى البمداف الفقيرة (ه 
ويعتبر  ،تكريس الموارد الطبيعية ألغراض التحسيف المستمر في مستويات المعيشة

مف سكاف  % 21كقضية أخالقية، أمر حاسـ بالنسبة ألكثر مف  التحسيف السريع
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ويحقؽ التخفيؼ مف عبء الفقر المطمؽ نتائج  ،العالـ المعدميف في الوقت الحالي
عممية ىامة بالنسبة لمتنمية المستدامة، ألف ىناؾ روابط وثيقة بيف الفقر وتدىور 

لتخمؼ الناجـ عف التاريخ االستعماري والتبعية المطمقة البيئة والنمو السريع لمسكاف وا
أما الذيف ال تمبى ليـ احتياجاتيـ األساسية، والذيف ربما كاف بقائيـ  ،لمقوى الرأسمالية

عمى قيد الحياة أمرا مشكوكا فيو، فيصعب أف نتصور بأنيـ سييتموف بمستقبؿ كرتنا 
حية تصرفاتيـ لالستدامة، كما األرضية، وليس ىناؾ ما يدعوىـ إلى تقدير مدى صال

أنيـ يجنحوف إلى االستزادة مف األطفاؿ في محاولة لزيادة القوة العاممة لألسرة 
 .(040خالد مصطفى قاسـ، مرجع سابؽ،ص)ولتوفير األمف لشيخوختيـ

إف الوسيمة الناجعة لمتخفيؼ مف عبء الفقر وتحسيف : المساواة في توزيع الموارد (و 
ت مسؤولية كؿ مف البمداف الغنية والفقيرة، وتعتبر ىذه مستويات المعيشة أصبح

الوسيمة، غاية في حد ذاتيا، وتتمثؿ في جعؿ فرص الحصوؿ عمى الموارد 
 ،والمنتجات والخدمات فيما بيف جميع األفراد داخؿ المجتمع أقرب إلى المساواة
 فالفرص غير المتساوية في الحصوؿ عمى التعميـ والخدمات االجتماعية وعمى
األراضي والموارد الطبيعية األخرى وعمى حرية االختيار وغير ذلؾ مف الحقوؽ 

المساواة تساعد عمى تنشيط التنمية   فيذه ،السياسية، تشكؿ حاجزا ىاما أماـ التنمية
برنامج االمـ المتحدة  )والنمو االقتصادي الضرورييف لتحسيف مستويات المعيشة.

 (1، ص0440،االنمائي

فالتنمية المستدامة تعني إذف الحد مف التفاوت :  التفاوت في المداخيؿالحد مف  (ز 
المتنامي في الدخؿ وفي فرص الحصوؿ عمى الرعاية الصحية في البمداف الصناعية 
تاحة حيازات األراضي الواسعة وغير المنتجة لمفقراء الذيف ال  مثؿ الواليات المتحدة وا 

بية أو لمميندسيف الزراعييف العاطميف كما يممكوف أرضا في مناطؽ مثؿ أمريكا الجنو 
ىو الشأف بالنسبة لبالدنا؛ وكذا تقديـ القروض إلى القطاعات االقتصادية غير 

كسابيا الشرعية  .الرسمية وا 
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كما أف التنمية المستدامة يجب أف تعني في جميع :  تقميص اإلنفاؽ العسكري  (ح 
سكرية وأمف الدولة إلى اإلنفاؽ البمداف تحويؿ األمواؿ مف اإلنفاؽ عمى األغراض الع

ومف شأف إعادة تخصيص ولو جزء صغير مف الموارد  ،عمى احتياجات التنمية
بشاينية سعد، )المكرسة اآلف لألغراض العسكرية اإلسراع بالتنمية بشكؿ ممحوظ

  .(44مرجع سابؽ، ص

 : يبشر / البعد االجتماعي و ال 3.2
البعد الثالث إنو البعد اإلنساني بالمعنى الضيؽ الذي يجعؿ تتميز التنمية المستديمة خاصة بيذا 

مف النمو وسيمة لاللتحاـ االجتماعي و لعممية التطوير في االختيار السياسي، و ال بد ليذا 
االختيار أف يكوف قبؿ كؿ شيء اختيار إنصاؼ بيف األجياؿ بمقدار ما ىو بيف الدوؿ،  ستحافظ 

عة بيـ اإلنصاؼ عمى اختيارات النمو التي ترغب فييا األجياؿ األجياؿ الراىنة باعتبارىا مدفو 
 ،(14دوجالس مىسشيت،مرجع سببق، ص )بالقادمة والدوؿ المختمفة مف الشماؿ عمى الجنو 

وتعني ىنا التنمية المستدامة  باألبعاد البشرية العمؿ عمى تحقيؽ تقدـ كبير في سبيؿ تثبيت نمو 
بالغة، ليس ألف النمو المستمر لمسكاف لفترة طويمة وبمعدالت السكاف، وىو أمر بدأ يكتسي أىمية 

شبيية بالمعدالت الحالية أصبح أمرا مستحيال استحالة واضحة فقط، بؿ كذلؾ ألف النمو السريع 
يحدث ضغوطا حادة عمى الموارد الطبيعية وعمى قدرة الحكومات عمى توفير الخدمات، كما أف 

نطقة ما يحد مف التنمية، ويقمص مف قاعدة الموارد الطبيعية النمو السريع لمسكاف في بمد أو م
 المتاحة إلعالة كؿ ساكف، وتتمثؿ ىذه األبعاد فيما يمي :

:  إف لمحجـ النيائي الذي يصؿ إليو السكاف في الكرة  مكانة الحجـ النيائي لمسكاف (أ 
األرضية أىميتو أيضا، ألف حدود قدرة األرض عمى إعالة الحياة البشرية غير معروفة 
بدقة، وتوحي اإلسقاطات الحالية، في ضوء االتجاىات الحاضرة لمخصوبة، بأف عدد 

،  سف احمد شحاتةح)2011مميار نسمة عاـ  0011سكاف العالـ سيستقر عند حوالي 
، وىو أكثر مف ضعؼ عدد السكاف الحالييف، وضغط السكاف، حتى (044،ص 2111

بالمستويات الحالية، ىو عامؿ متناـ مف عوامؿ تدمير المساحات الخضراء وتدىور التربة 
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واإلفراط في استغالؿ الحياة البرية والموارد الطبيعية األخرى، ألف نمو السكاف يؤدي بيـ 
ضي الحدية)ظاىرة البناءات الفوضوية ومعركة االسمنت المسمح مع األراضي إلى األرا

 الزراعية(، أو يتعيف عمييـ اإلفراط في استخداـ الموارد الطبيعية.

: كما أف لتوزيع السكاف أىمية بالغة مف األىمية فاالتجاىات الحالية  أىمية توزيع السكاف (ب 
نحو توسيع المناطؽ الحضرية، والسيما تطور المدف الكبيرة ليا عواقب بيئية ضخمة، 
فالمدف تقـو بتركيز النفايات والمواد المموثة حيث تتسبب في كثير مف األحياف في 

ـ الطبيعية المحيطة بيا، ومف ىنا، فإف أوضاع ليا خطورتيا عمى الناس وتدمر النظ
التنمية المستدامة تعني النيوض بالتنمية القروية النشيطة لممساعدة عمى إبطاء حركة 
اليجرة إلى المدف، وتعني اتخاذ تدابير سياسية خاصة مف قبيؿ اعتماد اإلصالح الزراعي 

ر البيئية لمتحضر ومنو واعتماد تكنولوجيات تؤدي إلى التقميص إلى الحد األدنى مف اآلثا
 .(41،ص0441،الوقائع مجمة األمـ المتحدة)جاء مصطمح التنمية المستدامة

: تنطوي فكرة التنمية المستدامة عمى استخداـ الموارد  االستخداـ الكامؿ لمموارد البشرية (ج 
البشرية استخداما كامال، وذلؾ بتحسيف التعميـ والخدمات الصحية ومحاربة الجوع، ومف 

بصورة خاصة أف تصؿ الخدمات األساسية إلى الذيف يعيشوف في فقر مطمؽ أو  الميـ
في المناطؽ النائية، ومف ىنا فإف التنمية المستدامة تعني إعادة توجيو الموارد أو إعادة 
تخصيصيا لضماف الوفاء أوال باالحتياجات البشرية األساسية مثؿ تعمـ القراءة والكتابة، 

فيما وراء  –األولية، والمياه النظيفة، والتنمية المستدامة تعني وتوفير الرعاية الصحية 
تحسيف الرفاه االجتماعي، وحماية التنوع الثقافي، واالستثمار في   -االحتياجات األساسية
بتدريب المربيف والعامميف في الرعاية الصحية والفنييف والعمماء  -رأس الماؿ البشري

خالد مصطفى  )لييـ الحاجة الستمرار التنمية.وغيرىـ مف المتخصصيف الذيف تدعو إ
  (013قاسـ، مرجع سابؽ،ص 

: إف التنمية البشرية تتفاعؿ تفاعال قويا مع األبعاد األخرى لمتنمية  الصحة والتعميـ (د 
المستدامة، مف ذلؾ مثال أف السكاف األصحاء الذيف نالوا مف التغذية الجيدة ما يكفييـ 
لمعمؿ، ووجود قوة العمؿ الحسنة التعميـ، أمر يساعد عمى التنمية االقتصادية، ومف شأف 
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وغيرىـ مف سكاف البادية عمى حماية الغابات وموارد التربة التعميـ أف يساعد المزارعيف 
 (03ص 2114،راتب السعود )والتنوع البيولوجي حماية أفضؿ.

: لدور المرأة أىمية خاصة، ففي كثير مف البمداف النامية تقـو النساء  أىمية دور المرأة (ه 
تخدموف معظـ واألطفاؿ بالزراعات المعيشية، والرعي وجمع الحطب ونقؿ الماء، وىـ يس

طاقتيـ في الطبخ، ويعتنوف بالبيئة المنزلية مباشرة، والمرأة بعبارة أخرى ىي المدبر األوؿ 
ومع ذلؾ فكثيرا  -كما أنيا ىي أوؿ مف يقدـ الرعاية لألطفاؿ–لمموارد والبيئة في المنزؿ 

األكثر ما تمقى صحتيا وتعميميا اإلىماؿ الصارخ مقارنة بصحة الرجاؿ وتعميميـ، والمرأة 
تعميما، لدييا فرص أكبر في الحصوؿ عمى وسائؿ منع الحمؿ، كما أف معدالت 
خصوبتيا أقؿ في المتوسط، وأطفاليا أكثر صحة، ومف شأف االستثمار في صحة المرأة 

، حسيف عبد الحميد أحمد رشواف)وتعميميا أف يعود عمى القابمية لالستدامة بمزايا متعددة
 .(11،ص2111

: إف التنمية المستدامة عمى المستوى السياسي األسموب الديمقراطي االشتراكي في الحكـ  (و 
تحتاج إلى مشاركة مف تمسيـ القرارات، في التخطيط ليذه القرارات وتنفيذىا، وذلؾ لسبب 
عممي ىو أف جيود التنمية التي ال تشرؾ الجماعات المحمية كثيرا ما يصيبيا اإلخفاؽ، 

النمط الديمقراطي االشتراكي في الحكـ يشكؿ القاعدة األساسية لمتنمية  لذلؾ فإف اعتماد
 .(001،صب س ،حسف أحمد شحاتة)البشرية المستدامة في المستقبؿ

 : د التكنولوجيلبعا / 4.2
وتقمص مف استيالؾ الطاقة   وتعني التنمية المستدامة ىنا التحوؿ إلى تكنولوجيات أنظؼ وأكفأ

الطبيعية إلى أدنى حد، وينبغي أف يتمثؿ اليدؼ في عمميات أو نظـ وغيرىا مف الموارد 
تكنولوجية تتسبب في نفايات أو مموثات أقؿ في المقاـ األوؿ، وتعيد تدوير النفايات داخميا، 
وتعمؿ مع النظـ الطبيعية أو تساندىا، وفي بعض الحاالت التي تفي التكنولوجيات التقميدية بيذه 

 ومنيا ما يمي: افظة عمييا.المعايير فينبغي المح
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كثيرا ما تؤدي المرافؽ الصناعية إلى   :استعماؿ تكنولوجيات أنظؼ في المرافؽ الصناعية (أ 
وفي البمداف المتقدمة النمو، يتـ الحد مف  ،تمويث ما يحيط بيا مف ىواء ومياه وأرض

لنفايات المتدفقة تدفؽ النفايات وتنظيؼ التموث بنفقات كبيرة؛ أما في البمداف النامية، فإف ا
ومع ىذا فميس التموث نتيجة ال مفر منيا  ،في كثير منيا ال يخضع لمرقابة إلى حد كبير

وأمثاؿ ىذه النفايات المتدفقة تكوف نتيجة لتكنولوجيات تفتقر  ،مف نتائج النشاط الصناعي
إلى الكفاءة أو لعمميات التبديد، وتكوف نتيجة أيضا لإلىماؿ واالفتقار إلى فرض العقوبات 

 .االقتصادية

: إف التكنولوجيات  األخذ بالتكنولوجيات المحسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة  (ب 
لنامية كثيرا ما تكوف أقؿ كفاءة وأكثر تسببا في التموث مف المستخدمة اآلف في البمداف ا

التكنولوجيات المتاحة في البمداف الصناعية، والتنمية المستدامة تعني اإلسراع باألخذ 
بالتكنولوجيات المحسنة، وكذلؾ بالنصوص القانونية الخاصة بفرض العقوبات في ىذا 

سواء باالستحداث أو التطويع  –المجاؿ وتطبيقيا، ومف شأف التعاوف التكنولوجي 
الذي ييدؼ إلى سد الفجوة بيف  –لتكنولوجيات أنظؼ وأكفأ تناسب االحتياجات المحمية 

البمداف الصناعية والنامية أف يزيد مف اإلنتاجية االقتصادية، وأف يحوؿ أيضا دوف مزيد 
ى استثمارات مف التدىور في نوعية البيئة، وحتى تنجح ىذه الجيود، فيي تحتاج أيضا إل

كبيرة في التعميـ والتنمية البشرية، والسيما في البمداف األشد فقرا ، والتعاوف التكنولوجي 
يوضح التفاعؿ بيف األبعاد االقتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية في سبيؿ تحقيؽ 

 .(003، ص2112،حيدر كمونة)التنمية المستدامة

: كما أف استخداـ المحروقات يستدعي اىتماما خاصا  المحروقات واالحتباس الحراري (ج 
ألنو مثاؿ واضح عمى العمميات الصناعية غير المغمقة، فالمحروقات يجري استخراجيا 
حراقيا وطرح نفاياتيا داخؿ البيئة، فتصبح بسبب ذلؾ مصدرا رئيسيا لتموت اليواء في  وا 

كبيرة، واالحتباس الحراري المناطؽ العمرانية، ولألمطار الحمضية التي تصيب مناطؽ 
الذي ييدد بتغير المناخ، والمستويات الحالية النبعاث الغازات الحرارية مف أنشطة البشر 
ذا كانت اآلثار قد أصبحت خالؿ العقد األخير  تتجاوز قدرة األرض عمى امتصاصيا، وا 
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 مف القرف العشريف واضحة المعالـ، فإف معظـ العمماء متفقوف عمى أف أمثاؿ ىذه
االنبعاثات ال يمكف ليا أف تستمر إلى ما ال نياية سواء بالمستويات الحالية أو بمستويات 
متزايدة، دوف أف تتسبب في احتراز عالمي لممناخ، وسيكوف لمتغييرات التي تترتب عف 

والسيما  –ومستويات سطح البحر فيما بعد  ات الحرارة وأنماط سقوط األمطارذلؾ في درج
آثار مدمرة عمى النظـ اإليكولوجية وعمى رفاه الناس  -ات سريعاإذا جرت التغيير 

 ومعاشيـ، والسيما بالنسبة لمف يعتمدوف اعتمادا مباشرا عمى النظـ الطبيعية.

ترمي التنمية المستدامة في ىذا المجاؿ إلى الحد مف المعدؿ  : الحد مف انبعاث الغازات (د 
الحد بصورة كبيرة مف استخداـ  عبر العالمي لزيادة انبعاث الغازات الحرارية، وذلؾ

يجاد مصادر أخرى لمطاقة إلمداد المجتمعات الصناعية، وسيكوف مف  المحروقات، وا 
المتعيف عمى البمداف الصناعية أف تتخذ الخطوات األولى لمحد مف انبعاث ثاني أكسيد 

بر، واستحداث تكنولوجيات جديدة الستخداـ الطاقة الحرارية بكفاءة أك CO2الكربوف 
 تكوف مأمونة وتكوف نفقتيا محتممة، -المتجددة-وتوفير إمدادات مف الطاقة غير الحرارية

-P 223)فالتنمية المستدامة تعني استخداـ المحروقات بأكفأ ما يستطاع في جميع البمداف

234،2001،ABC des Nations Unies). 

أيضا الحيمولة دوف تدىور والتنمية المستدامة تعني  :فاألوزو الحيمولة دوف تدىور طبقة  (ه 
وتمثؿ اإلجراءات التي اتخذت لمعالجة ىذه المشكمة  ،طبقة األوزوف الحامية لألرض

سابقة مشجعة: فاتفاقية كيوتو جاءت لممطالبة بالتخمص تدريجيا مف المواد الكيميائية 
الميددة لألزوف، وتوضح بأف التعاوف الدولي لمعالجة مخاطر البيئة العالمية ىو أمر 
مستطاع. لكف تعنت الواليات المتحدة األمريكية واعتدادىا بأف قوتيا أصبحت فوؽ إرادة 
المجتمع الدولي جعميا ترفض التوقيع عمى ىذه االتفاقية ما داـ أف ال أحدا يستطيع 

  .(12مرجع سابؽ، ص ،محمد فائز بوشدوب)إجبارىا عمى ذلؾ
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 مبادئ التنمية المستديمة: -3
 وتتمثؿ في مبدأيف ىما: / المبادئ األساسية: 1.3

 :يظير مف خالؿ تأثير كؿ منيما  التوفيؽ بيف متطمبات التنمية وتدابير حماية البيئة
عمى اآلخر، حيث تتسبب التنمية في عدة مشاكؿ ايكولوجية مف جراء التقدـ الصناعي 

بية االحتياجات كالتموث مثال في المقابؿ، يسيـ نقص التنمية وعدـ القدرة عمى تم
األساسية والفقر، في استنزاؼ الموارد الطبيعية الضرورية وتدىور النظـ االيكولوجية، 
كقطع الغابات وتردي األراضي الخصبة لسد حاجات المجتمع، فضال عف ذلؾ، فإف 
المشاكؿ البيئية ناجمة عف عدـ إتباع تنمية مالئمة تستخدـ الموارد الطبيعية بشكؿ 

لورانس )عمى البيئة، ألف ىذه األخيرة تتوقؼ عمييا استمرارية التنميةعقالني وتحافظ 
 .(14-13،ص0442، إ.سسكند

وعميو فميمة ىذا مبدأ ىي بالدرجة األولى التوفيؽ بيف وجيات نظر الدوؿ المصنعة الميتمة 
 بالمستقبؿ االيكولوجي لألرض ووجيات نظر الدوؿ النامية التي تصبوا إلى تنمية اقتصادياتيا.  

  :عمى الجيؿ الحاضر المحافظة عمى النظـ االيكولوجية والموارد العدالة ما بيف األجياؿ
يعية لفائدة األجياؿ القادمة، وفي الوقت ذاتو ال تتحمؿ األجياؿ الحاضرة أعباءا الطب

غير معقولة لمواجية احتياجات المستقبؿ غبر المحددة، ولكف عمى العكس يجب إعطاء 
مرونة لألجياؿ المقبمة لتحقيؽ أىدافيا حسب القيـ الخاصة بيا، كما يجب عمى كؿ 

ي استغالؿ تراث األجياؿ السابقة وأف يحافظ عمى  جيؿ أف يقدـ ألعضائو حقوقا عادلة
ىذا الحؽ لألجياؿ المقبمة، وذلؾ بمجموعة مف الحقوؽ والواجبات بيف األجياؿ التي 

محمد فائز بوشدوب، مرجع )حقوؽ اإلنساف الدولية القائمة حاليا ىيجب أف تضاؼ إل
 .(43-40سابؽ، ص

نشطة في حدودىا أو تحت إشرافيا بأف لذلؾ يتوجب عمى كؿ دولة أف تسعى عمى ممارسة األ
 ال تسبب أضرارا يمكف أف تمس بحياة األجياؿ الحالية والمقبمة.
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 تتضمف ما يمي: المبادئ الفرعية:/  2.3
 : وعميو يجب العمؿ عمى ضماف حماية البيئة مف أية أثار ضارة متوقع  مبدأ االحتياط

ف حدثت تكوف في المستقبؿ البعيد، وبالتالي فإف الطابع  حصوليا، قد ال تحدث أبدا وا 
التوقعي لممبدأ يجعمو موجو تماما نحو المستقبؿ ومرتبط كميا بمبدأ التنمية المستديمة 

ر المتعمقة بالمحافظة عمى البيئة إلى تمبية وتأكيدا لذلؾ تيدؼ العديد مف التدابي
 االحتياجات اإلنمائية لألجياؿ الحالية والمقبمة، مستعينة في ذلؾ عمى بعض المبادئ. 

و يتـ ذلؾ عف طريؽ اتخاذ تدابير فعالة مف حيث التكاليؼ لموقاية مف تدىور البيئة واإلسياـ 
 أداة عمؿ لتحقيقيا. في التنمية المستديمة، ليصبح ىذا المبدأ وسيمة أو 

 :يتمثؿ في التراث المشترؾ لإلنسانية، وتجسيدا   مبدأ االنشغاؿ المشترؾ لإلنسانية
لممصمحة المشتركة لإلنسانية الحاضرة أو المقبمة، ويتكوف التراث مف المجاالت 
المشتركة التي ال مالؾ ليا)البحار، الفضاء الخارجي،...(، والعمؿ عمى بمورة أىمية 

بالحاجة إلى حماية الجوانب الفريدة والمتميزة لمبيئة سواء كانت مف عما  االعتراؼ
اإلنساف أو الطبيعة، وعمى عاتؽ كؿ دولة واجب حماية وحفظ التراث الثقافي والطبيعي 

 ونقمو إلى األجياؿ المقبمة. 

فائدة وعميو فإنو يمنع تممؾ جميع العناصر المكونة لمتراث المشترؾ ويشترط تحت رقابة دولية ل
 اإلنسانية جمعاء.

  :المتمثمة فيما يمي:المبادئ القابمة لالندماج 

 :إلمكانية تحقيؽ التنمية المستديمة مف الناحية االيكولوجية يتوجب  المشاركة في القرارات
السعي إلى إشراؾ جميع المواطنيف في عممية اتخاذ القرارات المتعمقة بحماية البيئة، 
دارة الموارد بكيفية مستديمة، وتخص ىذه  فعمى األفراد والجماعات مسؤولية حماية وا 

اف األصمييف والجماعات المحمية ، النقابات المشاركة الفئات كالنساء والشباب، السك
 .(13-12،ص0441،أحمد أبو الوفا)والفالحيف، والنخبة العممية

مكانية تطبيقيا بفعالية أكبر مف أجؿ حماية وحفظ وتحسيف  وىذا بيدؼ اتخاذ قرارات أفضؿ وا 
 حالة البيئة وضماف تنمية مستديمة معقولة ايكولوجيا.
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 :أف تسعى السمطات الوطنية إلى تشجيع الوفاء بالتكاليؼ ينبغي   المموث يدفع الثمف
البيئية داخميا، واستخداـ األدوات االقتصادية، آخذة في الحسباف النيج القاضي بأف 

أحمد )يكوف المسؤوؿ عف التموث ىو الذي يتحمؿ تكمفة وتدابير الوقاية ومكافحة التموث
 .(040،ص0442،الرشيدي

 .وييدؼ ىذا المبدأ إلى تشجيع االستخداـ األمثؿ والرشيد لمموارد الطبيعية التي تحتوييا البيئة 

 :ال شؾ أنو مف حؽ كؿ دولة أف تستغؿ ثرواتيا الطبيعية  سيادة ومسؤولية الدولة
الموجودة فوؽ إقميميا بالطريقة التي ترسميا، دوف تدخؿ مف جانب الدوؿ األخرى، بيد 

نما يحدىا واجب أال تسبب أضرارا بيئية دوؿ أخرى،  أف ىذه السيادة ليست مطمقة، وا 
وفي حالة اإلخالؿ بو يترتب عمى الدولة مسؤوليتيا الدولية ووجوب إصالح الضرر 

 .(12-10محمد فائز بوشدوب، مرجع سابؽ، ص)االيكولوجي المتسببة فيو
السيادة الوطنية  بيف متطمبات-قدر اإلمكاف-بناء عمى ذلؾ فقد روعي تحقيؽ التوازف

لمدوؿ مف ناحية، ومقتضيات المصمحة العامة لممجتمع الدولي مف ناحية ثانية، وعميو أصبح 
مقبوال أف تساءؿ الدولة عف األفعاؿ المشروعة التي تباشرىا داخؿ إقميميا أو تحت إشرافيا متى 

 كاف مف شأف مثؿ ىذه األفعاؿ إلحاؽ الضرر ببيئة دولة أخرى. 
 يعد التعاوف الدولي لحفظ وحماية البيئة ضرورة تفرضيا  ممة والتعاوف:الشراكة الشا

 شمولية النظـ االيكولوجية، وقد أضفى عميو تدريجيا صفة االلتزاـ القانوني. 

نما الحد منيا إذا ما  وىو مبدأ ال يتحدد بالوقاية مف األضرار التي يمكف أف تمحؽ بالبيئة، وا 
 حدثت.
  ف بالنظر إلى المساىمات المختمفة في التدىور  كانت متباينة:المسؤولية المشتركة وا 

ف كانت متباينة وتسمـ الدوؿ  العالمي لمبيئة، يقع عمى عاتؽ الدوؿ مسؤوليات مشتركة وا 
المتقدمة النمو بالمسؤولية التي تتحمميا في السعي عمى الصعيد الدولي، إلى التنمية 

لى المستديمة وبالنظر إلى الضغوط التي تمقييا ع مى كاىؿ البيئة العالمية، وا 
 .(22سعد طو عالـ ، مرجع سابؽ ، ص)التكنولوجيات والموارد المالية التي تستأثر بيا
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  .ويوحي ىذا المبدأ بإنشاء فعمي آلليات مالية لمساعدة البمداف النامية في حماية البيئة

 :مؤشرات التنمية المستديمة  -4
والمرتكزات يمكف تصنيفيا مف منظور األبعاد السابقة لمتنمية ىناؾ العديد مف المؤشرات 

نسانية ومؤشرات خاصة بإدارة الموارد البيئية.  المستديمة فتشمؿ مؤشرات اقتصادية واجتماعية وا 
 وتندرج ضمنيا:: مؤشرات اقتصادية 

   :حيث يعتبر الفقر عدوا ثانيا لمتنمية المستدامة وعالجو التخفيف من حدة الفقر
 حتمية أخالقية إنسانية ومؤشرا لمتنمية واستدامتيا.يعني 

  وىو ما يتطمب توفير دخؿ مرتفع مما يمكف مف إعادة استثمار جزء االستمرارية :
خالد )منو، بما يمكف مف اإلحالؿ و التجديد و الصيانة لمموارد االقتصادية

 .(014ص  مصطفى قاسـ، مرجع سابؽ،

   :أحد مصادر الثروة اليامة في االقتصاد  باعتبار السياحةاالزدهار السياحي
  الوطني.

   :حيث تعتبر التنمية الغذائية المحمية ىي بعدا أساسيا مف تحقيق األمن الغذائي
 أبعاد األمف الغذائي ويتطمب ذلؾ إيجاد مخزوف إستراتيجي لمواجية التغيرات. 

   :عادة التدوير "الدفاف"، ويتـ التعامؿ معيا مف خالؿ الردـ الصحيالنفايات وا 
الحرؽ، تدوير النفايات، اتخاذ إجراءات تكفؿ تحقيؽ التنمية المستدامة بتقميؿ حجـ 
  .ىذه النفايات فرض الضرائب عمييا، التوعية البيئية، تشجيع ودعـ االستثمارات

  (014نفس المرجع السابؽ، ص )

 نسانية  وتتضمف ما يمي:: مؤشرات اجتماعية وا 

   :ويقصد بنمو السكاف بمعدالت سريعة جدا ال تتفؽ القضاء عمى االنفجار السكاني
 مع معدالت التنمية أو القدرات البيئية. 

 :خاصة في الدوؿ التي تتسـ بمعدالت نمو سكاني سريعة  دعم برامج تنظيم األسرة
 جدا وىذه البرامج تيدؼ لمحفاظ عمى البيئة والتوعية والتربية وااللتزاـ.
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  :باعتبارىا ىب نصؼ المجتمع وىي لصيقة دعم دور المرأة في التنمية المستدامة
ف كانت متيمة بعداء  بالبيئة وىي محور التنمية وىي ضحية في ذات الوقت وا 

 .(011نفس المرجع السابؽ، ص)البيئة

 وتتجمى فيما يمي:: مؤشرات خاصة بإدارة الموارد البيئية 

  القابمة لمنفاذ والمتجددة بما يضمف مصمحة ة: تنظيم استخدام الموارد الطبيعي
 األجياؿ القادمة، لمحد مف استنزافيا لتحقيؽ بيئة مصانة غير مستترفة.

  وىو المعيار الضابط لمتنمية المستديمة أي المحافظة عمى تحقيق التوازن البيئي :
 البيئة بما يضمف سالمة الحياة الطبيعية و إنتاج ثروات متجددة مع االستخداـ

 العادؿ لمثروات غير المتجددة.

   :إف نقص مصادر الطاقة في أي بيئة أو دولة مف الدوؿ، مشكمة قضية الطاقة
بيئية ممحة يجب التصدي ليا لتحقيؽ أمف الطاقة مف خالؿ ترشيد استخداـ الطاقة 

 االحفورية)غير المتجددة(.

   :حة في عالمنا حيث أف مشكمة التصحر مف القضايا البيئية المممكافحة التصحر
المعاصر وبصفة خاصة في البيئات الجافة وشبو الجافة التي تتصؼ بنظميا 
االيكولوجية اليشة ويتـ مكافحة التصحر مف خالؿ إجراء مسح شامؿ وتفصيمي 
لممناطؽ المتصحرة وضبط النمو السكاني وترشيده بيئيا وضبط وترشيد قطع 

ستخداـ الرعوي وتنميتو وترشيد األشجار واستزراعيا وتنميتيا وضبط وترشيد اال
 االستخداـ الزراعي ووقؼ زحؼ الرماؿ.

  :"ويمكف تحقيؽ التنمية المستدامة مف خالؿ المراقبة  المحميات الطبيعية "الحيوية
البيئية المستمرة لمحياة الفطرية، بإنشاء شبكة محميات واسعة االنتشار واستخداـ 

جراء  األشجار القائمة واستغالليا بطرؽ متنوعة، وذلؾ بالدعوة لمعمارة الخضراء، وا 
سعد طو عالـ )المزيد مف الدراسات والبحوث البيولوجية ودعـ التوعية والتربية البيئية

      . (22، ص، مرجع سابؽ
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مؤشراتيا وخصائصيا ال يمكف أف تتضح وتتحقؽ  فنستقرأ مف خالؿ التنمية المستديمة أو       
ي فييا ال سيما فيما يتعمؽ بتنظيـ استخداـ الموارد الطبيعية  إال مف خالؿ دور الدولة الضرور 

وتحقيؽ التوازف البيئي، حيث أصبح ىناؾ ربط واضح و أكيد بيف التنمية و البيئة و أصبحت 
البيئة عنصرا أساسيا ضمف أي أنشطة تنموية، وركيزة ذات أىمية تأخذ في االعتبار عند تحديد 

ومشاريعيا ومواقع تمؾ المشاريع بما ييدؼ في النياية إلى  توجيات التنمية واختيار أنشطتيا
و الحصوؿ عمى موافقة المجتمع )ممثؿ في الدولة( عمى نوعية ومكاف  المحافظة عمى البيئة

 . (13، ص0444،مصطفى كماؿ طمبة)المشاريع
نيا في حالة ثبات  وقد كاف االعتقاد السابؽ )الخاطئ( أف الثروات الطبيعية كـ ال ينفى وا 
واستقاللية، ولكف ثبت أف الثروات محدودة بمحددات بيئية و بيولوجية وطبيعية متوازنة وىي 
تمثؿ أنظمة بيئية فرعية مرتبطة ومتوازنة مع النظاـ البيئي العالمي، و كؿ ما يؤثر عمى المياه، 

 .األرض، الطاقة، المناخ، يؤثر عمى ديناميكية تكويف الموارد الطبيعية في المدى الطويؿ 
ويكمف الطريؽ نحو التنمية المستدامة في مجموعة مف اإلصالحات لمواجية السياسات 
االقتصادية الفاشمة وإليجاد برامج جديدة لمتعديالت الييكمية، وبالرغـ مف أف ىذه اإلصالحات 
ستقضي عمى الفقر في المدى الطويؿ وتمبي جميع احتياجات اإلنساف وتقضي عمى األوضاع 

، و نتيجة (23، صسعد طو عالـ ، مرجع سابؽ)ي تؤدي عمى تدىور البيئةاالقتصادية الت
لمتعدي الجائر عمى ىذه المنظومة الطبيعية )في الدوؿ المتقدمة والنامية( و اإلخالؿ بالتوازنات 
الطبيعية أدى ذلؾ في التأثير عمى مسيرة التنمية واستقرارىا، حيث اختؿ مسار التنمية نتيجة 

الموارد و نتيجة لالختالؿ البيولوجي الناتج عف تصنيع و االستخداـ تناقض المعروض مف 
المفرط لمكيماويات و زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربوف، و ىنا اتضح أف ىناؾ دور أساسي و 

  مياـ وظيفة الدولة البد أف تمارسيا حيث ال يوجد بديؿ لمقياـ بيذا الدور.
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  :التنمية المستدامةالمبادئ اإلرشادية لتنفيذ أهداف   -5

إلى نظاـ متسؽ يضـ السياسات التكنولوجية  التنمية المستدامةيحتاج تحقيؽ أىداؼ 
واالقتصادية واالجتماعية في خطة شاممة لمتنمية. تضمف ىذه الخطة توظيؼ الموارد الطبيعية 

بنوعية الحياه  االرتفاعييدؼ إلى  اقتصاديالماؿ البشري بطريقة اقتصادية لتحقيؽ نمو  ورأس
 .لممواطف مع الحفاظ عمى نوعية البيئة ومصادرىا الطبيعية لألجياؿ الحالية والقادمة

تطوير  يمنيا ف فادةستااليمكف الييئات  يفيما يمى مجموعة مف المبادئ اإلرشادية الت      
 . مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة سياسات فعالة

إيجاد تغييرات سياسية  التنمية المستدامةيتطمب تحقيؽ  : مبدأ التخطيط االستراتيجي (أ 
ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ  ،ومؤسسية تصمـ بعناية لتمبي االحتياجات التي تـ تحديدىا

 ياالستراتيج يويستمـز ذلؾ تطبيؽ نظـ التقييـ البيئ ،تطبيؽ مبدأ "التخطيط االستراتيجي
 .لكؿ مشروع يقر يعند تحديد األىداؼ، ثـ تقييـ األثر البيئ يالتراكم يثـ التقييـ البيئ

المنتفعيف تطبيؽ التخطيط االستراتيجي يجب أف يعتمد عمى المشاركة الواسعة لجميع وب
 pp 293-297 ،2001)ذوي الصمة لتحقيؽ أفضؿ نتائج يستفيد منيا الجميع

،Flyvbjerg.B).  
: ستعتمد اإلستراتيجية  مبدأ بناء عممية إعداد اإلستراتيجية عمى التحميؿ الفني الجيد (ب 

الوطنية لمتنمية المستدامة عمى التحميؿ الدقيؽ لموضع الراىف واالتجاىات المستقبمية 
عمى  ،والمخاطر المتوقعة، مع تحديد الروابط بيف التحديات المحمية والوطنية والعالمية

ة أو سبيؿ المثاؿ ستدرج الضغوط الخارجية المفروضة عمى الدولة، الناتجة عف العولم
تأثيرات تغير المناخ، في ىذا التحميؿ والذى سوؼ يعتمد عمى المعمومات الموثقة حوؿ 
تغير الظروؼ البيئية واالجتماعية واالقتصادية والضغوط المفروضة وكيفية االستجابة 

و سوؼ تستخدـ القدرات المحمية  ،إلييا ومدى ارتباطيا بأىداؼ ومؤشرات اإلستراتيجية

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6718/posts
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ة بشكؿ كامؿ إلجراء التحميؿ كما سيعكس التحميؿ أيضا وجية نظر والمعمومات المتاح
 .(p55،2009،Ledraa, T)كافة الشركاء

: توضع األىداؼ لممساعدة في تحديد كمية  مبدأ وضع أىداؼ واقعية ومرنة لمسياسة (ج 
تعتبر األىداؼ التي يصاحبيا  ،وجودة المخرجات المتوقعة أو األوضاع المرغوب فييا

 ،وات تنفيذ السياسة األكثر فاعمية وستستخدـ عندما تتاح القدرة عمى ذلؾالحوافز مف أد
  .ستمثؿ األىداؼ تحديا ومع ذلؾ فإنيا واقعية ويمكف تحقيقيا

في عممية  االستراتيجية: البد مف إدراج  االستراتيجيةمبدأ الترابط بيف الميزانية وأولويات  (د 
 .حتى تحقؽ أىدافيا االستراتيجيةلمكونات تخطيط الميزانية لضماف توفير الموارد المالية 

ستعمؿ المجنة الوطنية لمتنمية  مبدأ السياسة المتكاممة بيف القطاعات المختمفة : (ه 
بيف  وسيتـ تشكيؿ لجاف مشتركة ،التنمية المستدامةعمى دعـ سياسات   المستدامة

وباإلضافة إلى ذلؾ يمـز أف تعمؿ  ،الوزارات المعنية حسبما تقتضى الحاجة لذلؾ
ووحدات اإلدارة المحمية عمى إدراج حماية البيئة والترابط  والياتالسمطات المركزية وال

أما عمى المستوى المحمي فيمـز القياـ  ،االجتماعي في جميع السياسات القطاعية
طموبة لتعكس احتياجات القطاعات المختمفة لتحقيؽ التنمية بالتعديالت المؤسسية الم

 .(30-11،ص ص2111،عبد القادر محمد عبد القادر عطية)المستدامة

والخطط والبرامج  االستراتيجياتالتنسيؽ بيف  التنمية المستدامةسيكوف مف مياـ لجنة 
والعمؿ عمى دمج االعتبارات البيئية  ،القطاعية مع أخذ البيئة والتأثيرات االجتماعية في االعتبار

واالجتماعية في السياسات القطاعية مثؿ السياسة الزراعية والصناعية واالجتماعية وسياسة 
سة الدولة حتى يمكف سوؼ يتـ ذلؾ عف طريؽ تحميؿ اإلطار الكمي لسيا ،الطاقة والنقؿ...الخ

 (pp 299-318،2111،Faludi, A):تحديد السياسات والخطط والبرامج المختمفة ومف أمثمة ذلؾ
 .الوطنية البيئية  واالستراتيجياتخطط العمؿ  -

 .الوطنية لمتنوع البيئي االستراتيجيةخطط عمؿ  -
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 .الوطنية لمحفاظ عمى البيئة االستراتيجيات -

 .لمكافحة التصحرالخطط الوطنية  -

 .إستراتيجيات الحد مف الفقر -

 .برامج اإلصالح الييكمي -

 .العمرانيةالحضرية و  خطط استراتيجيات التنمية -

يصعب تحقيؽ التكامؿ التاـ بيف السياسات ولتحقيؽ أكبر قدر مف التكامؿ يجب فى البدء 
حقيؽ التوازف بيف السياسات باستخداـ وبالتالي يمكف ت ،بتحديد السياسات المتضاربة وتأثيراتيا

ىذا عممًا بأف تكامؿ السياسة سوؼ يعتمد بشكؿ أساسي عمى  ،األدوات المنيجية المناسبة
  .التفاوض وبناء الرأي الجماعي بيف المنتفعيف

المستويات  ييجب أف يقـو الحكـ ف التنمية المستدامةلتحقيؽ  مبدأ الحكـ الرشيد : (و 
ومشاركة المواطنيف والمجتمع  ،عمى الشفافية في صنع القرار بمدياتالوطنية والمحمية وال

كما يجب أف تكوف  ،التنفيذي والمسئولية والمساءلة والمحاسبة ف ،المدني في صنع القرار
ىناؾ أسس واضحة فيما يتعمؽ بتخصيص الموارد واستخداـ األمواؿ العامة وخفض 

 .(22، ص2111،راوية توفيؽ)ةإلى القضايا االجتماعي واالنتباهالتكمفة وترشيد اإلنفاؽ 
أف تتحقؽ تدريجيًا المركزية اتخاذ  ي: مف الضرور  مبدأ ال مركزية السمطة والتفويض (ز 

حيث تنتقؿ االختصاصات والمسئوليات مف المستوى  ،القرار إلى أقؿ مستوى ممكف
 يومع ذلؾ يكوف لمحكومة اليد العميا ف ،المركزي إلى المستويات اإلقميمية والمحمية
 .تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا المحددة يوضع السياسات ووضع األطر القانونية الت

: يؤكد ىذا المبدأ عمى أىمية التعميـ وبناء القدرات في رفع الوعي  بدأ رفع الوعيم (ح 
 ،وزيادة االىتماـ العاـ بيذه القضايا التنمية المستدامةواستيعاب كؿ فئات الشعب لقضايا 

 .دوف التعاوف الفعاؿ بيف كافة فئات المجتمع التنمية المستدامةولف تتحقؽ 
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: يجب أف تترؾ الثروات الطبيعية لألجياؿ القادمة بنفس القدر  مبدأ العدالة بيف األجياؿ (ط 
لألجياؿ القادمة نفس الفرص  تمؾ الثروات حتى يتوفر ،الذي تسممت بو األجياؿ الحالية

 .(43p،2006،Alain Jounot)أو فرص أفضؿ لتمبية احتياجاتيا مثؿ الجيؿ الحالي
يدعو ىذا المبدأ إلى التوزيع العادؿ لمدخؿ مع  مبدأ تحقيؽ العدالة بيف الجيؿ الحالي : (ي 

عممًا بأف عدـ اإلنصاؼ  ،تأميف االحتياجات البشرية األساسية لكؿ فئات المجتمع
االجتماعي داخؿ ىذا الجيؿ يمكف أف يؤدي إلى اإلحباط االجتماعي وسوء استخداـ 

  .الموارد الطبيعية وتدميرىا
: يدعو ىذا المبدأ إلى ترشيد استخداـ الموارد  مبدأ الحفاظ عمى الموارد الطبيعية (ك 

طبيعية بطريقة تضمف وبحيث تستخدـ الموارد ال ،التنمية استدامةالطبيعية لضماف 
وبحيث تستخدـ الموارد  ،الحفاظ عمى التنوع البيولوجي وحماية القيـ والمناظر الطبيعية

 .المتجددة بما ال يتجاوز قدرتيا عمى التجدد

وتستخدـ الموارد غير المتجددة بطريقة تضمف استمرار استخداميا عمى المدى الطويؿ 
وذلؾ عف طريؽ االستعاضة عنيا بالموارد األخرى المتاحة أو المواد المصنعة  ،بفاعمية
الوقود الحجري ومصادر الطاقة غير المتجددة بمصادر الطاقة المتجددة  استبداؿمثؿ 

 .(212، ص2112،عثماف محمد غنيـ)الطاقة الناتجة مف المخمفات واستعادة

يتسبب  يذا المبدأ إلى أف تقـو الجية الت: يدعو ى مبدأ تغريـ الجية المتسببة في التموث (ل 
إحداث ضغوط عمى البيئة، أو إذا أنتجت أو استخدمت أو تاجرت في  ينشاطيا ف

المواد الخاـ أو المنتجات شبو النيائية أو المنتجات التي تحتوي عمى المواد المضرة 
تحمؿ التكمفة كما ت ،ىذا التدىور يبالبيئة، تقـو ىذه الجيات بدفع رسـو مقابؿ تسببيا ف

ىذا ويساعد فرض  ،بالكامؿ لدرء تمؾ المخاطر البيئية وعالج اإلضرار التي وقعت
تكاليؼ التموث عمى توفير حافز قوي لمصناعة لإلقالؿ أو الحد مف التموث حيث 
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، مرجع دوغالس موسشيت)سيتضح أف تكمفة الحد مف التموث استثمار لو عائد مجزى
 .(20.21ص  سابؽ، ص

فرد يستخدـ الموارد الطبيعية  يينص ىذا المبدأ عمى أف أ المستخدـ بالدفع :مبدأ قياـ  (م 
يجب أف يدفع سعر واقعي في مقابؿ ىذا االستخداـ عمى أف تغطي ىذه القيمة تكاليؼ 
معالجة مخمفات االستخداـ يطبؽ ىذا المبدأ عمى الخدمات مثؿ اإلمداد بمياه الشرب، 

 .وجمع المخمفات البمدية والتخمص منيا...الخومعالجتيا،  يوجمع مياه الصرؼ الصح
إلى شعور المنتفعيف  التنمية المستدامة: يحتاج تحقيؽ  مبدأ المسئولية المشتركة (ن 

الطبيعية بمسئوليتيـ المشتركة تجاه الحد مف ضغوط التنمية عمى البيئة والموارد 
 .والمجتمع

: تعتبر الوقاية مف التموث أكثر فاعمية مف معالجة التموث بعد حدوثو مبدأ الوقائية (س 
وعمى ىذا األساس يجب تجنب األنشطة التي تمثؿ تيديد  ،)الحؿ عند نياية األنبوب(

رشاد  ):لمبيئة وصحة اإلنساف عمى أف يتـ تنفيذ وتخطيط كؿ منيا بصورة تؤدى إلى
 (114، ص2112 ،لمطيؼأحمد عبد ا

 .إحداث أقؿ تغيير ممكف لمبيئة -

 .أقؿ خطورة لمبيئة وصحة اإلنساف -

الحد مف الضغوط عمى البيئة واالستخداـ الرشيد لممواد الخاـ والطاقة في البناء  -
 .واإلنتاج والتوزيع واالستخداـ

  .اإلقالؿ مف التأثيرات عمى البيئة عند مصدر التموث -

المبدأ مف خالؿ تنفيذ تقييـ األثر البيئي واستخداـ أفضؿ الوسائؿ التكنولوجية يطبؽ ىذا 
 .المتاحة
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: يعتبر التخطيط العمراني  ة العمرانية واستخدامات األراضيئييمبدأ التخطيط والت (ع 
وتخطيط استخداـ األراضي أداه رئيسية لتحقيؽ التنمية الحضرية والريفية المستدامة، 

لألراضي وتخصيص الموارد مع األخذ في االعتبار تأميف الفاعمية  واالستخداـ المستداـ
 p55.1998)االقتصادية واالجتماعية وصحة ورفاىية المجتمعات الريفية والحضرية

،Cooper Garry) ، النظاـ التخطيطي الشامؿ يضمف في ممارساتو وتطبيقاتو ف
والقطاع الريفي، حيث يتـ العمرانية ذلؾ التوازف الياـ بيف كؿ مف القطاع الحضري 

وضع معايير مالئمة تضمف عدـ التركيز الشديد عمى مدف أو مناطؽ حضرية بعينيا، 
وبالتالي إىماؿ التنمية العمرانية المتكاممة لعديد مف القرى، أو األماكف النائية، أو 

يا وىو األمر الذي يفسر أحد أىـ األدوار الحقيقية لمدولة باستخدام ،المناطؽ الفقيرة
لمتخطيط العمراني، كأداة لتحقيؽ التوازف بيف كافة القطاعات العمرانية لممجتمع، وخاصة 

 ،وىو ما يشير إليو بعض منظري مجاؿ التخطيط العمراني ،المكانية والجغرافية منيا
حيث يروف أف ليذا المجاؿ بعدا سياسيا واجتماعيا قويا، ناجما عف كوف األمف والسالمة 

دور ومكانة نظاـ التخطيط ف أىـ ما يحدد فإ ،أىداؼ السياسة المكانية الوطنية، ىما مف
ىو القدرة عمى تحديد مجاؿ ونطاؽ الشامؿ، وبالتالي جيازه التخطيطي الرسمي،

أي بمعنى آخر المادة الخاـ التي يتعامؿ  ،ومستويات المعمومات التخطيطية والعمرانية
 ص ،2008 ،فائؽ جمعو المنديؿ)اتومعيا النظاـ باعتبارىا مف أىـ مدخالتو ومخرج

16- 17).  

إف التنمية المستدامة تتطمب توقر تناغـ بيف احتياجات االنساف وتطمعاتو لتحقيؽ رفاىية 
معيشية آمنة ومريحة، وبيف استعماالت األرض وتييئة الموقع المناسب ليذه المتطمبات البشرية، 

-30درجة مئوية، ورطوبة نسبية مف  25-18إف راحة االنساف تحتاج إلى حرارة في حدود 
      وتوفير العمراف المستقر والمريح وخاصة في البيئة الصحراوية ذات الخصائص المناخية  60%

    (220ص، 2006،عمي رأفت).القاسية
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 :أهداف التنمية المستديمة -6

تواىا إلى تحقيؽ مجموعة مف االىداؼ حالتنمية المستدامة مف خالؿ آلياتيا ومتسعى 
 يمي: التي يمكف تمخيصيا فيما

تحقيؽ نوعية حياة أفضؿ لمسكاف: تحاوؿ التنمية المستدامة مف خالؿ عمميات  (أ 
التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية لتحسيف نوعية حياة السكاف في المجتمع اقتصاديا 
ونفسيا وروحيا، عف طريؽ التركيز عمى الجوانب النوعية لمنمو، وليس الكمية وبشكؿ 

 ومقبوؿ وديمقراطي.عادؿ 
احتراـ البيئة الطبيعية: التنمية المستدامة تركز عمى العالقة بيف نشاطات السكاف  (ب 

والبيئة وتتعامؿ مع النظـ الطبيعية ومحتواىا عمى أنيا أساس حياة اإلنساف، إنيا 
ببساطة تنمية تستوعب العالقة الحساسة بيف البيئة الطبيعية والبيئة المبنية، وتعمؿ 

 وير ىذه العالقة لتصبح عالقة تكامؿ وانسجاـ.عمى تط
تعزيز وعي السكاف بالمشكالت البيئية القائمة: وتنمية احساسيـ بالمسؤولية تجاىيا،  (ج 

وحثيـ عمى المشاركة الفاعمة في ايجاد حموؿ مناسبة ليا مف خالؿ مشاركتيـ في 
 اعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييـ برامج ومشاريع التنمية المستدامة.

قيؽ استغالؿ واستخداـ عقالني لمموارد: تتعامؿ التنمية المستدامة مع الموارد تح (د 
الطبيعية عمى أنيا موارد محدودة، لذلؾ تحوؿ دوف استنزافيا أو تدميرىا وتعمؿ عمى 

 استخداميا وتوظيفيا بشكؿ عقالني.
ربط التكنولوجيا الحديثة بأىداؼ المجتمع: تحاوؿ التنمية المستدامة توظيؼ  (ه 

نولوجيا الحديثة بما يخدـ أىداؼ المجتمع، مف خالؿ توعية السكاف بأىمية التك
المختمفة في المجاؿ التنموي، وكيفية االستخداـ المتاح والجديد منيا في  التقنيات

تحسيف نوعية حياة المجتمع وتحقيؽ أىدافو المنشودة، دوف أف ينجـ عف ذلؾ مخاطر 
وف ىذه المخاطر واآلثار مسيطرا عمييا وآثار بيئية سالبة، أو عمى األقؿ أف تك

 بمعنى وجود حموؿ مناسبة ليا.
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احداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات واولويات المجتمع وبطريقة تالئـ امكانياتو  (و 
وتسمح بتحقيؽ التوازف الذي بواسطتو يمكف تفعيؿ التنمية االقتصادية، والسيطرة عمى 

     سبة ليا.  جميع المشكالت البيئية ووضع الحموؿ المنا

 في شكؿ الجدوؿ التالي:  تصنيفيايمكف  كما
 األهداف المختمفة لمتنمية المستديمة:: (04الجدول رقم )

 االستدامة البيئية االستدامة االجتماعية االقتصادية ةاالستدام 

 

 

 المياه

    كافً  إمدادضمان 

رفع كفاءة استخدام و

المٌاه فً التنمٌة 

و  ة، الصناعٌالزراعٌة

 الحضرٌة و الرٌفٌة 

تأمٌن الحصول على المٌاه فً 

الستعمال لالمنطقة الكافٌة 

المنزلً و الزراعة الصغٌرة 

 لألغلبٌة الفقٌرة 

ضمان الحماٌة الكافٌة 

للمتجمعات المائٌة و المٌاه 

و موارد المٌاه العذبة الجوفٌة 

 االٌكولوجٌة  و أنظمتها

 

 الغذاء

الزراعٌة  اإلنتاجٌةرفع 

من أجل تحقٌق  اإلنتاجو 

    الغذائً األمن

 و إمكانٌة التصدٌر  

أرباح و  اإلنتاجٌةتحسٌن 

و ضمان  الزراعة الصغٌرة 

 األمن الغذائً المنزلً 

    ضمان استخدام المستدام

 األراضً   و الحفاظ على  

    الحٌاة البرٌةوو الغابات 

 و األسماك وموارد المٌاه  

 

 

 الصحة

من خالل  اإلنتاجٌةزٌادة 

الرعاٌة الصحٌة و 

تحسٌن الصحة  ،الوقائٌة 

 فً أماكن العمل  األمان

مٌاه فرض معاٌٌر للهواء و ال

و الضوضاء لحماٌة صحة 

  ،و ضمان رعاٌة صحٌةالبشر

 الفقٌرة  لألغلبٌة األولوٌة

ضمان الحماٌة الكافٌة للموارد 

 األنظمة و  البٌولوجٌة

و األنظمة    االٌكولوجٌة

 الداعمة للحٌاة 

 

 المأوى

و 

 الخدمات

  الكافً اإلمدادضمان 

و االستعمال الكفء  

لموارد البناء و نظم 

 المواصالت 

ضمان الحصول على السكن 

 بالسعر المناسب المناسب

الصرف  إلى باإلضافة

المواصالت والصحً 

 لألغلبٌة الفقٌرة

ضمان استخدام مستدام أو 

 لألراضًمثالً 

 و الطاقة  و الغابات  

 و الموارد المعدنٌة 

 

 

 الطاقة

 الكافً  اإلمدادضمان 

واالستعمال الكفء 

للطاقة فً مجاالت 

       التنمٌة الصناعٌة

والمواصالت 

 واالستعمال المنزلً 

ضمان الحصول على الطاقة 

الفقٌرة خاصة  لألغلبٌةالكافٌة 

بدائل الوقود الخشبً و تعمٌم 

 الكهرباء 

 

 دللوقوخفض اآلثار البٌئٌة 

الحفري على النطاق المحلً 

والعالمً و التوسع  اإلقلٌمًو

فً تنمٌة و استعمال الغابات 

  األخرىالبائل المتجددة 

 

 التعليم

ضمان وفرة المتدربٌن 

لكل القطاعات 

 االقتصادٌة األساسٌة 

الكافٌة للتعلٌم  اإلتاحةضمان 

للجمٌع من أجل حٌاة صحٌة و 

 منتجة 

إدخال البٌئة فً المعلومات 

 العامة و البرامج التعلٌمٌة 
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 الدخل

زٌادة الكفاءة االقتصادٌة 

و النمو و فرص العمل 

 فً القطاع الرسمً 

 

دعم المشارٌع الصغٌرة ، 

الفقٌرة  لألغلبٌةخلق وظائف 

 فً القطاع غٌر الرسمً 

 

ضمان استعمال مستدام 

للموارد الطبٌعٌة الضرورٌة 

تصادي فً القللنمو ا

 القطاعان الرسمً وغ

 الرسمً  

 المصدر: بتصريؼ مف الباحثة

 :المراحل العالمية لمتنمية المستديمة -7
المنصرمة وىذا عمى  السنواتالتنمية المستدامة اىتماـ العالـ خالؿ  لقد أستحوذ موضوع

التنموية  االقتصادية واالجتماعية والبيئية العالمية ،حيث أصبحت االستدامة صعيد الساحة
فكرية عالمية تنتشر في معظـ دوؿ العالمي النامي والصناعي عمى حد سواء تتبناىا  مدرسة
 .والندوات شعبية ورسمية وتطالب بتطبيقيا فعقدت مف أجميا القمـ والمؤتمرات ىيئات

 :  ممؤتمر ستوكهول/ 1.7
بستوكيولـ عاصمة  0422جواف  02إلى  1" و المنعقدة مف بيئة البشريةويعرؼ بقمة "

مندوب  0211السويد، و يعتبر أوؿ وأكبر قمة عالمية تيتـ بقضايا البيئة واإلنساف، حضرىا 
  دولة. 04مف 

 تمخض عف ىذا المؤتمر ثالثة نتائج ىي: بياف و خطة عمؿ و نتائج المؤتمر :
و ذلؾ لمجابية مخاطر البيئة مف خالؿ نظاـ ىيئة األمـ المتحدة و   تنظيـ العمؿ،

 تمخص مضموف ىذه النتائج كالتالي: ي
 :بندا غير ممزمة و ىي عبارة عف حؿ وسط يشمؿ  21يحتوي عمى  البيان

االىتمامات و مصالح الدوؿ النامية و المتطورة، فيو يوازف بيف أىمية تعيد الدوؿ 
 و الحد مف التموث و بيف أىمية التنمية االقتصادية. لحماية الموارد

  :المؤتمر خطة عمؿ تختص بالمستوطنات البشرية و إدارة المواردتبنى خطة العمل 
 التموث والتنمية، واألبعاد االجتماعية لتأثير تدىور البيئة عمى المحيط اإلنساني.و 
 : ليا طابع مؤسساتي ساعد الجمعية  ـالنتيجة الثالثة لمؤتمر ستوكيول تنظيم العمل

المتحدة لمبيئة ، و كاف تأسيس ىذا العامة لألمـ المتحدة عمى تأسيس برنامج األمـ 
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البرنامج لمتعاوف و التفعيؿ كعامؿ مساعد و ليس كوكالة رسمية ليا طابع تنفيذي و لو 
 عضو و مقره نيروبي . 13مجمس إدارة مكوف مف 
قد تعرض إلى مشاكؿ اإلنساف األساسية كالفقر و التخمؼ إال  ـرغـ أف مؤتمر ستوكيول
 لعممي الرتفاع تدىور البيئة أو عمى األقؿ إصالح التدىور، أنو كاف خاليا مف الضماف ا

ولعؿ انجازه األكبر يتمثؿ في جمع الحكومات لمناقشة أمور البيئة ، ووضع أساس لتطوير 
قانوف دولي لمبيئة في المستقبؿ و يجمع المالحظوف عمى أف نجاحو كاف سياسيا و ليس 

  .(01ص، 2112،عبيدي محمد)بيئيا
الطريؽ  223/ 44و الذي يحمؿ رقـ  0434الصادر عف األمـ المتحدة سنة ميد القرار 
، و قد عبر ىذا القرار عف القمؽ الستمرار تدىور البيئة و تردي وضع 0442لعقد قمة ريو سنة 

النظـ التي تزود األرض بالحياة و أقر بعالمية المشاكؿ البيئية، و شخص مشاكؿ االستيالؾ و 
ف عمى أساس استمرارية المصادر األولية خصوصا في الدوؿ المتقدمة التصنيع الذيف ال يقوما

 و حددىا عمى أنيا السبب لكثير مف المشاكؿ .
 

  مؤتمر ريو :/ 2.7
 0442جواف  04إلى 1بالبرازيؿ في الفترة الممتدة مف  ودي جانير انعقد المؤتمر بريو 

منظمة غير حكومية و قد  0411رئيس دولة و  011وفدا حكوميا رسميا، منيا  022بحضور
 " و يعرؼ بمؤتمر " قمة األرض".البيئة والتنميةانعقد ىذا المؤتمر لمبحث في إشكالية "

 عالف ريو، : تتمخص في أربعة محاور و ىي : اتفاقينتائج المؤتمر ات مؤتمر ريو، وا 
 ( ، و بياف مبدأ المحافظة عمى الغابات. 20) برنامج عمؿ القرف  20وأجندة 

 . 20و نكتفي  ىنا بالحديث عف إعالف ريو و أجندة القرف 
 بندا إلرشاد الحكومات في مسعاىا لمتنمية المستديمة و  22: يحتوي عمى إعالن ريو

لألرض إال أف الدوؿ النامية كانت قمقة مف أف  كاف اإلعالف في األصؿ يشكؿ دستورا
األولية  ؼالمحافظة عمى البيئة ستكوف ليا األولوية عمى التنمية مما أدى تمييع األىدا

 فيما يمي عينة لما  جاء في بعض بنوده :
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: يضع االنساف في مركز االىتماـ في التنمية المستديمة بدال مف التوسع  البند األوؿ #
 في اليداية لحماية النظاـ البيئي الحيوي في العالـ .

 ة: أكد عمى ضرورة استئصاؿ شأفة الفقر كشرط ال غنى عنو لمتنميالبند الخامس #
اجات شعوب المستديمة بغرض الحد مف أوجو التفاوت في مستويات المعيشة وتمبية احتي

 العالـ عمى وجو أفضؿ.

: ينادي بحماية بيئة والموارد الطبيعية لمشعوب التي ىي تحت البند الثالث والعشريف  #
االضطياد و السيطرة و االحتالؿ )وكاف ىذا البند موضع جدؿ مف قبؿ إسرائيؿ التي 

 اعتبرتو بمثابة التدخؿ في شؤوف الشرؽ األوسط( .

نص عمى أف تقـو الدولة بحؿ جميع منازعاتيا البيئية سمميا : يالبند السادس و العشريف #
 .(04نفس المرجع السابؽ، ص)وبالوسائؿ المالئمة

  أجندة القرن الحادي والعشرين:21برنامج عمل القرن : 
( الوثيقة األساسية لمؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة 20القرف) أجندة يعتبر جدوؿ أعماؿ

رة عف برنامج عمؿ لمتنمية المستديمة، و التي تيدؼ لموصوؿ والتنمية "إعالف ريو"، وىو عبا
إلى استبداؿ أنماط التنمية غير قابمة لالستمرار، بمسار يكوف عقالني ومستديـ مف الناحية 

فصال تعالج مختمؼ مياديف التنمية  41" عمى  20االيكولوجية، و تحتوي "أجندة القرف 
 اء : أجز  4االقتصادية و االجتماعية موزعة عمى 

: يختص باألبعاد االجتماعية واالقتصادية التي تحتوي عمى أجزاء  الجزء األوؿ #
تستعرض وسائؿ القضاء عمى الفقر، وتمكيف الفقراء مف أساليب العيش المستدامة و 
تغيير في أنماط االستيالؾ و إدارة التحركات السكانية، و حماية صحة االنساف 

 . (114صمرجع سابؽ، رشاد أحمد عبد المطيؼ،) وتعزيزىا لمحد مف المخاطر البيئية

: خاص بمشاكؿ البيئة فتحت العنواف العريض ) المحافظة عمى المصادر  الجزء الثاني #
البيئية و إدارتيا( يحتوي ىذا الجزء عمى أجزاء الحفاظ عمى الموارد، و تختص بالغالؼ 

ة والجفاؼ و التنمية والمصادر األرضية و التصحر، والتنمية الغابية المستديم الجوي
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المستديمة لممناطؽ الجبمية والساحمية، والتنوع البيولوجي و التكنولوجيا الحيوية و 
 المحيطات و مصادر المياه العذبة و اإلدارة الجيدة لمتخمص مف النفايات الخطرة .

، الشباب ىي النساء، األطفاؿمى بالفئات الرئيسية و و يختص بما يس الجزء الثالث: #
المؤسسات غير الحكومية و الحكومة المحمية، و نقابات ات السكاف األصمييف و مجموعو 

 العماؿ و األعماؿ كالصناعة و العمـو و نشر التكنولوجيا الخضراء و الفالحوف.

: اختص ىذا الجزء باستعراض طرؽ ووسائؿ تطبيؽ البرنامج و المصادر الجزء الرابع #
ولوجيا و إدارة المؤسسات و األدوات القانونية و المالية و الميكانيكية الماؿ و نقؿ التكن

.المواضيع األقؿ جدال و ىي العمـو و التعميـ و البناء التوسعي
 

نص الفصؿ السابع مف االجندة عمى ضرورة اعتماد السمطات العمومية لمبمداف كما  #
ألعماؿ تقـو عمى مبادئ المشاركة، المساىمة، الالمركزية بغرض إنشاء منشآت 

 .(04عبيدي محمد، مرجع سابؽ، ص)قابمة لمعيش عمرانية

 p 33-35 ):ما يمياالقميـ والتييئة العمرانية عمى  تييئةفيما يخص  21جندة أنصت و 
،1984،Alberto Zuchelli) 

 التعرؼ عمى االحتياطات الخاصة لإلقميـ في اطار السياسة الوطنية واإلقميمية. -
 المتطمبات البيئية.التنسيؽ بيف استعماؿ المساحات وبيف  -
الخاصة لمسكاف المحمييف، والحفاظ عمى  لالحتياجاتاالعتراؼ واألخذ بعيف االعتبار  -

 ممتمكاتيـ وثرواتيـ.
 تسيير الموارد والمساحات بطريقة مقتصدة تتالءـ والبيئة. -
 تشجيع التنمية االقتصادية توازيا مع التوزيع المتناسؽ لمسكاف عمى االقميـ. -
 الجيوية والخصائص الثقافية. احتراـ اليويات -
ترقية عدالة حظوظ السكاف المحميوف في التنمية االجتماعية، الثقافية واالقتصادية، وفقا  -

 لصالحيات الجماعات االقميمية.
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االخذ بعيف االعتبار العوائؽ الطبيعية، الخدمات ذات المصمحة العامة، قيود استعماؿ  -
 ف توافؽ قيمتيا الحقيقية.الموارد وأثماف ىذه االخيرة التي يجب ا

 االخذ بعيف االعتبار بشروط حماية البيئة في سياسات تييئة االقميـ والتنمية المستدامة. -
 5االقليم والتهيئت العمراويت تهيئتفيمب يخض  21االجىذة (: 12الشكؿ رقـ )

 
 : مؤتمر جوهانسبورغ/ 3.7 

غير الحكومية في "جوىانسبورغ"  التقى قادة العالـ و منظمات األمـ المتحدة و المنظمات
و فيو أقرت المجنة  2112سبتمبر  21إلى  4" مف التنمية المستديمةبجنوب إفريقيا، حوؿ "

خطة شاممة لمتنفيذ بشأف التنمية   2112/ 4/4الرئيسية لقمة األرض الثانية صباح يـو األربعاء 
مدى األشير التسعة ، المستديمة في أعقاب مفاوضات متوترة جرت في ثالثة قارات عمى 

صفحة ، تحت عنواف خطة تنفيذ قمة األرض بشأف التنمية   11وتمت الموافقة عمى الوثيقة بػ
، و أكد قادة الدوؿ  المستديمة أثناء االجتماع األوؿ السابع عشر الذي انعقد في ذلؾ اليـو

 عمى فصال 00دولة في الوثيقة التي تتكوف مف  041المسئولوف الحكومات مف أكثر مف 
مميارات نسمة  1المسؤولية المشتركة و التحرؾ السريع لضماف األمف و المستقبؿ المزدىر لػ

 . (p120،1995،Piene Merlin-022)عمى كوكب األرض
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إف خطة التنفيذ ىذه توفر لنا  }" :نيتين ديسايوقاؿ السكرتير العاـ لقمة جوىانسبورغ " *
 .{كؿ ما نحتاجو لتحقيؽ التنمية المستديمة في السنوات المقبمة
إنيا لحظة تاريخية أقرت  } " :شينخو* مف جانبو قاؿ مصدر مسؤوؿ مف األمـ المتحدة "

فيو المجنة الرئيسية لمقمة الوثيقة مما يميد الطريؽ لقادة الدوؿ الموافقة عمى خطة التنفيذ في 
اجتماع القمة بعد ظير يـو األربعاء، و قد تعيد قادة الدوؿ في خطة التنفيذ الطموحة باتخاذ 

 . {إجراءات و خطوات ممموسة عمى جميع المستويات و تعزيز التعاوف الدولي
و ستساىـ ىذه الجيود بدعـ توحيد العناصر األساسية الثالثة لمتنمية المستديمة و ىي 

التنمية االجتماعية و التنمية البيئية ، بوصفيا داعمات متبادلة مشتركة ، التنمية االقتصادية و 
و تشكؿ مسائؿ استئصاؿ الفقر و تغيير األنماط غير المستديمة لإلنتاج و االستيالؾ و حماية 
و إدارة قاعدة المصادر الطبيعية لمتنمية االقتصادية و االجتماعية أىدافا أولية و متطمبات 

 المستديمة .أساسية لمتنمية 
اعترؼ قادة الدوؿ في الوثيقة بأف تنفيذ قرارات القمة سيفيد الجميع و خاصة النساء و و 

الشباب و األطفاؿ والجماعات المعرضة لمخطر، و ذكرت الوثيقة أف عممية التنفيذ يجب أف 
تشمؿ كافة القطاعات و المجموعات الرئيسية مف جانب آخر لتحقيؽ األىداؼ المتشاطرة بشكؿ 
واسع حوؿ التنمية المستديمة، و أشار قادة العالـ في الوثيقة إلى أف اإلدارة الجيدة داخؿ كؿ بمد 

 41P،2003،Guttorm-42)و عمى المستوى الدولي أمرا أساسي لمتنمية المستديمة

Grundt) ، وعمى المستوى الداخمي تعتبر السياسات البيئية و االجتماعية و االقتصادية
المعقولة و المؤسسات الديمقراطية الميتمة بحاجات الشعوب، وحكـ القانوف و إجراءات مكافحة 

 الفساد، والمساواة بيف الجنسيف و البيئة المالئمة لالستثمار أسس سميمة لمتنمية المستديمة.  
ثيقة عمى أف السالـ و األمف و االستقرار واحتراـ حقوؽ االنساف و كما أكدت الو 

الحريات األساسية بما في ذلؾ حؽ التنمية، باإلضافة إلى احتراـ التنوع الثقافي أمور أساسية 
 لتحقيؽ التنمية المستديمة، وضماف أف تصبح التنمية المستديمة مفيدة لمجميع.
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لتي حممت شعار/ البشرية و كوكب األرض و و كانت قمة " التنمية المستديمة " ا 
ألؼ  11بمشاركة حوالي  21/4/2112الرخاء/ قد افتتحت في مدينة جوىانسبورغ الذىبية يـو 

شخصية مف المجموعات  3111مندوب حكومي و أكثر مف  41شخص مف بينيـ أكثر مف 
، 2111مجمة عمـو وتكنولوجيا،)شخص مف وسائؿ اإلعالـ 4111الرئيسية و أكثر مف 

  .(12ص
  و أقرت ىذه القمة إلى ضماف االلتزاـ مف قادة العالـ بتحقيؽ تنمية مستديمة و تحقيؽ

منافع ممموسة لمفقراء و التقميؿ مف األضرار البيئية، و النقطة الرئيسية ىي طرؽ 
 مكافحة الفقر، الذي ىو أحد أسباب الدمار البيئي.

 نتيجو الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد تمحورت القمة حوؿ نمط التنمية الذي يجب أف ت
السواء، بما في ذلؾ زيادة بناء القدرات ونقؿ األمواؿ والتكنولوجيات المالئمة بيئيا، 
نتاج لمحد مف اإلفراط في االعتماد عمى الموارد  والتشجيع عمى إتباع أنماط استيالؾ وا 

الالزمة لتحسيف الطبيعية، وكفالة إمكانية وصوؿ جميع الناس إلى مصادر الطاقة 
 حياتيـ.

  الحد مف المشاكؿ الصحية المتصمة بالبيئة التي تتسبب في كثير مف األمراض في
عبيدي محمد، مرجع سابؽ، )العالـ، وتحسيف إمكانيات الحصوؿ عمى الماء النقي

 .(04ص
 وفي ريودي جانير  0442إف قمة جوىانسبورغ تأتي في الذكرى العاشرة لقمة األرض 

بالبرازيؿ التي وضعت ألوؿ مرة القضايا البيئية عمى األجندة السياسية العالمية، كما قامت 
المنظمات غير الحكومية بمعالجة قضايا المسؤولية المؤسساتية و التجارة العالمية ومستقبؿ 
إنتاج الطاقة ،كما عممت ىذه المنظمات في المؤتمر عمى التأكد مف أف مصالح المحروميف مف 

 .اس في العالـ بأجمعو ىي في أعمى سمـ أية خطط لممستقبؿالن
 (@www.KuwaitIcorner.Com). 
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التأكيد عمى أنو برغـ أف مفيـو التنمية المستدامة قد لقي قبوال يمكننا  بناءا عمى ما تقدـ 
واستخداما دوليا واسعا منذ منتصؼ ثمانينات القرف الماضي إال أف العالـ لـ ينجح حتى اآلف 

ني خطوات حقيقية جادة عمى طريؽ االستدامة الحقيقية نحو التوفيؽ بيف تمؾ التناقضات في تب
بيف التنمية والبيئة الناتجة عف نموذج التنمية المييمف منذ منتصؼ القرف العشريف مما يجعؿ 

، وأنو مف الضروري أف تسير البيئة جنبا البشرية تواجو مستقبال محفوفا بالمخاطر وعدـ التيقف
جنب مع التنمية، وأال تتـ التنمية االقتصادية الوطنية عمى حساب حماية البيئة العالمية، إلى 

وبالمقابؿ ال ينبغي أف تكوف تدابير الحفاظ عمى البيئة عائؽ أماـ السعي المشروع إلى تحقيؽ 
التنمية، و أف التنمية التي تتـ عمى حساب البيئة، تتـ أيضا عمى حساب التنمية في المدى 

ويؿ، فإذا كانت التنمية تتسبب في تدىور البيئة، فإف غياب التنمية يساىـ أيضا بالقدر نفسو الط
في اإلضرار بالبيئة، وعميو فإف العالـ بأمس الحاجة إلى تنمية مستديمة تستخدـ موارد البيئة 

يئة الطبيعية، وتضمف في الوقت ذاتو عدـ تموثيا وعدـ استنزافيا، وتحقؽ التوازف بيف قدرة الب
عمى العطاء وقدرتيا عمى التحمؿ عمى نحو يضمف استمرارىا لألجياؿ الحاضرة والقادمة، ألف 

 البيئة ىي ممؾ لممستقبؿ بقدر ما ىي ممؾ لمحاضر.  
أصبحت التنمية المستديمة مرجعا في جميع  النصوص واإلجراءات الدولية المتعمقة 

اإلقميمي أو  الوطني، فقد أسيمت الجيود الدولية بحماية البيئة، سواء عمى الصعيد العالمي أو 
المبذولة لمتوفيؽ بيف البيئة والتنمية بشكؿ كبير في صياغة وبمورة العديد مف المبادئ والقواعد 

 التي تضبط تعامؿ الدوؿ مع الجوانب المختمفة لمقضية موضوع البحث.

 :التنمية المستدامة ومعوقات تحديات  -8

 :التحديات / 1.8

لمتنمية المستدامة، تحديد التحديات ذات  استراتيجيةمف الخطوات اليامة إلعداد وتنفيذ 
التحديات كما حددىا أصحاب المصمحة مف ف، االستراتيجيةاألولوية التي يجب أف تتناوليا 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/68462/posts/126531
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وفيما يمي قائمة مبدئية مف التحديات يتـ مراجعتيا وتحديثيا أثناء  ،ممثمي المؤسسات المختمفة
 .لالستراتيجيةاإلعداد التفصيمي 

التمويؿ الالـز لتحقيؽ التنمية المستدامة في الدوؿ النامية والتزاـ الدوؿ  ( إيجاد مصادر1
 .% مف الناتج الوطف(1,5ة الدعـ المقدـ منيا لمدوؿ النامية ليصبح )بزياد الصناعية

المحمية  إعداد البرامج التنموية والصحية والتعميمية لمشعوب األقؿ نموًا، فالدولة والمجتمعات( 2
 -تفاوت بينيا عمى-واإلقميمية والوطنية والمنظمات ذات االختصاص، تشترؾ في المسؤولية 

التحتية والمرافؽ، وذلؾ  بالمساىمة في رعاية الطفولة واألمومة، وتأسيس البنىوىي مطالبة 
الفاعمة في ىذا المجاؿ، وتقاس  بتمويؿ برامج التنمية المستدامة، ووضع الخطط والسياسات

مف خدمات في ىذه المجاالت الحيوية،  أىمية ىذه األطراؼ جميعًا وكفاءتيا، بمقدار ما تقدمو
   .المستوييف الحكومي والشعبي ومؤسساتو بتطوير برامج العمؿ التنموي عمىوبمقدار عنايتيا 

 (14مرجع سابؽ، صمجمة عمـو وتكنولوجيا،  )
واألجنبي مف خالؿ إيجاد شراكة حقيقية بيف  ( تحقيؽ التكامؿ وتشجيع االستثمار الداخمي3

األسواؽ المحمية أفضؿ لمنتجاتيا لممنافسة في  الدوؿ الصناعية والدوؿ النامية وتحقيؽ فرص
 .العالمية والعالمية مف خالؿ منظمة التجارة

 .( إيجاد وسائؿ تمويؿ جديدة لدعـ جيود التنمية لمدوؿ النامية4
العمؿ  نقؿ وتطويع التقنيات الحديثة المالئمة لمبيئة وتشجيع الباحثيف، وتوفير إمكانيات (5

نشر الوعي  واستمراره، ويرتبط بذلؾالعممي ليـ باعتباره مف أسباب تطوير العمؿ التنموي 
العمؿ في ىذا  بأىمية التفكير العممي والبحث في مجاالت التنمية المستدامة، وتطوير وسائؿ

 .أسرع وبتكمفة أقؿ المجاؿ، ونقؿ المجتمع بذلؾ إلى مراحؿ متقدمة مف الرقي والتنمية في وقت
( p50،2004،Marco keiner)  
التنمية المستدامة لكونو  لمتراث الحضاري دور أساس في عنصر( حماية التراث الحضاري: 6

ويحمي ىويتيا مف الذوباف، ويساعد  يسيـ في تأكيد الذاتية الثقافية، ويحافظ عمى خصوصياتيا،
ويمنح العمؿ التنموي دفعًة ذاتية أقوى في  عمى بناء الشخصية المستقمة لألفراد والجماعات،
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وصيانة المستقبؿ المشترؾ، ولذا فإف التأكيد عمى األبعاد  دينية،الدفاع عف الشخصية الوطنية وال
تدعو إلييا األدياف السماوية يؤثر إيجابيا في الدفع بالتنمية نحو الخير  الروحية واألخالقية التي

 .الصالح والتكافؿ االجتماعي والعمؿ
يئة العالمية لمجابية قضايا الب ( التضّرر مف اإلجراءات التي يتخذىا المجتمع الدولي7

 ،السيد كامؿ مصطفى).المتضررة ومسؤولية المجتمع الدولي في مساعدة الدوؿ اإلسالمية
 (152-150ص، 2006

والمؤسسات االقتصادية  ( تأميف مشاركة كاممة وفعالة لمدوؿ النامية داخؿ مراكز اتخاذ القرار8
نصافًا  الدولية وتعزيز الجيود التي تيدؼ إلى جعؿ دواليب االقتصاد العالمي أكثر شفافية وا 

النامية مف رفع التحديات التي تواجييا  واحترامًا لمقوانيف المعموؿ بيا عمى نحو يمكف الدوؿ
  (15-01، ص2112،عبذ هللا به جمعبن الغبمذي).بسبب العولمة

 (09،ص 2007،لرسىلا أليزيذ ىأب أحمذ):في مجاؿ التخطيط العمراني( 9
 .عدد السكافاالزدياد المطرد في  -
 .تفعيؿ وتطوير آليات متابعة وتنفيذ المخططات العمرانية -
 .زحؼ العمراف العشوائي عمى األراضي الزراعية الواجب الحفاظ عمييا -
 .الكثافة المتزايدة لمسكاف في المناطؽ الحضرية والريفية -
 .األراضي الغير متجانسة بالمدف والقرى استخداماتتدىور البيئة العمرانية وتداخؿ  -
ارتفاع تكاليؼ إنشاء وتطوير المناطؽ السكانية والحاجة إلى تطوير آليات لتحفيز  -

 .القطاعات الغر حكومية
 .محدودية االعتمادات المالية المخصصة لمشروعات المياه والصرؼ الصحي -

 :احةعدـ التوازف بيف العرض والطمب في وحدات اإلسكاف المت -

 .عدـ التوازف في توزيع خدمات اإلسكاف والمرافؽ في كافة المناطؽ -
 .تزايد مشكالت النقؿ والمرور -
 .مدفالو  ىقر التفعيؿ المشاركة المجتمعية في مجاالت التخطيط العمراني لكافة  -
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 : المعوقات / 8.8
 إعالف ريو في مجاؿعمى الرغـ مف التقدـ الكبير الذي حصؿ خالؿ الفترة التي أعقبت 

التي  العمؿ البيئي ومسيرة التنمية المستدامة في الدوؿ اإلسالمية، فإف ىناؾ بعض المعوقات
 : أىميا ما يمي واجيت العديد مف ىذه الدوؿ في تبّني خطط وبرامج التنمية المستدامة، كاف مف

النفسية  واألزمات الفقر الذي ىو أساس لكثير مف المعضالت الصحية واالجتماعية-1
السياسات التنموية وخطط  واألخالقية، وعمى المجتمعات المحمية والوطنية والدولية أف تضع مف
العمؿ، والتنمية الطبيعية  اإلصالح االقتصادي، ما يقضي عمى ىذه المشاكؿ بإيجاد فرص

مكافحة واألشّد تخمفًا، والعمؿ عمى  واالقتصادية والتعميمية لممناطؽ األكثر فقرًا، ،والبشرية
 (Alberto Zuchelli ,op cit.p41 ).األمية

الكوارث الطبيعية بما فييا مشكالت الجفاؼ والتصحر  إضافة إلى-الديوف التي تمّثؿ -2
أىَـّ المعّوقات التي تحوؿ دوف نجاح  -الجيؿ والمرض والفقر والتخمؼ االجتماعي الناجـ عف

الفقيرة بخاصة واألسرة الدولية بعامة، ومف وتؤثر سمبًا في المجتمعات  خطط التنمية المستدامة
التضامف لمتغمب عمى ىذه الصعوبات حماية لإلنسانية مف مخاطرىا وتأثيراتيا  واجب الجميع

 .عمى المجتمع السمبية
مضر عمى البيئة  الحروب والمنازعات المسمحة واالحتالؿ األجنبي التي تؤثر بشكؿ -3

االحتالؿ األجنبي ووضع  المتحدة الداعية إلى إنياء وسالمتيا، وضرورة تنفيذ قرارات األمـ
أو إبادة حيواناتيا، ومراعاة  تشريعات والتزامات تحّرـ وتجّرـ تمويث البيئة أو قطع أشجارىا

التمثيؿ بالموتى ومنع تخريب المنازؿ  الكرامة في معاممة األسرى طبقًا لمقوانيف الدولية وعدـ
 .والمنشآت المدنية ومصادر المياه

السكاني غير الرشيد وخاصة في مدف الدوؿ النامية وتدىور األحواؿ المعيشية في  التضخـ -4
دوغالس  ).العشوائية وتزايد الطمب عمى الموارد والخدمات الصحية واالجتماعية المناطؽ

 (169-167ص مىسشيت، مرجع سببق،
 اإلنتاج واالستيالؾ الحاليةقاعدة الموارد الطبيعية واستمرار استنزافيا لدعـ أنماط  تدىور -5

عاقة تحقيؽ التنمية المستدامة في الدوؿ  .النامية مما يزيد في نضوب قاعدة الموارد الطبيعية وا 
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 .التنمية المستدامة وخططيا عدـ توفر التقنيات الحديثة والخبرات الفنية الالزمة لتنفيذ برامج-6
مف اإليفاء بااللتزامات حياؿ قضايا  نقص الخبرات الالزمة لدى الدوؿ اإلسالمية لتتمكف -7

 ).الجيود الرامية لوضع الحموؿ ليذه القضايا البيئة العالمية ومشاركة المجتمع الدولي في
 (120-114ص  ،2006،قاسـ محمد القريوتي

 

 : المستدامة الحضرية-العمرانية-التنمية -9
 جينيرو دي ريو" في األرض قمة مؤتمر في المستدامة ةحضريال التنمية فكرة ظيرت

 مؤتمر في كذلؾ،  EA 21 العالـ حوؿ المحمية التمييدية 21 األجندة في ترجمت وقد " 1992
 فرد كؿ يمتمؾ أف في بالحؽ وأوصى ،1992 عاـ اسطنبوؿ في اجري الذي " 2 اليابيتات"

 ألفضؿ أمثمة " 2000 برليف"  Urban 21 رمؤتم عرض كما لمسكف، مخصصة مساحة
 مجدًدا ظير كما، العالـ حوؿ المدف في المستدامة ةحضريال التنمية تطبيؽ في الممارسات

 " .2002 جوىانسبورغ" مؤتمر خالؿ المستدامة ةحضريال التنمية مفيـو
:       المستدامة يةحضر ال لمتنمية التالي التعريؼ - 20 -العمراف مؤتمر خالؿ ظير وقد

(  www.zone.biomapegypt.org) : 
 البيئي، الجانب العمراني الجانب عف فضال ذلؾ ويتضمف المدينة، في الحياة نوعية تحسيف} 

 ىذه .القادمة لألجياؿ أعباء ترؾ دوف االقتصادي، و االجتماعي المؤسسي، السياسي، الثقافي،
 عمى يقـو الذي المبدأ إلى التوصؿ ىو طموحنا إف .الرئيسية الموارد استنزاؼ نتيجة ىي األعباء
 ميًما دوًرا تؤدي التي المالية، المخرجات و المدخالت وكذلؾ والطاقة، المواد بيف التوازف أساس

 {. العمرانية المناطؽ لمتنمية المستقبمية القرارات جميع في

إف التحدي الذي يمثمو مفيـو التنمية الحضرية المستدامة يتطمب مف المدف أف تسيـ فرديا 
المستدامة الشاممة ، ومنو فإنو مف الضروري عمى المدف وضع سياساتيا وجماعيا في التنمية 

عمى المدى القصير مف منظور طويؿ األجؿ مع االخذ بعيف االعتبار  التدابير المتخذة مف 
  (P،2012،Belkacem Belkhemsa 37)اجؿ التطور المستقبمي لمبيئة العالمية.
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 :   المستدامة يةحضر ة التنميال مبادئ/ 9..
 Neva،2003) :يكاآلت وىي يةحضر ال االستدامة لتحقيؽ مبادئ" Berlman"  اقترح

R. Goodwin) 

 مستدامة عمرانية -حضرية-بيئة دوف مف مستدامة عالمية بيئة يوجد ال -
-There can be no global ecological sustainability without urban  
ecological sustainability. 

 .الموارد السترداد ضروري وىو الخطي، التخطيط مف أفضؿ الدائري العمراني التخطيط -
-Circular rather than linear urban systems are necessary to recapture  
resource 

 .يحضر ال الفقر تخفيؼ دوف مف عمرانية-حضرية– بيئية حموؿ ىناؾ تكوف أف يمكف ال -
-There can be no urban environment solution without alleviating  urban 

proverty 

 جديد واستعماؿ قوي مدني مجتمع دوف البيئة ولتدىور لمفقر دائـ حؿ ىناؾ يكوف أف يمكف ال -
 .لألراضي

-There can no be lasting solution to poverty or environment degradation 

without a strong civil society and grassroots innovations 

 :دوف مف حضري-عمراني-تحوؿ ىناؾ يكوف أف يمكف ال -
 . العمؿ وقواعد القديمة المحركة األنظمة تغيير •
 . المشتركة القطاعات بيف تعاونية شراكات تشكيؿ •
 .مستقمة اتصاؿ شبكات خالؿ مف بالعالمي المحمي ربط •

-There can be no urban transformation without – 
-Changing the old incentive systems and rules of game  

-Forming collaborative partnerships among mutually distrustful sectors  

-Linking the local to global through a transnational independent  

network 

 ومشاركة اجتماعية عدالة دوف مف 20اؿ القرف في مستدامة مدينة ىناؾ تكوف أف يمكف ال -
عادة اقتصادية فعالية وكذلؾ سياسية  .بيئية إحياء وا 
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-There can be no sustainable city of the 21 st century without social  
justice and political participation, as well as economic vitality and 

ecological regeneration. 

 يةحضر  تنمية لتحقيؽ أساسية نواة تشكؿ أف يمكف إيجازىا تـ التي المبادئ ىذه إف
 .التنمية ىذه مؤشرات معرفة مف بد ال ىنا ومف ،المناطؽمختمؼ   في مستدامة

 : المستدامة يةحضر ال التنمية مؤشرات/  8.9

 "0442 جينيرو دي ريو" في المنعقد األرض قمة مؤتمر عمى المصادقة تمت أف بعد

 قواعد وضع أجؿ مف وذلؾ المستدامة لمتنمية مؤشرات حصر يتـ أف  -20- األجندة طالبت
 (P281-284 ،0442،Samah Musa ).المستويات جميع عمى القرار لصنع ثابتة

 نتج وقد األوروبي، لالتحاد األولية المؤشرات ىي مؤشرات مجموعة وضع تـ لذلؾ وتمبية
 العالمي العمراني المرصد و األوروبية المجنة مف الصادر النيائي العمراني البياف عف
( (UN-Habitat  ،بعض في األقؿ عمى تتشابو أف يجب العمرانية المعايير مجموعة أف 

ال األوجو  .إنجازىا يمكف ال البمداف، األقاليـ، المدف، مختمؼ بيف فالمقارنة وا 
 :اآلتية المظاىر في المعايير مجموعة تختمؼ أف يمكف كما

 .تحقيقيا مجاؿ في الباحثة الجيات باختالؼ تختمؼ -
 .الثقافات باختالؼ تختمؼ -
 .الجغرافي باالختالؼ تختمؼ -
 .المناطؽ مشكالت باختالؼ تختمؼ -
 .السياسي القرار صنع عممية ضمف وظيفتيا باختالؼ تختمؼ -
 (10ص، 2110،اأسي لغربي االقتصادية المجنة المتحدة األمـ).المعايير ىذه (وزف) ثقؿو  عدد -

 أو حدة عمى منطقة لكؿ يتـ المستدامة يةحضر ال التنمية تحقيؽ أف التأكيد يمكف سبؽ مما
 عمى التعرؼ ويعد، ..واالجتماعية والطبيعية الفيزيائية المقومات في تتشابو مناطؽ لمجموعة يتـ

 الخبرات لتبادؿ ضرورة المستدامة، يةحضر ال التنمية مجاؿ في والعربية العالمية التجارب بعض
 .منيا واالستفادة المعمومات ونشر
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 المستدام التخطيط إلى الوصول : 
 الرغـ فعمى المالي؛ العامؿ ىو واألفراد المنظمات في مؤثر عامؿ أكثر أف ندرؾ أف بد ال

 البيئي المستوى عمى الفوائد تقدير نتاج ىي االستدامة بتحقيؽ الخاصة النشاطات بعض أف مف
 القاعدة تغيير الممكف مف إقناًعا األكثر عادة ىي االقتصادية الحالة أف إال واالجتماعي،
 في تساعد قد التي الخيارات أحد يعد وىذا القرارات، صنع أثناء في بناؤىا تـ التي االقتصادية

 استخدمت قد الحسابات إجراء عممية فإف متزايد نحو وعمى المستداميف، والتنمية التخطيط تقدـ
 (Sart Cogiterra،2006 ).لالستدامة مقياًسا تشترط بحيث أيًضا

 االستدامة أجل من الحساب : 

 البيئي البعد عف فضال االقتصادي البعد دراسة المستداـ التخطيط إلى الوصوؿ يتطمب
 استيالؾ في التوفير ويعد ظاىرًيا، عالية كمًفا تتطمب المستداـ السكف فمتطمبات واالجتماعي؛

 .اقتصادًيا الوحيد التوفير ىو الطاقة
 المستداـ التصميـ فوائد أف معرفة إلى يؤدي االستدامة لمفيـو الحقيقي اإلدراؾ إف ولكف

 عدة عبر والمستمرة المنخفضة الكمؼ عمى وكذلؾ لمطاقة، القميمة الكمؼ عمى تنعكس وفعاليتو
 الكمؼ خالليا مف تحقؽ طرائؽ عدة يأتي وفيما بالحسباف، مأخوذة تكوف عندما لألداء وجوه

 :المستمرة المنخفضة
 .أقؿ طاقة كمؼ ولدييا أعمى الطاقة فعالية فييا تكوف المستدامة المباني -0
 رأسماال ينتج وىذا ،تعقيًدا وأقؿ أصغر غالًبا ىي المشيدة المباني خدمات نظـ وأنواع حجـ -2

 .قميميف صيانة وكمؼ
 المبنى يجعؿ أف يمكف والمبنى الييكؿ عمى وبالتركيز االستدامة، بطريقة المباني تصميـ -1

 .باالستخداـ ومرونة باألداء نشاًطا أكثر
 صيانة الزمف مع البناء يتطمب ثـَ ومف عالية إنشائية مقاييس يحقؽ لممباني الجيد التصميـ -4

 .أقؿ وتجديًدا
 تؤخذ  ال غالًبا والتي المبنى في التحسينات وىي ممحوظة غير األمد طويمة فوائد ىناؾ -1

 (Jeremy Raemaekers،1998،).التكمفة حسابات وضع أثناء في بالحسباف



 الفظل الثبلث

 استراتيجيت التىميت المستذامت في الجزائر

 

022 

 

 االستدامة أجل من التخطيط: 
 التنمية مف بدًءا الدوؿ مف الكثير في الطاقة مع المدمج التخطيط عناصر إيجاد يمكف

 المدمج التخطيط إلى (Micro-scale) صغير بمقياس الطاقة اعتبارات إلى المستندة العمرانية
 في الحاؿ ىو كما) الوطني المستوى عمى المفروض األراضي واستعماالت لمنقؿ والمتكامؿ

 وتخطيط الشاممة العمرانية الطاقة إدارة بيف التعاوف حاالت بعض أيًضا وىناؾ ،(ىولندا
 السبعينيات منذ كاليفورنيا في لمتنفيذ المعتمدة األساليب أفضؿ كأحد األراضي استعماالت

0421. 

 وتكامؿ اندماج إلى الماسة الحاجة أظير األمثمة مف العديد مف المستقاة الدروس وأحد
 عف فضال المقاييس، كؿ في الكامؿ التنسيؽ عمى والتأكيد األراضي استعماالت وتخطيط الطاقة
 .المعتمدة العمرانية السياسة مستويات أنواع كؿ مع المتناسؽ الدمج

 لتزويد والتخطيط األراضي استعماالت تخطيط فإف العربية الدوؿ ومعظـ الجزائر وفي
 االستشارة عف بعيًدا منفصمة مراحؿ ضمف ويعالجاف يعامالف يزاالف ال (وجد إف) الطاقة
 أف يجب والتي الناحية، ىذه توضح .الطاقة ومؤسسات المحمية التخطيطية اإلدارات بيف الرئيسة
 اىتمامات ضمف تمييدية سياسات وضع ألجؿ الممحة الضرورة اعتباري، بشكؿ إلييا ينظر

 (P34-72،2004،Adrian Pitts ).االستدامة
 ؛التنمية المستدامة إلدارة شاممة وطنية لسياسة عاـ فكري إطار وجود مف بد ال ىنا ومف

 في كثيؼ بشكؿ لمطاقة والمستيمكة بيئًيا المؤذية النشاطات توضع إمكانية خطر لتفادي وذلؾ
 .مناسبة غير أماكف
 : مرتكزات التهيئة العمرانية المستدامة/  9.9     

تعتبر البيئة مركب غاية في األىمية في أي عممية عمرانية ميما كاف حجميا الزماني 
إلى حمايتو وتثمينو، والمكاني تتجاوز االنشغالت اآلنية لخفض التموث داخؿ المحيط الحضري 

لذا فإف الرىاف األساسي ىو ضماف تنمية مستدامة تنطمؽ مف ادخاؿ البعد البيئي في جميع 
مراحؿ العممية العمرانية بدءا مف التخطيط وانتياء بالتسيير ومف اجؿ ذلؾ فإف البيئة والمدينة 
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يزتيف األساسيتيف يشكالف ثنائيا متجانسا تربطيما عالقات متينة وىذا مف خالؿ إدراؾ الرك
 التاليتيف :
/ التخطيط الحضري المستداـ: اف ضرورة الحفاظ عمى البيئة تفرض عند عممية أ

التخطيط اف اليدؼ االساسي يكمف في تشييد مدف مريحة ومزىرة اقتصاديا ومتالئمة مع 
مف خالؿ ادراؾ  وىذا ال يكوف إال واألمنيةخصوصيات السكاف االجتماعية واالقتصادية 

 (630- 123، ص 2111،اهلل العبد مصطفى الكفري )عناصر التالية:ال
  الشعور المتنامي بأىمية الحفاظ عمى البيئة: كأوؿ خطوة في االتجاه الصحيح لتحسيف

 ظروؼ الحياة الحضرية.
  البيئة الحضرية وقود غير متجدد لمحياة البشرية: ينبغي المحافظة عميو حيث أف البيئة

العناصر ذات العالقات المركبة التي تشكؿ اطار ووسط وشروط الحضرية تمثؿ مجموع 
حياة االنساف، تواجو المدينة تحديات جساـ فيما يخص نوعية البيئة الحضرية )مياه، 
نفايات، ضجيج، مساحات خضراء...الخ( فالتنمية العمرانية ال يجب اف تتـ بمعزؿ عف 

 الضروريات البيئية الممحة ألف:
مستيمكيف الرئيسيف لمموارد الطبيعية كاألرض والمواد والمياه المدف تعتبر أحد ال -

 والطاقة.
عمميات التعمير الكثيرة والمعقدة ينتج عنيا كميات كبيرة مف الضجيج والتموث  -

والمخمفات الصمبة واستيالؾ لممجاؿ الطبيعي الذي يعد رئة األرض كميا وتنتج 
تحدي الذي يجب اف يرفع ىو عالقات اجتماعية واقتصادية غاية في التعقيد، وال

مقدرة المدف عمى االيفاء بالتزاماتيا التخطيطية واداء دورىا التنموي تجاه تحقيؽ 
رفاىية السكاف دوف االضرار بمستقبؿ االجياؿ القادمة مف جية، والقدرة عمى تسيير 
المجاالت الحضرية بشكؿ يسمح بالحفاظ عمى نمط حياة حضرية راقية ويقمؿ مف 

 لموارد غير المتجددة.استنزاؼ ا
  االستدامة سمة عمراف القرف الحادي والعشريف: اف ما يعكس االىتماـ المتنامي بقضايا

التييئة العمرانية في ظؿ حماية البيئة وخفض استيالؾ الطاقة واالستغالؿ االمثؿ 
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لمموارد الطبيعية واالعتماد بشكؿ اكبر عمى مصادر االخضر والمدينة المستدامة التي 
بر طرؽ واساليب جديدة في التعامؿ مع المجاؿ الحضري حيث تستحضر التحديات تعت

 البيئية واالقتصادية التي القت بظالليا عمى مختمؼ مناحي الحياة في ىذا العصر.
  العمراف المستداـ يثمف ارتباط االنساف ببيئتو: اف العمراف المستداـ يتبنى فكرة اف

االنشطة  تأثيراتئة االقتصاد واالجتماع اف االنساف ىو محور االرتباط بيف البي
االنسانية عمى البيئة ليا ابعاد اقتصادية واجتماعية واضحة والعنصر المتأثر بالضرر 
في النياية ىو االنساف فمثال استيالؾ الطاقة الذي يتسبب في ارتفاع فاتورة الكيرباء لو 

ماد بشكؿ اكبر عمى اجيزة االعت ارتباط وثيؽ بظاىرة المباني المريضة التي تنشأ مف
التكييؼ االصطناعية عكس ما كانت عميو قديما وما يجب اخذه بعيف االعتبار مف 
خالؿ االعتماد عمى التيوية الطبيعية كما أف االعتماد عمى االضاءة االصطناعية إلنارة 

ئية المبنى مف الداخؿ بشكؿ اوحد يقود إلى زيادة فاتورة الكيرباء ويقمؿ مف الفوائد البي
والصحية عكس ما سيحدث لو كانت اشعة الشمس تدخؿ في بعض االوقات إلى داخؿ 

مختمفة عضوية ونفسية إذ اثبتت ابحاث  بأمراضالمبنى مما يؤدي إلى اصابة االنساف 
أف التعرض لإلضاءة االصطناعية لفترات طويمة يتسبب في حدوث اضرار جسمية عمى 

 (01-01، ص  2111،يىسف لخضر حميىت).والصداع واالرؽ كاإلجيادصحة االنساف 
  التخطيط الحضري يمبي احتياجات آنية اخذا في الحسباف القادمة: اف تخطيط المدينة

 يرتكز عمى تجميع وظائؼ مختمفة)سكف،عمؿ،راحة( في مجاؿ محدود لتشكؿ بذلؾ:
مسرحا إلستعراض قوى متنازعة، فيي تقترح التعددية، وتسمح لكؿ واحد اختيار  -

حياتو، فالمدينة ىي اذا طراز مميز لمحياة الجماعية االنسانية، وىي في كثير نمط 
االحياف كما يراىا بعض عمماء االجتماع الحضري موطف اكبر واكثؼ وادـو ألفراد 

 غير متجانسيف تشكؿ اسقاطا لممجتمع في الواقع يعبر عف طريقة وجود وحياة.
العفوي بتطور مقصود ييدؼ إلى المحاوالت األولى إلستبداؿ التطور الطبيعي و  -

ايجاد فضاء عمراني جديد مصمـ عقالنيا ومحتوي عمى كؿ التجييزات الضرورية 
 لحياة السكاف.
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فضاءا ديناميكيا يتجسد ويتسع في المكاف وينمو عبر الزمف فتسيرىا يحتاج إلى  -
 مرونة في العمؿ.

بيئية وحتمية  / التسيير الحضري المستداـ: أف التسيير الحضري يعتبر ضرورةب
 (125-123، ص2004،العسبفطفىان ):رتكز حوؿ محوريف اساسيف متكامميفاقتصادية وي

  ،البحث عف كيفية التنسيؽ والتوفيؽ بيف مختمؼ المتدخميف في المدينة مف سياسييف
 ادارييف، تقنييف، جمعيات ضاغطة...الخ.

  ترتكز عمييا حياة سكاف البحث عف كيفية التحكـ في كيفية تسيير كؿ العناصر التي
المدينة مثؿ: تسيير الفضاءات العمومية، النفايات، المساحات الخضراء، المياه 

 الصالحة لمشرب، المياه المستعممة...
 (14-41، ص2112،ديابياسر )يمي: وتتمثؿ خصائص التسيير الحضري المستداـ فيما

 دف العالـ حاليا تسيير المدينة يمثؿ تحكـ في نسيج عمراني متغير: تعرؼ كؿ م
تحوالت عميقة يصعب قياس عواقبيا بدقة، واصبحنا اليـو نتساءؿ إف كانت ازمة 
التعمير السابقة ىي التي جعمت المدف اليـو عديمة القدرة عمى الوقوؼ اماـ 
اوضاع عالمية جديدة، او اننا اماـ مدف جديدة مبنية عمى عالقات جديدة، وفي 

ضارة االنسانية فإف المدف تعمؿ يوميا منتجة مشاكؿ ىذه التحوالت التي تعيشيا الح
 اجتماعية واقتصادية متجددة حسب الظروؼ.

  تسيير المدينة يمثؿ مشاركة عامة: لقد اصبحت المشاركة العامة في تسيير المدينة
عممة رابحة اخذتنا في االنتشار في كثير مف الدوؿ ونظرا لكوف استخدامات 

المجتمع بدرجات متفاوتة فقد وجدت الفكرة تجاوب األرض تؤثر عمى كؿ اعضاء 
 متزايد.

  االنخراطإف تشكيؿ األىداؼ العامة وايجاد الوسائؿ الفعالة لمتسيير يحتاج إلى 
الفعمي لمجمعيات والمنظمات الميتمة بالتسيير إلجراء المناقشات واالستشارات 

اركة العامة لموصوؿ إلى افضؿ اسموب لعرض األمر عمى افراد المجتمع، والمش
المفيدة تبدا مف التخطيط كنشر الخطط اماـ السكاف إلعطائيـ الفرص المالئمة 
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لعرض ارائيـ والتي اف تكوف األساس في وضع بعض الخطط النيائية كما اف 
المشاركة تفرض تصور جديد يعتمد اساسا عمى التنسيؽ والتشاور والشراكة واشراؾ 

فتح قنوات االتصاؿ بيف مختمؼ الفاعميف في المجتمع المدني ومعرفة جيدة لكيفية 
 اطار نظرة شمولية.

  تسيير المدينة تفعيؿ لمقطاع الخاص: البد اف تكوف ىناؾ شراكة قوية بيف القطاع
 العاـ والخاص إلنجاز مشاريع التطور الكبير وكذا تحسيف اليياكؿ القاعدية.

 موذجيف:تسيير المدينة نماذج مختمفة: يمكف أف نقسـ المدينة إلى ن 
 ميف حرة. خدمات، اتصاالت، قروض، راضي حضرية، سكف،أالمدينة السوؽ: -
المدينة الحي: خدمات عمومية عبر االحياء تجارية)ماء، تطيير،جمع نفايات -

 منزلية( وخدمات اجتماعية تيدؼ إلى اخراج بعض الفقراء مف فقرىـ...
 التحكـ في تسيير  تسيير المدينة يعتبر تسيير قطاعات لكف بنظرة شمولية: إف

المدينة يقتضي تحديد القطاعات المراد التدخؿ عمييا بصفة شمولية وذلؾ بتعييف 
 خصوصية كؿ قطاع ومجاالت التداخؿ بينيا ومف بيف القطاعات نذكر:

الفضاءات العمومية: البد مف ايجاد حموال متجددة لإلستغالؿ المالءـ -
 لمفضاءات المتواجدة عبر انحاء المدينة.

 اعادة تأىيؿ االحياء اليامشية.-
 ازمة النقؿ الحضري.-
 النفايات الصمبة والمساحات الخضراء والمياه الصالحة لمشرب.-
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 خالصة الفصل: 
 المستدامة التنمية أبعاد عمى شموليا عمى واستمراريتيا التخطيط استراتيجية نجاح يعتمد

 مف بد ال المستداـ العمراني التخطيط إلى فمموصوؿ( االقتصادي واالجتماعي البيئي البعد)
 :وىي أمور بعدة اإلحاطة

 والسكاف، لممباني األبعاد ثالثي منظور عمى تشتمؿ بحيث التنظيمية المخططات تحديث -
 .العمرانية التنمية الستراتيجية األمد طويمة مستقبمية رؤية عف فضال

 الرياح، التشميس،) المناخية العوامؿ مف لالستفادة الموقع تصميـ طريقة توجو أف ضرورة -
 .الطاقة تكاليؼ ولخفض المباني في ...(التظميؿ الرطوبة، نسبة

 الموقع تصميـ مع بالتزامف واألشجار الخضراء المناطؽ توضع وأماكف مساحات دراسة  -
 .السكنية التجمعات في المناخية التأثيرات مف لمحد المثمى االستفادة تضمف بحيث

 مف لمتقميؿ الخاصة المركبات استخداـ مف والحد لمبيئة الصديقة النقؿ وسائؿ استخداـ  -
 .الغازية االنبعاثات

 خاصة مستقمة طرؽ لحظ وضرورة - أمكف ما - المشاة حركة عف السيارات حركة فصؿ -
 .اليوائية لمدراجات

 .لمطاقة استيالؾ أقؿ وتحقؽ لمبيئة، صديقة بناء مواد استخداـ  -
 .األراضي استعماالت تخطيط مع الطاقة وتكامؿ اندماج ضرورة -
 .شاممة عمرانية لسياسة عاـ فكري إطار وجود ضرورة -
 منيا مبكرة مرحمة وفي التخطيطية السياسات وضع أثناء في أساسي بشكؿ البيئة اعتبار -

 إلى الوصوؿ سيولة في الكبرى الدعامة يعد واالقتصادية االجتماعية الدراسة مع وتكامميا
 جاًدا عمال يتطمب المستدامة العمرانية التنمية فتحقيؽ المقاييس؛ جميع عمى المستداـ التخطيط

 .مستدامة عمرانية تنمية استراتيجية نجاح عف تعبير وىو ومؤىمة، مختصة أطر قبؿ مف
 أدوات وفعالية أىمية تحديد مف تمكننا الوظيفي، وتبادليا تداخميا في العناصر ىذه
مف اجؿ تحقيؽ  وثقافيا واجتماعيا ايكولوجيا المحمي المجتمع وتغيير تحويؿ في المتبعة التعمير

  تنمية مستدامة المستقبمية. 



 
 

التعمير والسياسات الحضرية في الجزائر  الفصـل الرابع :  
 ستدامةلتحقيق التنمية الم

 
 التعمير والسياسات الحضرية في الجزائر -1   

 والتنمية  التخطيط الحضري -2   

 سياسة التخطيط والتهيئة العمرانية الوطنية بعد االستقـالل-3   

 أدوات التهيئة الحضرية في الجزائر وسياسة التخطيط الشامل-4   

 أدوات التهيئة العمرانية في الجزائر -5

 هيئة العمرانيةأسباب فشل مخططات الت -6

 عوامل توسع المجال الحضري لتحقيق التنمية المستدامة -7
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في طميعة العمماء الذيف  "عبد الرحمن بن خمدون"يعد عالـ االجتماع العربي كالمغاربي 
عرفكا مفيـك العمراف، حيث قدمو كعمـ لو نسقو المعرفي كحقمو الداللي كتجربتو التاريخية، إذ اطمؽ 

كاكتسب ىذا المفيـك مع مركر الكقت شيرة  "المقدمة"عميو "عمـ العمراف البشرم"  في كتابو الشيير 
صبح أصبح يعرؼ بالتييئة العمرانية كتييئة االقميـ كاكثر مف ذلؾ أكتداكال عمى نطاقات كاسعة ك 
 قانكف قائما بذاتو يرمي إلى :

 .كيفية تنظيـ المدف كانجاز التجمعات السكنية العمرانية 
 .تنظيـ انتاج االراضي القابمة لمتعمير 
 جاز كتطكير المباني حسب التسيير العقالني لألرض.ان 
 .)تحقيؽ التكازنات بيف مختمؼ االنشطة االجتماعية)زراعة، صناعة،سكف 
 .المحافظة عمى المحيط كالبيئة كالمنظر الحضرم 

كمع ظيكر متطمبات تحقيؽ التنمية العمرانية كالحضرية كاالقتصادية المتكازنة كالمستدامة عمى 
ميمي كالكطني، كمدل انعكاس ذلؾ عمى نمك كتكازف الشبكة العمرانية بصفة عامة المستكييف االق

كشبكة المدف بصفة خاصة، كعمى تكزيع السكاف كاالنشطة كالخدمات، زاد االىتماـ بالتييئة 
 العمرانية مف خالؿ العديد مف الدراسات كاالبحاث.

 
 التعمير والسياسات الحضرية في الجزائر: -1
 منذ تناكؿ أف الجزائر في التعمير ك التييئة أدكات إلى نتعرض نحف ك البدييي لمف إنو
 بو، المرتبطة التاريخية األحداث كؿ خالؿ مف أم التاريخي، بعده خالؿ مف المكضكع ىذا البداية

 اإلقميـ ىذا عبر التعمير فكرة ظيكر منذ الجزائر، في ذاتيا األحداث تاريخ مف خالؿ أيضا بؿ
 في االستعمارية الصبغة ذات ثقافات ك حضارات مف عميو تعاقبت ك ما إفريقيا شماؿ مف الكاسع

 .معظميا
  {ذاتو حد في تاريخ نوإ بؿ ، تاريخ لمتعمير إف:} " M.CASTELLS كاستال "يقكؿ فكما  

( P.25،1975،Manuel Castell) ظاىرة صيركرة دراسة سنحاكؿ الخمفية ىذه خالؿ مف 
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 الجزائر في العمرانية الظاىرة فيـ شؾ في دكف مف يساعدنا سكؼ الذم ك الجزائر في التعمير
 .حديثا ك قديما

تشيد الجزائر تطكرا ديمغرافيا متكاصال انتج عنو تطكر عمراني سريع يتمثؿ في اتساع  حيث
المساحات العمرانية بصفة كبيرة مف خالؿ مشاريع كبرامج السكف كالمدف الجديدة، كىي تكاجو 
تحديات جساـ فيما يخص البيئة الحضرية كضركرة تبني تييئة  حضرية عمرانية تتفؽ في تحقيؽ 

م كاجتماعي كعمراني مستداـ، أم بطريقة تسمح بنمك حضرم متكازف مع المحيط في نمك اقتصاد
  اطار خطة تنمية مستدامة لممدينة.

 : 1830قبل ما الجزائر في التحضر و التعمير / 1.1
 البحر حضارة تاريخ عف األحكاؿ مف حاؿ بأم فصمو يمكف ال الجزائر في التعمير تاريخ إف

 الجغرافيكف يسميو كما أك الكبير العربي المغرب تاريخ عف فصمو يمكف ال كما ، األبيض المتكسط
 بيا مرت التي التاريخية الكقائع ك األحداث فكؿ الشمس، غركب جزيرة أم بجزيرة المغرب، العرب
 التعمير ظاىرة فإف ذلؾ مف بالرغـ ك األخرل المناطؽ كؿ عمى أك بآخر بشكؿ أثرت المنطقة
 P72،1982،Cherif)المغرب بالد كامؿ عبر السيركرة التاريخية نفس تعرؼ لـ خاص بشكؿ

Rahmani) ، العيد منذ بيا الحضرية ألقصى تاريخي بتكاصؿ تميزتا المغرب ك تكنس كانت فإذا 
 الكتيرة بحكـ ىذه في متكررة إنقطاعات عرفت ذلؾ مف النقيض عمى ك الجزائر فإف الركماني،

 سابقيو آثار بمحك قاـ ك إال محتؿ ينتصر أف فما ،ذلؾ في أسمكبيـ ك الغزاة ك المحتميف تعاقب
 إقميـ عمى الكاممة السيطرة أف تاريخية، حقيقة يعكس ىذا ك الييمنة، ك النفكذ بسط لو يتـ حتى

 .نيائية ال ك مطمقة تكف لـ خاصة الجزائر ك العربي المغرب
 أكلى سجمكا قد القرطاجييف خمفائيـ ك الفينيقييف مع برز الذم الجزائر تاريخ أف نجد ىكذا ك
 عمكما المغرب ك الجزائر إلى الفينيقيكف ىؤالء جاء لما ك(،comptoirsت )ككنطكنا بإقامة أثارىـ
 ك العادات مف نظاـ داخؿ يعيشكف (المحميكف السكاف كىـ )محددا اسما يممككف ال أقكاما كجدكا
 ك الغزاة أماـ بصمكدىـ دكما عرفكا قد ك بالبربر، بعد فيما عرفكا ىؤالء السكاف القديمة، التقاليد

 مدف عف بآثار التاريخ ليـ يحتفظ لـ ذلؾ مع ك حياتيـ عف نمط ك ،عنيـ الغرباء ك المحتميف
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 قبمية ريفية مجتمعات كانت أنيا باعتبار الحصكف ك الجبمية القرل بعض عدا ما معينة
 .(P 06،1983،Mahcen Ruissi)باألساس
 سكاف انصيار ك اإلفريقي، الشماؿ كؿ شممت التي ك القرطاجية الدكلة ك قرطاج قياـ لكف

 دكف مف ك ،قركف عشرة نحك البالد بيذه تقيـ جعميا البحار، كراء مف القادمة مع الحضارة البربر
 ك االقتصادية ك االجتماعية تأثيراتيا تفرز الحضارة ىذه جعمت الطكيمة، الفترة الزمنية ىذه فإف شؾ

 ىي األساسية التأثيرات أىـ مف كاف ك خاص، بشكؿ البربر سكاف ك عمى المنطقة في الحضرية
 إلى نشير التأثير ىذا مظاىر مف المحميكف السكاف قبؿ مف لـ يعرفيا التي الحضرية الحياة بالتأكيد

 انتشار أف كما ،البربر أم المحمييف مف معظميـ ساكف،300.000 نحك يقطنيا كاف قرطاج أف
 قرطاجنة حضارة امتدت لقد عظيما،ك أحدث تأثيرا قد الساحمي الشريط كامؿ عمى الحضارة ىذه
 القرطاجييف مع البربر سكاف فييا امتزج العربي، المغرب أقاليـ عبر ـ 145 إلى ـ ؽ 480 مف

 ما أخذكا ك البربر، حياة في كاضحا تأثيرا لو كاف ك ،ممدنا نفكذا قرطاجنة نفكذ كاف لقد األصمييف،
 بربرية مماليؾ ضمف تعيش المغرب بالد بعد فيما أصبحت ك ،نظاـ ك سياسة مف المدينة أنتجتو
 مممكة إلى (الجزائر) المازكسيؿ بمممكة مركرا ( مراكش) ثمكر مممكة مف قرطاجنة عف مستقمة
 ،المدني تكفيؽ احمد)قسنطينة شرؽ مقاطعة إلى تكنس غرب نكميديا مف تمتد التي ك الماسيؿ
 .(65-34ص ص،1986

     حضارة معيا ك جديدة مرحمة بدأت الركماف، يد عمى ـ 145 سنة قرطاج سقكط بعد
 الدكؿ باقي ك المغرب بالد ك الجزائر شماؿ كامؿ عمى انتشرت البحر كراء مف جديدة آتية (غزاة)

 (.سنة 576) قركف ستة نحك الثاني ىذا االحتالؿ داـ ك المتكسطية،
 ك سابقييا، أنقاض عمى المدف مف جديدة شبكة تأسست الركمانية، المرحمة ىذه طكاؿ ك
 :أصناؼ ثالث إلى بدكرىا مقسمة الركمانية كالمدف ،بربرية أخرل ك إلى ركمانية المدف انقسمت

 .الركمانية الحقكؽ بكامؿ أىميا يتمتع ك :الركمانية المستعمرة- 
 .االنتخاب حؽ عدا ما الحقكؽ كؿ ألىمو ك :البمد-  
 اإلعفاء ك االنتخاب حؽ لحكاميا إنما ك الركمانية االمتيازات ألىميا ليس ك :االتينية المستعمرة- 

 : إلى مصنفة مدف خمسة المكقع حيث مف أفرزت األنكاع ىذه ك الضرائب مف
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 .بحرية مدف -
 .فالحية مدف- 
 .عسكرية مدف- 
 .مركزية مدف- 
 .الترؼ ك الغناء ك القصكر مدف- 
 يتمتعكف ـ 400 سنة نسمة مميكنيف بنحك يقدر الركمانييف عدد كاف الحضرية الشبكة ىذه عبر ك

 .البالد بيا تزخر التي الخيرات ك بكؿ االمتيازات فييا
 خاضعة فكانت إدارتيا عف أما الحقكؽ، مف بأم تتمتع فال البربرية األغمبية ذات المدف أما

 الخصائص تمؾ تحمؿ حاليا المكجكدة الركمانية اآلثار مف الكثير تزاؿ ال ك ،لكصاية ركما
 تخطيط ك معمارم فف ك ىندسة مف الركمانية اإلمبراطكرية بيا التي امتازت الحضرية ك العمرانية

 ك تيبازة ك شرشاؿ ك تيمقاد :اآلثار ىذه مف ك المتميزة، المعابد المسارح ك ك لميياكؿ تشييد ك متقف
 حكاؼ ك السيبية الداخمية المناطؽ ك الساحمي الشريط عمى المدف مف البقايا ىذه تنتشر ك، غيرىا
 .األنيار

 أنيا ىك بيا الحضرية الحياة ك المدف ىذه حياؿ تسجيميا يمكف التي األساسية المالحظة لكف
 عزز ما ىك ك العبكدية، درجة إلى المحمييف لمسكاف الفاحش االستغالؿ ك بالتقسيـ العرقي اتسمت
 لـ ما ىك ك البربر، سكاف لدل بالذؿ الشعكر ك الظمـك  التيميش االنعزالية ك الركح فأكثر أكثر

 .الجبمية المناطؽ ك الريؼ إلى جعميـ يجنحكف مما القرطاجي، العيد في يعرفكنو
 أنقاض عمى قامكا جدد بغزاة جديدة مرحمة بدأت "الكنداؿ" يد عمى الركمانية الدكلة سقكط بعد
 ك ، (قرطاجنة عمى الركماف ماسينيسا أعاف كما) ذلؾ في البربر أعانيـك  الركمانية،الحضارة 
 مرحمتو في البحتة العسكرية الصبغة ىك الكندالي االحتالؿ بيا التي تميز األساسية الخاصية
 .عيده أكاخر في االندثار ك ،التأثير انعداـ ك الضعؼ إلى ليتجو األكلى

 لما عمكما األحداث بنفس كاتسمت البيزنطييف، مرحمة فيي بعدىا أتت التي المرحمة أما
 مرة دفعيـ ما ىك ك البربر، صفكؼ في اضطياد ك قير ك خراب مف االحتالؿ الكندالي، أحدثو
 .(135-98المرجع نفسو ، ص)بيزنطة كجو في المرات مف العديد في الثكرة إلى أخرل
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 فيي البيزنطييف بعد المغرب بالد في حضرية ك اجتماعية ثكرة أحدثت التي المرحمة أما
 لمحياة تسيير ك تنظيـ مف أدخمو ما ك اإلسالـ رسالة معيـ حامميف الفاتحيف، العرب مرحمة دخكؿ
 ،خصكصا الحضرية الحياة ك المدينة لدكر جديد مفيـك غير الثقافية ك ك االقتصادية االجتماعية

 تـ أف بعد المغرب بالد كامؿ عبر المكحدة الخصائص ذات عربية اسالمية مدف ميالد معيا لتبدأ
 .بالكامؿ فتحو

 تعاقبت األخرل، العربية البالد غرار عمى المغرب بالد في التاريخية األحداث تتكاصؿ ك
 مف جممة معيا لتترؾ األندلس، سقكط بعد حتى المختمفة الصراعات السياسية ك النظـ فييا

 الحياة في دكرىا ك المدينة داخؿ الحياتية األنماط ك أىميا المغرب بالد إلى امتدت التأثيرات
 ك اإلسالمية الخالفة في ثانية مرحمة معيا األتراؾ، لتبدأ مجيء إلى الفترة ىذه كامتدت االجتماعية،

 .متميزا دكرا رئيسيا المدينة فييا لعبت حضرم ك اقتصادم ك سياسي نظاـ
 مر قد 1830 قبؿ الجزائر في كالتحضر التعمير تاريخ أف عمى المراجع معظـ تتفؽ ك
 P 73،op.cit،Cherif ):كىي الشأف ىذا في المؤثرة ك الميمة شكمت الفترات :مراحؿ بثالث

Rahmani) 
 .البيزنطية الركمانية المرحمة 1-
 .البربرية العربية المرحمة 2-
 .التركية المرحمة 3-

 ك المعمنة االستراتيجية لألىداؼ كذا ك ليا، المميزة الحضارة خصكصيات تعمؿ مرحمة كؿ كانت ك
 ك ابعاده بكؿ التمايز ىذا مظير الحضرية الحياة ك المدينة كانت ذلؾ، خضـ في ك معمنة،الغير 
 .منشآتو
 : الكمونيالية المرحمة إبان  :التعمير  /2.1

 لكؿ اإليديكلكجي البعد إلى التطرؽ بدافع ىك الفرنسي، لمتعمير التاريخية لمخمقية تعرضنا إف
 مف ىذا 1830 سنة الفرنسي المستعمر مجيء منذ الجزائر في طبقت التي السياسات الحضرية

 كالتخطيط التعمير عبر الميدانية تطبيقاتو ك الفكر ىذا تطكر فيـ ثانية محاكلة جية مفك  جية،
 تحقيؽ بدافع االجتماعية البنى تغيير ك لمتجارب حقال التي شكؿ بالمستعمرات خاصة ،الحضرم
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 أكثر مدف عمى خاص بكجو الجزائر شيدتو غرار ما عمى استيطانية استعمارية غايات ك أىداؼ
 .الزمف مف قرف مف

 أف إال المدينة، مجتمع ظيكر ك البشرية التجمعات قدـ التعمير ميداف قدـ مف الرغـ عمى
 رجاؿ ك النقابات تأثير تحت ذلؾ كاف ك ،19القرف في بدأت الحديث الفعمية لمتعمير االنطالقة
 ك الحضرية المجتمعات ك المدف في الميبرالي النظاـ أحدثيا التي الييكمية كذا التأثيرات ك السياسة

 كؿ في نمك مف ذلؾ صاحب ما ك التكزيع ك االستيالؾ ك اإلنتاج جديدة في أفكار مف أنتجتو ما
 .المستكيات
 :التالية بالخصائص يتميز أنو عمى العصرم، التعمير لميداف الدارسيف معظـ يتفؽ ك

 ك العقارية اإلجراءات كؿ كذا ك المساعدة لمميكانيزمات صياغتو ك االجتماعية بالمشاكؿ التكفؿ -أ
 .الالزميف التخطيط الحضرم

 .العممية لممعارؼ الصاـر كاالستغالؿ العقمنة عف الدائـ البحث -ب
 أعماؿ إنجاز أجؿ مف لمعقارات الخكاص المالكيف شراؾػػب العمؿ بدأ النظاـ ىذا ظؿ في ك
 ك األلمانية اإلمبراطكرية عيد في األمر كاف ىكذا ك العمكمية، السمطات مع إلى جنب جنبا التييئة

 1865 جكاف قانكف صدكر بعد عشر، التاسع القرف مف الثاني النصؼ في إليطاليا بالنسبة كذا
(P 13،1993،Toufik Guerroudj). 

 لما الفعمية االنطالقة الحضرم التخطيط في القانكنية القكاعد ك اإلجراءات شكمت قد ك
 كاف ك ،الحضرم المجتمع بمشاركة لمقكانيف الصاـر التطبيؽ مف انطالقا بالتعمير المقنف يسمى
 بألمانيا بيا العمؿ بدأ كالتي (Le zoning)المناطؽ تقنية المقنفر التعمي بيا أتى التي اآلليات مف
 االحتياجات فييا تحدد متجانسة مناطؽ إلى المدينة تقسيـ عمى التقنية ىذه تعتمد ك، 1875 سنة

 . منطقة بكؿ المرتبطة لممعطيات كفقآ كمؤىالتيا المستقبمية
 نياية مع خاص بشكؿ أكركبا شيدتيا التي الكبير التحكالت ظؿ في الطبيعي مف كاف ك
 ك ،المكاصالت ك التجارة ك الصناعة معو تطكرت ك ،الميبرالي النظاـ تطكر أف التاسع عشر القرف

 لتطكر النعكاس الحيكية المجاالت ك المكارد عف بحثا المستعمرات ذلؾ دائرة مقابؿ في اتسعت
 ترسخك  أكركبا مؿلتش، التعمير ك بالبناء الخاصة التقنيات ك المعارؼ تنقؿ ىاأثار  كمف، الرأسمالية



 الفصل الرابع

 التعمير والسياسات الحضرية في الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة 

 

981 

 

 تمؾ في بالبمديات األمر كذىب اليياكؿ، ك لممشاريع بناء أك إنجاز أم قبؿ التييئة فكرة عمميات
 إنشاء مقابؿ في مجانا كيبة لمبناء الصالحة األراضي تقديـ خالؿ مف المساىمة الفعمية إلى الفترة
 .(p13،ibid-14)المنفعة العمكمية ذات مباني ك ىياكؿ

 ك القكانيف تطبيؽ في الصرامة خالؿ مف كالتعمير البناء نظريات تتطكر بدأت ىكذا ك
 : منيا األكركبية الدكؿ مف العديد عبر القكانيف ىذه ظيكر لتتابع، الجميع بمشاركة القكاعد الخاصة

 الحصكؿ مف البمديات مكف مما الشاغرة، كالجيكب المجاالت بيع تمنع بريطانيا في قكانيف ظيكر *
 .لمبناء صالحة أراضي ك عديدة عمى مجاالت

 .المدف بإنشاء الخاصة القكانيف أكلى السكيد في ظيرت 1874 في *
 .بركسيا القانكف نفس ظيكر 1875 في *
 .التييئة بمخططات خاص قانكف ىكلندا في ظيرت 1901 في *
 .المدف بتخطيط خاص قانكف ببريطانيا ظير 1909 في *
 .األكلى العالمية الحرب توفخم الذم الدمار بعد بفرنسا التعمير قانكف ظير 1919 في *
 لمخططات المحدد القانكف خالؿ مف رسمية بصفة التعمير مصطمح ظير 1943 في *

 (13-10ص ،1972 ،بريز جيرالد)التعمير
 ك العرض سكؽ ك التجارية المضاربات بحرية المتميز الميبرالي النظاـ خصكصية لكف

 أماـ ،الطمب ارتفاع ك المضاربات ك ،العقارات سكؽ كتيرة في ازدياد إلى مباشر أدل بشكؿ الطمب
 ىذه ك مرافؽ، ك خدمات ك سكف مف االجتماعية الحاجياتك  اإلنجاز كالتعمير كتيرة تنامي

 الحضرية المجتمعات ك المدف داخؿ الميبرالي النظاـ االقتصادم أفرزىا الذم الجديدة الكضعية
 (l’Urbanisme Opérationnel)التطبيقي التعمير نظاـ انتياج عمى كالمخططيف الساسة أجبر
 مف النمط ىذا ينقسـ ك الحضرية، المشاريع ك لمسياسات الصاـر التطبيؽ مف مكف أنو اعتبار عمى

 (P،op.cit،Toufik Guerroudj 14-15):يى ةأساسي مرحؿ إلى التعمير
 قبؿ ك الحكار التشاكر إطار في العمراني المشركع تحديد عممية ىي ك :العمرانية اإلجراءات- 1

 .النيائي المخطط عمى النيائية المصادقة
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 ليتـ  بالبناء الخاصة األراضي عمى الحصكؿ عممية تشمؿ فيي  :العقارية اإلجراءات- 2
 ىذه استعممت قد ك، (Daux Emphytéotique) تييئتيا بعد لممعنييف كرائيا أك بيعيا بعدىا

 أف لندف كما، بمجيكا ك بريطانيا ك ىكلندا مف كؿ في كالتييئة البناء في الطريقة أك المنيجية
 .الطريقة ىذه أساس عمى بنيت قد الميتركبكلية المدينة
 مع األرضية لمقطع المندرجة أك العامة التييئة عممية في تتمثؿ ك :التهيئة إجراءات- 3

 القت حيث التنفيذية أك العممية التعمير إجراءات عمى الجديدة المدف تعتمد ك، المتابعة التقنية
 يبراليةمال تاريخ الحقيقة في ىك خصكصا الغربية أكركبا في التعمير تاريخ إف ،كبيرا نجاحا بأكركبا

 حيث المختمفة، المجتمع قكل بيف الصراع عالقات ك التعامؿ عبر عمميات أشكاليا مف شكؿ في
 .التفاعالت ك لكؿ النشاطات الحيكم المجاؿ المدينة تعتبر

 الحضرم بالتنظيـ الميتميف االجتماعييف الفاعميف مقابؿ في العقارات مالكي لدينا جية فمف
 السمطات أف نجد ذاؾ ك ىذا بيف ك البناء، قصد مقبكلة بأثماف األراضي ك اكتساب العقارات عبر

 إقامة بيدؼ العقارات مالكي حساب عمى األحياف مف كثير في لكف ك بدكر الحكـ، تقـك العمكمية
 لممجتمعات بالنسبة التعامالت جكىر الحقيقة في ىي العالقات ىذهك  ،المختمفة العمرانية التكسعات
 سكؽ إلى االحتكاـ ك التبادؿ بحرية المتميز النظاـ الميبرالي ضمف المدينة تسيير في األكركبية
 .الطمب ك العرض

 ،الغربية أكركبا تاريخ عبر التعمير مراحؿ لبعض المختصر االستعراض ىذا مع كمكازاة
 ككذا، المعرفي ك العممي التقدـ خالؿ مف كاسع بشكؿ تطكرت قد التعمير مناىجأف  نجد خصكصا

 بالظاىرة االىتماـ لتزايد ثانية جية مف ك جية، مف ىذا الجديدة المبتدعة التقنيات خالؿ مف
 مف انطالقا كيفا، ك كما االجتماعية الحاجيات تنامي مف خالؿ ك الحضرم، المجتمع ك الحضرية
 بيار : ج لخص لقد ك ، تدخال ك دراسة كتحميال االىتماـ يستدعي معقد كنظاـ المدينة اعتبار
 15-16):يمي كما التعمير مجاؿ في المعتمدة المناىج مختمؼ (J.P.Labasse) الباص

P،ibid)  
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 : الباص بيارحسب  مختمف المناهج المعتمدة في التعمير(: 05جدكؿ رقـ)

 الهدف نوع المنهج
 الرئيسي

 مظاهر
المدينة 
 المفضمة

القيم  االبعاد
 المرجعية

مجال 
المختصون 
 والمهنيون

 نمط القرار

التخطيط 
 االستراتيجي

المجاؿ  تغيير
 الحضرم

 القطب
 االقتصادم

 الزمف
ك  الفعالية

 المردكدية
ميندسيف ك 

 اقتصادييف
 تقنكقراطي

التعمير 
 التساهمي

 تحسيف
ظركؼ 
اليكمية  الحياة

 لممكاطف

 مجاؿ
العالقات 
 االجتماعية

 اإلنساف
مع  التكيؼ

 القيـ المتداكلة

 في مختصكف
 عمـ

 االجتماع
 منشطيفك 

 ديمكقراطي

 و تعمير
 التسيير

 نكعية تدعيـ
 الخدمات

 شبكة تركيز
 الخدمات

 الخدمات
 مع التكيؼ
 الطمب

 المسيركف
 تسيير
 المكارد

 التعمير
 التواصمي

 جذب
 المؤسسات

 ( مارثاالست)

 شمكلية
 الصكرة

 المظاىر
 الرمزية

 كطنية

 في مختصكف
 االتصاؿ

 اليندسة ك
 المعمارية

 أك شخصي
 فردم

 
 بالتكازم لالستخداـ قابميتيا ك تكامميا ك المناىج ىذه تداخؿ ىك إبداؤىا يمكف التي المالحظة ك

 استحالت لتؤكد جاءت لممدينة المكجية الجديدة النظرة هذىك  المسخرة، الكسائؿك   حسب األىداؼ
 النظاـ ىذا تعقد ثانية ناحية مف ك ناحية، مف جزائية تدخالت خالؿ مف المشاكؿ الحضرية معالجة

 .العشريف القرف بداية مع أساسي بشكؿ ساد الرأم ىذا بكؿ أبعادىا، المدينة نظاـ ىك ك أال
 خالؿ مف الكاقعية النظرة غمبت ك الكسائؿك  األىداؼ تطكرت فمقد الستينات بداية مع أما

 بركز إلى دعا مامك  فييا التحكـ إمكانية كفؽ تغيرات مف يصاحبو ما ك ،النمك الحضرم تكجيو
 (Processus de الحضرم المجاؿ داخؿ التدخالتك  التغيرات كؿ في التحكـ ك المتابعة فكرة

Pilotage)  الحضرية االيككلكجية مكاجية في.(16 ibid, P) 
 ك القطاعات ك العكامؿ مف العديد تظافر نتاج ىك الجيد الحضرم التسيير فإف كالكاقع

 بدقة األىداؼ تحدد أف البد العمكمية فالسمطات معينة، مرجعيات ك أىداؼ االختصاصييف حكؿ
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 أف يجب التي التعمير ك التييئة أدكات بينيا مف ك لمجميع، األساسية بالنسبة القاعدة تككف حتى
 .متكاممة ك عادلة سياسة اجتماعية إطار في تامة شفافية محؿ تككف

 عبر الكمكنيالية المرحمة إباف في الجزائر التحضر ك التعمير درجة مكضكع استعرضنا فإذا
 "قدر 1830 ففي الجزائر، في التعمير تاريخ في مذىمة تطكرات سنجد اإلحصائيات، ك األرقاـ

 رئيسية مدف ثالث تتكزع ، % 06ك % 05بيف ما الحضر السكاف" y.Lacosteالكوست 
 ما الخامس عشر القرف في تستقطب كانت المدف ىذه ،تممساف ك قسنطينة ك الجزائر ىي معركفة

 لمجزائر بالنسبة 30.000 حدكد إلى 1830 في لتتقيقر ، ساكف 150.000 ك 100.000 بيف
 االستعمارية الحرب تأثير تحت ، لتممساف بالنسبة13.000 ك ،لقسنطينة بالنسبة 25.000ك

 ك األرياؼ اتجاه في اليجرة إلى بالجزائرييف دفع مما ، الغزاة يد في ىذه المدف سقكط ك لفرنسا
  P76،op.cit،Cherif) المستعمرة الفرنسية الجيكش مارستيا اإلبادة التي حرب مف ىركبا الجباؿ

Rahmani). 
 كجدت الجزائرية المدف ك األقاليـ معظـ عبر نفكذىا االستعمارية فرنسا بسطت أف بعد ك
 كانكا السكاف معظـ أف مقابؿ في ،إلستراتيجياتيا إطالقا تستجيب ال حضرية أماـ شبكة نفسيا

 جديدة حضرية شبكة تشكيؿ بإعادة الفرنسية السمطات بدأت ك الريفية القبمية، الحياة نمط يعيشكف
 استغالؿ ك االستيطاف فكرة خالليا مف تحقؽ حضرية بإنشاء مراكز ك منيا القديـ عمى باالعتماد
 .االقتصادية الثركات
 ىذا أحدثيا التي الحضرية ك االجتماعية البنية في الييكمية التحكالت ىذه ظؿ في ك

 كظائؼ ك أدكار تقمصت بينما ( الكمكنيالية قبؿ ما ) القديمة المدف اندثرت بعض االستعمار
 اليجرات تكاصمت ذلؾ مقابؿ في ،المسمميف سكانيا مف حجـ كبير أخرل فقدت ك اآلخر البعض

 سكاف مف %60بذلؾ مشكميف نسمة  250.000إلى 1900 ك 1870 بيف ما لتصؿ األكركبية
 بداية مع %58حدكد إلى ليتراجعكا، 1925 سنة %70 مف أكثر ك 1885 سنة % 64 ثـ المدف

 . المدف اتجاه في لمجزائرييف الكبيرة اليجرة بعد الخمسينات
 شريؼ.د يقكؿ كما ، أنماط خمسة عبر مكزعة حضرية شبكة الجزائر في تأسست ىكذا ك
 (77P،Ibid-80):ىي ك رحماني
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 .المتعددة األدكار ذات كىراف ك قسنطينة ك كالجزائر  :المتركبكلية المدف -أ
 ، تممساف ك معسكر ك، باتنة ك كمميانة مسممة أغمبية ذات مدف كىي: المتكسطية المدف -ب
 المكجكدة بمعباس ك كالبميدة أكركبية أغمبية ذات مدف أك البربرية العربية الخصائص تحمؿ كالتي 

 .األراضي الخصبة محيط ضمف
 في مركزية نقطة تشكؿ التي ك، المحمديةك  شرشاؿ ك بكفاريؾػػػك: الساحمية الفالحية المدف -ج

 .السكني ك اإلدارم ك النشاط التجارم
 ك يفالخم التكاجد تضمف عسكرية قكاعد ك إدارية فركع مف تتشكؿ ك :اإلدارة ك المراقبة مدف -د

 .سعيدة ك الجمفة ك مشرية ك تبسة المثاؿ سبيؿ عمى االستعمارية، المستمر لمسمطات
 اليندسة عمى اعتمد ك اإلنشاء في الغربية بالنظرة اتسـ الككلكنيالي التعمير فإف كعمكما

 القديمة لممدف بالنسبة األمر تعمؽ سكاء المدف تخطيط في العسكرية ك االستراتيجية العسكرية
 .الصغيرة القرل ك المدف حتى قسنطينة أك ك كالجزائر
 السمطة إلى الفرنسي الجيش يد مف اإلدارية السمطة تنقمت العشريف القرف بداية مع ك
 في العقارية االحتياطيات ك التصنيؼ مخطط عمى باالعتماد التعمير تسيير كاتجو معيا المدنية،
 ك العمكمية المجاالت ك الجديدة الشكارع عرض تحديد ك المباني خالؿ تصفيؼ مف المدف تكسيع
 P 201،2000،Maouia)احتراميا الكاجب كاالرتفاقات التذكارية كالنصب المرافؽ إنشاء

Saidouni). 
 حضريا مجاال انتجت التيك  الجزائر في التعميرك  التييئة أدكاتك  اشكاؿ أكلى بذلؾ ككانت

 أكركبا ك الميتركبكلية فرنسا في الحاؿ ىك كما مترابطة ك متتالية تخصيصات مف يتككفمميزا 
 L’Urbanisme d’Embellissement) التجميؿك  التصفيؼ بتعمير عميو يطمؽالذم  ك عمكما،

 et d’Alignement)  التعمير فف خمفية عمى يرتكز كالذم (L’Art Urbain)قكاعد عمى القائـ 
 .خاص بشكؿ الجزائر في صياغتو ليعاد الفترة تمؾ في كاسعة شيرة القى كالذم الصحة،ك  ةالنظاف
 في سياسات مف تابعو ما ك األكلى العالمية الحرب بعد لفرنسا بالنسبة الفترة ىذه يميز ما ك
 : التالية المحطات أىـ نذكر التخطيطك  التعمير مجالي
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 ككردكني قانكف ظيكر (Cordunet)الحضرم   بالتخطيط الخاص 1924 ك 1919 بيف ما
 .مرة ألكؿ ك بفرنسا

 القطاعات فكرة ك البرنامج ك الحضرم كالتحميؿ المعرفي الحقؿ في جديدة مفاىيـ ظيكر 
 .الحركة ك النقؿ نظاـ ك العمرانية

 اليكسماني الحضرم التخطيط بنمط الحقبة ىذه تميز  (Haussman)بالنسبة خاصة 
 .لمدينة باريس

 المختمفة العمراينة الخطط تطبيؽ في البيانية الكثائؽ ك التخطيط فكرة إدراج.  
نشاء كالتكسع المخططات مف النمط إدراج الجزائر في التعمير تاريخ سجمت ىكذاك    المشاريع كا 

 الحرب بعد كىذا، (Le Corbusier)لوكوربوزيي إشراؼ تحت العاصمة لمجزائر بالنسبة اليامة
 كالتجميؿ كالتكسع التييئة قكاعد عمى القائمة القديمة المخططات عف ليستغنى  الثانية العالمية
 بالنسبة 1948 سنة مخطط أكؿ كجد حيث جديدة، مخططات الجزائر المستعمرة في ذلؾ بعد لتنشأ

 المعايير عمى اعتمادا الحضرية المشاكؿ بكؿ تيتـ لمتخطيط ككالة إلى باإلضافة العاصمة لمجزائر
 الشبكات لتخطيط خاصة أكلكية إعطاء مع (Grille d’Equipement) المرافؽ شبكة ك المحددة
 (202P،Ibid-203).الطرؽ شبكة منيا خاصة ك المختمفة
 الحياة متطمبات لمكاجية التعمير مجاؿ في قانكنية أدكات بفرنسا ظير الخمسينات نياية مع
 عمى باالعتماد عمرانية تكسعات تطمب ما كىك االقتصاد نمك ك ،السكاف ك حاجيات الحضرية
 .أثينا ميثاؽ إطار في المحدد الكظيفية المدينة تستجيب لنمكذج التي المعايير

 ما ظير ك الجزائر، منيا خاصة ك بمستعمراتيا الصدل بفرنسا الجديد التكجو ىذا كأحدث
 برمج حيث "ولغدي شارل " الرئيس قبؿ مف عنو المعمف المشيكر "قسنطينة" عميو بمخطط اصطمح
 "بومدينهواري  " الراحؿ الرئيس شؾ دكف مف أليـ ما ىك، ك في الجزائر جديدة قرية 1000 إنشاء
 خاصة الجزائرم المجتمع كثيرا يستحسنو لـ ليبرالي عف نظاـ فعؿ كرد ،اشتراكية قرية 1000 فكرة
 .(P46،1983،Marc cote)مجحؼ استعمار ظؿ في
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 في الجديدة التعمير ك التييئة أدكات لظيكر األساسي المرجع "قسنطينة" مخطط كاف ك
 مف سنكات أربع بعد أم المستقمة الجزائر في الحقا سنرل كما بيا، تكاصؿ العمؿ حيث الجزائر،

 .ذلؾ
 أجؿ مف باألساس ىك االستعمارية التشريعية النصكص ك القكانيف استعراض مف اليدؼ إف

 السياسية، الناحية مف فقط ليس المجتمع تاريخ مجرل غيرت التي الرئيسية المحطات الكقكؼ عمى
نما  ،العشائرم ك األسرم التنظيـ أسس القكانيف تمؾ طالت لقد ،الثقافية ك الناحية االجتماعية مف كا 
 خمفت قد العقارية القكانيف لعؿ ك المجتمع، أفراد بيف كاالقتصادية العالقات الجكارية جكىر ككذا

 .تنظيماتو ك بنيتو في بالغة ثاراآ
 التعمير قميمة قمنا كما كانت 1830 قبؿ ما الجزائر أف إلى البداية منذ نشير ىذا قبؿ كلكف

 مف كاف ك االجتماعية، العالقات عمى الريفي النمط غمبة ك المدف بقمة فيي تتميز كبالتالي
 أربع تكاجدت لقد ك لمبالد الريفي النمط كبير بشكؿ يعكس الممكية العقارية نمط نجد أف الطبيعي
 كالممكية الحبكس أك كالكقؼ ،العرش ممكية ك ممكية البايمؾ :ىي العقارية الممكيات مف أنماط

 <<فكرة عمى باألساس الثالثة  تعتمد األنماط كؿ ك قميمة، بصفة لكف ك ممؾ المسماة
 العقمية ك عمى الكحدة المحافظة يعني ما ىك ك لمتقسيـ، الممكية إخضاع عدـ أم  >>الالقسمة
 ك السيطرة ليا يحقؽ جديد نمط إحالؿ ك محكىا االستعمارية القكانيف حاكلت ما ىك ك العشائرية
 (11P ،1985،Lahouari Abdi-11 ):الجدكؿ ىذا خالؿ مف سنرل كما االستيطاف

 

 النصوص والمواثيق القانونية االستعمارية بالجزائر :(: 06جدكؿ رقـ)
 المواثيق و النصوص

 ةالقانوني
 العامة خصائصها و أهدافها

 رقم األمر
22/07/1834 

 ميد ك فرنسا، مع عالقتيا في لمجزائر القانكني اإلطار يحدد
 أراضي عمى االستحكاذ تقنف نصكص أخرل إلى الطريؽ

 .(االستعمار تقنيف ) الجزائرييف
 المحددة النصوص اولى

 ما في كانت العقاري لمنظام
 1846:و 1844 بين

 الممكية عقكد امتالؾ (األصمييف السكاف)الجزائرييف عمى يفرض
ال  .العقارية المصالح إلى ستعكد األراضي فكؿ كا 
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  /1851/07 21 رقم األمر
 ك القكة باستعماؿ عرش األراضي كؿ إمتالؾ في الحؽ ليا الدكلة 06/16/ 1851 القانون  

 .اإلستيطاف أكثر فكرة يخدـ ما ىك
  Senatus Consult )ككنسكلث ) س المسمى الشيير القانكف  1863/04/22

 بإدخالو لممجتمع االجتماعية البنية في شرخا  كبيرا أحدث الذمك 
 ثالث عمميات:  خالؿ مف التعامؿ في الميبرالي النمط

 .(الجزائر سكاف)القبائؿ أراضي تحديد -1
 (. دكار )مشاتي بيف المحددة األراضي تكزيع 2-
 .دكار كؿ داخؿ فردية حصص تكزيع 3-

 قانون 1873/07/22 :
 ( warnier loi)وارنيي  

 لتحفظ الفرنسية االمبراطكرية تصرؼ تحت األراضي كؿ كضعت
 .السابؽ لمقانكف الثالثة بالعممية فقط

 عمى التأكيد لتعيد ككنسكلث لسيناتكس الثاني بالقانكف كسميت 1887/04/22
 حيثياتو بكؿ األكؿ القانكف

 السابؽ القانكف تكاجو التي العراقيؿ تجاكز خاللو مف محاكلة 1897/02/16
 الفردية لمممكية نظاـ تشكيؿ :ىي ك األساسية الفكرة عمى بالتأكيد
 .بالجزائر

 القانكني النظاـ في الالزمة التعديالت خاللو مف يكاصؿ قانكف 1926/08/04
 (الصعبة )األراضي لبعض القميؿ الشيء ترؾ مع لمعقارات

 أصال انتيؾ الذم>> االجتماعي السمـ <<عمى حفاظا لمجزائرييف
 1830 منذ

 

 كترسخ البالد، عظـم عمى بالكامؿ نفكذىا بسط مف فرنسا تمكنت العشريف القرف بداية كمع
 االستيالؾ كأنماط لمعمؿ االجتماعي كالتقسيـ ك ،الجزائرم المجتمع داخؿ جديدة قكاعد تنظيمية

 األساسية القاعدة كاف النظاـ كىذا المتربكلية، بفرنسا ممحقة كميا كانت كالتي ،الميبرالي كاإلنتاج
 الفكارؽ في تركما أحدثت الكمكنيالية السياسات ىذه كؿ بؿ أف ، الفرنسي االقتصادم لمنمك

 القطاعيف بيف الجزائر في كضع الذم التقسيـ االجتماعي أف بؿ الجزائر، داخؿ االجتماعية
 بالحياة األثر بالغ لو كاف ، المتعمؽ باألكركبييف العصرم كالقطاع بالجزائرييف المرتبط التقميدم
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 التخمؼ تككف في تاريخيا مصدرا  يعد التقسيـ ىذا ،إف االستقالؿ بعد حتى لمسكاف االجتماعية
 .االستقالؿ بعد ما بالجزائر

 األكركبييف مف أساس تشكؿ أصبحت المدينة فإف بالجزائر الحاصؿ التطكر ىذا خضـ كفي
 عمى يتعرفكف كاابد الذيف الريؼ لسكاف السكانية بالضكاحي لتحاط الحقيقييف، الفاعميف كالمالكيف

 .أريافيـ في يممككف ما كؿ فقدكا بعدما كالعمؿ، كمكاف لمعيش المدينة نمط
 إلى منيـ سعي في الجزائرم، المجتمع عرفو لو مثيؿ ال ريفي لنزكح االنطالقة ككانت

 لمغاية مفيدا الريفي النزكح ىذا كاف ذلؾ مقابؿ في ،المعيشة مستكل أمؿ تحسيف عمى االرتزاؽ
 رخيصة <عاممة يد خالؿ مف االقتصاد عجمة دفع أجؿ األكركبييف مف لممستكطنيف بالنسبة
 ،أنصر سعاد ).االستعمار كىك القانكني السند كاف لو الميبرالي اإلنتاج مطنف كمفيدة، > كمطيعة
 (22-20، ص 2003

 كؿ تمخص فرنسا، إمبراطكر "الثالث نابميكف" إلى » Lapasset « الجنراؿ رسالة كلعؿ
 كرعي كالزراعة الحبكب إنتاج ليـ لنترؾ }:يقكؿ حيث الحاصمة، كالفكارؽ االجتماعية التقسيمات
 كالغابات ،كالصناعة كالتجارية الصناعية الثقافة كلنا فييا ننافسيـ أف ال يمكف كالتي ،الحيكانات
 لنا لتبقى المطاؼ نياية كفي العمكمية، المنفعة ذات الكبرل كاألشغاؿ الحديدية السكؾ كخطكط
  (61P،op.cit،Lahouari Abdi-65) .{المدف

 فيمكف االستعمارم، العيد إباف الجزائر في استخدمت التي التعمير ك التييئة أدكات عف أما
 (204P،op cit ،Maouia Saidouni-205):التالي النحك عمى تمخيصيا

 سنة 20 مدل عمى يمتد مذال ك :العاـ البرنامج نظيرهك  (PUD)لمتعمير التكجييي المخطط -1
 ك بالدراسة المعني لممجاؿ الديمغرافي النمك مع عالقتو في إحصائي منطمؽ مف فيو لمجاؿ يتناكؿ

 .(المناطؽ ك النشاطات مساحة تحديد ) المجالية االقتصادية ك بالبنية كذا
 تنظيـ في التكجييي المخطط عمى يعتمد كالذم :البمديات قبؿ مف المنجزة التفاصيؿ مخطط -2

 .الالزمة بالمرافؽ إمدادىا مع القطاعات المعمرة
 األحياء كتجديد المدف مراكز استعادة إلى كتيدؼ: الييكمة إعادة أك التعمير مخططات 3-

 .المتدىكرة
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 عبارة الكاقع في ىك كالذم  (PME):كالمرافؽ التحديث كمخطط الحضرية المرافؽ برنامج -4
 .اإلقتصادية كالتنمية المرافؽ كبرنامج التجييز  ميزانية عف
 كانت كالتي: (Z.U.P) ةاألكلكي ذات لمتعمير المبرمجة كالقطاعات التعمير برامج -5

 المرافؽ شبكة عمى ذلؾ في معتمدة التكسع كمنطؽ الضكاحي لقطاعات مخصصة
 (La Grille d’Equipments)  ،1959سنة الجزائر في ظيرت التي "الشبكات" أكلى ككانت 

 (.آنذاؾ البناء بكزارة التقني لممستشار نسبة) Dupond بشبكة كتسمى
 فقط، سنكات أربع بعد حيث بالجزائر، الفرنسي بالكجكد عيد آخر األدكات ىذه ككانت

 في الكبير األثر ليا كاف حيث تكاجدىا، عمى األدكات ىذه كحافظت استقالليا استرجعت الجزائر
 المرجعيات أصبحت الفرنسية األدكات أف بؿ ،ىذا يكمنا إلى الجزائر المنتيجة في األدكات كؿ

 اكتشافو سنحاكؿ كما كمضمكنا، شكال ركاسب مف تحممو كؿ ما مع كالتعمير التييئة في األساسية
 .الحقا

 أعاد (الفرنسي)الككلكنيالي النمط أف ىي عندىا الكقكؼ يمكف التي األساسية كالمالحظة
 ما كمحك طمس عمى كتعمؿ إال جديدة استعمارية قكة كؿ أف كىي األساسية القديمة، الفكرة إنتاج
 .! نفسو يعيد دكما الزمف شامال ككأف يككف يكاد محكا سبقتيا
 :الكمونيالي اإلرث / 3.1

 الكاقع في ىي الجزائر في الحالية الحضرية الشبكة أف شؾ دكف مف ىك لالنتباه، الممفت إف
 أف كما ،اإلستقالؿ إلى 1830 سنة الفرنسي االستعمار دخكؿ مند أنشأت التي القاعدة األساسية

 إلى 1843 سنة (Enfantin) "أنفوتنان" مخطط مف امتدت طكيمة تاريخية مرحمة ىي الشبكة ىذه
 عمى تأسست قد الجزائرية المدينة أف نؤكد أف يجب أخرل جية مف، 1958 سنة قسنطينة مخطط
 الفرنسي الككلكنيالي التأثير أف الكاضح مف كلكف كثقافات، حضارات عمييا تعاقبت كفترات مراحؿ

 .كمجاليا ىيكميا كبير بشكؿ بصماتو ترؾ قد
 ة:التالي المراحؿ عبر الجزائرية المدينة نمك سرد كيمكف

 الككلنيالية الشطرنجية المدينة نمط أك العربية المدينة في المتمثمة :األكلى النكاة مرحمة -1
 (.الفرنسية)
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 .الكمكنيالية الضكاحي مرحمة -2
 .الداخمية اليجرات تنامي مرحمة -3
 .الذاتي كالبناء اإلسكاف برامج عبر االستقالؿ بعد الجدد الضكاحي مرحمة -4

 غيرىا دكف الكمكنيالية النشأة ذات المدف في محصكرا يككف يكاد النمكذج ىذا أف نجد كىكذا
 اإلرث ليذا المشكمة العناصر عف أما ، إلخ... بمعباس كسيدم كسطيؼ ،كباتنة بكعريريج كبرج

 :فيي الككلكنيالي
 الجنكبية دكف الشمالية المناطؽ تعمير عمى اعتمدت التي كالحضرية اإلقميمية التييئة إف 

 الشبكة أف حيث ،كمستقبال حاضرا لمجزائر بالنسبة كالخطكرة األىمية بالغ إرثا تشكؿ الزلت
 الناطؽ مف الثركات إستغالؿ عمى يعتمد استعمارم بعد ذات باألساس ىي الككلكنيالية

 .فرنسا إلى لتكجو المكانئ إلى الداخمية
  -سكيكدة الجمفة،-الجزائر بشار، -كىراف :ىي أساسية محاكر ثالث مف الشبكة ىذه كتتككف
 ثانية جية كمف جية، مف المنافذ اختراؽ لسيكلة نظرا المحاكر ىذه تأسست كقد ،تقرت– قسنطينة
 عمى ثانكية محاكر بعدىا تأسست ثـ (،قسنطينة كىراف، الجزائر،)الثالثة المتربكلية المدف ألىمية
 .كعنابة تممساف مف كؿ مستكل
 حيث مف األساسية، بمككناتيا تحتفظ الزلت الجديدة المتغيرات مف بالرغـ اآلف ىي الشبكة كىذه
 .(86P ،op.cit ،Marc cote)الرئيسية كبنيتو الجزائر في الحضرم التنظيـ جكىر أنيا
 استيطاني إستراتيجي ىدؼ تحقيؽ إلى دائما تيدؼ كانت الفرنسية االستعمارية الخطط إف 

 الحضرية الشبكة ككانت ،الميتركبكلية فرنسا خدمة في الغنية األقاليـ ككضع األكلى بالدرجة
 تماما مغمقا جعمتو أنيا حيث مف المحمية، اإلجتماعية كالحياة الريؼ عالـ عف غريبة المنشأة

 بالمناطؽ المنجزة القرل كانت حيث بو تتكفؿ أنيا عكض كأخرل مدينة بيف محصكرا أم
 .باألساس باألكركبييف خاصة مستكطنات عف عبارة الريفية الداخمية

 المدف مف لمكثير األساسية كالنكل المراكز 1928 ك 1848 مابيف المنشأة القرل أصبحت لقد 
 .الحالية كالمتكسطة الصغيرة
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 كتبادالتيا عالقاتيا في المتركبكلية لفرنسا الخمفية القاعدة شكمت الجزائر في المنجزة المدف إف 
 .الخارجية التجارية

 األكركبي الحضرم النسيج في غرقت التقميدية الجزائرية المدف أغمب إف. 
  اإلستقالؿ بعد ما إلى العشريف القرف بداية منذ امتدت التي الداخمية باليجرات مدنتا تتأثر. 

 بشكؿ أثرت ،األبعاد متشعب ثقيال إرثا الكاقع في شكؿ المكركث العمراني اإلطار ىذا ككؿ
 الفف عبر األكركبية القيـ تشكمت فمقد ،ىذا يكمنا إلى االستقالؿ منذ الحضرية الحياة في كبير

 االغتراب مف حالة في الجزائرم المجتمع كاضعتا كقرانا بمدننا العمراني كالتخطيط المعمارم
 .كعاداتو كثقافتو قيمو عف المتكاصؿ

 أنماط كؿ في تأثيرا المراحؿ أكثر مف الككلنيالية المرحمة اعتبار يمكف الخمفية ىذه كعمى
  .الجزائرم العمراني النسيج في البارزة السمة يزاؿ ال ك كاف التعمير لعؿ ك الجزائرية، الحياة

 

 :والتنمية الحضري التخطيط -2
 العممي المرجعي اإلطار إلى التطرؽ بنا يجدر بالجزائر، الحضرية السياسة في الخكض قبؿ
 كقاعدة خمفية ألنفسنا نكِكف حتى بالتنمية، كعالقتو الحضرم التخطيط مجاؿ في كاألكاديمي

 .معيف مجاؿ في ميدانيا نجاعتو كمدل التخطيط مستكل لقياس أساسية
حتؿ التخطيط في العصر الحاضر مكانا بارزان بيف المكضكعات التي ا / التخطيط : 1.2
 ألىداؼككفقا  ،لمنيكض كالسير قدما في مسيرة الحضارة البشرية بأساليبياخذ مـ في األتتسابؽ األ

كنظرا  ،محددة كاضحة المعالـ لمتطكر في شتى مجاالت الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالعمرانية
، لتخطيطاـ مف مف الصعكبة كضع مفيـك عإلسعة مفيـك التخطيط كتعدد مجاالتو كتشعب فركعو ف

ارد مثؿ لممك محاكلة رسـ سياسة عممية لالستخداـ األ" :بأنونو يمكف رسـ المالمح العامة أ إال
 ،ىداؼ اجتماعية كاقتصاديةألتحقيؽ  ،ـ ماديةأـ طبيعية أالمتاحة سكاء كانت ىذه المكارد بشرية 

 ،جاسـ مناؼ متعب)."الى تحقيؽ حياة افضؿ لممكاطنيف ألخرتيدؼ ميما اختمفت مف مجتمع 
  (95ص ،1976
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لمنطقة  معيف كظيفي ميداف في المجتمع أىداؼ لتحقيؽ خطة كضع بأنو:" التخطيط كيعرؼ
ا التخطيط يككف محدد، كحتى زمني مدل في ما جغرافية  محققنا لميدؼ كاقعينا يككف أف يجب سميمن

 درجة لتنفيذه بأعمى المقدر الزمني المدل طكاؿ الصالحية كمستمر لو المحدد المناسب الكقت في
 (10 ص ،1994 ،حيدر فاركؽ)الكفاية". درجات مف

 أىداؼ أك ىدؼ لتحقيؽ كمنظـ كمقصكد مكجو جيد": أنو عمى يعرؼ عاـ كمفيـك فالتخطيط
 أىمية تأتي، ف(27ص ،1998،غنيـ عثماف) "محدديف كجيد بماؿ محددة، زمنية فترة في معينة
 بما إجماليا يمكف كالتي لتحقيقيا، يسعى التي كالدكافع األىداؼ بسبب التخطيط بأسمكب األخذ
 (44ص ،2006،غنيـ عثماف) يمي:

 .البشرية لممكارد السميـ كالتكظيؼ كالكامنة المتاحة الطبيعية لممكارد األمثؿ االستغالؿ-
عادة تكزيع خالؿ مف االجتماعية العدالة تحقيؽ- كالمناطؽ  السكاف بيف الدخؿ تكزيع كا 
قميميا التنمية كمكاسب النمك لعائدات العادؿ التكزيع ككذلؾ مقبكؿ، بشكؿ كاألقاليـ  .طبقينا كا 
 .حياتيـ كنكعية السكاف معيشة مستكل كتحسيف عالية اقتصادم نمك معدالت تحقيؽ -
كاالجتماعية  االقتصادية لممشكالت كالمكضكعية المناسبة الحمكؿ كضع في المساىمة-

 ...كالبيئية الديمكغرافية
ـ أ، سكاء كانت بيئة عمرانية لإلنسافمتخطيط ىك تكفير البيئة الصالحة ل الرئيسي يدؼالف فإ

ف إ ،لتحقيؽ البيئة الصالحة كاإلنسافـ مناخية، كىذا يتطمب دراسة رغبات المجتمع أاجتماعية 
رغبات السكاف كاحتياجاتيـ تتطمب دراسة المجتمع عاداتو كتقاليده كنمط حياتو المعاصر كترجمة 

ف يخدـ متطمبات أف تخطيط المدينة المعاصرة يجب إكضح فأكبشكؿ  ،لى كاقع مممكسإذلؾ 
لغرض نقؿ  ،خذ بنظر االعتبار حالة التغيير المطمكبة كيدؼ اجتماعيمع األ المجتمع كحاجاتو

 فضؿ كبالشكؿ الذم يتناسب مع المفاىيـ الحديثة لمحياة. ألى كضع حياتي إالمجتمع مف كاقعو 
ك خطة تستيدؼ االستخداـ أعممية التخطيط ىي كضع سياسة إف  / أنواع التخطيط: 2.2

ساس يمكف تحديد كعمى ىذا األ ،فضؿ لممكاطنيفأمثؿ لممكارد المتاحة بالشكؿ الذم يحقؽ حياة األ
 أنكاع التخطيط التي تدرس المدينة: 
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 مف مجمكعة عف عبارة الشامؿ التنمكم التخطيط أف القكؿ : يمكفالتنمكم التخطيط أ/
 أك مستكل كعمى معينة زمنية فترة في تنفذ التي كالمشرعة، كالمنظمة المرحمية المقصكدة اإلجراءات

 تحقؽ متعددة ككسائؿ أدكات فيو تستخدـ جاد، تعاكني جماعي كبجيد مستكيات مكانية عدة
 كبشكؿ المتاحة، المادية كالمكارد كاإلمكانيات الكامنة كالبشرية الطبيعية أمثؿ  لممكارد استغالؿ

 التغيير ليذا كمتابعة كضبط تكجيو مع المجتمع، في كالمرغكب المطمكب التغيير عمى إحداث يعمؿ
بقاءه عنو ناتجة سمبية آثار أم حدكث لمنع المختمفة الحياة في جكانب  المطمكب التغيير ضمف كا 
 (26ص مرجع سابؽ، ،عثماف غنيـ )كالمنشكد.

: كيمكف إعطاء تعريؼ مبسط لمتخطيط العمراني، كذلؾ باعتباره أداة التخطيط العمرانيب/ 
المصمحة العامة، لكافة قطاعات كفئات المجتمع مف خالؿ كضع تصكرات كرؤل ككسيمة لتحقيؽ 

 لممجتمعات يسمح الذم المناسب المناخ لتييئة محاكلة كىك ، ألكضاع مستقبمية مرغكبة كمفضمة
 الراحة أسباب فيو تتكفر  أيف لسكانيا، مالئـ معيشي إطار لتحقيؽ الضركرية الكسائؿ  بإيجاد

 االجتماعي مستكاىا رفع أك تعميرىا بغرض جديدة بمنطقة يتعمؽ الذم يك، فالمدف داخؿ كالرفاىية
 خطكات كتكضيح  المشركع لتنفيذ المستقبمية األسس بكضع المختصة الجية فتقـك االقتصادم، أك

في تكجيو النشاط الذم يقـك   التحكـ كذلؾ ىكك ، يتضمنيا التي الثركات استغالؿ كحسف تنفيذه
بتعمير منطقة معينة في جية معينة، كيقصد بو تحقيؽ مستكل األداء عند تعمير مدينة جديدة أك 
تعمير مدينة مف المدف كتطكير كرفع مستكل العمراف فييا، كذلؾ بكضع األسس العممية لتنفيذ 

كاف كالسكاف الذيف يعيشكف المشركع كتحديد مراحمو بما يتناسب مع مقتضيات العصر كظركؼ الم
 (pp،1111،Fainstein, S 451-478).فيو

قميمية كمحمية، كبنكعياتيا المتعددة  ك كالمخططات العمرانية بمستكياتيا المختمفة كطنية كا 
كضع كتحديد البرامج كالمشركعات العمرانية، عمى سبيؿ المثاؿ في التالي:إسكاف، نقؿ كطرؽ، 

، كمف خالؿ  الخ، كفي إطار تشريعي كقانكني كاضح كجسكر، خدمات كمرافؽ عامة...  ممـز
جراءات محددة، كبتػنسيؽ كضماف مشاركة مجتمعية كاممة، خالؿ كافة مراحؿ العممية   عمميات كا 

 (55،ص 1995 ،بشير التيجاني )التخطيطية.
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 الحضرم التخطيط أف إلى (Louwis Keebe) "كيب لويس" يشير :التخطيط الحضرمج/ 
 التخطيط أف "بكسككؼ" إلى كيذىب األرض، استخداـ أسمكب  في يتجمى كفف عمـ أنو عمى

الحضرية ،  المشكالت لحؿ شاممة إستراتيجية االجتماعي ضمف لمتغير عممية عف عبارة الحضرم
 االجتماعية اليندسة مف نكع أنو عمى الحضرم التخطيط تعتبر التي التعاريؼ اختمفت كميما

 المدينة كتخطيط الحضرم التخطيط فإف ،االجتماعية التنمية تخطيط كيبيف كالتعمير المخطط
 :منيا كمتنكعة قريبة نظر آراء ككجيات منيا كؿ بيف بجمع

 .الحضرية كالمشاكؿ التحضر بقضايا االىتماـ- 
 االجتماعية. إلى الفيزيقية الجكانب مف االىتماـ انتقاؿ- 
 .الحككمية كالمصالح بالييئات أكال ترتبط مشتركة مسؤكلية الحضرية التخطيط- 
 .االجتماعية بالصبغة كاصطباغو الحضرم التخطيط تطكر- 
 كالي محمد اليادم عبد).كالمساكاة كالحرية الديمقراطية مفيـك الحضرم التخطيط عمؿ- 

 (20 ص،1983،
 التخطيط يشير حيث كالمدارس، المفكريف باختالؼ المفيـك ىذا حكؿ التعاريؼ كاختمفت

 متكازف، بشكؿ اإلنسانية الشخصية بنمك يسمح اجتماعي إطار لبناء محاكلة أنو إلى الحضرم
 كالتجمعات المدف داخؿ األرض استخداـ في الضبط إلجراءات ممارسة إلى آخر مفيـك يشير

 (21صنفسو، المرجع) .الحضرية
التخطيط الحضرم ىك محاكلة تييئة المناخ الذم يسمح لمتجمعات بإيجاد الكسائؿ ف

الضركرية لتحقيؽ إطار معيشي مالئمة لسكانيا تتكفر فيو أسباب الراحة كالرفاىية داخؿ المدف، 
يجاد األدكات التي يمكف تحقيؽ االنسجاـ  فاإلنساف يسعى دكما لتنظيـ البيئة التي يعيش فييا كا 

ف جميع أفراد المجتمع محاكال استثمار كؿ الطاقات لتحقيؽ ذلؾ كيستخدـ اإلنساف ليذا األفضؿ بي
الغرض عممية التخطيط الحضرم التي تيدؼ إلى ضماف نسيج عمراني متكازف كمتناسؽ كظيفيا 
كجماليا كاجتماعيا، كتمر المدف بعدة مراحؿ في تككينيا إلى أف تصبح عبارة عف تراكب كتنضيد 

 .تاريخية، اجتماعية، كتعطي في النياية تنكعا في المجاؿ الحضرم لمرفكلكجيات
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 كحؿ دراسة يتطمب الحضرم التخطيط أف إلى كالمفكريف الدارسيف معظـ يتفؽ عاـ كيشكؿ
  (262ص ،1981،كتي مصطفى):أىميا أساسية إشكاالت
 اإلجتماعية الرعاية لمكاجية التخطيط.  
 الحضرم النمك عف الناجمة المرأة مشكمة. 
 الصحية المشكالت.  
 اإلقتصادية مشكالت.  
 اإلسكاف مشكمة. 
 كالخدماتية اإلدارية مشكمة. 
 كالثقافية التعميمية المشكالت. 
 كالتكدس االكتظاظ مف المدينة كقاية. 
 :يمي بما السكانية لممجمكعات بالنسبة المتحدة األمـ تكصى أخرل جية مف
 تعطى أف القائمة، المجمكعات تشكيؿ إعادة أك جديدة سكنية لمجمكعات التخطيط عند ينبغي }

 مديني حيز إيجاد يعني كىذا اإلنساني، لمتعايش كالخالقة المثمى األحكاؿ لتعزيز عالية أكلكية
 إنساف يضيؽ التي النفسانية التكترات عمى كالقضاء اإلنسانية بالمكازيف يفي بحيث البنية، محكـ
  (281، صنفسو المرجع).{..كالفكضى المفرط االزدحاـ عف كالمتأتية بيا درعا المدف

 المادية، االجتماعية، الفيزيقية الظركؼ أحسف ايجاد عمى الحضرم التخطيط كيعمؿ
االستعماالت ك لتكزيع األنشطة ك  المجالي، لمتكسع الكظيفية النطاقات أك المدف كاالقتصادية إلنشاء

المجتمعية في المكاف المالئـ كفي الكقت المناسب، كبما يحقؽ التكازف بيف احتياجات التنمية في 
الحاضر كالمستقبؿ القريب مف ناحية، كبيف احتياجات التنمية ألجياؿ المستقبؿ البعيد مف ناحية 

رؤل اإلستراتيجية أخرل، أم تحقيؽ ما يعرؼ بالتنمية المستدامة، كبما يحقؽ التكازف بيف ال
كالطمكحات كالرغبات مف ناحية، كبيف محددات المكارد كاإلمكانات الكاقعية مف ناحية أخرل، مع 
ضماف تحقيؽ التػنسيؽ كالتكامؿ في استيفاء احتياجات كمتطمبات القطاعات التػنمكية الشاممة، 

مات كالمرافؽ العامة، سياسية، كاقتصادية، كاجتماعية، كبيئية... الخ، مف خالؿ التزكيد بالخد
 ،كشبكات البنية األساسية بأنكاعيا المختمفة، كمف خالؿ كضع االستراتيجيات كالسياسات العامة
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 تطكر خمفية عمى العشريف، كبداية القرف عشر التاسع القرف منذ التخصص ىذا تطكر كلقد
 االجتماعي التغير ابؿفي مق كالتكنكلكجي العممي كالتطكر كالنظريات كالمقاربات كالقيـ المفاىيـ
 أك آليات االعتماد عمى مف البد الحضرية؛ السياسات مختمؼ الحضرية، كلتطبيؽ لمحياة المستمر
ما كرد في اشكالية  ضمف كالتعمير كالتصكرات،  فأدكات التييئة االىتمامات مختمؼ تحدد أدكات
 المالئمة الحمكؿ إيجادإلى  االجتماعية، كالديناميكية النماذج كضع خالؿ مف تسعى ،الدراسة

 فعمية ليذه ترجمة عبر السكانية، كالتجمعات المدف داخؿ كالحضرية االجتماعية لممشكالت
 كمستقبال في اطار التنمية المستدامة. حاضرا كالحاجات المتطمبات

 :وأهدافه التخطيط مقومات / 3.2
 في التفكير كالمنفذيف المخططيف عمى التحديات مف الكثير فرضت الحضرية الظاىرة إف
 تكتسي التي المؤشرات كمف المجتمع، داخؿ المختمفة المتغيرات يعمؿ ال الذم التخطيط  مقكمات
 كالخاص العاـ ينشده الذم االجتماعي الحضرم التخطيط مقكمات ىي ما لكف ، بيا كاسعا اعترافا
 :الحديثة النظرية ضمف
 .الحضرية الحياة بطبيعة تتصؿ كالتخطيط عامة بصفة العاـ التخطيط يحتاج .أ 
 يساعد قد مما ،الرأسمالي كالتراكـ كالتكزيع اإلستيالؾ كأنماط الحضرية لمحياة الجيد الفيـ .ب 

 .كتنفيذىا الخطة إعداد في لممشاركة الجيكد حفز عمى
 كطنية خطة)مجتمع مشركع إطار في إليو ينظر أف ،الحضرم التخطيط نجاح مقكمات مف .ج 

 (.شاممة
 . اإلقميمي كالتخطيط الحضرم التخطيط بيف التكامؿ .د 
 .الحضرم لمتخطيط االجتماعية المتطمبات مقدمة في يأتي لألىداؼ الكاضح التحديد .ه 
 ،التنظيمية كاألطر كالتنظيـ األفراد بمعنى كالبيئة بو المرتبطة األساسية المفاىيـ تحدد .و 

 كالحياة لممدينة الكمي المضمكف إدراؾ إلى بنا يؤدم كالذم االجتماعية، كالتفاعالت
 .الحضرية

 .الحضرم لمتخطيط كاالجتماعية الفيزيقية باألبعاد االىتماـ إلى الحاجة .ز 
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 منطقة الثالث العالـ بمداف في النماذج ىذه كمف الحضرم، التخطيط في المتطمبات ىذه طبقت كلقد
 . (44-32، مرجع سابؽ، صكالي محمد اليادم عبد ).بفنزكيال -جكيانا

 تشكؿ المتكازنة كالمفاىيـ القضايا مف سمسمة عمى أساسا يعتمد الحضرم فالتخطيط كىكذا
 إلى الفيزيقية األكضاع تترجـ كالتعمير لمتييئة كآليات كسائؿ تكفير ىدفنا كشاممة، مكحدة سياسة
 .العممية كاالقتصادية االجتماعية الجكانب بيف تجمع تنمكية خطة

 بيئة داخؿ اجتماعية لحاجيات ترجمة ىك األدكات ىذه عبر الحضرم فالتخطيط آخر بمعنى
 كالتنقؿ، النقؿ مجاالت تسيير خالؿ مف أشكاليا بشتى الحضرية التنمية تضمف ،مالئمة إنسانية
 . إلخ...المختمفة كالخدمات كالعمؿ كالراحة كالتعميـ كالصحة كاإلتصاؿ كالمكصالت كالطرؽ
 التخطيط تككف أف عمى المتطمبات، ليذه مباشر كغير مباشرا انعكاسا االقتصادية الجكانب تككف

 المشاركة كىك أال الحديثة، األساسية المقكمات أحد خالؿ مف إال متكامال يككف ال الحضرم
 أف شأنو مف ذلؾ كؿ (إلخ... مدني مجتمع تنظيمات ، ىيئات مؤسساتالقرار) إتحاد في الجماعية
 فإف آخر بمعنى ،كالجماعة بالفرد االىتماـ المبادرة كركح كالمسؤكلية باالنتماء الشعكر يضفي

 المخططكف يأمؿ التي ةستداماال مفيـك طياتو في يحمؿ المنطمؽ ىذا مف الحضرم التخطيط
  (46 سابؽ،ص مرجع كتي، مصطفى ).الحضرية الحياة عمى إدخاليا

 الحضرية البيئة في تظير ممحة لمشكالت كاستجابة تبرز الحضرم التخطيط إلى كالحاجة
 نمكذج خالؿ مف تتبمكر المدركسة العممية التصكرات مف مجمكعة حكؿ تبنى ناجمة حمكال تستدعي
 .كميا البدائؿ كتحديد المشكالت تشخيص خاللو مف يمكف نظرم

 عمى كتفقد تطبيؽ المختمفة كالمصالح الييئات أماـ المقترحة كالبدائؿ الحمكؿ تبنى يتـ كعندما
 النظرم التصكر أف إما كىي الحضرم التخطيط مف حاسمة مرحمة إلى نصؿ كىنا ،الكاقع أرض

ما المخطط، كنجاح الحمكؿ فعالية ىذا كيعنى الكاقع عمى ينطبؽ المقترح  النظرم التصكر أف كا 
 بيف أك كالكاقع النظرية بيف كفجكات كنقائص قصكر كجكد إلى يعني مما الكاقع عف إنحرؼ
 (P 117،1975،Northam Ray M ).كالميداف المخطط
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 كمكانا زمانا كحميا المحمية الحضرية المشكالت معالجة في الحضرم التخطيط فقد يساىـ
 النحك عمى الحضرم لمتخطيط اإليجابية اآلثار إجماؿ كيمكف المحمية، اإلمكانيات عمى إعتمادا
 (44 صب س،  ،محمد كامؿ سميرة):التالي

 .اإلقميمي التخطيط كتناقض إيجابيا كمعرفة لمتجارب نمكذجا الحضرم التخطيط يعتبر -
 .الفرعية بالثقافات الحضرم التخطيط ييتـ -
 تحقيؽ قصد المحمية كاإلمكانيات لممكارد األمثؿ االستغالؿ عمى الحضرم التخطيط يساعد -

 .التنمية
 .المسؤكلية ركح تنمية عمى التخطيط ىذا يساعد -
 .كمفصمة دقيقة بصفة المحمي لممجتمع االجتماعية بالحاجات الحضرم التخطيط يعني -
 .النفاقات تخفيض عمى يساعد -
 .الذاتي الحكـ عمى المجتمع تدريب عمى يساعد -
 .الجدية الكقاية مف نكع تحقيؽ -

 (11 ،صنفسه المرجع ): رئيسية عكامؿ أربع إلى ىذا الفشؿ نرجع أف كيمكف
 .النظرم البناء في المنطقية كالعالقات اإلفتراضات ضعؼ-1
 .الحضرية البيئة تعقد مشكالت -2
 (....مصالح ،ىيئات كزارات) الدكلة تتخذىا التي القرارات طبيعة -3
 .بالسكاف الخاصة السمككية العكامؿ -4

 في كآلياتو أدكاتو خالؿ مف الحضرم التخطيط ميداف عبر الحضرية التنمية أىداؼ كلبمكغ
 التنمية مفيـك أف حيث مف كالبرنامج، العممية فكرتي عمى االعتماد مف البد ،كالتعمير التييئة

 مف المجيكد ببذؿ كىذا ،كاالقتصادم كالسيككلكجي ،االجتماعي التغيير ستحدث (المحمية)الحضرية
 .(86 ص ،2002،المطيؼ عبد احمد رشاد)المجتمع بتنمية خاصة نظرية صياغة أجؿ
 مبادئ التخطيط: / 2.4

عممية القياـ بالتنمية العمرانية ب مرتبطف مفيـك التخطيط الحضرم أيتبيف لنا مما تقدـ 
كالكصكؿ إلى بيئة حضرية متكاممة العناصر مستكفية ألكجو النشاط البشرم يجب أف تستند إلى 
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مبادئ كأسس عممية ككاقعية، كأف تتمتع بخصائص متنكعة كمتغايرة تتناسب مع حجـ كنكعية 
 مستدامة لتحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا مستقبال.التنمية ال

 (381ص، 1973،العبد صالح)كالتخطيط الحضرم يتككف مف عنصريف أساسييف:
 الخصائص الطبيعية المتمثمة في التضاريس كالتربة كالمياه كعناصر المناخ. - أ

البشرم مف مؤسسات إدارية كاقتصادية كاجتماعية كثقافية كنقؿ، ككؿ ما  النشاط - ب
 .يمارسو اإلنساف

 بحيث ينتج عف تفاعؿ ىذه العنصريف نظاـ استعماؿ األراضي لألنشطة كالخدمات المختمفة. 
دارية كمالية  ارتباط التخطيط الحضرم كغيره مف أنكاع التخطيط األخرل بقرارات سياسية كا 

ضكئيا ُتَحدد الصالحيات كاألدكار التي تمارسيا أجيزة التخطيط، أيضا التخطيط كالتي عمى 
الدكلة(، كما يتعامؿ المدينة، اإلقميـ، الحضرم عبارة عف عمميات مترابطة كعمى مستكيات عدة )

التخطيط الحضرم مع بيئة غير متجانسة اجتماعيا لكجكد فكارؽ بيف السكاف في العادات كالتقاليد 
كىذا ما يجب مراعاتو عند كضع المخططات األساسية كالتصاميـ الحضرية، كبالتالي كالديف، 

يجب تحقيؽ التكازف في تكزيع السكاف في المناطؽ الحضرية بما يحقؽ التجانس االجتماعي كيكفؿ 
بما   ،تكفير الرقابة المجتمعية مف جية كالحيمكلة دكف إقامة تكتالت اجتماعية عرقية مف جية أخرل

بتحقيؽ تكازف إقميمي بيف جميع المناطؽ الحضرية مف حيث تكفير الخدمات كاالستثمارات يسمح 
 ، 1996،محمكد سمماف حكاس)دكف حصرىا في مكاف كاحد، فينتج عف تركزىا مشكالت عديدة.

 (37ص
يجب إدراؾ أف التخطيط الحضرم عممية مستمرة، كما أف التعقيدات كالقّيـ المتغيرة 
كالمتطمبات المتجددة ال يمكف تناكليا بتحديد كضع نيائي في خريطة لمتطبيؽ، كبالتالي يجب أف 
تككف العممية في شكؿ دكرة كاممة تبدأ بعممية التحميؿ التي يتبعيا إعداد اإلطار االستراتيجي الذم 

عممية المراجعة يشّكؿ األساس لعممية التنفيذ التفصيمية، كيتبع ذلؾ نظاـ مراقبة يؤدم إلى 
 (106-105، ص2012،السيد العاطي عبد السيد )كالتحديث الدكرية.

 مف جممة عمى يعتمد أف ينبغي أشكاليا بكؿ الحضرية التنمية الحضرم التخطيط يحقؽ حتى
 (230-299 ص 1986 ،محمد عمي محمد )اليامة: كالمبادئ األساسية القكاعد



 الفصل الرابع

 التعمير والسياسات الحضرية في الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة 

 

111 

 

 إطار في يندرج أم لممجتمع العامة المركزية طةخال مصدره الحضرم التخطيط يككف أف .1
 .كاالقتصادم االجتماعي التكامؿ تحقيؽ إلى تيدؼ عامة إستراتيجية

 .تطبيقي طابع ذات التخطيط أجيزة يككف أف .2
 مف لالستفادة اإلقتراح عمى مقدرة ذات الحضرم المجتمع في التخطيط أجيزة يككف أف .3

 .المركزم التخطيط إتجاه في المحمية صراعات
 .الخطة تطبيؽ حسف أجؿ مف بحث محؿ التخطيط أجيزة تصبح أف .4
 .المكاطنيف مشاركة تضمف نكعية أجيزة تصبح أف .5
 .الحضرية الحياة نكاحي كؿ في المختمفة الخطط بيف التنسيؽ عمى األجيزة ىذه تعمؿ أف .6
 رفاىية مف جزاءا المحمي المجتمع رفاىية أف المحمييف المخططيف ذىف في يككف أف .7

 جميع في حضرية تنمية كؿ مف العظمى الغاية ىي العامة الرفاىية كأف الكبير المجتمع
 .المجاالت

 .إليديكلكجية الحقيقي كالفيـ الكبير المجتمع بمبادئ الكافي الكعي لدييـ يككف أف .8
 عمى السياسة رسـ عند فقط رئيسية نظرة المحمي المجتمع إلى ينظر أف يجب ال التخطيط أف .9

 .دائما أفقية يككف أف يجب كالعمؿ التفكير قاعدة
 التي القاعدة كأنو تخطيط كؿ غاية اإلجتماعي التخطيط أف المخططيف ذىف في يككف أف .10

 .التخطيط أنكاع كؿ منيا ينبعث
 عاـ بشكؿ التخطيط سياسة في األساسية المبادئ ليذه ما تطبيؽ عف الحديث يمكف مدل أم فإلى

 بالتحميؿ سنتناكلو ما ىذا اإلستقالؿ؟ بعد ما الجزائر في خاص بشكؿ الحضرم كالتخطيط
 الحقا. كالمناقشة

 
 أهداف التخطيط الحضري: / 2.4

لقد انعكست ثقافة اإلنساف كعمكمو الحديثة كتعدد حاجاتو كمطالبو عمى تخطيط المستكطنات 
البشرية مف خالؿ تكظيفو ألفكاره في استغاللو المكارد الطبيعية، كما كصؿ إليو التقدـ العممي 
ط كالتكنكلكجي لتكفير البيئة اآلمنة كالمريحة، حيث تطكرت األساليب المستخدمة في مجاؿ التخطي
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الحضرم إلى ما  نسميو بالتخطيط الحديث أك المعاصر المستند إلى تخطيط الكثافة السكانية 
عادة تنظيـ مراكز المدف كتكفير الخدمات العامة األساسية كالمرافؽ المختمفة  كتكزيعيا المتكازف، كا 

ي المدينة بما يخدـ سكاف المدينة كيحقؽ العدالة االجتماعية مع الحفاظ عمى المناطؽ األثرية ف
كالجمع بيف عناصر الكفاءة كالجماؿ كاإلبداع الذم يحقؽ التكازف بيف جماؿ المدينة ككفاءة 

 (52-50، مرجع سابؽ، صكالي محمد اليادم عبد )التخطيط عمى مختمؼ مستكيات المدينة.
لـ يعد التخطيط الحضرم قاصرا عمى عممية تكجيو تكسع المدف نحك المناطؽ  كبالتالي
 بؿ تعدد أغراضو كميامو لتشمؿ: ،المالئمة لمنمك

 تحديد مشاكؿ النمك الحضرم لممدف القائمة ككضع الحمكؿ المناسبة ليا. -

 التجديد الحضرم مع الحفاظ عمى األبنية األثرية كالتراثية في المدف. -

 دة كفؽ أسس كنظريات حديثة.تخطيط مدف جدي -

 دن القائمة ووضع الحمول المالئمة لها:مأ.تحديد مشكالت ال
إف المشكالت الحضرية التي تعاني منيا المدف القائمة تختمؼ عمكما باختالؼ حجـ المدينة 
كمكضعيا ككظيفتيا كالمخططات األساسية المعدة لتنميتيا كِتبعا لشكؿ النمك فييا؛ حيث تتخذ 

 ميف لنمكىا ىما:المدف شك
: كىي المدف التي تتميز بإمكانية النمك العمراني كالتكسع في اتجاىات مدن حرق النمو -

مختمفة دكف أية معكقات نتيجة تكفر األرض الفضاء المالئـ لذلؾ التكسع، كقد امتدت بعض المدف 
مالييف، كفي ىذه كالعكاصـ الرئيسية في العديد مف دكؿ العالـ إلى أف كصؿ عدد سكانيا عدة 

المدف تكمف المشكالت التي تعاني منيا في االمتداد المتباعد بيف أطرافيا خاصة المدف الشريطية 
أك مدف التجمعات السكنية الصغيرة المتناثرة؛ بحيث يصعب تكفير الخدمات العامة لجميع سكاف 

ليؼ، كما يمكف أف تعاني المدينة بشكؿ عادؿ كمتكازف خاصة بالنسبة لمدكؿ النامية الرتفاع التكا
 (330، ص 2003 ،محمد مدحت جابر )تمؾ المدف مف المشكالت البيئية كالمركرية أيضا.

مة المدف : لقد نشأت قديما بعض المدف في مكاضع ال تصمح إلقاالمدن المحدودة التوسع -
الذم أدل إلى كجكد محددات طبيعية تعيؽ عممية التنمية كتحكؿ دكف في كقتنا الحاضر، األمر 
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إمكانية التكسع العمراني بما يتناسب ك الزيادة السكانية في تمؾ المدف، كفي ىذه الحالة يككف 
 .البحث عف بدائؿ النمك العمراني في ىذه المدف محدكدا

 (252-250ص،2003،صبحة بكأ عثماف كايد )كعمكما يقـك المخطط الحضرم بالمياـ التالية:
 تحديد المحاكر المالئمة لتكسع المدينة بما يتناسب مع الزيادة السكانية. -
إعادة تكزيع استعماالت األراضي كالخدمات العامة بشكؿ متكافئ يحقؽ المنفعة لجميع  -
 السكاف.
 الربط بيف أجزاء المدينة المتباينة كما يجاكرىا بشكؿ فاعؿ. -
 تخطيط النقؿ بكفاءة تضمف سيكلة االنتقاؿ بيف أجزاء المدينة بشكؿ سريع كآمف. -
استخداـ األسس العممية كأساليب التخطيط الحضرم الحديث في معالجة مشكالت المدينة  -
 المتباينة.

 ب. تخطيط مدن جديدة وفق األسس واألساليب العممية الحديثة:
نة مف إعادة تخطيط المدف القائمة نتيجة إمكانية ُيعتبر تخطيط المدف الجديدة أكثر مرك 

تتجاكز سمبيات األخيرة عند كضع التصاميـ كفؽ أسس عممية حديثة، كاستخداـ كؿ التقنيات 
التكنكلكجية في خدمة تنفيذ تمؾ المخططات خاصة عندما يتمتع مكضع المدينة الجديدة  ةكالعكلم

دية كاالجتماعية، كعمكما ىناؾ عدة أسباب تحدد بمركنة عالية في االستجابة لممتغيرات االقتصا
  اليدؼ مف إنشاء المدف الجديدة منيا كبنفس الكقت يجب مراعاة األسس كالضكابط الالزمة لذلؾ.

 (335مرجع سابؽ، ص محمد مدحت جابر ، )

  األسباب العامة إلنشاء المدن الجديدة:ج. 
 عاصمة البرازيؿ(، كذلؾ إنشاء مراكز استقطاب  إنشاء عاصمة جديدة لعدـ كفاءة القديمة )برازيميا

لمتنمية الصناعية في مناطؽ مختمفة أك بطيئة التطكر، أك لغرض إعادة تكزيع السكاف كاألنشطة 
الخدمية كالمرافؽ، أيضا إقامة مدف نكعية/تخصصية كما ىك الحاؿ في العديد مف دكؿ العالـ 

ة دبي؛ باإلضافة إلى إقامة مدف جديدة حكؿ كمنيا اإلمارات العربية المتحدة خاصة في إمار 
العكاصـ الكبرل الستيعاب الزيادة السكانية كخمؽ أقطاب جذب لميجرة القادمة إلييا كمدينة بكقزكؿ 

 بالمدية.
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 :ديدةجضوابط ومعايير تخطيط المدن الد. 

يجب مراعاة عدة ضكابط كمعايير مستندة إلى أسس عممية عند تخطيط المدف الجديدة 
 كمنيا:

أف تككف مساحة األرض كافية لتمبية الحاجة السكانية المخطط ليا حاال كمستقبال، ككجكد -
مكارد طبيعية لبناء المدينة الجديدة لمتقميؿ مف التكاليؼ، أيضا تكفير األنشطة التي مف شانيا خمؽ 

 فرص عمؿ لسكاف المدينة كتشجعيـ عمى االستقرار في المدف الجديدة.
رؽ تؤمف االتصاؿ بالمدف كالمناطؽ المجاكرة، مع األخذ باالعتبار إنشاء كجكد شبكة ط-

طرؽ دائرية حكؿ المدف الجديدة لممركر الخارجي العابر، كعدـ اختراقو لممدينة لتجنب الضكضاء 
عداد التصاميـ بشكؿ ينسجـ مع الظركؼ المناخية السائدة كطبيعة المكقع  كالتمكث البيئي، كا 

تخطيط المناطؽ الصناعية، ككذا المرافؽ ذات األثر البيئي السمبي، كمحطات الجغرافي، كما يجب 
معالجة مياه الصرؼ الصحي كالنفايات بأنكاعيا المختمفة في أماكف بعيدة عف االستعماالت 
السكنية، كيفّضؿ أف تككف بأطراؼ المدينة باتجاه معاكس التجاه الرياح السائدة، كبما ال يعيؽ 

لممدينة، كبشكؿ يخدـ سكاف المدينة مع ترؾ مناطؽ خضراء عازلة بينيا كبيف التكسع المستقبمي 
 االستعماالت األخرل.

التكزيع المتجانس لممراكز اإلدارية كالخدمات بما يساعد عمى أداء دكرىا الكظيفي، كعدـ -
كجكدىا قرب المراكز التجارية لتجنب االزدحاـ المركرم، كتخطيط مركز المدينة بكفاءة تحقؽ 
خدمة كافة السكاف مع تكفير المساحات الخضراء كمكاقؼ السيارات، كيفّضؿ إحاطتو باألشطة 

ة لفصؿ المركز عف المناطؽ السكنية لممحافظة عمى خصكصيتيا كىدكئيا، كالقياـ بعممية المؤسسي
لرم المزارع كالمناطؽ  منيا ةتدكير مياه الصرؼ الصحي كاألمطار بعد معالجتيا كاالستفاد

 (130-117صمرجع سابؽ،  ،أنصر سعاد )الخضراء.

 لتخطيط المدن:أبعاد التخطيط الحضري والمتطمبات األساسية /   2.4
إف تخطيط المدف في كافة صكره سكاء كاف لتنمية المدف القائمة كحؿ مشاكميا أك إقامة 
 المدف الجديدة البد لو مف متطمبات كمستمزمات أساسية ترتبط بشكؿ كثيؽ بعدة عكامؿ كأبعاد يككف 

 ليا األثر الكبير في تحقيؽ أىداؼ التخطيط الحضرم.
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 :البعد الطبيعي والعمراني-أ
 :)البعد الطبيعي والجغرافي: )الخصائص الطبيعية لمموقع والموضع 

يحتؿ البعد الجغرافي المتمثؿ بمجمكعة الخصائص الطبيعية لممكقع المرتبة األكلى مف حيث 
األىمية ضمف أبعاد التخطيط الحضرم كذلؾ مف خالؿ أىمية ىذه الخصائص في تخطيط 

اذىا لتكفير البيئة المريحة لسكف اإلنساف في المناطؽ كتصميـ األبنية كالمعالجات التي يمكف اتخ
 الباردة الحارة، كيتجمى ذلؾ بعدة عكامؿ يجب مراعاتيا كىي:

حيث يككف  :(269مرجع سابؽ، ص صبحة ،  أبك عثماف كايد)طبوغرافية األرض-
مكانية التكسع )أفقيا أك  لتضاريس مكاقع المدف األثر المباشر في تحديد اتجاىات التنمية كنكعية كا 
عمكديا( ككيفية تكزيع استعماالت األراضي كاألنشطة المختمفة في المدينة، كالعمميات 

ستقبال كآثارىا الجيكمكرفكلكجية السائدة في المنطقة المقترحة لتكسع المدينة كالمتكقعة الحدكث م
عمى العمراف حاضرا كمستقبال، كمنيا عمميات التكجيو الفيزيائية كالكيميائية )كالمقصكد بيا فعؿ 
اليكاء في حالة السككف كتأثيره في تفكيؾ مككنات التربة( كعكامؿ التعرية كدرجة الرطكبة 

كمعرفة قكة تحمميا كالجفاؼ...الخ، نكعية التربة في المنطقة كتحديد مدل صالحيتيا لمعمراف، 
كتركيبيا أيضا اتصاؿ المكقع جغرافيا بالمسطحات المائية كاألنيار كالبحار كالتي تؤثر عمى 
العمراف مف نكاح إيجابية كسمبية بنفس الكقت؛ حيث تشكؿ الكاجيات المائية نقاطا بصرية كجمالية، 

حات المائية بعممية النقؿ كتعتبر احد مقكمات التنمية السياحية؛ إضافة إلى استغالؿ تمؾ المسط
المائي، كمف ناحية أخرل تعتبر تمؾ المسطحات أحد عكائؽ التنمية الطبيعية، كما تؤثر درجات 
الحرارة كنسبة الرطكبة كالرياح كتعرض الشكاطئ البحرية لعكامؿ التعرية التراجع نحك اليابسة عكامؿ 

 سمبية.
 :(345، مرجع سابؽ، صت جابرمحمد مدح)الوضع الجيولوجي والهيدرولوجي لممنطقة-

الذم يحدد بنية الطبقات الصخرية كما تتضمنو مف فكارؽ كانكسارات كطبيعة النشاط الزلزالي 
كالبركاني لممنطقة، كطبيعة المياه السطحية كالجكفية كمنسكبيا كالتي تؤثر في إضعاؼ التربة كقكة 

 .الخ.تحمميا، كأثر ذلؾ عمى خصائص المكاد المستخدمة في البناء..
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حيث يكجد تفاعؿ مزدكج أك متبادؿ بيف المناخ  :طبيعة المناخ السائد في المنطقة-
كتخطيط المدف كيرتبطاف بجكانب عديدة؛ حيث تؤثر العكامؿ المناخية بتخطيط المدف مف خالؿ 

 (275-272، مرجع سابؽ ، ص صبحة أبكعثماف  كايد  )عدة اعتبارات:
لمعرفة ماىية المدل الحرارم لممنطقة، ذلؾ أف  :العميا والدنياالمعدل السنوي لدرجات الحرارة  .أ 

درجة الحرارة تمعب دكرا كبيرا في تحديد نكع المكاد المستخدمة في البناء كدرجة تأثيرىا عمى 
العناصر المككنة لتمؾ المكاد، كما يرتبط اتجاه كتكزيع األبنية باتجاه الشمس كزاكية سقكطيا 

 د اتجاىات الشكارع كعركضيا.إضافة إلى أثرىا في تحدي
: كتمعب دكرا ىاما في تحديد العناصر المؤلفة لكاجيات المباني كمعالجاتيا معدل الرطوبة .ب 

 التصميمية.
حيث تؤثر في تحديد اتجاىات الشكارع كتصاميـ فتحات األبنية، كما  نظام الرياح السائدة: .ج 

األراضي كاألنشطة، فيككف تكقيع الصناعات  تتمعب دكرا ميما في عممية تكزيع استعماال
 الممكثة في االتجاه المعاكس ليبكب الرياح.

كالتي تؤثر عمى المنشآت العمرانية مف  معدالت هطول األمطار والثموج السنوية بالمنطقة: .د 
 المباني كالجسكر كالطرؽ، كيتطمب معالجات تصميمية مناسبة ليذه العناصر العمرانية..

بقا مف ناحية التأثير المتبادؿ بيف المناخ كالتخطيط الحضرم، فإف العناصر ككما أسمفنا سا
المناخية في المناطؽ الحضرية تتأثر مككنات المدينة كمنتجاتيا؛ حيث تزداد درجات الحرارة 
كالرطكبة كنسبة التمكث أماكف المدف كالمناطؽ الحضرية عمكما، كيظير ذلؾ جميا في المدف 

الضخمة المكَكنة مف الكتؿ اإلسمنتية الكبيرة، كالشكارع المكتظة بالحركة  الكبيرة؛ حيث األبنية
المركرية كالنقؿ كاالنبعاثات الكربكنية الناتجة عف الصناعات كعناصر النقؿ التي تؤثر بشكؿ سمبي 

 عمى طبيعة العناصر كالمككنات المناخية عمكما.
 الخصائص العمرانية لممدينة-:البعد العمراني-: 

ة التخطيط الحضرم تتطمب اىتماـ كبير بالعناصر الرئيسية المؤلفة لمنسيج العمراني إف عممي
 لممدينة، كذلؾ مع اختالؼ طبيعة بعض تمؾ العناصر مف مدينة ألخرل، كذلؾ عمى النحك التالي:
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: كالمقصكد ىنا عممية االستعماالت العامة األراضي عمى عموم المدينة تطبيعة توزيع استعماال-
المشكمة لمناطؽ المدينة )السكنية كالصناعية كالتجارية كالمؤسسية...( كتكزيع األنشطة  لألراضي

كالخدمات ضمف ىذه المناطؽ بما يحقؽ التجانس كالعدالة؛ بحيث يخدـ كؿ سكاف المدينة كبشكؿ 
جراء مسكحات ميدانية كمقارنتيا بالمخططات  متكافئ، كىذا ال يتـ إال مف خالؿ إحصاءات كا 

العامة لممدينة، كبما ينتج عنو األسس كالمعايير كالتشريعات التخطيطية التي تتحكـ بعممية  الييكمية
 (206 ص،  1980،عياش أبك لواإل عبد )تكزيع تمؾ األنشطة كالخدمات.

العاـ لممدينة، كالذم يتغير مف فترة ألخرل عبر تاريخيا  ر: كتعني المظيمرفولوجية المدينة-
الطكيؿ، كالمدف عمكما تمر بمراحؿ مرفكلكجية عديدة، كلكؿ مرحمة خصائص كنماذج كأشكاؿ 
معمارية تميزىا عف المرحمة األخرل، كتمثؿ المكركث الحضارم الذم يعبر عف ثقافة سكاف المدينة 

حضرم لممدينة مف خالؿ المخطط األساسي المتضمف شبكة في تمؾ الفترة كالذم يعكس النسيج ال
الطرؽ كالمكاصالت، كتكزيع استعماالت األراضي كالمخططات التفصيمية التي تحدد شكؿ قطع 

 األراضي كتصاميـ األبنية كالفف المعمارم.
كيظير التبايف في المراحؿ المرفكلكجية نتيجة تغُير تمؾ المككنات؛ حيث تتغير المخططات 

اسية مف فترة ألخرل، كبالتالي يتغير استعماؿ األراضي مف حيث التكزيع كالمساحة، كما أدل األس
التطكر كالتقدـ العممي إلى تغيير النمط العمراني لممناطؽ السكنية كنماذج األبنية كحجكميا 

ؾ كارتفاعيا كالمكاد المستخدمة في البناء؛ مما ينعكس عمى الفف المعمارم المتَبع في تصميـ تم
   P 978 )األبنية أيضا، إضافة إلى تغُير أنماط الشكارع كالدكر الكظيفي ليا مف فترة إلى أخرل.

،1980،Hartshorn.Trumana) 
إلى  دف القائمة التي تعاني مف مشكالت تخطيطية تحتاجمإف ال رانية لألبنية:مالحالة الع-

دراسة الكضع العمراني الراىف الذم يعكس حالة األبنية القديمة، كيتـ ذلؾ مف خالؿ إعداد الخرائط 
التفصيمية المستندة إلى المسح الميداني، كتمؾ المعمكمات في استمارات تحدد المناطؽ التي تحتاج 

قامة أبنية ج ديدة مكانيا، كقد يشمؿ إلى معالجات مف خالؿ تطكيرىا أك إعادة تأىيميا أك إزالتيا كا 
ذلؾ بعض األبنية بشكؿ محدكد، كقد يمتد ليشمؿ أحياء سكنية كاممة، كىذه عممية ليست سيمة 
بالنسبة لسكاف المنطقة الذيف في غالب األحياف ال يرغبكف في االنتقاؿ إلى مكاف آخر، األمر 
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طكر العمراني المكاكب الذم يتعارض مع رغبة المخطط الذم يريد إظيار المدينة بشكؿ مالئـ لمت
 (230، مرجع سابؽ، صعياش أبك لواإل عبد )لمتطكر العممي كالحضارم.

في غالب األحياف يككف تبايف الطراز المعمارم لممدينة كاضحا  األبنية التاريخية والحضارية:-
كخاصة في المدف ذات الجذكر التاريخية القديمة؛ كبالتالي تظير بأنماط تخطيطية كمعمارية 

مفة، كيككف لألبنية المتميزة معماريا فييا مكانة كبيرة في نفكس السكاف ككنيا مف المعالـ مخت
الحسية كالمادية التي تعّبر عف حضارتيـ كثقافتيـ، لذلؾ يتـ تحديد مكاقع تمؾ األبنية لغرض 
ظيارىا ضمف النسيج العمراني لممدينة بشكؿ حيكم كتكامؿ بما يعكس براعة  الحفاظ عمييا كا 

 (112-110، صعمج ،السيد العاطي عبد السيد )خطط كالمصمـ العمراني في ذلؾ.الم
مف المشكالت الكبيرة التي تكاجو مخططي المدف ظاىرة كجكد المناطؽ  :المناطق العشوائية-

العشكائية المتناثرة حكؿ أطراؼ المدف، خاصة الكبيرة كالقديمة منيا، كالتي يسكنيا أعداد كبيرة مف 
كالمياجريف إلييا مف أماكف أخرل دكف تكفر الحد األدنى مف الخدمات كالمرافؽ في تمؾ البسطاء 

المناطؽ التي يككف فييا البناء غير منظـ كمخالؼ لممخططات األساسية لممدينة، كحؿ ىذه 
المشكمة ال يكمف في تكفير السكف ليؤالء فحسب؛ بؿ بتكفير فرص العمؿ التي ترفع مف مستكاىـ 

فضَّؿ تكزيعيـ عمى أرجاء المدينة بتجمعات صغيرة تؤدم إلى اندماجيـ بالمجتمع المعيشي، كيُ 
صدار القكانيف التي تحد مف إعادة  الحضرم في المدينة، أك إعادتيـ إلى مكاطنيـ األصمية كا 

 (400-390، مرجع سابؽ، العبد صالح )انتشار عـ بالشكؿ العشكائي.

 البعد االقتصادي والسكاني:-ب
 األنشطة االقتصادية في المدينة والمناطق القريبة منها-:االقتصادي البعد-: 

تعتبر الدراسات االقتصادية مف المتطمبات األساسية في تحميؿ البعد االقتصادم، الذم ُيعد 
مف المداخالت اليامة في عممية التخطيط الحضرم؛ حيث تتبايف المدف في نشاطيا االقتصادم 

القكية مف أىـ عكامؿ الجذب  ةيعتبر كجكد البيئة االقتصادي كنكعية مف مكاف آلخر؛ حيث
السكاني، كفي بعض األحياف تحمؿ المدينة اسـ النشاط االقتصادم الغالب عمى األنشطة األخرل 

 فتككف مدينة صناعية أك تجارية...الخ.
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 كبالتالي يجب عند تخطيط المدف الجديدة أك تكسع المدف القائمة التعرؼ عمى اإلمكانات
االقتصادية المتاحة في المدينة كفي محيطيا اإلقميمي، كذلؾ مف أجؿ الكقكؼ عمى حقيقة 
المقكمات األساسية التي يمكف استغالليا في تكفير األنشطة االقتصادية المتنكعة، كالتي بمكجبيا 
يتـ تأميف فرص العمؿ لمسكاف كتحقيؽ دخكؿ مضمكنة، تؤدم بالنتيجة إلى انتعاش المدينة في 

 (32، ص2000 ،محمد مصطفى األسعد)فة المجاالت األخرل التجارية كالصناعية كالعمرانية.كا

 الخصائص السكانية-:البعد السكاني-: 
ُتعتبر الزيادة السكانية مف أىـ المشكالت التي تكاجييا الدكؿ عمكما، المتقدمة منيا كالنامية 

المدف القائمة ال يتـ إال مف خالؿ  عمى حد سكاء، كبالتالي فإف تخطيط المدف الجديدة أك تكسع
الدراسات السكانية التي تعتبر قاسما مشتركا ألم دراسة تيدؼ إلى التطكير أك التنمية الحضرية، 
كتمعب دكرا ىاما في كضع الُخطط كالبرامج التي يقـك عمييا التخطيط الحضرم، حيث يعتبر عدد 

رم كالمعيشي عامال مؤثرا في التخطيط السكاف كتكزيعيـ الجغرافي ككثافتيـ كمستكاىـ الحضا
العمراني لما ليذه العناصر مف دكر في إعداد كتقسيـ المناطؽ كأحجاميا كطبيعة الخدمات الكاجب 
تكفرىا فييا، كلذلؾ تقـك الدكؿ المتحضرة حاليا بعمميات إحصاء فعمي لسكانيا كتضع لذلؾ الخرائط 

 ،السعدم فاضؿ عباس)كس نتائج ذلؾ العمؿ.الخاصة بالتركيبة السكانية كالكثافات التي تع
 (125-120، ص2002

 كيتـ كضع الدراسات السكانية مف خالؿ المؤشرات التالية:
)النسبة المئكية لمزيادة السكانية( كبالتالي معرفة الحاجة  :حساب معدالت النمو السكاني-

تكقعة، كيتـ ذلؾ بعمميات المستقبمية مف األراضي الكاجب تكفرىا الستيعاب الزيادة السكانية الم
حسابية معركفة؛ باإلضافة إلى معرفة عدد أفراد األسرة في البيت الكاحد؛ حيث يعتبر تعدد األسر 
في البيت الكاحد مؤشرا عمى كجكد عجز سكني يجب أخذه بعيف االعتبار في الحسابات 

 المستقبمية.
معرفة ما ُيسمى بالسكاف الذم يكضح أعمار السكاف كجنسيـ، كبالتالي  :الهرم السكاني-

سنة(؛ األمر الذم يؤدم إلى تحديد الحاجة  06-51النشطيف اقتصاديا الذيف ىـ في سف العمؿ )
المستقبمية إلى األنشطة االقتصادية بما يؤّمف فرص العمؿ لجميع سكاف المدينة القادريف عمى 
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-5يرة مف الفئة العمرية [العمؿ، كفي حاؿ كانت قاعدة اليـر السكاني كبيرة؛ أم كجكد أعداد كب
تتناسب مع ذلؾ العدد، ككذلؾ  ة] فإف ذلؾ يتطمب تكفير خدمات تعميمية مختمفة كأنشطة ترفييي51

سنة(، فيؤالء يحتاجكف إلى دكر رعاية مسنيف  06األمر عند ارتفاع نسبة مف ىـ أكثر مف )
 (51-56، ص3662،فكزم بكدقة )كمراكز ترفييية.

كطبيعة حياتيـ االجتماعية كعاداتيـ كتقاليدىـ كالمستكل العممي  :معرفة نوعية السكان-
كالثقافي ليـ، كما يترتب عميو مف آثار يجب أخذىا باالعتبار عند كضع التصاميـ كالمخططات، 
فعمى سبيؿ المثاؿ نجد طبيعة اإلنساف الشرقي مف الناحية االجتماعية يميؿ الخصكصية 

ميؿ إلى السكف في العمارات السكنية المتعددة الكحدات السكنية، كاالستقالؿ بالسكف، كبالتالي ال ي
كليس  ،كيمكف اإلشارة ىنا إلى أف المدف العربية عمكما تشيد تطكرا كبيرا كلكنو نحك االستغراب

االستعراب مبتعدة عف التراث اإلسالمي األصيؿ الذم يتالءـ مف حيث التخطيط كالتصميـ مع 
الخصائص الطبيعية كاالجتماعية لمجتمعاتنا العربية كاإلسالمية، كما نالحظ أف المدف الكبيرة 

 ديسك  يسيطر عمييا الطابع الحضرم الذم يتقبؿ كؿ جديد سكاء أكاف مالئما أـ غير مالئـ؛ بينما
في المدف الصغيرة الطابع البدكم المحافظ عمى التقاليد كالعادات كعدـ الرغبة في التجديد كالحداثة 

 (242، مرجع سابؽ، صعياش أبك لواإل عبد )إال عمى نطاؽ محدكد.

 البعد البيئي والتشريعي: -ج
 :)البعد البيئي )المشكالت البيئية 

لمكارد الطبيعية كاألرض كالمكارد الطبيعية كالمياه تعتبر المدف أحد المستيمكيف الرئيسييف 
كالطاقة، كما ينتج عف عمميات البناء الكثيرة كالمعقدة كميات كبيرة مف الضجيج كالتمكث كالمخمفات 
الصمبة كاستيالؿ لممجاؿ الطبيعي الذم ُيعد رئة األرض كميا كليس المدينة فقط، كىذا ما دلت 

عدالت استيالؾ المكارد الطبيعية كاآلثار البيئية الناتجة عف المدف عميو الدراسات التي تشير إلى م
 الصناعية الكبرل في العالـ.

كمف خالؿ ذلؾ يمكف القكؿ بأف عممية التنمية العمرانية أثناء إجراء تخطيط التكسعات 
العمرانية لتمبية احتياجات السكاف ضركرة، لكنيا ال يمكف أف تككف عمى حساب مستقبؿ األجياؿ 
القادمة، كقد أكلت معظـ دكؿ العالـ في العقد األخير مف القرف المنصـر عناية خاصة كاىتماما 
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كاسعا بمكاضيع حماية البيئة كالتنمية المستدامة، كلـ لكد ىذا االىتماـ مف فراغ؛ بؿ نتيجة لتنامي 
و الدراسات كما كما دلت عمي الكعي العاـ ُتجاه اآلثار البيئية المصاحبة لعممية التخطيط الحضرم،

لمعالـ مف محدكدية المكارد زمانا كمكانا، كما يمكف أف يصير عميو مستقبؿ األجياؿ الحالية  ترائ
 الرؤكؼ عبد )كالقادمة إذا كاصمنا عمى النيج نفسو في استنزاؼ المكارد خاصة غير المتجددة منيا.

 (52-50، ص2003،الضبع
أم عممية تكسع عمرانية ميما كاف حجميا الزمني كبالتالي ُتعَتبر البيئة كمركب ىاـ جدا في 

أك المكاني، كما لـ يعد ُينَظر إلى البعد البيئي عمى أنو ينصب عمى عممية خفض التمكث 
كالضجيج كالتخمص مف النفايات كالممكثات الضارة داخؿ المحيط الحضرم كحسب؛ بؿ تعدل ذلؾ 

ضراء كالمدينة المستدامة كمفاىيـ تعكس إلى ما يسمى بالتخطيط الحضرم المستداـ كالمباني الخ
طرقا كأساليب جديدة في التعامؿ مع المجاؿ الحضرم، كالتي تؤدم إلى التقميؿ مف التكاليؼ البيئية 
كالحد مف ظاىرة المباني المريضة كالحد مف استيالؾ الطاقة كاالعتماد عمى الطاقة المتجددة، ككؿ 

عمى المخطط الحضرم التعامؿ معيا عمى أنيا ثكابت البد  ذلؾ ُيعَتبر مف التحديات الكبيرة الكاجب
 ىني )مف التركيز عمى أىميتيا في أم جزء مف أجزاء تنفيذ عممية التخطيط الحضرم.

  (220ص ، 2000،الخطيب
 :)البعد التشريعي أو القانوني )منظومة التشريعات العمرانية 
صالح  ال يمكف لمتخطيط العمراني أف يحقؽ أىدافو، كال يمكف أف يككف أداة تغيير كتحسيف كا 

لمبيئة العمرانية الحضرية كالريفية؛ إال إذا استند إلى تشريعات كقكانيف ممزمة كحاسمة تضعو مكضع 
 التنفيذ.

إف التشريعات التخطيطية، تعتبر اليـك عنصرا أساسيا كىاما جدا ضمف خطط كبرامج 
حد أىـ أدكات التكسع العمراني، إف قانكف التخطيط العمراني يعتبر أحد  لالتخطيط العمراني كا 

فركع القانكف العاـ الداخمي؛ حيث يحتكم عمى مجمكعة القكاعد التي تضبط كتحكـ عممية التخطيط 
العمراني، كتنظـ عالقة السمطة العامة المختصة )بصفتيا صاحبة السيادة( باألطراؼ األخرل 

 2007،حسيف خميؿ)استشارييف...الخ. المرتبطة بعمميات التخطيط العمراني مف أفراد أك ىيئات أك
 (155، ص
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كتتجمى أىمية تصنيؼ قانكف التخطيط العمراني بيف القانكف العاـ كالخاص، في إبراز ما 
تمؾ  يمنحو القانكف لمسمطة العامة مف الصالحيات كالميزات التي ال يخكليا لألفراد، كمف أبز

الصالحيات كضع الخطط كالبرامج التنفيذية، كفرض التكاليؼ العامة أك الخاصة كالرسـك عمى 
األفراد، كاتخاذ القرارات بنزع الممكية لممنفعة العامة، كتحديد اإلجراءات الالزمة إلنجاز المياـ 

 التخطيطية...الخ.
ني؛ إنما ىي شخصية معنكية المختصة بالتخطيط العمرا ةبنفس الكقت بياف أف الجية التنفيذي

عامة، تقـك بكظيفتيا اإلدارية كتباشرىا بكاسطة جيازىا الفني كاإلدارم، كسمطة عامة صاحبة 
 سيادة كال تقـك ببذلؾ عمى أنيا فرد مف األفراد.

 

 :اإلستقالل بعد الوطنية ةعمرانيال والتهيئة التخطيط سياسة -3
 فرنسا في المطبؽ التشريعي بالجياز باألساس مرتبطة ىي الجزائر في التعمير سياسة إف

 البرنامج انطمؽ 1958 ففي ،البالد لخصكصية الخاصة التكييفات بعض مع كلكف ، 1919 ذمن
 ك كطنيا االستعمارية بالسياسة لحقا المذاف كاالنيزاـ األزمة بعد (قسنطينة مخطط )لمتنمية العاـ
 حيث، السنة نفس في فرنسا في شرع الذم التعمير لقانكف ككانعكاس الجزائرية الثكرة أماـ دكليا،
كسنتعرض إلى بعض أدكات التييئة العمرانية في الجزائر نظريا ، الجزائر إلى 1962 سنة امتد

كتطبيقا مع التركيز عمى التكسع العمراني المنظـ )القانكني( كغير المنظـ )غير القانكني( 
كمساىمة منيا في تحقيؽ التنمية كالتحكالت المنتظرة في مجاؿ التييئة العمرانية بالجزائر 

 المستدامة.
ليا ارتباط بتييئة األكساط : (201ص،1995،فتحي ابك عيانة)تهيئة الوسط الطبيعي (أ 

الطبيعية مثؿ: الجباؿ كالغابات كالصحارم كالغطاء النباتي كاألحكاض المائية كالشبكات 
كمعالجة مختمؼ اإلشكاليات المطركحة في ىذا  خالييدركلكجية كالمياه الجكفية كالمنا

المجاؿ مثؿ: التصحر كالجفاؼ كاالنجراؼ، كانقراض بعض أنكاع النباتات كالحيكاف 
 كالتمكث البيئي...الخ.
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: تيتـ باألكساط الريفية (222ص،2012 ،عمي سالـ الشكاكرة)تهيئة الوسط الريفي (ب 
الرئيسية بيا مثؿ الزراعة كتربية المكاشي كالقركية بصفة عامة كاستصالح األنشطة الريفية 

كتييئة كترقية االستيطاف الريفي، كتطكير التجييزات الريفية، كاليياكؿ األساسية بيا 
 كالمحافظة عمى البيئة الريفية كعناصرىا.

ُيراَعى في برامج  :(22-20، ص2001 ،اسماعيؿ قيرة)تهيئة الوسط الحضري والعمراني (ج 
سجاـ كالتكامؿ؛ بحيث ال ينبغي التركيز عمى مجاؿ معيف، كأىـ التييئة العمرانية االن

المجاالت األخرل كمراعاة التكازف الجيكم أك اإلقميمي في تكزيع السكاف ككسائؿ اإلنتاج 
كالخدمات كالمرافؽ...الخ، كفي نفس الكقت ينبغي تفادم سياسة تمركز رؤكس األمكاؿ في 

ندما نفكر في كضع مشاريع كبرامج كخطط نقاط معينة مف الكسط عمى سبيؿ المثاؿ: ع
يجاد الحمكؿ لمشاكؿ المدف الكبرل كالمتكسطة كالصغرل في  لمتييئة الحضرية لمعالجة كا 
الجزائر، ينبغي أف تككف ىذه البرامج مصحكبة ببرامج لمتييئة في األكساط الريفية كلقركية 

امة...إلخ، ألف مشاكؿ كالجبمية كمناطؽ االستبس كالصحراء كاألقاليـ النائية بصفة ع
التحضر ليا ارتباط بيذه المناطؽ باعتبارىا مصادر النزكح الرئيسية كالمستمرة نحك المدف، 
مف جية أخرل فإف التشبع الحضرم المكجكد في المراكز العمرانية خاصة في المدف 

ياؼ ألف الكبرل لو ارتباط بسياسة النمك غير المتكازف بيف مختمؼ األقاليـ كبيف المدف كاألر 
ميكانيزمات حركات السكاف عبر الكسط ناتجة عف قكة الجذب المتمركزة  في أقطاب 

 التنمية الكاقعة عادة في المستكطنات الحضرية الرئيسية أك بالقرب منيا.
عف مجمكعة اجراءات كاعماؿ  كيمكف تحديد مفيـك لمتييئة بأنيا:عبارة: التهيئة العمرانية (د 

تتمثؿ في تنظيـ كترتيب المجاؿ الحضرم كفؽ متطمبات السكاف، مف حيث النشاطات، 
 p35،2005،Pierre)كالسكنات، كالتجييزات، ك كسائؿ االتصاؿ عمى مساحة االقميـ

Merlin) ية كؿ التدخالت المطبقة في المجاؿ )الفضاء( ألجؿ عمران، كتشكؿ التييئة ال
فيي تيدؼ إلى تنظيـ المجاؿ الحضرم كحماية  ظيمو كسيره الحسف ككذا تنميتو.ضماف تن

السكاف، فيي" نكع مف اساليب كتقنيات التدخؿ المباشرة، سكاء بكاسطة االفكار أك القرارات 
اك بكاسطة كسائؿ الدراسات، ك كسائؿ التنفيذ كاالنجاز لتنظيـ كتحسيف ظركؼ المعيشة في 
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 ،البشير التيجاني)اء اكاف ذلؾ عمى مستكل المحمي أك االقميمي"المستكطنات البشرية سك 
تشمؿ كؿ التدخالت المطبقة في الفضاء السكسيكفيزيائي  بذلؾ فيي ،(48، ص 2000

ك سيره الحسف ك كذا تنميتو كإعادة االعتبار، التجديد، إعادة  مف أجؿ ضماف تنظيمو
 العمرانية الشبكة تنمية ك لتطكير، جديد كأسمكب تعتبر ، كىيالعمراني الييكمة، التكسع

 العامة لممخططات كتكممة بصفة خاصة، الحضرم البشرم االستيطاف ك عامة بصفة
 فترة خالؿ فييا استخداـ المجاؿ ك تكسعيا محاكر ك المدف حدكد برسـ تكتفي التي لممدف
 بالحدكدينتيي  الذم العمرانية لممخططات اإلدارم الطابع إلى معينة، باإلضافة زمنية

العمراني  النسيج فيو يقع الذم لممجاؿ الكسيطية ك الشاممة النظرة دكف لممخطط اإلدارية
فيي االدارة العمكمية لتنظيـ  ،(52-49ص،2000 ،البشير التيجاني)معو كيتفاعؿ

المظاىر الجغرافية البشرية كاالقتصادية في الكسط لتحقيؽ التكازف بيف االماكف كالتنظيـ 
الشمكلي المكجو إسعاد السكاف، كتكفير الشغؿ كاإليكاء كالخدمات العمكمية ليـ مف خالؿ 

فظة عمى التراث التاريخي انجاز اليياكؿ المتطمبة كاستغالؿ الثركات الطبيعة المتكفرة كالمحا
كتعتمد التييئة العمرانية عمى  ،(37،ص2004البشير التيجاني،)في بيئة ايككلكجية نظيفة

البرمجة كالتخطيط كعنصريف أساسيف ىدفيما تكجيو كمراقبة التكسع في المجاؿ الحضرم، 
البنايات كىي مجمكعة مف االعماؿ المشتركة الرامية إلى تكزيع  كتنظيـ السكاف، األنشطة، 

، (P 32،1983،Alberto Zucchelli)كالتجييزات، ككسائؿ االتصاؿ عمى امتداد المجاؿ
كيمكف أف نعتبر التييئة الحضرية العمرانية كسيمة لتسيير كتنظيـ المجاؿ الحضرم 

غرار   كالعمراني، كذلؾ لما ليا مف أىمية كبيرة في تنظيـ كاستغالؿ النسيج الحضرم،كعمى
ذلؾ نجد أف الجزائر تسعى لكضع قكانيف عمرانية إلستغالؿ المجاؿ الحضرم كالعمراني 
كفؽ اجراءات ادارية كتنظيمية، مع االخذ بعيف االعتبار التكزيع االمثؿ كالعقالني لمسكاف، 
كمختمؼ النشاطات الصناعية  ككذا تصميـ كتخطيط التكسعات داخؿ المجاؿ الحضرم 

 بيف التخطيط الحضرم كالعمراني. كذلؾ بخمؽ تكازف
: بعد ىذا العرض المكجز لبعض خصائص التييئة العمرانية التهيئة العمرانية في الجزائر (ه 

في الجزائر كتفحص بعض كسائميا المتعددة نحاكؿ اآلف معرفة مدل فعالية التخطيط 
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 الحضرم ك العمراني في الجزائر كضبطو لمتكسع العمراني المنظـ الخاضع لمختمؼ
المكاصفات كالمقاييس المعمارية المعاصرة في إطار السياسات الكطنية الشاممة في مجاؿ 
التييئة العمرانية بصفة خاصة كالتييئة القطرية بصفة عامة مف جية، ثـ التعرض لمعراقيؿ 
كالصعاب التي تكاجو التييئة العمرانية في الميداف كصعكبة السيطرة عمى التكسع العمراني 

مف جية ثانية، لننتيي فيما بعد إلى مناقشة الكضع الجديد لمتييئة العمرانية  غير المنظـ
في الجزائر في ظؿ اقتصاد السكؽ كاالبتعاد التدريجي عف النيج االشتراكي كمركزية 
القرار، كىؿ أف القانكف الميبرالي: دعو يعمؿ دعو يمر سيخدـ التييئة العمرانية كتخطيط 

العممية أكثر، كصكال إلى انتياج السياسات العالمية مف اجؿ  المدف في الجزائر أك سيعقد
 تحقيؽ التنمية المستدامة.

: يمكف القكؿ أف أغمب البرامج كالمشاريع العمرانية التي أنجزت المنظم يالتوسع العمران (و 
مف طرؼ الدكلة كمؤسساتيا في الجزائر كانت خاضعة لكسائؿ التييئة العمرانية السابقة 

د طبعا بعض النقائص في بعض البرامج كالمشاريع كبعض األخطاء في الذكر، مع كجك 
اختيار المكاقع أك المبالغة في المساحات األرضية المخصصة ليذه البرامج كالمشاريع 
العمرانية في مجاؿ السكف الجماعي كالمناطؽ الصناعية، كالمركبات الجامعية كالتعدم 

ىماؿ جانب المساح ات الخضراء في بعض مشاريع التكسع عمى األراضي الفالحية، كا 
العمراني كعدـ إعطاء أىمية كبيرة لحماية البيئة كعناصرىا الطبيعية عند تنفيذ بعض 

كيسكد االعتقاد أف النقائص التي  ،(25-20، ص1997 ،محمد اليادم لعركؽ)المشاريع
ُكجدت في برامج كخطط التييئة العمرانية بالجزائر ال يستبعد كجكدىا في بعض البمداف 
المماثمة السائرة في طريؽ النمك، كما أنيا تعتبر دركسا لمتقنييف الجزائرييف الذيف قامكا 

المخططة كالمنفذة ليذه بإنجاز ىذه البرامج؛ إذ أف جميع مكاتب الدراسات ككسائؿ االنجاز 
البرامج ىي جزائرية كليست أجنبية، إلى جانب األشغاؿ الكبرل في مجاؿ التييئة العمرانية 
كالتي أنجزت مف طرؼ الدكلة كالتي تدخؿ في إطار النسيج العمراني المنظـ كالمناطؽ 

ناء المكجو السكنية الحضرية الجديدة كالمناطؽ الصناعية كاليياكؿ القاعدية تكجد أعماؿ الب
لتكفير السكف الفردم المنجز مف طرؼ األفراد في مساحات أرضية تشرؼ الجماعات 
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المحمية )البمديات( عمى تييئتيا كتكفير اليياكؿ األساسية كتعرؼ ىذه المساحات األرضية 
المييأة بالتجزئات، ما يالحظ في ىذا النكع مف التكسع العمراني )التجزئات( اليادؼ مف 

ف ىك عدـ االنسجاـ بيف البيكت المنجزة شكال، كتبايف االرتفاعات مف مسكف تكفير السك
إلى آخر كتقارب كاجيات البيكت لبعضيا البعض، كالخمط بيف المياـ السكنية التي أنشيء 
المنزؿ مف أجميا كاألنشطة التجارية، زيادة عمى عدـ إعطاء الجكانب التركيحية األىمية 

ـ تخصيص مساحة مف المنزؿ لمحديقة أك تقميصيا، المناطة بيا في المسكف، كعد
كباختصار فإف المنازؿ الفردية المنجزة مف طرؼ األفراد أك الخكاص في ىذا اإلطار، 
ارُتكب عند إنجازىا مخالفات معمارية، كلـ يحتـر فييا صاحب البيت التصميـ المصادؽ 

ف إرجاع أسباب ىذه عميو مف طرؼ مديرية التعمير كاإلدارة البمدية المحمية، كيمك
 ،(182-180ص ، 2004، الياس شرفة) المخالفات المعمارية عند األفراد مف جية ثانية

المييأة  يليذا السبب يالَحظ أف التكسع العمراني المنجز مف طرؼ الخكاص في األراض
مف طرؼ الدكلة غير منسجـ مع النسيج الحضرم المنظـ المنجز مف طرؼ الدكلة 
كالمناطؽ السكنية الحضرية الجديدة أك النسيج العمراني المكركث عف العيد االستعمارم، 
كىذه الكضعية تستدعي إعادة النظر في قكانيف تسميـ رخص البناء كشيادة التطابؽ 

كمتابعة كرشات البناء مف اجؿ الكصكؿ إلى تركيب عمراني  المعمارية، كنظاـ مراقبة
منسجـ كمتجانس عمى األقؿ مف حيث الشكؿ كاالرتفاع، كىنا ال يفكتنا أف نذكر بأف بعض 
البمداف المتقدمة تشترط في عمرانيا زيادة عمى االنسجاـ كالتجانس في المكاصفات 

انية ككظائفيا صباغة األبكاب كالمقاييس المعمارية في البيانات حسب المناطؽ العمر 
 كالنكافذ الخارجية بمكف مكحد.

أما التكسع العمراني غير المنظـ في الجزائر، فقد ُأطمؽ عميو التوسع العمراني غير المنظم: (ز 
عدة مصطمحات منيا: البناء الفكضكم، البناء السرم، البناء غير القانكني كاألحياء 

فيح...الخ، كىذه الظاىرة العمرانية السمبية التي القصديرية، كالسكف االنتقالي، كعشش الص
ف تعددت تعميالت تكاجدىا، فإف  تعاني منيا أغمب بمداف العالـ السائر في طريؽ النمك، كا 
أسبابيا الرئيسية ترجع إلى االنفجار الديمغرافي في المدف كِحدة أزمة اإليكاء بيا، كالنزكح 
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سة تنمكية متكازية بيف مختمؼ األقاليـ الريفي المكثؼ نحكىا بسبب انعداـ كجكد سيا
كالتركيز عمى المدف الكبرل كالمتكسطة في مجاؿ التنمية الحضرية بصفة خاصة كالتنمية 
االقتصادية بصفة عامة كاإلخفاؽ في إيجاد سياسة حكيمة في األرياؼ كالمناطؽ النائية 

 (24-22ابؽ ، صاسماعيؿ قيرة ، مرجع س )تحفز اإلنساف عمى االستقرار بمسقط رأسو.
تتمثؿ في خياـ يقيـ فييا  يكانت أنماط االستيطاف البشرم في الجزائر قبؿ االستعمار الفرنس

البدك الرحؿ في الصحراء كاليضاب العميا كالسيكب، أك في بيكت ريفية مبنية بالمكاد المحمية مف 
لتؿ طكب كحجر، كخشب مجمعة في مداشر أك مبعثرة كمتباعدة عف بعضيا البعض في ا

كالمناطؽ الجبمية، أما بالنسبة لسكاف الحضر كالذيف كانكف يكّكنكف أقمية مف مجمكع السكاف آنذاؾ 
فكانكا مستقريف بمدف تقميدية ذات طابع عربي إسالمي كأندلسي في شبكة حضرية ذات تكجيو 
إقميمي تضبطو عالقات متينة بيف األرياؼ كالمدف تحددىا اختصاصات األنشطة الحضرية 

 ريفية.كال
َتَزايد بشكؿ مدىش في تظاىرة النسيج العمراني غير المنظـ )البناء الفكضكم( في الجزائر ف
ترجع إلى العيد  بحكاؼ المدف الكبرل كالمتكسطة الحجـ، فإف جذكره كأنكيتو الفارطة السنكات

االستعمارم، كيمكف القكؿ أف ىذه الظاىرة برزت في الجزائر مع سياسة االستيطاف األكركبي 
المكثؼ بيا بعد الحرب العالمية الثانية، كما صاحبو مف أنماط السياسة االستعمارية التنمكية في 

مة مف األرياؼ إلنجاز مختمؼ المجاالت كالقطاعات كاالعتماد عمى األيدم العاممة الرخيصة القاد
مشاريعيا الكبرل في إقامة اليياكؿ األساسية كشؽ الطرؽ كمد السكؾ الحديدة كبناء كتكسيع 
المكانيء كالمدف كاستصالح األراضي الفالحية كاستغالليا؛ بحيث لـ يكف ىناؾ تفكير اجتماعي أك 

حثا عف العمؿ كالعيش بعد أف إنساني لتييئة كسائؿ االستقباؿ ليؤالء الكافديف الجدد مف األرياؼ ب
أصبحت الفالحة في المناطؽ الجبمية النائية كاألرياؼ بصفة عامة غير كافية لمعيشتيـ نتيجة 
االكتظاظ السكاف كىركبا مف االكبئة كالمجاعات التي كانت تحصدىـ؛ فانتقمكا إلى المدف يقيمكف 

ستعمارية ُيطَمؽ عمييا اسـ "األحياء بحكاؼ المستكطنات االكربية في أماكف تحددىا ليـ اإلدارة اال
 P 39 )العربية" كىي عبارة عف عشش مف الصفيح كانت اتعس اماكف اإليكاء عمى كجو األرض.

،1978،Farouk Ben attia) 
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( نتيجة 1970-1962تقمصت ظاىرة األحياء القصديرية في الجزائر في المرحمة ما بيف )
ب مف السكف الشاغر بعد مغادرة ما يرقب مف ثالثة تكفر حظيرة سكنية كافية متككنة في الغال

 (25-23فكزم بكدقة، مرجع سابؽ، ص )مالييف كنصؼ مف األكربييف لمجزائر.
لكف سرعاف ما بدأت ىذه الظاىرة تستفحؿ مع بداية مرحمة التخطيط االقتصادم في الجزائر 

الكبرل كالمتكسطة مع ، كتبني سياسة التصنيع في األقاليـ الحضرية بحكاؼ المدف 1970سنة
ىماؿ تطكير كتنمية الفالحة في القطاع الخاص؛ بؿ قضى عمييا بسبب  تيميش التييئة الريفية كا 

 تأميـ كتطبيؽ نمكذج الثكرة الزراعية الذم أثبت فشمو فيما بعد.
كبالتالي فإف ىذه التحكالت االقتصادية أكجدت عكامؿ جذب قكية في األقاليـ العمرانية كالمدف 

رل كالمتكسطة في الشماؿ )المتمثمة في المصانع المنجزة ككرشات األشغاؿ الكبرل(، كمف جية الكب
أخرل ساىمت في بركز عكامؿ طرد قكية في القرل كاألرياؼ كالمناطؽ النائية التي أصبحت تعاني 
مف رككد في مجاؿ التنمية؛ األمر الذم أدل إلى تحريؾ ظاىرة اليجرة الريفية نحك المدف خاصة 

( عندما ُسخرت جؿ مداخيؿ النفط 1977-1970خالؿ مرحمة التخطيط الكبرل ما بيف )
مف مجمكع االستثمارات(؛ في حيف ُأىمؿ قطاع السكف  %52كاالستثمارات لعممية التصنيع )حكالي 

محمد اليادم  ).5796  كلـ تعد لو األىمية المنكطة بو، كالذم أصبح يعاني مف عجز متزايد منذ
 (32-29سابؽ، ص لعركؽ، مرجع

بسبب سكء التكازف بيف التزايد السريع لعدد السكاف في المدف، كجمكد حظيرة السكف الحضرم 
تكاجدت ظاىرة األحياء القصديرية، كاستمر نمكىا كانتشارىا بشكؿ سريع فيما بعد حكؿ المدف 

 %56الكبرل خصكصا كباقي التجمعات الحضرية عمكما، كفاؽ معدؿ نمكىا المقدر بحكالي 
في أكبر تقدير؛ بحيث أصبحت أغمب المدف  %1سنكيا، معدؿ النمك الحضرم المقدر بحكالي 

تقاـ فكؽ أراضي  الكبرل كالمتكسطة كحتى الصغرل في بعض األحياف محاطة بأحياء قصديرية
أمالؾ الدكلة بشكؿ غير قانكني كبطريقة عشكائية كسريعة عجزت المصالح اإلدارية كالجماعات 

 المحمية مف إيقافيا كالتحكـ فييا.
ف لـ يكجد الحؿ العاجؿ ليا الفطر العمراني المشكه كالمتكاثر بشكؿ مدىش فإف ُجؿ المدف  كا 

ة بأحياء مف البؤس كالشقاء تككف انعكاساتيا خطيرة، الجزائرية في المستقبؿ القريب ستصبح محاط
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كميددة في نفس الكقت في مختمؼ المجاالت االقتصادية كاالجتماعية كالصحية كالسياسية ليس 
 فقط عمى سكاف ىذه األحياء؛ بؿ كعمى سكاف المدف المجاكرة كالمجتمع ككؿ كذلؾ.

قامت عمى  اإلستقالؿ، بعد الجزائر في العمرانية كالتييئة التخطيط في الكطنية السياسةإف 
 اإلستدمار مف كلكف االستعمار مف سنة 132 بعد الفرنسية السمطات خمقتو الذم اإلرث ذلؾ خمفية
 نظاـ مع القطيعة ليحدث المرة ىذه كلكف الجزائر، إستقالؿ إستعيد كىكذا ،الكاسع بمفيكمو أيضا

قتصادم إجتماعي  الشاممة ميةنالت أجؿ مف اإلنطالقة ككانت قبؿ، مف الجزائرم المجتمع يعيد لـ كا 
 االجتماعية االحتياجات بكؿ كالتكفؿ ،كالتشغيؿ التعميـ سياسة ككضع ،المعيشة مستكل كرفع

 كاف لقد ،التخمؼ عكامؿ ككؿ كالجيؿ ،كالتيميش كالحرماف الفقر مف عاف الذم الجزائرم، لممجتمع
 الكضعية ىذه، ياتياك مست بكؿ المشاكؿ كؿ مكاجية عمى العمكمية السمطات حمؿ ثقيال إرثا

 المسيرة اإلطارات كؿ بينيـ مف أكركبي مميكف عف يقؿ ال ما ىجرة مباشرة اإلستقالؿ مع صاحبتيا
 كضع في تدريجيا الدكلة كبدأت ،المختمفة كاإلدارات كالييئات كالمؤسسات االقتصاد لدكاليب

 ،كمستكياتيا أبعادىا بكؿ الجزائرية السياسة تطبيؽ ميمة ليا أككمت التي كالمؤسسات الميكانيزمات
 المعيشة ظركؼ تحسيف ميداف في التحدم رفع أجؿ مف كالثقافي االقتصادم الصعيد عمى

 الجزائر عمى المشاكؿ ىذه فرضت البداية فمنذ ،المجتمع فئات لكؿ كالتعميمية الصحية كالخدمات
 ،صدكؽ عمر ):كىي السياسية الظركؼ كصعكبة اإلمكانيات قمة رغـ كعاجمة مؤقتة عمميات تنفيذ

 (27-26،ص 1992
 1962 لسنة لمتجييز األكؿ البرنامج . 
 1963 لسنة التنمكم البرنامج . 
 1964 لسنة التنمكم البرنامج  . 
 1965 لسنة التنمكم البرنامج . 

عمى جميع لقد كاف لسياسة الحزب الكاحد آنذاؾ انعكاسا كبيرا في تسيير شؤكف البالد 
المستكيات السياسي كاالقتصادم كحتى التنمية المحمية؛ حيث سادت مركزية القرار رغـ كجكد عدة 
كسائؿ لتنظيـ المجاؿ العمراني باإلضافة إلى ممثمي المصالح الحككمية التي ليا عالقة مباشرة 

 التي الالإستقرار فترة لكف بتييئة كتسيير المجاؿ الحضرم كالتصرؼ فيو عمى المستكل المحمي؛
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 1966 سنة مف الشامؿ التخطيط مرحمة لتبدأ ،المعمنة األىداؼ تحقيؽ دكف حاؿ المرحمة ىذه ميزة
، 2000،البشير التيجاني ):ىي مخططات خمس الجزائر عرفت كقد (1989) الثمانينات نياية إلى
 (60-52ص

 التكازف مبدأ كأستيدؼ حرمانا أكثر لمكاليات خصص(: 1969-1967)الثالثي المخطط 
 مف% 60)الصناعي الميداف عمى أساسي بشكؿ مرتكزا طؽاالمن مختمؼ بيف الجيكم
 .(الكمية الميزانية

 في الالمركزية مبدأ عمى المخطط ىذا كأعتمد(: 1973-1970) األول الرباعي المخطط 
 في كالشركع المحركقات قطاع تأميـ عمى أيضا أعتمد كما ،(كالكاليات البمديات)التنفيذ
  .لممؤسسات االشتراكي كالتسيير الزراعية الثكرة تطبيؽ

 الميداف عمى االستثمارات تركيز عمى كاعتمد (:1977-1974)الثاني الرباعي المخطط 
 ثـ % 14 القاعدية اليياكؿ فقطاع15%  الزراعي كالقطاع 43.5% بنسبة الصناعي

 سنة السيبية المناطؽ الستصالح خاص ببرنامج تميز كما، 22 %ب الخدمات قطاع
قامة 1975  سنة إلى المخطط ىذا ليمتد ، شغؿ منصب 400 كتكفير األخضر السد كا 
1979. 

 اإلختالالت معالجة حكؿ تدكر محكره ككانت :(1984-1980)األول الخماسي المخطط 
 كالتشغيؿ ،التككيف كتحسيف لممكاطنيف األساسية االحتياجات كتكفير االقتصادم القطاع في

 .األساسية المدرسة كتطبيؽ الخاص بالقطاع كاالىتماـ
 رتكز :(1989-1985)الثاني الخماسي المخطط  بمكغ أجؿ مف أساسية تكجييات عمى كا 

 كالرم بالفالحة كاالىتماـ،  الخارجية الكفاءات إلى المجكء مف التقميؿ عمى األىداؼ،
حتراـ  نكعية كتحسيف المحركقات خارج اإلنتاج في زيادة كتحقيؽ ،اإلنجاز كتكاليؼ آجاؿ كا 
 .اإلنتاج
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      .1989يمثل حوصمة التجربة الجزائرية في ميدان التخطيط الوطني حتى  :(07رقـ) جدكؿ
 (33-30ص ،1992،صدكؽ عمر)

  المخططات أنكاع
 الكطنية

 المرتبطة العامة القانكنية كالمكاثيؽ النصكص مميزاتيا
 الكطني بالتخطيط

 المخطط
  الثالثي 

 األكؿ

 التركيز مع المشاريع تأخر
 حساب عمى الصناعة عمى

 الزراعة

 بالتخطيط  العمؿ مبدأ انعداـ: 1963 دستكر. 
 في  المؤرخ 65-182- رقـ األمر 

 الثالثي المخططات ) كؿ 10/07/1965
 كالثاني( تستمد األكؿ الرباعي – األكؿ

 .التنفذية( )السمطة المراسيـ ىذه مف طبيعتيا
 التالية  المبادئ عمى ينص: 1976 ميثاؽ: 

 لمحتكل السياسة التخطيط تجسيد كجكب
 .الثكرية

 اإلشتراكية أىداؼ إلنجاز العمؿ أداة التخطيط. 
 التخطيط شمكلية كجكب.  
 الطابع بطغياف أتسـ: 1976 دستكر 

 عمى كلـ ينص اإليديكلكجي كاإلقتصادم
 .التخطيط إلزامية

 بابو في نص:  1986 لسنة الكطني الميثاؽ 
 :مبادئ أربعة عمى الثالث

 التنظيـ التخطيط )مرجعية شمكلية كجكب 
 كاإلنجاز(

 اإللزامي الطابع دعـ.  
 الخطة تنفيذ مراقبة ضركرة.  
 في كالالمركزية  الديمكقراطي األسمكب إتباع 

 .المخططات الكطنية إعداد
 في المؤرخ 22- 84 رقـ قانكف 

  المخطط
 الرباعي

 األكؿ 

 بفعؿ كبيرة تحكالت عرؼ
 سجؿ لكف التأميـ سياسة
 اإلنتاج في كبيرا عجزا
 القطاعات مشاريع في كتأخر

 . الكبرل الرئيسية
  المخطط
  الرباعي
 الثاني

 1976 ميثاؽ بظيكر تميز
نتخاب  الشعبي المجمس كا 

 أيضا كتميز ، 1977 سنة
كعدـ  المشاريع إنجاز بتأخر
 المعمنة التنمية أىداؼ تحقيؽ
 .التكاليؼ كثرة بسبب

  المخطط
  الخماسي

 األكؿ

 األحداث مف بمجمكعة تأثر
 إنجاز في كتأخر كالظركؼ
 ميداف في خاصة المشاريع
 نسبة قدرت حيث البناء،
 البرنامج مف % 60 اإلنجاز
 .المسطر

 المخطط
 الخماسي

 مخطط أنو عمى يكصؼ ك
 اإلقتصادية األزمات
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 بكؿ كالسياسية كاإلجتماعية الثاني 
 .أبعادىا

 المخطط كأصبح فنف الذم 1984/12/24
 الشعبي مصادقة المجمس بعد لمجميع ممزما

 .الكطني
 المجمس  بمصادقة أتسـ :1989 دستكر 

 يذكر لـ المخطط الكطني،لكف عمى الكطني
 كالزاميتو. التخطيط شيئا عف الدستكر ىذا

 

 نمط في كاالستمرار االستقرار بانعداـ تسـإ الجزائر في التخطيط أف تقدـ ما خالؿ مف كيتبيف
 كالداخمية الخارجية كالمؤثرات باألحداث المخططات ىذه تأثر جانب إلى معيف، كاقتصادم تنظيمي
 كالنصكص لمقكانيف اإللزامي الطابع ضعؼ شؾ دكف مف ىك أيضا بو أتسـ ما كأىـ ،لمبالد

 .كاإلنجاز التصميـ في المبرمجة المشاريع كؿ عمى أثر ما كىك التشريعية،
 عند يقؼ سكؼ عقكد، ثالث مدل عمى الجزائرية لمسياسة المتتبع فإف أخرل جية مف
 مرحمة إلى العكدة نحك الجزائرية السياسات كؿ في قكية إرادة ىناؾ أف كىي أساسية مالحظة
 كالتقيقر التراجع يجعؿ ما كىك معينة، كصعكبات مشاكؿ كاجيت كمما( الصفر مرحمة أم) البداية
 .السكاني النمك كتزايد االجتماعية الحاجات تنامي أماـ قائـ

 بالتييئة المتعمقة كاألدكات القكانيف فإف الجزائر في المنتيجة التخطيط سياسة خمفية كعمى
 بعد نشأت أك مكركثة حضرية لمشاكؿ فعؿ كرد مرة، كؿ في الكاقع في كضعت كالتعمير،
 التسيير خالؿ مف الحديثة الجزائرية الدكلة قياـ بداية تككف أف الطبيعي مف ككاف ،اإلستقالؿ
 مع يتماشى ال ككلكنيالي كإرث الفردية الممكية مف كالحد االستعمارية القكانيف كؿ بإلغاء العقارم،
 .االشتراكية كىي أال الجزائرم؛ لممجتمع الجديدة التكجيات

 مف 1990 ك 1962 مابيف ظيرت التي البارزة الجزائرية القكانيف أىـ استخالص كيمكف
 P،op. cit ،maouia 176-189 ):التالي النحك عمى الميبرالي النمط إلى الشامؿ التخطيط

saidouni) 
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 .1990إلى  1962(: يمثؿ أىـ القكانيف الجزائرية المتعمقة بالتعمير مف 08جدكؿ رقـ)
 مميزاتها العامة القانونية والمواثيق النصوص

 الدولة وممكية التأميم :االستقالل بعد ما مرحمة-1
 ( لمدكلة ممكا أصبحت حيث ) األراضي تأميـ 10/1962/ 22 في المؤرخ 06-62:المرسكـ 
 (لمدكلة ممكا أصبحت حيث ) األراضي تأميـ 05/1962/ 09 في المؤرخ 168-63:المرسكـ 
 ( لمدكلة ممكا أصبحت حيث ) األراضي تأميـ 26/10/1962 في المؤرخ 276 -62:القانكف
 كبعد المعمريف رحيؿ بعد الشاغرة األمالؾ حكؿ 06/05/1966في  المؤرخ 102-66 :األمر

 .االستقالؿ بعد قانكنية غير حصكؿ تعامالت
 ) تكزيعيا إعادة أك الريفية األمالؾ معظـ تأميـ 08/11/1971 في المؤرخ 73-71:األمر

 .(كتقسيميا العقارية تجميد التعامالت
 .الغابية ك الجبمية األراضي امتالؾ نيائيا يمنع 26/09/1975 في المؤرخ 43-75:األمر
العقارية  كالمحافظة العقارم السجؿ إنشاء 12/11/1975 في المؤرخ 74-75:األمر

Cadastre général 
 : العقارية اإلحتياطات مرحمة -2

 المؤرخ  26-74 رقـ األمر
   20/02/1994في 
 

 إطار في تحدد كالتي لمتعمير القابمة أك المعمرة باألمالؾ كيعنى
 المحيط أك المؤقت التعمير مخطط أك لمتعمير التكجييي المخطط
 :مف تتككف العقارية اإلحتياطات أصبحت ك، لمبمديات بالنسبة العمراني

 .بالبمدية الخاصة العقارية األمالؾ- 
 .المحمية الجماعات األراضي- 
 .الدكلة أمالؾ- 
 الحبكس أك الكقؼ أراضي- 
 رقـ أمر) الممكية نزع إطار في لإلستغالؿ كالقابمة الخكاص أراضي- 

 2ـ 180 مساحة تحديد مع (25/05/1976 في المؤرخ 76-48
 .البناء الحتياجات إستغالليا قصد لمعائالت

 .المستغمة غير العسكرية األمالؾ- 
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 (الميبرالية قبل ما ) لمدولة التابعة األمالك في النظر إعادة مرحمة -3
  المؤرخ 03 –81 :رقـ قانكف
 07/02/1981 في

 أك السكني أجؿ اإلستعماؿ مف لمدكلة العقارية األمالؾ عف التنازؿ
 .التجارم أك الميني

 02 – 82 :رقـ قانكف
 26/02/1982 في المؤرخ

 رخصة خالؿ لمبناء مف الصالحة األراضي إستغالؿ عقمنة إطار في
 .التجزئة كرخصة البناء

 18 – 83 :رقـ قانكف
 13/08/1983 في المؤرخ

 .فالحية عقارات إمتالؾ حؽ

 03 – 83 :رقـ قانكف
 05/02/1983 في المؤرخ

 إلخ....حكاضر طبيعية مشجرة، مساحات :البيئة حماية

 12 –  84:رقـ قانكف
 23/06/1984 المؤرخفي

 .كحمايتو الغابي النظاـ تنظيـ

  المؤرخ 08 – 85رقـ: قانكف
 12/11/1985في 

 منيا خاصة في العقارات التبذير ظاىرة أماـ األراضي كحماية الحفاظ
 .الفالحية

  المؤرخ 19 – 87رقـ: قانكف
 08/12/1987في 

 .الفالحية األراضي في اإلمتياز حؽ تمنح الدكلة

 1989 دستور مع الجديد العهد وبداية الدولة وتدخل االشتراكي النهج مرحمة إنتهاء عن اإلعالن
 

 سنة 30 مدل عمى الجزائر في المعتمدة القانكنية لمحصيمة االستعراض ىذا مف انطالقا ك
 ك بالتييئة المتعمقة كالخطط األدكات عند التفصيؿ مف بشيء نقؼ أف نحاكؿ ،االستقالؿ مف

 مستكل عمى منيا كخاصة عمكما، العقارم الميداف في التسيير مف النمط ليذا المصاحبة التعمير
 .الحضرم

 المدف تسيير في الحضرية المشكالت مع العمكمية السمطات تعاممت كيؼ آخر، بمعنى
 الزمف؟ مف عقكد ثالث مدل عمى السكانية كالتجمعات
 
 



 الفصل الرابع

 التعمير والسياسات الحضرية في الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة 

 

119 

 

 :الشامل التخطيط سياسة و الجزائر في ةعمرانيال التهيئة أدوات-4
 األساسي الدافع السبعينات بداية ك الستينات نياية مند الشاممة التنمية سياسة كانت لقد

 .الثمانينات نياية إلى بيا العمؿ ليستمر كالتعمير بالتييئة الخاصة األدكات أكلى لبركز
 بالضركرة يصاحبو اجتماعي، تقدـ أم آخر كبمعنى شاممة، تنمية أم أف البداية منذ نشير

 تدابير خالؿ مف كمية بيا التكفؿ المعني المجتمع مف تتطمب كالتي المختمفة العكائؽ مف جممة
 في حتما تدخؿ التنمية أشكالية فإف المنطمؽ ىذا كمف اإلجتماعية، االكضاع مع كمكيفة محكمة
 تككف أف بغرض االجتماعية المشاكؿ مجمؿ حؿ تفترض كالتي، ...كثكرية ديناميكية جدلية إطار

 أنو نالحظ أف يجب لكف ، (P،op.cit ،Farouk Ben attia 09)...متجانسة التنمية ديناميكية
 :عمى عمؿ االستعمار جراء ثقيال إرثا ك صعبة كضعية أماـ نفسيا كجدت الجزائر، استقالؿ مع

 .المحتشدات سياسة خالؿ مف السكاف تكزيع إعادة - أ
 .القرل تدمير  -ب
    .الفكضكم التعمير ظيكر منيا ك التيجير سياسة عبر الريفية الحياة نمط عمى القضاء-  ج
 فأكثر أكثر عقد األجانب كاإلدارييف المسيريف ك لمخبراء الكثيؼ الرحيؿ فإف أخرل جية مف

 1965 غاية إلى الحديث الجزائر تاريخ مف الصعبة الفترة ىذه كامتدت المكركثة الكضعية مف
 جزأرة عمى العمؿ مع 1962 حتى المفعكؿ السارم كالبناء لمتعمير المقننة التعميمة أصدرت حيث

 (5/7/1973 في المؤرخة 29 -73 رقـ األمر)1975 قبؿ لممادة تدريجية
 :إلى تسعى لمتنمية العامة السياسة ككانت

 .لمبالد اإلدارية البنية تنظيـ إعادة  -
 (.الداخمية المناطؽ)المجاؿ في اإلنتاجية االستثمارات تكزيع  -
البشير  ).الكطني المجاؿ عبر االجتماعية الصبغة ذات المنتجة غير االستثمارات تكزيع  -

 (45ص ،2004،التيجاني
 :لممخططات العمرانية حوصمة / 1.4

اعتمدت الجزائر منذ االستقالؿ عمى ِعدة كسائؿ لتنظيـ مجاليا العمراني ُتعَرؼ بكسائؿ 
كأدكات التييئة العمرانية باإلضافة إلى المصالح الحككمية المحمية التي ليا عالقة مباشرة بتييئة 
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كاإلدارات  )البناء كالتعمير(العمراني كالتصرؼ فيو، كمديرية العمرافكتسيير المجاؿ الحضرم أك 
كمصمحة األمالؾ العمكمية ، كالمجالس البمدية المنتخبة، ككسائؿ أخرل تقنية  ،كالجماعات المحمية

 .كتشريعية في مجاؿ التييئة العمرانية 
 :التالية المخططات 1958 قانكف كضع إذ مرة ألكؿ الحضرم التخطيط مفيـك ظير كىكذا 

( 111 p ،op. cit ،Zucchelli Alberto) 
  المكجو التعمير مخطط:(P.U.Directeur) كالتنمية لمتييئة العاـ التكجيو مخطط كىك. 
 المفصؿ التعمير مخطط(P.U.Détail) :التعمير مخطط بيا أتى التي لمتدابير تطبيؽ أداة 

  .المكجو
 كالتدخؿ لمتخطيط كسطية أداة :التعمير برنامج.  

 التعمير مخطط كىك بالجزائر الحضرية السياسة في جديدا مفيكما أدخؿ 1962 في
 حجـ ذات لمبمديات بالنسبة كالتعمير التنمية تأخر إلى ييدؼ كالذم ،(P.U.Principe)المبدئي
 ف.ساك 10.000فم أقؿ السكاني

 الحضرية كالتنمية التييئة عمميات خالؿ مف الفعمي التدخؿ عمى بقدرتيا تتميز األدكات ىذه كؿ   
 (Les Grands Ensembles) الكبرل كالمجاالت (ZUP)األكلكية اتذ التعمير مناطؽ مثؿ

 يترجماف كالمذاف كاإلعداد لمدراسة مناىج يستعمالف الحضرم كالتخطيط التييئة أف إلى نشير
 ىي األدكات ىذه فإف آخر بمعنى ،التعمير بأدكات عميو يصطمح ما خالؿ مف الكاقع عمى أرض

 ضمف المحددة كالتسيير التنفيذ كمستكيات لممحتكل المجالي ك الفيزيقي التمثيؿ الكقت نفس في
 كخمفية إطار عف تعبير ىي كالتعمير التييئة أدكات فإف آخر بمعنى ،المنتيجة الحضرية السياسة
 111p ،op. cit-111 ).بو المعمكؿ التشريع كنظاـ كاالقتصادية االجتماعية السياسة مف مستمدة

،Zucchelli Alberto) 
 كمف المخططات ىي: 

 الموجه عمرانال مخطط :(PUD): 
 الترجمة ك ،كاإلجتماعي الفيزيقي مجالي عبر الحضرية كالتييئة التنمية سياسة أداة ىك
 ، المعتمدة العامة كالييكمة التنظيـ خالؿ مف الحضرم كالكاقع الميداف عمى التدابير لكؿ الفعمية
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رسـ حدكدىا كيأخذ بعيف االعتبار تكسيع النسيج العمراني لكضع لممدف الكبرل كالمتكسطة، ك 
مستقبال عمى المدل المتكسط، كيحدد استخداـ األرض مستقبال حسب االحتياجات الضركرية 

أساسية كمساحات خضراء كتجييزات كمنشآت  ؿلمتجمع السكاني مف سكف بالمراكز كمرافؽ، كىياك
استمر العمؿ بيذا المخطط العمراني إلى غاية  ،سنة 15 إلى 10 مدل عمى، اقتصادية كغيرىا

 عمى اعتباره يمكف اكم، أداة قانكنية تنظـ استخداـ المجاؿ داخؿ النسيج العمرانية كيعتبر ،1990
  :التالية المعطيات خالؿ مف كتتحدد تترجـ التي الممفات مجمكع نوأ

 (.كالسكف كالبناء التعمير قكانيف مف مستند) لممخطط القانكني اإلطار -
 .(المجاؿ ىذا في القانكنية التدابير كؿ عف تعبير المحتكل)لممخطط الكظيفي اإلطار -
 .( المخطط شركحات ) لممخطط التقني اإلطار -

، المجاؿ عبر كالجماعي الفردم لمسمكؾ بالنسبة لمتخطيط إطار ضماف فيي المخطط كظيفة أما
 .اإلجبارية كالتكجييات التدابير كؿ مف يتككف اإلطار كىذا

 :التالية المتغيرات حكؿ تتمحكر كالتي كاألحكاـ التدابير المكجو، التعمير مخطط كيتضمف
 .التدخؿ ككيفيات الطبيعة -
 .التييئة كنمط الطبيعة -
 .الحضرم كالمجاؿ األرض استخداـ شركط -
 .التنفيذ مراحؿ -
 .(111p ،op. cit ،Zucchelli Alberto)الحضرم المجاؿ استخداـ كحدكد عكائؽ -

 النطاؽ ضمف كالتدخالت البمدية البرامج سياسة مع تكازيا لمتنفيذ قابمة تصبح التدابير كىذه
 كمخطط (PMU)العمراني التحديث مخطط مثؿ: } الخاص أك العاـ لمقطاع بالنسبةالحضرم 

 .{ (PCD) البمدية التنمية
عداد دراسة إف  كغير المباشرة التشاكرية الجماعية المشاركة تتضمف المكجو التعمير مخطط كا 
 الخاصة كالمصادقة اإلعداد إجراءات عف أما ،المختمفة التقنية كالمصالح الييئات لكؿ المباشرة
 التعمير كزارة دراسة عف PU– 118174-2/رقـ التعميمية حددتيا فمقدالمكجو  التعمير بمخطط
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  80/71 المخططات ىذه إعداد في الدراسات لمكاتب اإلجتيادات تركت كما ، كالبناء كالسكف
ETUA 1969-1970,CADAT،COMEDOR-70-76) ) 

 مقرات لمدف بالنسبة العمراني التحديث بمخططات يعرؼ كاف بما المخططات ىذه زكدت كلقد
 باألساس ىي األخيرة ىذه أف في يكمف بينيما الفرؽ أف يبقى السريع، النمك ذات مدف كأ الكالية
 )ة.مجالي برامج ىي العمراني التكجيو مخططات بينما إضافية، ميزانية عمى تعتمد مالية برامج
 (49-40، ص1992، صدكؽ رعم

 المؤقت العمراني المخطط :(PUP) 
 كلقد ،المكجو عمرافال بمخططات المعنية غير الصغيرة السكانية كالمراكز المدف كيخص

 غاية إلى أيضا بيا العمؿ استمر الثمانينات،حيث كبداية السبعينات نياية مع األداة ىذه ظيرت
 األمر عمى الحضرية لمتجمعات المستقبمي التكسع بتحديد أساسا المخطط ىذا كيعني، 1990
 كيتـ ،كخدمات كمرافؽ سكف مف السكاف احتياجات مف انطالقا سنكات، 5 حدكد في أم القريب

 .الكصية الكالية قبؿ مف عميو المصادقة
 كالعمراف السكف كزارة عف /PU2 74كرقـ PU2/75 -1427  رقـ التعميمية حددت كلقد

 ىذا كيحدد، ذكرنا كما الصغيرة لمبمديات بالنسبة الحضرم لمتخطيط كأداة المؤقت عمرانيال مخطط
 تحديد مع المتكسط المدل عمى العمراني لمتجمع بالنسبة العمراني التكسع نطاقات المخطط
 .كالخدمات بالمرافؽ المعنية الرئيسية المناطؽ
 المحيط تحديد في التقنية، كالييئة المحميف المسكليف المساعدة كالمبادئ الشركط عف أما
 (177p ،op. cit ،Zucchelli Alberto-118) :فيي المؤقت العمراني

 .الفالحية األراضي عمى الحفاظ-  
 .سنة 15-10 مدل عمى لمتعمير القابمة األراضي حساب  -

 .المباني عمك تحديد- 
 .ساكف لكؿ بالنسبة الكحدكية المساحات تحديد- 
 .كاألحياء الجكارية الكحدات عبر كمتناسقة منسجمة كحدات عبر المساكف تنظيـ- 
 (.إرتفافات) لميياكؿ بالنسبة ركاقات تخصيص- 
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 .الصناعية لمنشاطات بالنسبة أراضي تخصيص- 
 :فيي (المحيط) المخطط ىذا عمى المصادقة إجراءات عف أما

 إبداء قصد الكالية إلى ليرسؿ مؤقت عمراني محيط بإنشاء إقتراح التقنية كالييئة البمدية تعد- 
 .الرأم

 .عميو المكافقة أك بالرفض المشركع حكؿ آرائيا إبداء قبؿ شيريف الكالية لدل- 
 .عميو مصادؽ المشركع ذلؾ يعتبر القانكنية المدة خالؿ ردا البمدية تتمقى لـ إذا- 
 دقيقة كالتكجييات لألىداؼ التحديد عمى يعتمد المؤقت المحيط أك المخطط ىذا إلى نشير أف يجب

 مرسـك ظيكر أف كما، االعتبار بعيف تؤخذ أف يجب التي المستقبمية كالتكجييات اآلتية لمكضعية
 بمديات عبر (المحيط )المخطط ىذا تحديد في دفعا أعطى قد 1975 سنة العقارية االحتياجات

 p77،1980،Publcation du Centre National d’Etudes et de Recherches)الكطف

pour l’Aménagement du Territoire) ، لى نشير  1023 نحك اعتمد 1980 غاية كا 
 .84-80ة الرباعي الخطة في مخطط 230 كبرمج الكطني، المستكل عمى مخطط

 (Non-Aedificandi) لمتعمير قابؿ غير إرتقاؽ بشريط يحاط المؤقت المخطط أف كما
 التعمير اجتناب بغرض المخطط، بيذا معنى عمراني تجمع كؿ خصكصية حسب العرض متغيرة

 .لمتعمير المييأة المنطقة حكؿ العشكائي
 باإلحتياطات معنية بمدية 1184 مجمؿ كمف 1979 كحتى أنو السياؽ ىذا في أيضا نشير

 كالصالح الييئات كؿ عمى معتمديف برمجتو تـ مؤقت عمراني مخطط 934 مف أكثر فإف العقارية
  p  91).التعمير مجاؿ في المختصة الدراسات المكاتب أيضا خالؿ كمف ،باألمر المعنية التقنية

،op.cit ،Marc Cote) 
 عمراني مخطط 42 فقط ىناؾ بينما عمييا، المصادقة تمت مؤقت مخطط 534 فإف كىكذا

 اإلعداد إجراءات في الشديد البطء كبير حد إلى يعكس كىذا، مبرمج243 ضمف مف أنجز مكجو
 ىذه إرجاع كيمكف كما ،اقتصاديا مجدية كغير بالستاتيكية المخططات ىذه كاتصاؼ كالمصادقة،
 : رئيسية أسباب ثالث إلى رحماني شريؼ حسب الكضعية
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 كطني مخطط غياب منيا كخاصة البعيد المدل عمى حقيقية التعمير لألدكات فعمي غياب -1
 .الجيكية كالمخططات اإلقميمية لمتييئة

نجازىا المخططات ىذه تفعيؿ ميكانيزمات غياب -2  .ميدانيا كا 
 ؼبالري محدكديتو عالقات إلى النظر دكف فحسب المدينة إلى مكجو التعمير مخطط -3
 .(p،op.cit ،Cherif Rahmani 111-111)(الريفية اليجرة ) 

 غاية إلى المؤقت كالمحيط المكجو العمراني المخطط مف بكؿ العمؿ قمنا كما كتكاصؿ
 عمى المصادقة تمت كبالتالي 90/29 كقانكف الجديدة كالتعمير التييئةأدكات  كظيكر 1990
 .الفترة تمؾ في معظميا
 الجديدة الحضرية السكنية المناطق ::(ZHUN) 

، السكف مف السكانية الحاجات لتزايد كاستجابة ظيرت حيث ،1975 سنة األداة ىذه ظيرت لقد
 كؿ بيف مشترؾ لعمؿ تستجيب أف يجب كما الحضرم المجاؿ لتخطيط كتطبيقية تقنية أداة كىي

 .كالبناء كالسكف التعمير حقؿ في الفاعميف
 إنشاء إلجراءات المحددة 19/02/1975بتاريخ  355 رقـ الكزارية التعميمية عبر جاءت كما
 191p ،op. cit).08/03/1976:  515رقـ  ك21/12/1975: 2015 كرقـ الحضرية المناطؽ

،Zucchelli Alberto) 
 الحضرية كالسياسة التخطيط أدكات بطئ أحدثو الذم الفراغ لتممئ جاءت المناطؽ ىذه إف
 مسكف  400 إلستعاب مكجو السكني المشركع كاف إذا اختياريا كتنشئ ،الفترة تمؾ خالؿ المعتمدة
جباريا ،فما فكؽ  العديد جعؿ ما كىك ،أك أكثر سكنية كحدة 1000 ؿ مخصص المشركع كاف إذا كا 

 إطار في المنجزة الكحدات عدد قدر كقد،  العممية ىذه مف تستفيد كالمتكسطة الصغيرة المدف مف
 . (71 ص ،2004،تيجانيال بشير)جماعي سكف مميكف 1990 غاية إلى العممية ىذه

تتمركز كثافة ىذه المناطؽ السكنية الحضرية الجديدة باألخص في المدف الكبرل المتركبكلية 
مثؿ: مدينة الجزائر، كىراف، قسنطينة، عنابة، ثـ تأتي المدف المتكسطة الحجـ في الدرجة الثانية 

يزم مثؿ: تممساف، سيدم بمعباس، الشمؼ، معسكر، سعيدة، مستغانـ، تيارت، المسيمة، البميدة، ت
كزك، بجاية، ميمة، جيجؿ، باتنة، سكؽ أىراس، بسكرة...الخ، ثـ تمييا مدف اخرل في المرتبة الثالثة 



 الفصل الرابع

 التعمير والسياسات الحضرية في الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة 

 

111 

 

مثؿ: خميس مميانة، مغنية، سبدك، الغزكات، بني صاؼ، الرمشي، سيؽ، المحمدية، فرندة، كادم 
صالح، تميالت، عيف الدفمى، سدراتو، تندكؼ، بشار، أدرار، كرقمة، غرداية، األغكاط، عيف 

 تمنراست كغيرىا.
كما يالحظ أف أكبر ىذه المناطؽ السكنية الحضرية أخذت مكاطنيا في المدف الكبرل بسبب 
االنفجار السكاني الذم تشيده ىذه المدف؛ إذ نجد أف بعض ىذه المناطؽ السكنية يضـ ما بيف 

مرجع سابؽ،  فكزم بكدقة، )سكف، كما ىك الحاؿ في مدينة الجزائر ككىراف. 10000إلى  6000
 (19ص 

ف نجحت ىذه الكسيمة العمرانية العمكمية في تكفير السكف الجماعي كحؿ جزء ميـ مف  كا 
أزمة السكف في البالد، زيادة عمى التحكـ في التكسع العمراني المنظـ؛ فإنيا لـ تنجك مف 

الضركرية االنتقادات حكؿ نقائصيا فيما يتعمؽ بإخفاقيا في تكفير جميع اليياكؿ كالتجييزات 
لسكانيا؛ حيث ال تزاؿ ىذه المناطؽ السكنية الحضرية المتكاجدة بحكاؼ المدف عبارة عف مراقد 
لمسكاف فقط، كتعتمد اعتمادا كميا عمى الخدمات كالتجييزات المتكاجدة في مراكز المدف التي أنشئت 

د إلى الكعاء العقارم بيا كيعاني سكانيا مف مشكؿ النقؿ في رحمة العمؿ اليكمية، كما كجو االنتقا
الذم أقيمت فيو ىذه المناطؽ السكنية كالذم اقتطع في أكثر الحاالت مف األراضي الفالحية 

 الخصبة.
كقد أنجزت جميع ىذه المناطؽ السكنية في إطار المخططات االقتصادية الكطنية أك 

الحككمية المسخرة المخططات الكالية كالمخططات البمدية لمتنمية مف جراء االعتمادات المالية 
لقطاع السكف، تمت جميع العمميات العمرانية في ىذا المجاؿ بكاسطة الصندكؽ الكطني لمتييئة 

، الذم تتكالىا الدراسات التقنية، أما اإلنجاز فقد تكلتو عدة شركات كمؤسسات كطنية لمبناء االقميمية
القطاع الخاص الكطني كاألجنبي مثؿ: الشركة الكطنية ألشغاؿ السكف كالبناء كغيرىا، كلـ يشارؾ 

في اإلنجاز إال بنسب ضئيمة مثؿ المناطؽ السكنية التي أنجزت مف طرؼ شركة "حسناكم" بػ: 
سيدم بمعباس، كبعض مشاريع البناء األخرل التي تكلت إنجازىا شركات في إطار الشراكة مع 

 (111p ،op. cit ،Zucchelli Alberto) شركات البناء العمكمية.
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  التحصيصاتالتجزئة أو: 
 العمراني النسيج مع كالمنسجـ المنظـ الفردم الحضرم السكف تكفير إلى األداة ىذه كتيدؼ

كالمدمج ضمف مخططات التكجيو كالتييئة العمرانية ُتعرَّؼ بالتجزئة، التي تقـك البمديات كككاالتيا 
الفردم في إطار البناء األفقي العقارية بتييئتيا كاإلشراؼ عمى إنجازىا مف أجؿ تكفير السكف 

 المعركؼ بالبناء الفردم أك الذاتي.
المقررة كالمييأة في التجزئة مف طرؼ البمدية  األرض قطعة شراءمف  المستفيد يتكلى أف عمى

 مف مسممة بناء كرخصة الشركط دفتر اعتمادا عمى أك ككاالتيا العقارية ببناء سكنيـ بشكؿ مستقؿ
كمقاييس اليندسة المعمارية  كارتفاعو لمسكف الخارجي المظير لو تحدد حيث التعمير، مديرية قبؿ

كقد ساىـ نمط التجزئة في تكفير  ،إلخ...كعالمشر  كاستخداـ اإلنجاز كمدةالمتطمبة في السكف ، 
السكف الفردم الحضرم المنظـ بشكؿ مممكس في مختمؼ أرجاء البالد؛ إذ يشير الديكاف الكطني 

 ما سكنية كحدة مميكف 1.5 يقارب ما ئقو المتعمقة بمكضكع السكف عف إنجازلإلحصائيات في كثا
 (p،op.cit ،Cherif Rahmani 111-119).1992 ك 1966 بيف

 النشاطات ومناطق الصناعية المناطق (ZI-ZAC): 
 البنية مف ميما جزءا أصبحت إذا الحضرييف كالتخطيط بالتييئة الخاصة األدكات مف تعتبر حيث

 عمى كجكد إنشائيا في كيشترط ،كمراكزىا أحجاميا اختالؼ عمى الجزائرية المدف لمعظـ العمرانية
أما مف حيث ،أكثر أك عمؿ منصب 1000 تكفير عمى قادرة ةصناعي كحدات (05) خمس األقؿ

المساحة المخصصة لممناطؽ الصناعية في الجزائر فيي متفاكتة كتتراكح عمكما في المناطؽ 
 .ىكتار2000 ك 50 مابيف تالصناعية التي ُأنجز 

خالؿ  المناطؽ ىذه عدد كصؿ حيث العمرانية، المخططات ضمف الصناعية المناطؽ ىذه كتندمج
 ،2004،تيجانيال بشير)صناعية منطقة 120 حدكد إلى 1990 إلى غاية 1966الفترة ما بيف 

 .(74-72ص
 كتأثيراتيا كالمتابعة التسيير في عديدة كصعاب مشاكؿ تعاني أصبحت المناطؽ ىذه أف إال

 عف التكقؼ إلى العمكمية بالسمطات دفع ما كىذا سكاء، حد عمى كالبيئة العمراني النسيج عمى
 .الممكنة الصيغ بأحسف المكجكدة المناطؽ تسيير عمى كاإلقتصاد أخرل، مناطؽ برمجة
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 في كتدمج كالمتكسطة الصغيرة لمصناعات مخصصة مناطؽ فيي النشاطات مناطؽ أما
 إضافة ىذا كالتعمير، التييئة أدكات ضمف تبرمج كما ،المناسبة كالمراكز الحضرية المناطؽ إطار
 بخصكصيا التدابير نفس إتخاد إلى دعى مما الصناعية، المناطؽ مصير نفس الفت ككنيا إلى
 .الصناعية لممناطؽ بالنسبة الشأف ىك كما

 :1990 غاية إلىوالتعمير  التهيئة ألدوات حوصمة / 2.4
 الحضرم التخطيط مجاؿ في االستقالؿ ذمن دتجك  التي األدكات جؿ أف البداية مند نشير

 السالفة األدكاتك  تمؾ المخططات  أف كما الجديدة األدكات كظيكر ، 1990 سنة بيا العمؿ انتيى
 النيج خالؿ مف لمبالد كاالقتصادم االجتماعي النظاـ ميزت سياسة شمكلية عف تعبيرا كانت الذكر

 الكاقع في ىي الميداف في ترجـت التي السياسات فكؿ كبالتالي كمي، تخطيط عمى القائـ االشتراكي
 بمفيكميا التنمية أىداؼ تحديد في المخطط يعتمد مجتمع كمشركع شاممة سياسة عف تعبير

 كالتنمية المستدامة. الحضرية التنمية ذلؾ في بما الكاسع،
 ؟ة حضريال التنمية عمى كأثرىا األدكات تمؾ خصائص ىي فما-

 االحتياجات كؿ تحقيؽ في كبير دكرا البمدية العقارية باإلحتياطات الخاص القانكف لعب لقد* 
 المضاربات في البمديات لدل حقيقي احتكار بالتالي كشكمت كالتعمير، بالبناء الخاصة العقارية
 بيف ما تطبيقاتيا أكج إلى ككصمت، الخكاص األراضي تأميـ مع خاصة بالبناء الخاصة العقارية

 مياميا مف جزئيا حكلت أنيا ىك العقارية اإلحتياطات ىذه يميز ما لكف ،1988 ك 1980
 .المعمنة كأىدافيا األصمية

 خاصة كالعقالني، العممي الحضرم كالتخطيط التييئة عمميات عرقمت العقارية اإلحتياطات* 
 .(CADAT) المختصة  الييئات

     (ETAU-ECOTEC-COMEDOR) التعمير ميداف في كالتجارب كالمناىج التصكرات تعدد* 
 قاعدة دكف السكاف احتياجات تحديد عمى تعتمد (PUD) المكجو العمراني المخطط أىداؼ إف* 

 .تحقؽ
 .السكاف حركية ككذا الحضرية الديناميكية المخططات ىذه أىممت *
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 ديناميكية إلى النظر دكف البمدية الرئيسية التجمعات تقنيف عمى المخططات ىذه فقط اقتصرت *
 .التجمع عمى كأثرىا البمدية إقميـ
 .العقارية اإلحتياطات إلنشاء مساعدة أداة ىك المؤقت العمراني المخطط *
 فقط المخططات ىذه نصؼ لكف العمراني أك المكجو المخطط أدكاتي شممتيا البمديات معظـ *

 .عميو المصادقة تمت
 51) التييئة بإجراءات المعنية الكحيدة األداة كانت 1965 سنة المنشأة الصناعية المناطؽ * 
 (.تييئتيا تمت ق 10000 عبر صناعية نطقةم
 .النشاطات مناطؽ إنشاء أجؿ مف التحصيصات إنشاء بإجراءات البمديات قامت 1974 بعد  *
 كتعتمد المعنية الكالية كصاية تحت 1975 سنة المنشأة (ZHUN) الجديدة الحضرية المناطؽ *

 تمت مسكف 660000 عمى تحتكل حضرية منطقة 256 أف نذكر ،حضرية تييئة  دراسة عمى
 .كميا تنجز لـ لكف مدينة 180 عبر إقتراىا

 إعادة بغرض العمراني النسيج في التدخؿ قصد إعدادىا تـ يةذالتنفي الدراسات مف العديد إف *
 .الكاقع أرض عمى معظميا تنفيذ يتـ لـ كلكف تجديدىا أك ىيكمتيا أك تييئتيا

 قبؿ مف 500000 كتعكد البمديات قبؿ مف الخاص لمبناء حصة 600000 نحك أنشئ *
 91p-91)(.عمكمية إنارة – شبكات -طرؽ )التييئة إنعداـ مف تشكك معظميا في كلكف ،الخكاص

،op.cit  ،Toufik Guerroudj) 
 الحضرم، كالتخطيط التعمير ميداف في الجزائر استقالؿ زمف مف عقكد لثالث السمكؾ ىذا

 :منيا حال تالقى لـ التي الجديدة الحضرية المشاكؿ مف جممة ميزة
 كالعمراني الحضرم النمك في التحكـ في (األدكات)قدرتيا عدـ.  
 لممدف العشكائي التكسع.  
 الحضرية األنسجة مف العديد انييار.  
 الريفي النزكح ظاىرة كتفاقـ الحضرية المشاكؿ مف العديد بركز.  
 ةيالفالح لألراضي المفرط االستغالؿ . 
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 :1990 منذ جديدة حضرية سياسة إلى والحاجة الجزائرية المدينة أزمة / 3.4
 المعيشة مستكل تحسيف يحقؽ بما البالد تنمية بعث عمى االستقالؿ منذ الجزائر عممت لقد
 الحياة في كبرل تحكالت عشريات ثالث مدل عمى حققت كىكذا ،كالخدمات كالصحة كالتعميـ
 ككاف ،الجزائرم المجتمع كتحكؿ االجتماعية البنية عمى كاضح بشكؿ أثرت كاالقتصادية السياسية

 التجمعات عدد تضاعفت إذ ، قياسية بمستكيات التعمير ظاىرة تزايدت أف السياسة ىذه آثار مف
 انتقؿ حيث ،الفقر مف كالتقميص كالتجييز الريفية اإلنارة سياسة كتكسعت ساكف 4000 مف ألكثر
 األسر مداخيؿ بذلؾ ليزداد  1985 في3840000 إلى  1969 سنة 810000 مف العماؿ عدد

 (91p ،op.cit  ،Toufik Guerroudj)ت.مرا 10 مف أكثر إلى الجزائرية
 نياية غاية إلى الييكمي التغير ىذا في الكبير الجانب الدكلة كتدخؿ الخطط لدكر كاف كلقد
 مع تراكمت ليا، حصر ال كنقائصا عيكبا أظير التنمية مف النمط ىذا فإف ذلؾ كمع، الثمانينات

 مرحمة 1988 أكتكبر ككاف ، 1986 سنة العالمية باألزمة الجزائر تأثرت أف بعد الثمانينات، نياية
 .المجتمع داخؿ كاالجتماعي كالسياسي االقتصادم التحكؿ في حاسمة

 عمى ىيكمية إصالحات عمى اعتماد ليبرالية سياسة اتجاه في التحكؿ مالمح بدأت كىكذا
 في الحالية التشريعات ظيرت إطار ىذا كفي، المخطط االقتصاد ذات المجتمعات مف الكثير غرار
 .العقارم كالتسيير كالتعمير التييئة ميداف

 المدينة عف الحديث بنا يجدر ، الجديدة الحضرية السياسة ىذه إلى التطرؽ بؿق لكف
  ؟ مدننا إلييا آلت التي الكضعية ىي فما - : كأزماتيا الجزائرية

 األكجو؟ متعددة األزمة ىذه مظاىر ىي ما-             
 الجزائرية المدينة أزمة: 

 المجاؿ إنيا ،المستكيات متعددة مجتمع أزمة الكاقع في ىي الجزائرية المدينة أزمة إف
 أيضا إنيا ،كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية األزمات كؿ فيو تقاطعت الذم كالحضارم الفيزيقي
 االستجابة منطمؽ مف الجزائرية المدينة بتنمية لمنيكض المحاكالت فشؿ فيو تمثمت الذم اإلطار

 بالنسبة سكاء المالحظة األزمة مرحمة إلى كصمنا أننا إال اإلجتماعية، لالحتياجات المتكاصمة
 مقاربتنا تكف لـ كبالتالي ، الجزائرية المدينة خصكصية جيدا ـنفي لـ ألننا ربما كالعاـ، لمخاص
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 إلى افتقدت بالمدينة أحيطت التي الدراسات أف بمعنى ،كالتحميؿ الفيـ مف الكافي بالقدر لممدينة
 الكاقع تحميؿ ك فيـ في المتميز اإلسياـ،  (911op.cit.p ،Marc Cote)النظرية الكحدة

 الدراسات ىذه فإف أخرل جية مف ،المختمفة الحضرية كالمشكالت اإلجتماعية كالحياة الحضرم
 المتغيرات كتشابؾ الظكاىر تعقد مقابؿ في الجانبية كالتدخالت الجزئية بالحمكؿ اتسمت

 .اإليككلكجية
 الحياة عمى آثارىا ىي كما ؟ الجزائرية المدف في األزمة ىذه مظاىر ىي ما لكف -

 اإلجتماعية؟
 ؟ العالـ مدف مف غيرىا دكف مدننا في تنحصر أشكاليا بمختمؼ األزمة كىؿ -

 أساسيتيف زاكيتيف مف إلييا ننظر أف البد بجانال ىذا مف الجزائرية المدينة أزمة عف لمحديث
 :مستكل مف أكثر عمى الباطكليجية كاألعراض الحضارية المشكالت كؿ تقاطع محكرم تشكالف
 المدينة محيط عبر المتكازف غير العمراني الحضرم ك التكسع :الفيزيقي المستوى عمى أ/

 صناعية كمناطؽ سكنية مشاريع إقامة أجؿ مف فالحية أراض اقتطعت حيث ،الفالحية كاألراضي
 جية مف التصنيع سياسة كتجسيد جية ، مف كالمرافؽ السكف مف اإلجتماعية اإلحتياجات لمكاجية

 في العمراني التكسع اجتاحيا التي الفالحية األراضي مساحة قدرت المثاؿ سبيؿ فعمى ،ثانية
 أم ،(61ص ،2000،التجاني بشير)ىكتار 150000 نحك 1992 ك 1962 مابيف في الجزائر
 صناعية، مناطؽ سكنات،) المنظـ التكسع أشكاؿ كؿ شممت سنكيا ىكتار 5000 بمعدؿ
 كالمراكز الدكائر تركت بينما العشكائية، كاألحياء المساكف بيا كنعني المنظـ غير أك( إلخ...منشآت
 نطاؽ خارج العالـ، في التعمير أشكاؿ كؿ في المعيكد غير عمى القديـ العمراني النسيج أم كالنكاة

 .كاالندثار كاالنييار لإلىماؿ عرضة جعميا مما المطبقة السياسات ك التدخالت
 تـ كعينة العاصمة الجزائر مستكل عمى اإلحصائيات دلت حيث ،لألراضي المفرط االستيالؾ-

 إطار في المستيمكة المساحات قدرت كما، 1990 منذ الفالحية االراضي مف ق 1550 استيالؾ
 التجاني بشير)ىكتار 25000 نحك 1985 ك 1967 بيف ما الفترة في الحككمية السكنية البرامج

 حكالي أف بسكرة بمدينة الصناعية المنطقة إلنجاز بالنسبة المثاؿ سبيؿ عمى)، (62ص ،2000،
 (p93،2002،Daniel dubost )بساتيف النخيؿ خاصة.( الزراعية األراضي مف ق 200
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 مف كثير في تكصؼ جعميا مما المنجزة، كالبناء التعمير لسياسات اإلدماجي البعد انعداـ- 
 ك المختمفة التقنية كاتبلمش افتقارىا جانب إلى، (citée dortoirs) لمنـك مراقد انيا عمى األحياء

 .الضركرية الخدمات
 كالجمالية الكظيفية األىداؼ بتحقيؽ الكفيمة المتجانسة كالعمرانية المعمارية النظرة انعداـ-

 .مستقبمي بعد إطار في كالخدماتية
 لممدينة الفعمي الكاقع عف تعبر ال أدكات عمى (األكلى السنكات خاصة)كفاءات عمى االعتماد- 

 .االجتماعية ك ثقافية السكسيك بمككناتيا الجزائرية
 .كاإلنجاز التصميـ بيف الكاضحة القطيعة ك المدينة لكاقع الشاممة النظرة غياب- 

 : تمثؿ في :الحضرية والحياة االجتماعي المستوى عمى/ب
 .الحضرية الحياة مع تكيؼ عمى كالجماعات األفراد قدرة عدـ- 
 .العمراني المجاؿ إزاء الالمباالة ك الفردية النزعة استفعاؿ ك القيـ تراجع- 
 الفقر، العالية، الكثافة) الباطكلكجية المظاىر ك األمراض تفشيك   الحضرية الحياة إطار انييار - 

 (.الخ...ماألسر  التفكؾ اإلنحراؼ، البطالة، العنؼ، ،تمكثال التسكؿ،
 .الكبرل لممدف بالنسبة خاصة النقؿ أزمة- 
 .الشغؿ أزمة ازدياد ك البطالة حجـ ازدياد- 
    مف المسكف شغؿ معدؿ ارتفع حيث كالطمب العرض بيف التكازف اختالؿ بفعؿ السكف أزمة- 

 (64ص ،2000، التجاني بشير ).1987 سنة 8.5 إلى 1966 سنة 5115
 السمطات فشؿ الكاقع في تعكس الجزائرية، المدينة أزمة فييا تتجمى التي المظاىر كىذه
 تتميز المقدمة الحمكؿ أف جميا اتضح حيث ك المناسبة، كالسياسات الحمكؿ كضع في العمكمية
 تخطيط يراعى لـ إذا مستقبال فأكثر أكثر لمتفاقـ مرشحة زمةاأل ىذه إف ،كالعشكائية بالظرفية
 .الحسنة الكجية تكجيييا ك الحضرية البيئات في لمتحكـ األمثؿ الميداف باعتباره كالبدائؿ الحمكؿ

 : يمي فيما رصدىا فيمكف المتعددة األزمة ىذه كمصادر خمفيات عف أما
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 : الهجرة و الديمغرافي النمو ظاهرة/ 1  
 في السمطات غـر أ ما كىك متدىكرا، كاقتصاديا اجتماعيا إرثا 1962 سنة نفسيا الجزائر كجدت لقد
 مقابؿ في األساسية، اإلجتماعية المطالب تكفير عمى تعتمد كاضحة أكلكيات كضع عمى الفترة تمؾ
 فإف (خاصة الميمشة) الجزائرية األقاليـ مف الكثير عبر كالبطالة كالجيؿ الفقر تنامي كأماـ ذلؾ

 الضركرية كالخدمات المرافؽ عمى تتكفر أنيا اعتبار عمى لمسكاف اآلمف المالذ أصبحت المدف
 . المعيشة مستكل كتحسيف الشغؿ إمكانيات إلى إضافة

 األرياؼ لسكاف ليا نظير ال ىجرة بحركة تميز الريفي النزكح مف جديد عيد بدأ كىكذا
 النمك مف مرحمة معيا كبدأت ، الجاذبة الحضرية كالمراكز المدف اتجاه في الطاردة كالمناطؽ
 ، جية مف بأكممو الجزائرم لممجتمع بالنسبة متميزة كظاىرة (كاليجرة الكالدات) المزدكج الديمغرافي

 .خاص بشكؿ الحضرية كالتجمعات المدف سكاف نمك ك
 1987ك 1966 بيف ما كصؿ حيث ،االستقالؿ بعد المدف نحك النزكح مف جديد نكع برز ك

 في ليرتفع مياجر، 40000 نحك إلى 1970 ك 1968 بيف كما سنكيا، نازح 17000حدكد إلى
 سجؿ ك نازح، 80000 إلى التصنيع سياسة تطبيؽ مع تزامنا(  (1970-1973السبعينات أكائؿ
 111p،op.cit.،Cherif-111).المدف إتجاه في نازح مميكف1.7 -1977 ك 1966 بيف فيما

Rahmani) 
 % 3.2 بمعدؿ كاف سمميا ك مستكياتيا اختالؼ عمى لممدف السكاني النمك فإف بالتالي ك

 بيف فيما % 5.25 إلى لينتقؿ 1971-1969 فترة في % 3.4ك 1969ك 1966 بيف ما
 في كالمقدر الجزائر في المالحظ الطبيعي النمك معدؿ كبير بشكؿ تجاكز أنو أم 1974 -1972

 (65ص ،2000، التجاني بشير ). %3.2 بنحك الحقبة تمؾ
 :إلى الظاىرة ىذه كالدارسيف الباحثيف معظـ يرجع ك

 .أحداث مف بو مر كما الجزائرم بالريؼ المرتبطة :التاريخية العكامؿ 1-
 .الكفيات في كانخفاض لممكاليد متميز ارتفاع خالؿ مف: الديمغرافية العكامؿ 2-
 .التصنيع كسياسة األخرل القطاعات كنمك الفالحي القطاع تيميش عبر :االقتصادية العكامؿ 3-
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 الكتيرة نفس عمى الثمانينات ك السبعينات سنكات في الديمغرافي النمك ىذا تكاصؿ كلقد
 ظاىرة إلى المجاؿ ليفتح الحالية، األلفية بداية ك التسعينات عشرية في محسكس بشكؿ ليتقيقر
 المدف نمك ظاىرة مع لتتفاعؿ الريفي، كالنزكح كالالأمف األزمة سنكات كبير بشكؿ برزت متميزة

 % 3.06 -1987ك 1977 مابيف نمك معدؿ سجؿ أف بعد كىكذا، أخص كجو عمى كالتعمير
 آخر في 2.15 % إلى المعدؿ ىذا ليتراجع، 1977ك 1966 بيف فيما 3.21 %إلى كصؿ بعدما

 . 1998  سنة كالسكاف لمسكف إحصاء
 ب قدر معدؿ 1/1/2000في سجؿ فمقد دائما، لإلحصاء الكطني الديكاف تقديرات حسب ك  

 بطبيعة ىذا نتج كقد االستقالؿ، مند بالكطف المسجمة المعدالت أضعؼ مف يعد كالذم %  2.1
 الريفية المناطؽ كضعية إلى إضافة الجزائرم، المجتمع التي مست العامة األزمة عف الحاؿ

 في جديدة ىجرة حركة إلى كثيرة بأفكاج دلأ األمر الذم األمف، كانعداـ الالستقرار كحالة الميمشة
 كتشكيو القصديرية األحياء كانتشار كالنمك الحضرم السكانية الكثافة ارتفاع إلى أدت ،المدف اتجاه

 .المدف داخؿ الباطكلكجية اإلجتماعية المظاىر أنكاع شتى ك كالبطالة ،المدينة
 :والتحضر التعمير ظاهرة /2

 أم مف أكثر أصبح مالجزائر  المجتمع أف إال الريفية، ثكرتو كجذكر الفالحية أصكلو مف الرغـ عمى
 كؿ مع الحضرية، كالتجمعات بالمدف لمتمركز مستمرة نزعة كذ أم (حضريا)مجتمعنا مضى كقت
 .األكجو متعددة عكسية آثار مف الظاىرة ىذه تحممو ما

 سمبي اتجاه في كانعكاساتيا نقميا بكؿ اتجيت الجزائر في التعمير ظاىرة أف يبدك لكف
 زماـ األحياف مف كثير في كفقدت ميداف في العمكمية السمطات كتدخالت قدرات حتى تجاكزت
 %5 يتجاكز ال 1830 سنة الحضر سكاف عدد كاف أف بعد كىكذا، مسارىا في كالتحكـ السيطرة
 كفي االستقالؿ بعد لتقفز ،1954 سنة27.42% ثـ  18.6%إلى العشريف القرف بداية مع كصؿ
  % 49.82ك 1977 سنة 40.36 %ثـ 31.54% إلى 1966 سنة كالسكاف لمسكف إحصاء أكؿ
 الكطني ديكافب الحس 1998 سنة إحصاء آخر في كبمغ، (911p ،Marc Cote)1987سنة

 ( 2010سنة نسمة مميكف 40.5 نحك الجزائر سكاف يصؿ أف المتكقع مف)57.3% نحك لإلحصاء
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 ، سنة 30 خالؿ مرات 5 حجميا تضاعؼ الجزائرية المدف مف العديد فإف أخرل جية مف
 نمطا كأنتجت ،(الككلكنيالي )القديـ العمراني اإلطار مع كظيفية غير قطيعة بإحداث دكما كتميزت
 .كالجديد القديـ النسيج متناقضتيف؛ كجيتيف ذك تركيبة العمرانية البنية مف جعؿ ركتيني معماريا

 لينتج كاليجرة الديمكغرافي النمك تأثير تحت أشكالو بشتى العمراني التكسع ىذا تكاصؿ كما
 1966 سنة 95 مف عددىا انتقؿ الصدد ىذا كفي ،ككثافة حجما مدنا كتتطكر سكانية تجمعات

 عف تعدادىا يزيد التي المدف سكاف عدد كليتجاكز ، 1987 ةسن 447ك 1977 سنة 211 إلى
 إلى 50-1000 ذات المدف كقفزت ،1977 سنة فقط8  كانت بعدما مدينة 16 إلى 100.000

 .(22فكزم بكدقة، مرجع سابؽ، ص)16كانت بعدما مدينة 26
 في المعدالت أعمى مف كىك %57.3 -1998 سنة الجزائر في التعمير معدؿ أصبح كىكذا

 الريفية األصكؿ إلى باألساس ترجع الظاىرة ىذه نشأة ظركؼ فإف ذلؾ مقابؿ في، العربي المغرب
 الريفية األصكؿ ذكا المدف سكاف مف 70%إلى 30 أف حيث المجتمع، ميز الذم الريفي كالنزكح

 -ريؼ )مباشرة إما تتككف الظاىرة ىذه أف العمـ مع ، (911p ،Marc Cote)خارجيا كلدكا أم
 التكيؼ عمى مساعدة صغيرة كتجمعات بمراكز يسمى ما عبر تدريجيا أم مباشرة، غير أك (مدينة

 .المدينة إلى االنتقاؿ قبؿ كاالنسجاـ
 لقرل السريع التطكر إلى السكاني، النمك إلى باإلضافة الجزائر في التعمير ظاىرة كترجع

 كتجمعات ،اإلستقالؿ بعد ما أحياء أك عسكرية تجمعات كأخرل ككلكنيالية كقرل تقميدية جبمية
 المدينة خصكصيات تحمؿ ال تقريبا ككميا ،االشتراكية القرل غرار عمى الحديثة النشأة ذات سكانية

 إلى النسيج ىذا ترجمت السائد المعيشة كنمط كالعمرانية المعمارية أنماطيا إف بؿ ذاتيا حد في
 (911p ،Marc Cote ).متميزة عمرانية ظاىرة

 ما يتراكح السكاف مف عدد عمى تحتكم تجمعات حدكد في يبدأ الحضرم السمـ مستكل إف
 ،عمكمي مرفؽ ثالثكف كحكالي التجارية المحالت مف مئة نحك إلى إضافة ،ساكف6000 أك بيف
 أما ،الثمانينات نياية مع 200 ب المستكل ىذا مف الحضرية التجمعات قدرت اإلطار ىذا كفي

 في عاؿ مستكل ذات مدف كىي ساكف80000 ك 30000 مابيف سكانيا فيتراكح المتكسطة المدف
 سنة كالية مقرات ظيكر في القعدة كانت التي المدف كىي ،جيكم دكر تمعب كتكاد الخدمات مجاؿ
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 كبرج أىراس لسكؽ 1984 سنة أك ،...قالمة جيجؿ تبسة، مسيمة، بسكرة، غرار عمى 1974
 بيف الكاسطة دكر تمعب ك الكبرل، المدف اتجاه في حاليا تمتد المدف كىذه،  سكؼ ككاد بكعريج
 .. ..باتنة، سكيكدة،سطيؼ،معسكر ،تممساف غرار عمى الكطف عبر اإلقميمية الجيات
 في المدف كؿ حكليا كتتييكؿ "كعنابة قسنطينة،  كىراف" :كىي متركبكلية مدف ثالث تأتي ثـ
 فييا تتركز ككطنية جيكية عاصمة الكقت نفس في فيي صمةاالع الجزائر أما، الجزائر شماؿ

 مف %18ك ،لمبالد الحضر سكاف مف 25% فييا تتجمع حيث كاإلقتصادية، السياسية السمطات
  (الثمانينات نياية) الياتفية االتصاالت كتيرة مف45% ك األطباء مف42%ك المضافة القيمة

  (61، ص1999 ،االجتماعيك  ماالقتصاد سمالمج)
 لسنة كالسكاف بالسكف الخاصة اإلحصائيات تشير المدف سكاف عف الحديث سياؽ كفي

 % 44 نحك الجزائر كسط تحتؿ فبينما آلخر، اإلقميـ مف االنتشار في حادا تفاكتا ىناؾ أف 1998
 كثافة الكاليات أكثر أف كما ،31 %بنحك الشرقية كالمنطقة 37% ب الغربية المنطقة تقدر منيـ
 %25( كىراف ،عنابة،الجزائرة)الثالث الساحمية، المتركبكلية المدف تضـ إذ الساحمية، الكاليات ىي
 التكجيات إلى كالباحثيف الدارسيف مف الكثير يرجعو كالذم البالد، في الحضر سكاف جممة مف

 تكافؤكالال التيميش كلد مما الداخمية ناطؽمال مف غيرىا دكف المناطؽ ىذه عمى المركزة االقتصادية
 .أخرل مناطؽ في

 تشير إذ الحضرية، بالشبكة تتعمؽ فيي الجزائرية المدف مالمح في لمقراءة الثانية الكجية أما
 مدينة32 منيا حضريا مركزا 597 إلى 1998 سنة كصؿ المدف عدد أف إلى المسجمة األرقاـ
  أكبرىا تعداد مدف 5 سكل 1830 سنة تكف لـ بينما نسمة، 100000 تعدادىا يفكؽ

 عاـ مدينة 115 إلى( ساكف ألؼ 100-200)المتكسطة  المدف عدد ارتفع ك، ساكف30000
 (65-63، ص1999 ،االجتماعيك  ماالقتصاد سمالمج ).1954 سنة فقط 18 مقابؿ 1987

 ،سياسية ،ثقافية ،اجتماعية ،اقتصادية، فكرية أزمة الكاقع في ىي الجزائرية المدينة كأزمة
 أننا ال لدرجة كالعاـ الخاص حديث محؿ المسألة ىذه كأصبحت كاآلفاؽ، الجكانب متعددة كحضرية
 جممة فعال تعيش مدننا أف مف كالتأكد الحالية، الحضرية األزمة لكصؼ عممية صياغة إلى تحتاج
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 تيجانيال بشير ):أىميا األزمة، عف لمحديث حقيقيا إطارا األمر نياية في تشكؿ المظاىر مف
 (70، ص2000،

 .العشكائي النمك- 
 .كالحضرية اإلجتماعية المشكالت كتعقد العالية كالكثافة الحضرم التخطيط غياب- 
 .بالمدف المحيطة كاألطراؼ الضكاحي مناطؽ تطكير- 
 .المخطط غبر الحضرم النمك- 
نتشار المدينة ترييؼ-   .األككاخ كا 
 .البيئة كتمكث البيئي التخريب- 
 .حكليا كالصراعات الحضرية األراضي إستغالؿ سكء- 
 .األساسية مقكمات عمى تتكفر ال جديدة بمدف يسمى ما إنتشار- 
 الرسمية غير النشاطات إنتشار- 
 .الخضراء كالمناطؽ المساحات عمى اإلعتماد- 

 كاقع في ىي الجزائرية المدينة أزمة أف عمى لمتأكد الحضرية الدراسات معظـ تميؿ أخرل جية مف
 منيا: األكجو متعددة لمشكالت متكاصؿ تراكـ األمر
 اإلجتماعية الخدمات في الكبير كالقصكر المخطط كغير العشكائي الحضرم النمك.  
 الحضرم العقار أحصاء في شرع الغرض ليذا) الحضرية األرض إستخداـ سكء 

 (.السكنية البرامج إنجاز قصد العقارم الكعاء لتحضير        
 اإلجتماعية كاألمراض المتخمفة األحياء ظاىرة تنامي. 
 الرسمي غير كالنشاط البطالة مشكالت . 
 أشكاليا بكؿ التمكث مستكيات تزايد. 
 التنزه كأماكف الخضراء بالمساحات االىتماـ كعدـ التقنية الشبكات انييار . 

 عكامؿ عدة إعتبار إلى تقريره في كاالجتماعي االقتصادم الكطني المجمس يذىب جيتو مف
 ):أساسية محاكر خمس حكؿ تدكر حيث بمدننا المتأزمة الكضعية ىذه تشكيؿ  في ساىمت

 (72، ص1998،االجتماعيك  ماالقتصاد طنيك ال سجمالم
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 .التنظيمية كالمصالح اإلدارات نقؿ -
 .القانكنية لألدكات الكافي التطبيؽ عدـ  -
 .المشاكؿ كمعالجة المدف تسير إجراءات تعقد -
 .العقارية كالسياسات التنظيمي اإلطار ضعؼ -
 .التأطير ضعؼ -
 .رسميال كغير السمبي السمكؾ تنامي -

 اجتماعية مشكالت فيو تراكمت مجتمع ىي الجزائر المدينة أزمة أف لنا يتضح كىكذا
دارية كبيئية كاقتصادية كحضارية نسانية كا   كىؿ الجزائر؟ عمى فقط مقتصرة األزمة ىذه ىؿ لكف ،كا 

 ؟ يعيشيا التي الكبرل التحكالت ظؿ في العالمية أبعادىا ؿلع
 

 :في الجزائرالتهيئة العمرانية أدوات  -5
يعتبر التكجيو أك التخطيط في مجاؿ التييئة العمرانية بصفة عامة كالتعمير بصفة خاصة 

الثكرة الصناعية في أسمكبا متبعا في النظاميف الرأسمالي كاالشتراكي عمى السكاء، كقد تبّيف بعد 
أكربا أف حرية التصرؼ كالتكسع العمراني الحر في المدف التي كانت تنمك بسرعة، مف جراء 
التصنيع كاليجرة الريفية المكثفة أدل إلى نكع مف الفكضى في تكسع النسيج العمراني كاستخداـ 

الفكضى العمرانية  األرض في المراكز الحضرية؛ األمر الذم جعؿ الدكؿ األكربية تضع حدا ليذه
بإخضاع التكسع الحضرم كنمك المدف إلى التخطيط العمراني، ككانت ألمانيا ىي أكؿ دكلة تقـك 
بيذه المبادرة مع نياية القرف التاسع عشر لتتبعيا انجمترا ثـ فرنسا، كباقي البمداف األكربية بنفس 

اقبة العمرانية بعد الحرب العالمية المبادرة مع بداية القرف العشريف، لتعميـ عممية التخطيط كالمر 
الثانية في مختمؼ البمداف الرأسمالية كاالشتراكية عمى السكاء، كالتركيز باألخص عمى المحافظة 
عمى البيئة الحضرية كتناسؽ عناصرىا كالتأكيد عمى تنظيـ الكظائؼ الرئيسية لممدف المتمثمة في 

زات كاليياكؿ الحضرية األساسية، كىذا كمو ضمف السكف كالعمؿ كالترفيو، كالنقؿ كغيره مف التجيي
 ،محمد عاطؼ غيثّ )سياسة الحماية كالمحافظة عمى التراث المعمارم كالطابع اليندسي لممدف.

 (180-178، ص1987
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كقد كرثت الجزائر تقنيات التعمير كتنظيـ المدف عف اإلدارة الفرنسية ليخضع تخطيط المدف 
)خاصة في المدف الكبرل كالمتكسطة( بكاسطة ط المركزم بيا فيما بعد إلى سياسة التخطي

، كىناؾ 1990مخططات التكجيو العمرانية، التي انتيى العمؿ بيا ككسائؿ التخطيط العمراني سنة 
ضعؼ أجيزة تسيير  عدة أسباب يمكف أف يعمؿ بيا فشؿ تطبيؽ ىذه المخططات العمرانية منيا:

كطغياف القرار السياسي كالعاطفي عمى النظرة  ،يةالمدف كالنسيج العمراني بصفة عامة مف ج
 التقنية كالمعمارية عمى المستكل المحمي مف جية ثانية.

كقد أدل انعداـ العقالنية في التسيير الحضرم كاستخدامو لممجاؿ في تبذير مفرط في 
تشار األراضي المحاذية لممدف، كسكء استعماؿ لممجاؿ كتجاىؿ تكجييات المخططات العمرانية كان

األحياء العشكائية كفقداف المساحات المخصصة لمتجييزات كالمرافؽ العامة التي حكلت ألغراض 
شخصية كبناء السكف الفرد، كقد كصمت درجة الجيؿ المعمارم أك فقداف الضمير الحضارم 

مف  تإلى اقتطاع مساحا ببعض أصحاب القرار عمى المستكل المحمي بعض المجالس المنتخبة
لعمكمية لبناء السكف الفردم كقصة حديقة العثمانية بكىراف التي ُبتر جزء منيا ليذا الحدائؽ ا

الغرض ال تزاؿ عالقة باألذىاف إلى يكمنا ىذا، كاكتساح االسمنت لالماكف األثرية، كما كقع في 
 (32-29اسماعيؿ قيرة ، مرجع سابؽ ، ص )مدينة المنصكرة األثرية بتممساف كغيرىا.

كقد ُبدلت مخططات التكجيو العمرانية ككسائؿ لمتخطيط العمراني بالجزائر بكسائؿ جديدة منذ 
، ُتعَرؼ بمخططات التييئة كالتعمير كمخططات استخداـ األراضي )شغؿ األراضي(  1990سنة 
يا الكسائؿ المستعممة ليس ف السبب في الفكضى التي حمت بالنسيج العمراني كتكسع المدف سبباكك
 (184الياس شرفة ، مرجع سابؽ، ) ذىا.منف

ير يتـ مف أسفؿ أك نالحظ أف انتياؾ المخططات التكجييية لمتييئة كالتعم تكفي كمتا الحاال
اإلدارم، كمف طرؼ أصحاب القرار السياسي فقط، اما الييئة التقنية التي تشرؼ  مف أعمى اليـر

عمى تطبيؽ ىذه المخططات العمرانية فيي في الغالب ميمشة، كال تستشار إال في الحاالت 
المتعجمة إليجاد الحمكؿ لألخطاء المرتكبة، كبالتالي فإف القرارات اإلدارية غالبا ما تطغى عمى 

 نية كتصؿ إلى ىذه المخططات عبارة عف حبر عمى كرؽ.القرارات التق
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ىؿ ستتغير األمكر مستقبال مع تغيير كسائؿ التييئة العمرانية، رغـ أف مسؤكلية عدـ -
قميميا كمركزيا ؟تطبيقيا في الماضي  .كما بينا ال ُتمقى عمى عاتؽ أصحاب القرار محميا كا 

اد الحر، كما ىي مساىمات كمعامالت ككيؼ تككف كضعية التعمير مستقبال في ظؿ االقتص -
كتدخالت المتعامميف الخكاص في التنمية كالتييئة العمرانية مف خالؿ خكصصة القطاع العقارم، 
سعاده في المستكطنات  كعقمنة استخدامو كتحقيؽ أفضؿ النتائج التي تخدـ المجتمع المدني، كا 

 الحضرية؟ 
جميع العالقات الناتجة عف مختمؼ الييئات كىؿ ىناؾ قكانيف أخرل ستصدر مستقبال لتحديد -

كالجمعيات الحككمية أك الحرة كمختمؼ المتعامميف في القطاعيف العاـ كالخاص نحك ىدؼ كاحد 
 ىك المشاركة في اتخاذ القرار اإليجابي المتعمؽ بترقية البيئة الحضرية؟ 

ا القكانيف المتعمقة بكسائؿ ، بما فيي1990كىؿ القكانيف العمرانية األخيرة التي صدرت بدءا مف  -
التييئة كالتعمير كتحرير المعامالت العقارية الخاصة، كغيرىا كافية لتنظيـ النسيج العمراني 
كالمستكطنات العمرانية بصفة عامة، أـ تحتاج إلى المزيد مف الشرح كالتدقيؽ كالتفصيؿ إلزالة 

ييي لمتييئة كالتعمير أك مخطط الغمكض، ألنو ال يكفي أف تصدر قانكنا لتعريؼ المخطط التكج
شغؿ األراضي دكف أف نشرح بالتفصيؿ كيؼ يجب أف ُينجز ىذا المخطط كما ىي األىداؼ 

 المرجكة مف كرائو؟ 
ىذه السمسمة مف األسئمة المتشبعة تحمؿ في طياتيا أجكبة ترتكز عمى األحداث السياسية 

تزاؿ قاعدتيا المعمكماتية كمعطياتيا مجيكلة كاالقتصادية كاالجتماعية المستقبمية لمبالد، كالتي ال 
 ، كلتقصي الحقائؽ نتناكؿ بالتفصيؿ أدكات التييئة العمرانية. لحد الساعة

 (:PDAUالمخطط التوجيهي لمتهيئة والتعمير )/  1.5
تطكرا  عرفت الجزائر في العمراني كالحضرم التسيير أدكات بتنظيـ المتعمقة إف اإلجراءات

 الييئات المختصة بيا قامت التي الدراسات مف سمسمة مف انطالقا كذلؾ 1971 سنة مف ابتداءا
 المحمية التنمية الحضرية لبرامج لمتخطيط كأداة اعتبر الذم مكجوال العمراف مخطط مف ابتداءا
 تنظيميا أمر ترؾ فقد باألمالؾ البمدية، المتعمقة القكانيف أما ،الكطنية التنمية مخططات إلى كمنو
محمد ) « Périmètre Urbanisable Provisoire »( PUP)المؤقت التعمير مخطط إلى
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 فقط دمج بالتالي ك األراضي تتممؾ ال البمدية أف أم (30-29اليادم لعركؽ، مرجع سابؽ، ص
  .74/26 األمر بمكجب المخطط داخؿ المكجكدة تمؾ

 مكاتب إلى تعيد كانت كليذا كافية، تكف لـ البمدية األمالؾ ىذه حكؿ المقامة الدراسات إف
 االحتياطات كأىـ الحضرم، مجاؿال تسيير تطكير مؤشرات تحدد التي بالتعمير الخاصة الدراسات
 البمديات كمعظـ سنكات(،5المتكسطة)  اآلجاؿ في العمراف محيط تحدد التيبالتعمير، الخاصة
 %  54حيث التكجييية، العمراف مخططات طريؽ عف مغطاة أك بدراسة مرتبطة كانت الجزائرية

 كطنية سياسية أىدافا المخططات ىذه عميو، كتحمؿ مصادؽ منظـ مخطط عمى تحتكم منيا
 إرادية. بطريقة

بكسيمة جديدة مماثمة ُتعرؼ بالمخطط  1990اسُتبدؿ المخطط العمراني المكجو سنة 
التعمير التي التكجييي لمتييئة كالتعمير، كىذا المخطط المعمارم الجديد يختمؼ عف مخططات 

سبؽ التطرؽ إلييا في ككنو ال ييتـ بالتييئة العمرانية داخؿ حدكد المخطط العمراف لمتجمع 
ما يتناكؿ التجمع الحضرم داخؿ إطاره الطبيعي كالبيئكم، كينظـ العالقات بينو م فقط بقدر الحضر 

اعي جكانب كير كبيف باقي نقاط الكسط األخرل المكجكدة عمى المستكل المحمي كاإلقميمي، 
بينو كبيف جميع المراكز الحضرية المجاكرة، كبعبارة أكضح باإلضافة إلى ككنو االنسجاـ كالتناسؽ 

ييتـ بالجكانب المعمارية التكسعية لمتجمع الحضرم فإنو يرسـ كيحدد آفاؽ تكسعو كعالقاتو 
لحضرم الكسطية مستقبال كجزء مف الكؿ عمى المستكل اإلقميمي ككخمية عمرانية لمنسيج ا

 (p،Toufik Guerroudj 11-19)كالمعمارم عمى المستكل الكطني.
ىك بذلؾ أم المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير، يقضي عمى الطابع التقني االنفرادم 
 المستقؿ الذم كاف ينتيي مع حدكد المخطط التكجييي لمعمراف، كالذم انتيت صالحيتو سنة

التي كانت تفصؿ التجمع الحضرم عف أكساطو المجاكرة؛ بحيث ال يترؾ ، ليمأل الفجكات 1990
مجاال لمتكسع العمراني غير المنظـ، كيراعي في إعداده التكجيات الكطنية في مجاؿ التييئة 

 عمكما كالتييئة العمرانية خصكصا عمى مختمؼ األصعدة الكطنية كاإلقميمية كالمحمية. قميميةاأل
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المتعمؽ بالتييئة  01/12/1990المؤرخ في:  90/29قانكف رقـ: مف خالؿ اإلطالع عمى ال
كالتعمير يمكف استخالص الخطكط العريضة التالية لممخطط التكجييي لمتييئة العمرانية كالتعمير 

  (1990، 52العدد الجزائرية لمجميكرية الرسمية الجريدة) في الجزائر:
 20 مدتيا تتراكح لفترة كاالجتماعية االقتصادية المجاالت شتى في االحتياطات تقدير شمؿي فيك
 قطاعات إلى المنطقة يقسـ فيك لألراضي، بالنسبة العامة التكجيات يحدد كما إعداده، بعد سنة

  يمي: كما متعددة

 .كالبعيد القريب األمديف عمى لمتعمير المبرمجة األراضي كؿ كتشمؿ :المعمرة القطاعات-1
 .البعيد األمد عمى لمتعمير المخصصة األراضي كىي :المستقبمة التعمير قطاعات2-
 ك الطبيعية الثركات حماية الفالحية، المناطؽ األثرية، كالمكاقع :لمتعمير القابمة غير القطاعات3-

 .الغابات
 :مثؿ تخصص مناطؽ إلى البمدية إقميـ يقسـ المخطط ىذا أف كما
 سكنية مناطؽ -
 الصناعية المناطؽ -
 الريفية المناطؽ -
 .العمكمية المنفعة ذات أك العمكمية التجييزات مناطؽ -

حصائيات  يتككف المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير مف تقرير تقني كخرائط كرسـك بيانية كا 
 كيتناكؿ في مجمكعو باختصار ما يمي:

مستقبمية * دراسة تحميمية لمكضع السائد في الجية )بمدية أك عدة بمديات( مع دراسة تقديرية 
 لمجية في المجاؿ التنمكم كاالقتصادم كالديمغرافي.

 * مخطط التييئة المعتمدة كتعميالتو مف حيث الدكافع كاألىداؼ المرسكمة.
 * تحديد المدة كالمراحؿ األساسية إلنجاز ىذا المخطط.

-90) أما الخرائط كالبيانات المرفقة مع التقرير فيجب أف تكضح الجكانب األساسية التالية:
81p ،Cherif Rahmani) 

 .االستخداـ الشامؿ لألرض حاضرا كمستقبال عمى مستكل الجية المدركسة 
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  تحديد مختمؼ المناطؽ القطاعية ككظائفيا العمرانية مع التركيز عمى مناطؽ التكسع
 العمراني كمناطؽ التحديث كالييكمة العمرانية.

 حمايتيا. تحديد األكساط كالفضاءات الشاغرة كالغابات مف أجؿ 
  تحديد مكاقع أىـ األنشطة االقتصادية كالتجييزات العمكمية، التنظيـ الشامؿ لشبكة

 النقؿ كالمكاصالت حاضرا ك مستقبال.
  التنظيـ الشامؿ لشبكة نقؿ الماء الشركب كتجييزاتو كتخزينو كمعالجتو حاضرا

 كمستقبال.
  كمستقبال.التنظيـ الشامؿ لشبكة تصريؼ المياه المبتذلة حاضرا 
  ُترفؽ ىذه الكثائؽ بتصاميـ قطاعية تفصيمية ذات مقاييس رسـ مكبرة لمختمؼ المناطؽ

 التي يتناكليا المخطط العاـ مع مراعاة الدقة الفائقة في كضعيا.
حسب قانكف التعمير الجزائرم كخاصة القانكف المتعمؽ بالمخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير، ف

الكطني مجبرة عمى تغطية مجاليا بمخطط لمتييئة كالتعمير، يتـ إعداد فإف كؿ بمدية مف التراب 
مشركعو بمبادرة مف رئيس المجمس الشعبي البمدم كتحت مسؤكليتو، كما يمكف أف يغطي المخطط 
التكجييي لمتييئة كالتعمير بمديتيف أك أكثر في حالة تداخؿ نسيجيا الحضرم بعضو البعض عمى 

ينة الجزائر الكبرل كمدينة كىراف مثال، كفي ىذه الحالة يتـ شكؿ مجمع حضرم كبمديات مد
اإلشراؼ عمى إعداد المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير مف طرؼ المجمس التنسيقي لممجالس 
الشعبية البمدية المعنية باألمر، كما تشارؾ جميع المصالح الحككمية المحمية المعنية باألمر في 

 (56-54، مرجع سابؽ، صصدكؽ عمر )عمير كالبناء.إعداده تحت إشراؼ مديرية الت

 الرسمية الجريدة): ُينَجز المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير عبر ثالثة مراحؿ أساسية
 (1990، 52العدد الجزائرية لمجميكرية

مرحمة الدراسة كالتقييـ لألكضاع السائدة حاضرا، كالتقدير آلفاؽ التطكر مستقبال في  .أ 
 الديمغرافية كاالقتصادية كاالجتماعية.المجاالت 

 طرح االختيارات كنماذج كفرضيات التييئة المقترحة مع إبراز جميع إيجابياتيا كسمبياتيا. .ب 
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تحديد األىداؼ عمى المستكل البعيد، ثـ استخراج األىداؼ التي يمكف تحقيقيا عمى  .ج 
 المدييف القريب كالمتكسط كمرحمة مبدئية.

المصادقة عمى المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير في الجزائر ِتبعا لمحالة كحسب أىمية  تتـ
 كالتالي: البمدية أك البمديات المعنية باألمر، كبعد مداكالت المجالس الشعبية البمدية

بقرار مف الكالي بالنسبة لمبمديات أك مجمكعة مف البمديات التي يقؿ عدد سكانيا عف  .1
 .ساكف( 2001000)

 كزراء بالنسبة عدة أك كزير مع الحالة حسب مشترؾ الكزير المكمؼ بالتعمير،بقرار مف  .2
 كيقؿ عف ساكف 200.000 سكانيا عدد يفكؽ التي البمديات مف مجمكعة أك لمبمديات

 .ساكف 500.000
أك  لمبمديات بالنسبة بالتعمير المكمؼ الكزير مف تقدير عمى يتخذ تنفيذم بمرسـك .3

 .فأكثر ساكف 500.000 سكانيا عدد يككف التي البمديات مف مجمكعة
ال يمكف مراجعة أك تغيير المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير إال بقرار مف الكصاية  .4

التي صادقت عميو كبحجج قكية كمقنعة، كأف تصبح مشاريع التييئة عمى مستكل البمدية 
المعمارية في تكجيات ال تستجيب أساسا لألىداؼ المرسكمة، أك كثرة األخطاء 

 مخططات التييئة كالتعمير أك ما شابو ذلؾ.
يجب عمى المشاريع كالبرامج كالتكجييات الكاردة في المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير أف 
تككف متناسقة كمنسجمة مع مخطط شغؿ األراضي بصفة خاصة كمخططات التنمية العمرانية 

 بصفة عامة. عمى المستكل المحمي اإلقميمي كالكطني
كلكي يصبح مخطط التييئة كالتعمير ذك فعالية قكية في المجاؿ التطبيقي ينبغي أف ُتجند لو 
الجماىير كالجمعيات كالمنظمات غير الحككمية، كاألحزاب السياسية عمى المستكل المحمي خالؿ 

ة كأثناء الشركع في ة المقترحة، ككذلؾ بعد المصادقيئعممية اإلعداد كمناقشة المشاريع كالبرامج التي
شراكيـ في  عممية التنفيذ، ألف تحسيس السكاف بمدل أىمية المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير كا 

 اتخاذ القرار في ىذا المجاؿ يمكف أف يمعب دكرا كبيرا في إنجاحو كتسييؿ عممية تنفيذه.
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 PDAU: ممخص إجراءات إعداد (03رقـ) الشكؿ
 مداكلة المجالس الشعبية محيط المخطط التكجييي اقتراح

    
 إبالغ المداكلة لمكالي   خالؿ مدة شير كاحد

  
  مف الكالي )الكالية(

 مف الكزير المكمؼ بالتعمير)عدة كاليات(
 قرار كضع حدكد المخطط التكجييي

  
 غرفة التجارة، غرفة الفالحة،

 الييئات المينية،الجمعيات المحمية
 خالؿ
 يكما 15

 تبميغ القرار لممصالح المعنية

  
 ينشر خالؿ شير، كيبمغ إلى : 

 المنظمات كالجمعيات ،اإلدارات العمكمية
قرار يكضح األعضاء الكاجب 

   PDAU  استشارتيـ إلعداد الػػػػػػ
  

 PDAUمداكلة تخص اختيار الػػػػػػ   يكما 60تبميغ لمييئات المشاركة خالؿ 
  

 ينشر القرار 
 كيبمغ لمكالي

 مدة االستقصاء
 يكما 45

 PDAUقرار إخضاع الػػػػ 
 العمكمي لالستقصاء

  
 يـك التي تمي تاريخ آخر  15يقفؿ خالؿ 

 لالستقصاءأجؿ 
 محضر قفؿ االستقصاء العمكمي

 2014مديرية البناء كالتعمير الباحثة باالستعانة ب المصدر:  

 
 (73-72،ص2010عقاقبة عبد العزيز،) :التعمير و لمتهيئة التوجيهي المخطط أهمية 

 المصادقة كبعد البمدم العقار في التدخؿ أعماؿ لكؿ المرجعية الكثيقة ىك التكجييي المخطط إف
 تعده التي الجية كىي لمبمدية حتى ممـز كىك البمدية، إقميـ في المتكاجدة الييئات لكؿ ممزما يعتبر
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 تمبي ال أصبحت إنشائيا المراد القطاعات كانت إذا كىي قاسية، بشركط إال مراجعتو يمكف كال
 .لممخطط المحددة المراحؿ بنفس إال المراجعة تتـ كال ليا، معينة أىداؼ

 لمعقارات المقسـ كىك العقارية االحتياجات يحدد ككنو في تكمف التكجييي المخطط أىمية إف
 طرؽ معرفة ككذا كطبيعتيا، العقارية األمالؾ بمعرفة يسمح إنشاءه فإف كبذلؾ البمدية، تراب عمى

 البمدية، العقارية لألمالؾ الالعقالني كاالستغالؿ الشرعي غير العمراني لمنمك تفاديا استعماليا
 .البمدية داخؿ األساسية المكاطنيف الحتياطات كتكفيرا

 عند كيتكجب التكجييي العمراني لممخطط تحديث ىك كالتعمير لمتييئة التكجييي المخطط إف
 :التالية المصالح إعالـ يتكجب كذا ك العمرانية، لمتييئة كالجيكم الكطني المخطط مراعاة إعداده

 لمتجارة الكطنية الغرفة -
 .لمكالية التعمير مصمحة -
 لمكالية كالرم الفالحة مصمحة -
 البريد مصمحة -
 .كالبيئة اآلثار حماية مصمحة -
 .المياه تكزيع مصمحة -
 

 (:POSمخطط شغل األراضي )/ 2.5 
 كجيات المخطط التكجييي ينظـ مخطط شغؿ األراضي استخداـ األرض أك المجاؿ عمى ضكء ت
 :رقـ القانكف)كييدؼ إلى:، لمتييئة كالتعمير كىك بالتالي إلزامي لكؿ بمدية عبر التراب الجزائرم

90/08،1990) 
مناطؽ الخدمات كالتجارة، مناطؽ الصناعة، تحديد المناطؽ العمرانية المناطؽ السكنية،  -

التخزيف، المناطؽ الطبيعية كالغابات، المساحات الخضراء، األراضي الفالحية كالفضاءات 
 كأماكف الراحة كالترفيو...الخ(.

يحدد لكؿ منطقة االستخداـ الرئيسي لألرض كالمجاؿ، كيضع ليا معادلة الستعماؿ  -
 .البناءات وأهمية طبيعةويحدد  األرض.
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 يحدد مخطط شبكة الطرؽ كالمكاصالت، كيحدد مكاصفاتيا. -
يحدد باقي شبكات اليياكؿ األساسية كالمياه الصالحة لمشرب كالغاز الطبيعي كالصرؼ  -

 الصحي، كاماكف التخمص مف النفايات...الخ.
 يحدد األحياء التي تييكؿ كيجرم تحديثيا كتطكيرىا. -
 ييزات العمكمية.يحدد مكاقع األراضي المخصصة لمتج -
يحدد األحياء كالشكارع كالنصب التذكارية كالمكاقع كالمناطؽ الكاجب حمايتيا كتجديدىا  -

 كترميميا.
 يعيف مساحات األراضي الفالحية كالغابات الكاجب حمايتيا كتييئتيا. -
بعض مقاييس البناء كالعمراف عبر مختمؼ المناطؽ العمرانية كتحديد المساحات  يحدد -

كالكمية مف البناء المسمكح بيا كاستعماالتيا، كما يضبط القكاعد المتعمقة بالمظير الخارجي 
 لمبنايات كيحدد ارتفاعيا...الخ.

ذم يستمد مخطط شغؿ األراضي إلى رئيس المجمس الشعبي البمدم الُتسند عممية إعداد 
قراراتو مف المنتخبيف المحمييف، كيعيد إنجاز ىذا المخطط إلى مكاتب الدراسات المتخصصة، 

 يجب األخير اكىذ،كالمعتمدة تحت إشراؼ كمراقبة المصالح التقنية لمبمدية، كمديرية التعمير كالبناء
 :يمي ما تضمفي أف

 المخطط  حدده لما كفقا إعداده الكاجب األراضي شغؿ لمخطط المرجعية بالحدكد تذكيرا 
  .بو المتعمؽ (PDAU)كالتعمير  لمتييئة التكجييي

 في كالجمعيات العمكمية كالمصالح كالييئات العمكمية اإلدارات مشاركة لكيفيات تذكير 
   (POS).األراضي شغؿ مخطط إعداد        

 البمدم الشعبي المجمس بمقر شير لمدة كتنشر إقميميا المختص لمكالي المداكلة ىذه تبمغ
 الذم المحيط حدكده يرسـ الذم القرار كيصدر المعنية، البمدية الشعبية المجالس أك المعني
 مف يتككف ممؼ إلى استنادا ذالؾك  ،(91p،Cherif Rahmani-97 )األراضي شغؿ فيو يتدخؿ
 .كالتعمير لمتييئة التكجييي المخطط مقياس عمى يعد الذم كمف المخطط التقييـ، مذكرة
 :يمي فيما تتمثؿ متعددة حاالت كىناؾ
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 .كاحدة لكالية تابعا المعني التراب كاف إذا الكالي -
 المعني التراب كاف إذا المحمية بالجماعات المكمؼ الكزير مع بالتعمير المكمؼ الكزير -

 .مختمفة لكاليات
 الجية تتكلى مشتركة بمديات، عدة أك بمديتيف تراب يشمؿ األراضي شغؿ مخطط كاف إذا-

 .البمديات بيف مشتركة عمكمية مؤسسة إلى إعداده ميمة إسناد المعنية،
 العمكمية المؤسسة أك الشعبية المجالس رؤساء أك البمدم الشعبي المجمس رئيس يبادر-

 كجمع الدراسات، متابعة يخص فيما السيما األراضي، شغؿ مخطط بإعداد الكاليات بيف المشتركة
 .الغرض ليذا المعتمدة كالجمعيات العمكمية الييئات مختمؼ مع التشاكر إطار في اآلراء

 في تدخؿ كالتي البمديات بيف المشتركة العمكمية المؤسسة تتخذىا التي المقررات أف غير
 البمدم الشعبي مداكلة المجمس بعد إال لمتنفيذ قابمة تككف ال ، القانكف في المحددة اإلجراءات إطار
 .المعنية الشعبية المجالس أك

 العمكمية المؤسسات أك الشعبية المجالس رؤساء أك البمدم الشعبي المجمس رئيس يقـك
 لممرتفقيف المحمية الجمعيات كرؤساء المعنية، المنظمات رؤساء باطالع البمديات بيف المشتركة

 ابتدءا يكما 15 ميمة إلييـ المرسؿ كليؤالء، األراضي شغؿ مخطط بإعداد القاضي بالمقرر كتابيا
 شغؿ مخطط إعداد في يشارككا أف يريدكف كانكا إذا عما لإلفصاح الرسالة استالميـ تاريخ مف

 يبيف قرار بإصدار البمدم الشعبي المجمس رئيس يقـك، القانكنية المدة انقضاء كبعد األراضي،
 منيا استشارة طمبت التي الجمعيات أك العمكمية كالمصالح كالييئات العمكمية، اإلدارات قائمة
 (90/08،1990 :رقـ القانكف) .األراضي شغؿ مخطط مشركع بشأف

أما المصادقة عميو فتخضع تقريبا لنفس اإلجراءات التي خضع ليا المخطط التكجييي 
لمتييئة كالتعمير بدءا مف المجمس الشعبي البمدم إلى الكصاية عمى مستكل الكالية محميا؛ فالكزارة 

معنية باألمر عمى المستكل المركزم تبعا ألىمية البمديات )التي يغطييا مخطط أك عدة كزارات 
شغؿ األراضي( مف الناحية العمرانية كالسكانية كاالقتصادية، كعادة ما تتـ المصادقة عمى 

 المخططيف مع بعض )مخطط شغؿ األراضي كالمخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير(.
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 االقتضاء عند المعدؿ األراضي شغؿ مخطط عمى كلةبمدا البمدم الشعبي المجمس يصادؽ
 لمجيات المخطط ىذا إبالغ كيتـ الحسباف، في الكالي رأم خذأ بعد العمكمي االستقصاء نتائج ألخذ
 : التالية

 .إقميميا المختصيف الكالة أك إقميميا المختص الكالي -
 .الكالية مستكل في بالتعمير المكمفة لمدكلة التابعة المصالح -
 .التجارية الغرفة -
 .الفالحية الغرفة-

 يصدره قرار طريؽ عف الجميكر تصرؼ تحت عميو المصادؽ األراضي مخطط يكضع
 :يمي ما يبيف الذم البمدم الشعبي المجمس رئيس

 .التصرؼ تحت الكضع عممية بدء تاريخ -
 .فييا الكثائؽ مراجعة يتـ التي األماكف أك المكاف -
 (91/178،1991 المرسـك ).منيا الممؼ يتككف التي كالبيانية الكتابية الكثائؽ قائمة -

يتككف مخطط شغؿ األراضي مف عدة كثائؽ أىميا الدراسة التحميمية كأبعاده التييئكية 
كالتنظيمية المستمدة مف السياسة الكطنية في مجاؿ التييئة العمرانية بصفة خاصة كالتييئة 

بصفة عامة، كتضع في ىذا المخطط جميع الضكابط المجالية كاألىداؼ بدقة الستخداـ  ةقميمياأل
 األرض كالكسط طيمة مدة زمنية معينة عمى المدل المتكسط.

 مف : يتككفك 
 يمي ما كتتضمف تنظيم: الئحة:(11-19 p،Toufik Guerroudj) 
 التكجييي المخطط أحكاـ مع األراضي شغؿ مخطط أحكاـ تالءـ فييا يثبت تقديـ مذكرة -أ
 .تنميتيا ألفاؽ تبعا المعنية لمبمدية المعتمدة ككذلؾ كالتعمير، لمتييئة
 بعض عمى المطبقة الخاصة األحكاـ مراعاة مع متجانسة منطقة كؿ تحدد التي القكاعد -ب
 المرتبطة البناء كحقكؽ ككجيتيا، الخطكرة أك بيا المرخص المباني نكع حيث مف التراب، أجزاء
 مف يؤخذ ما مساحة ، كمعامؿ(POS)األراضي شغؿ معامؿ عنيا يعبر التي األرض بممكية
 .المحتممة االرتفاقات جميع مع األرض
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 خالص مع أرضية مساحة بيف القائمة العالقة الحالة ىذه في األرض شغؿ معامؿ يحدد-ج
 .األرض قطعة كمساحة البناء مف بيا يتصؿ ما

 :يمي ما عمى بناء أم في بيا يتصؿ ما خالص مع أرضية مساحة عف يعبر-د
 القابمة غير األرض تحت ما أدكارىا، السقؼ تخشيبات مف بيا يتصؿ ما مع أرضية مساحة -

 .تجارم أك صناعي حرفي، أك ميني طابع ذات األنشطة أك السكنية لمتييئة
 المغمقة غير ككذلؾ كمقصكرات كشرفات كسطح سقكؼ مف بيا يتصؿ ما مع أرضية مساحات -

 .األرضي الطابؽ في الكاقعة
 .لمسيارات مكاقؼ لتستعمؿ مييأة مباني مف بيا يتصؿ ما مع أرضية مساحات -
 أك الماشية إليكاء أك المحاصيؿ لخزف مخصصة مباني مف بيا يتصؿ ما مع أرضية مساحات -

 الزراعي لإلنتاج البالستيكية المصفكفات مساحات ككذلؾ الفالحي، العتاد
 .المتجانسة القانكنية المناطؽ -
 .التجييزات إقامة مكقع -
 .المختمفة كالشبكات الطرؽ مركر خطكط -
 .لخصكصيتيا نظرا عمييا الحفاظ الكاجب المساحات -

مع التقرير التحميمي الخرائط كالرسـك البيانية لمختمؼ المناطؽ كاألكساط التي يغطييا  كُتفرؽ
 ،مخطط شغؿ األراضي، كيراعي فييا الدقة الفائقة كالتفصيؿ الجيد باستخداـ مقاييس الرسـ المكبرة

كما يراعى االنسجاـ المطمؽ كعدـ التضارب بيف كؿ مف مخطط شغؿ األراضي التكجييي لمتييئة 
التعمير باعتبارىما كسيمتاف مكممتاف لبعضيما البعض في مجاؿ التييئة العمرانية، كال يمكف ك 

 (52،1990العدد الجزائرية، لمجميكرية الرسمية الجريدة) ألحدىما أف يستغني عف اآلخر.
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 POS(: ممخص إجراءات إعداد 04الشكؿ رقـ )
 POSمف طرؼ  مداكلةبكاسطة  تنشر المداكلة خالؿ شير

 APCاقتراح الػػػػػ 
    
 إبالغ المداكلة لمكالي   
  

  الكالي )الكالية(طرؼ  مف 
 مف الكزير المكمؼ بالتعمير

 POSيتضمف تحديد حيز الػػػ قرار 

  
 غرفة التجارة، غرفة الفالحة،

 الييئات المينية،الجمعيات المحمية
 تبميغ القرار لممصالح المعنية

  
قرار يكضح األعضاء الكاجب  ينشر خالؿ شير

   PDAU  استشارتيـ إلعداد الػػػػػػ
  

 كيبمغ إلى : اإلدارات العمكمية، كالييئات
  كالمصالح ك المنظمات كالجمعيات

 المعد لممصالح POSتبميغ الػػػ 

  
 إبالغ القرار لمكالي 
 يكما  60خالؿ   APCنشر القرار بمقر 

االستقصاء  قرار يتضمف فتح
 العمكمي

  
 مصحكبا APCيرسؿ لمػػػػػ

 بالممؼ الكامؿ لالستقصاء
 مع استنتاجاتو

  يـك  15بعد 
 محضر قفؿ االستقصاء العمكمي

مف آخر آجؿ 
 لالستقصاء

 .2014مديرية البناء كالتعمير ب : الباحثة باالستعانةالمصدر
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دخاؿ التعديالت عمى مخططات شغؿ  كنظرا لمتغييرات التي تحدث في الكسط فإف مراجعة كا 
األراضي كاردة باستمرار، ليذا السبب تنشأ لجنة متخصصة تحت إشراؼ الكالية كبإشراؾ المنتخبيف 
المحمييف لمعاينة ىذا التغيير في مخطط شغؿ األراضي كالتأكد مف صحتو كخدمتو لمصالح العاـ 

ؿ أم اعتبار، ثـ ُيرَفع تقرير إلى الكصاية المحمية أك الكزارة المعنية إلدخاؿ ىذه التغييرات مف قب
بشكؿ رسمي أك رفضيا ككؿ تغيير في مخطط شغؿ األراضي يجب تأكيده بكاسطة قرار كالئي أك 

 األراضي شغؿ مخطط مراجعة يمكف الك  ،كزارم أك مرسـك تنفيذم عند تغطيتو لمنطقة إستراتيجية
 لمجميكرية الرسمية الجريدة) :التالية لألسباب ك عميو، المصادقة بعد إال كمية أك جزئية مراجعة

 (52،1990العدد الجزائرية،
 بو المسمكح البناء مف 1/3سكل إلتمامو، المقرر األجؿ في األراضي شغؿ مخطط انجاز عدـ-
 .األكلي التقدير في المتكقعة البنايات أك الحضرم، المشركع مف
 .تجديده إلى تدعك القدـ مف حالة في أك خراب حالة في المبني اإلطار كاف إذا -
 .طبيعية ظكاىر عف ناتجة لتدىكرات تعرض قد المبني اإلطار كاف إذا -
 .عميو المصادقة مف سنكات خمس مركر كبعد ذلؾ طمب إذا -
 

 العمرانية: التهيئة اسباب فشل مخططات -6
إف اإلخفاؽ في التحكـ في النسيج العمراني كنمكه بكسائؿ التييئة كالتعمير يعكد إلى عدة 

كالنمك الديمغرافي  ،أىميا أزمة السكف الحادة كاليجرة الريفية نحك المدف كانت،أسباب اجتماعية 
قكم أسباب إدارية فمنيا ما تمثؿ في عدـ كجكد جياز إدارم ك المتزايد بيف سكاف الحضر...الخ، 

لتسيير المدف كضبط التكسع العمراني، كانعداـ كجكد سياسة كاضحة كمستقرة تجاه المخالفات 
 : فيما يمياسباب فشؿ مخططات التييئة العمرانية  ، كيمكف عرض أىـكالتجاكزات العمرانية

 مخططات: ال وتنفيذ صياغة في ضعف (أ 
نمك النسيج العمراني بصفة  إف ىذه الكسائؿ العمرانية كالتخطيطية لـ تفمح في التحكـ في

 عامة، مما أدل إلى ظيكر قطاع عمراني غير منظـ مثؿ البناءات كاألحياء غير القانكنية.
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 عمى يؤثر ما كىك الكقت في االطالة إلى يؤدل المخططات ىذه انجاز بطأ أف حيث
 لمدكلة تابعة دراسات مكاتب مف المنجزة الدراسات أف كما الميداف، في كالتطكر المتخذة اإلجراءات
 .باآلجاؿ تعمؽ ما خاصة لممشاريع، االتفاؽ أك العقد قكاعد احتراـ في الصرامة تنقصيا

 يستغرؽ مراحؿ عدة عبر PDAUالعمرانية  لمتييئة التكجييي المخطط إنجاز كذلؾ
 حيث غيرالشرعي، التعمير كطريقة  POSاألراضي شغؿ مخطط إنجاز يتـ حتى طكيال كقتا

 ما أىداؼ المخططات، عف االنحراؼ إلى كتؤدم سريعة، بكتيرة المنجزة العمرانية البناءات تضاؼ
 المخطط في ترد التي التكجييات حسب POSاألراضي  شغؿ مخطط تنفيذ الصعب مف يجعؿ

 (77-75، ص2010،عقاقبة عبد العزيز)PDAU.العمرانية لمتييئة التكجييي
 مراصد كجكد عدـ إلى العمرانية التييئة مخططات تنفيذ ك صياغة ضعؼ إرجاع كيمكف

 الييئات لجاف بيف التنسيؽ غيابك ، كالية لكؿ دقيقة عممية إحصائيات ك معمكمات تكفر حضرية
 .المجاؿ في المختصيف الباحثيف ك األساتذة في ممثمة الجامعة ك (كالتعمير التييئة لجنة) المحمية

 الحتراـ صاـر نظاـ كضع اإلدارية السمطة مف يتطمب العمراني لمنسيج الجيد التنظيـ إف
 ك النظاـ، ليذا االمتثاؿ المعنكية ك الطبيعية األشخاص عمى يتكجب ك الحضرم، العمراف أسس
 ك البمدية في كالمتمثمة العمرانية، السياسة تنفيذ عمى تسير التي الييئات خالؿ مف ذلؾ يتحقؽ
 ، الرخصة حسب (الحاالت بعض في الكالي ك البمدم الشعبي المجمس رئيس خالؿ مف) الكالية

 :في المتمثمة التعمير كثائؽ رفض أك منح بخصكص لمعمراف الكالئية المديريات رأم طمبك 
 .التجزئة اليدـ، البناء، :ب المتعمقة الرخص *
 (,19p Toufik Guerroudj-11)المطابقة التقسيـ، التعمير، :ب المتعمقة الشيادة *

 ،المذككرة التعمير كثائؽ تنفيذ في الصرامة كغياب تعطيؿ ىك الرئيسية األسباب فأحد
 أدكات القكانيف إلى كتحكيؿ فيـ كعدـ المحمية، لمييئات التابع المكظؼ كفاءة ضعؼ إلى باإلضافة
 ذلؾ في بما العمراني النسيج في المتدخميف تفعيؿ كجب لذا المحمي، المستكل عمى التدخؿ

 .الجمعيات
 : موازية عقار وسوق الشرعية غير البناءات تقاليد ظهور (ب 

  السكف في العجز لو يضاؼ العمراني، بالتسيير المكمؼ كالتقني اإلدارم الجياز فعالية عدـ إف
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 جية كمف جية، مف الفكضكية البناءات إلى المجكء إلى أدم اجتماعيا ضغطا ّكلد متزايد، بشكؿ
 األحياءفي   فإف ككمثاؿ .المسكف لتكسيع البناءات عمى كخارجية داخمية تغيرات إحداث إلى أخرل

 كاجيات تغير إلى أدل كىذا ، 08 الثمانية الكاحد المسكف في األشخاص تعداد يتجاكز الشعبية
 .العمراف جماؿ عمى ذلؾ كأثر العمارات
 غير لمعقار مكازية سكؽ ظيكر إلى السكف عمى كالطمب العرض بيف المتزايد الفرؽ أدل كما
 ،العمراني بالتسيير المكمفة اإلدارة مرأل أماـ الشرعي الغير البناء كتيرة تسارع إلى أدت شرعية،

 في شرعية غير شبكات تككيف إلى أدل السكف تكفير في المحمية العمكمية السمطة عجز أف كما
 اقتصادية أزمة الجزائر عرفت أخرل جية كمف لمدكلة، العقارية األمالؾ بخصكص التعامالت
 أزمة في دخمت ، 1992 سنة كفى الكضع انفجار إلى أدت 1991 إلى 1985 سنة مف سياسية
 المدف كعانت سكانو، مف الريؼ أفرغ الذم الرئيسي السبب اإلرىاب ككاف كاألبعاد األشكاؿ متعددة
 كالتطكير العمراف تحديث عممية أعاقت عمرانية مشاكؿ عنيا نتجت التي األزمة ىذه جراء الكبرل

 الشعبية االستشارة خالؿ مف تدريجيا السمـ يعكد أف قبؿ الدكلة، ميزانية ،ىعم عبئا مضيفة المستداـ
صدار1999 سنة -11).قراىـ إلى الريفييف عكدة في ساىـ الذم المدني بالكئاـ الخاص القانكف كا 

11 pp ،2003،Claud Chaline) 
 : العمران تسيير في المحمية الجماعات ضعف (ج 

 عمى الطمب حدة تخفيؼ خالؿ مف السكاف احتجاجات تقميؿ ىك المحمية الجماعات يقمؽ ما إف
 ترفييي، طابع ذات مشاريع في تفكر حيف تخطئ كىي كنقؿ، تجييزات، مف كالخدمات السكف،

 االجتماعية المشاريع لتمكيؿ طرؽ إيجاد إلى تؤدم مردكدية كذات العمراف لعصرنو مشاريع بدؿ
 الدكلة ميزانية إلى المسيريف يمجأ المالية المصادر غياب في ألنو حقيقي، تطكر كتجسيد كالثقافية
 تقسيـ مداكالت كفى الكالية، طرؼ مف الممكؿ التنمكم المخطط إطار في المشاريع كتسجيؿ
 مف عددىا فيزداد البمدية، المشاريع مف البعض إال يقبؿ ال الكالئي الشعبي المجمس فاف الميزانية

 تتراكـ يجعميا مما لممشاريع متزايد تأخر عنو كينتج المركزية الميزانية حساب عمى ألخرل سنة
(11p،2003،Claud Chaline)  ،منطمؽ مف المكاطنيف شؤكف مع يتعاممكف المسيريف فاف كذلؾ 

 ،يالديمغراف الطمب حسب عمى العرض مبدأ خالؿ مف ذلؾ كيتبيف الشعكرم بشكؿ اشتراكي تكجو



 الفصل الرابع

 التعمير والسياسات الحضرية في الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة 

 

111 

 

 فاف أيضا، األمكاؿ لرؤكس المنتجة العمرانية المشاريع حساب عمى الشعب مف فئة ألكبر إرضاء
 أحسف تجسيد يفرض الذم الحاضر، الكقت مستمزمات عف بعيدة (المنتخبيف) المسيريف انشغاالت
 .اإلنساف كرفاىية االقتصادم اإلنتاج بيف لمعالقات

 :الحضري سوء التسيير (د 
 عف بعيدا كتنميتو، العمراني المجاؿ تسير في الحضرية اإلدارة تتخذىا التي القرارات عف نتج لقد

 النذر مقابؿ المشاكؿ مف الكثير الجزائر، في اإلقميمي بالتخطيط المدف تخطيط ربط كدكف الكاقع
 مميزات بدكف مدينة كيجعميا كيتياىيخدش  ما كىك ،كتاريخيا حضريا المدينة استفادتو مما اليسير

 التعمير في ظيرت يتالأزمة السكف كالتخمؼ، الفقرك الخكص في أزمات اجتماعية إلى بيا دفع ما
 استنزاؼ ،قمة المساحات الخضراءالحضرية، اليامشية التحضر السريع، الفكضكم، كالسكف

 .كالمدينة الريؼ بيف التنمية في التكازف عدـمما يخمؽ   الزراعية األراضي
 بأسمكب األخذ عدـ في يكمف كسببيا الجزائرية المدف معظـ تعرفيا خانقة أزمة السكف زمةأف
 البرامج نتيجة (جزئيا)الحؿ إلى طريقيا أخذت األخيرة الفترة في أنو غير يامجالل المدينة تخطيط
 مميار 306 يعادؿ ما الماضية سنكاتال في أنفقت الدكلة أف المعطيات شيرت حيث ،لمسكف الكثيفة
 االجتماعي السكف نكع مف % 34 بينيا مف مسكنا 693280 لتشييد السكف قطاع عمى دينار

 .القطاع ىذا تخص التي الدكلة ليا أسست التي الجديدة السياسة األرقاـ ىذه كتعكس
شيده المدف الجزائرية، تالذم  مف أسباب فشؿ التسير ك التخطيط  السريع التحضر برتيعو

 بسرعة كارتفعت% 31 نسبة أم 1966 سنة نسمة مميكف 317حكالي الحضر سكاف عدد بمغ قدف
 سنة 50%ك 1982 سنة % 48 ك 1978 سنة % 43 ثـ % 40 إلى 1971 سنة لتصؿ

 تشيد كما ، السكانية التجمعات زيادة بسبب  2010 سنة % 75 إلى تصؿ أف كيتكقع 1987
 التنمية اىتماـ كتحكيؿ النفط استغالؿ عمميات بسبب سنة 15 منذ سريعا نمكا الصحراكية المدف
 ،السعدم بف إسماعيؿ).%50 يتجاكز سريعا تحضرا الكسط أقاليـ تشيد أيضا الجنكب، إلى

  (121-115ص ،2001

 بيف التكازف صنع في أىميتيا تكمف التي الخضراء المساحات قمةمشكمة  إلى باإلضافة
 مف كالتقميؿ اليكاء كتنقية الجك كتمطيؼ، فكائد مف ليا لما فييا يعيش التي كالبيئة اإلنساف
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 تسيير فشؿ نتائج مف المشكؿ ىذا كيعداألراضي الزراعية  استنزاؼ، كذلؾ مشكمة الضكضاء
 ذلؾ، مف نصيبيما العمراني كالتكسع الكبرل المشاريع أخذت األخيرة الفترة كفى العمرانية، السياسة
 ىكتار 3000 ك السريع، لمطريؽ ىكتار 8000 ك لمتعمير، ىكتار آالؼ 5000 ب كيقدر

 (116-115ص  ،2004،بكلحكاش عالكة ).لممشاريع
 :والخدمات بالمرافق المدن تجهيز مستوي في التدهور (ه 
 المدف اختناؽ بينيا كمف الجزائرية المدف في كالخدمات المرافؽ مستكم تدىكر المؤشرات تكضح
 يكاكب لـ حيف في،السيارات فم كبير بعدد الكطنية الحظيرة تضخـ نتيجة المركر بحركة الكبرل
 نقؿ احتياجات تمبية عف الحضرم النقؿ كسائؿ عجز إلى باإلضافة الطرؽ، شبكة تطكر ذلؾ

 العاصمة، الجزائر مثؿ الكبرل المدف في العمؿ مقرات تجاه خاصة اليكمية، رحالتيـ في السكاف
 لمنقؿ الضركرية القاعدية اليياكؿ لتكفير محكما تخطيطا يتطمب ما ىذا الذركة عند كىراف قسنطينة
 .خاصة بصفة الحضرم كالنقؿ عامة بصفة

 (61ص ،2004،لعركؽ ادمليا محمد) (:المتخمفة األحياء)الشرعي غير البناء (و 
 المياه، صرؼ مجارم مف كبالقرب المدف ضكاحي في أك معزكلة أماكف في تتكاجد ما غالبا

 كالفقر، المشاكؿ ككثرة الضركرية بالمرافؽ تجييزىا بعدـ كتتميز الريفية، لميجرة نتيجة كتظير
 ، العاـ التخطيط خارج شرعية غير بطريقة المدينة تكسع مما تخمؼ االجتماعية، اآلفات البطالة،

 تظير قدالتي  المدينة، عف كاجتماعيا كاقتصاديا عمرانيا انعزاليا نتيجة المتخمفة المناطؽ نشكءب
 المكضكعي االختيار غياب نتيجة البالد، أرجاء مختمؼ عمى لممشاريع العادؿ غير لمتكزيع نتيجة
 .كالمراقبة القطاعات بيف كالتنسيؽ التخطيط ىياكؿ كلضعؼ اإلنجاز لطرؽ

 :البيئي التدهور (ز 
 التي الصناعية، كالتدفقات المنزلية االنبعاثات قدر كبأقؿ السيارات غازات انبعاث إلى أساسا كيرجع
 المكزعة االسمنت مصانع العمراني،كتشكؿ النسيج داخؿ المبعثرة اإلنتاجية الكحدات عف تصدر
 برايس المتكاجدة تمؾ المصانع ىذه كمف االحتراؽ، بغازات لمتمكث ىامة مصادر البالد أقاليـ عمى

 حيث ،...تبسة التكتة، عيف الكبيرة، عيف الكاد، حجر صاؼ، بني الشمؼ، الغزالف، صكر حميدك،
 مف طف 404 الكربكف، أكسيد مف طف 1200 اآلزكت، أكسيد مف طف 69 45 سنكيا منيا يتدفؽ
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 :ب قدرت المنزلية النفايات أما ،الكبريت أكسيد مف طف 1020.000 المتبخرة العضكية المركبات
 ).الحضرية النفايات مف كمغ 0.5 يعادؿ ما يكميا ينتج الجزائرم الفرد كأف ، طف مميكف 5.2
 (113ص  ،1992،بكخيط محمد

ىذا أف أسباب فشؿ المخططات التكجييية لمتييئة كالتعمير في الجزائر ال  نستنتج مف كؿ
يعكد إلى المخططات العمرانية نفسيا بقدر ما يعكد إلى المصالح المسؤكلة عف تطبيقيا كمراقبة 
المخالفات كالتجاكزات في حقيا، كقمة التكعية كالتككيف لدل المنتخبيف المحمييف كأصحاب القرار 

دارم عمى القرار التقني، كانعداـ الكعي المعمارم لدل المنتيكيف لقكانيف التييئة السياسي كاإل
 كالتعمير.

في الجزائر خاصة في  كالعمرانية كرغـ التحسف الذم تكصؿ إليو جياز المراقبة المعمارية
ال المدف الكبرل فإف ميمتو الصعبة كالمتشعبة العراقيؿ التي يكاجييا في الميداف كثيرا ما تجعمو 

يقـك بميامو عمى أحسف كجو، لذلؾ فإف المخالفات العمرانية ال تزاؿ مستمرة في الجزائر سكاء 
بالنسبة لألشغاؿ العمرانية أك المكاصفات العمرانية المحددة قانكنيا في التكسيع العمراني المنظـ، 

بة لمبناءات غير بسبب قمة المراقبة التقنية كبسبب قمة الكعي المدني في مجاؿ العمراف، أك بالنس
القانكنية التي أصبحت السمطات المحمية كأجيزة تسيير المدف غير قادرة عمى التحكـ فييا أك 

دارية.  إيقافيا بشكؿ نيائي لعدة أسباب اجتماعية كا 
 

 :التنمية المستدامة عوامل توسع المجال الحضري لتحقيق -7
أساليب التدخؿ المباشر بكاسطة تعد سياسة التييئة كالتعمير ىي أسمكب عممي جديد مف 

كاإلنجاز لتنظيـ كتحسيف ظركؼ المعيشة ، ككسائؿ الدراسات كالتنفيذ، كالقرارات كالتقنيات ،األفكار
في المستكطنات البشرية كتطكير كتنمية الشبكة العمرانية بشكؿ متكازف عير التراب الكطني مع 

ة لممجاؿ الذم يقع فيو النسيج العمراني أك األخذ بعيف االعتبار جميع المقكمات كالعناصر الكسطي
 يتفاعؿ معو.

الجزائر في مجاؿ التييئة كالتعمير عدة كسائؿ تقنية لتنظيـ مجاليا العمراني مثؿ باسُتِعممت 
مخطط العمراف المكجو، كمخطط العمراف المؤقت، كمخطط التحديث العمراني، كالمخطط التكجييي 
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األراضي زيادة عمى نماذج لضبط التكسع لعمراني كالمناطؽ لمتييئة كالتعمير كمخطط شغؿ 
عقاقبة عبد  )السكنية الحضرية الجديدة كالمناطؽ الصناعية كالتجزئة كأخيرا المدف الجديدة...الخ.

 (164-162، ص2010العزيز،
ة البشر كرفاىيتيـ تمثالف القاعدة األساسية لكافة الجيكد كاألنشطة التى يضطمع بيا حياف
كالتنمية المستدامة أصبحت  الحضريةمف ىنا يتضح أف العالقة بيف التنمية  ي،ع اإلنسانالمجتم
شككؾ يعتد بيا، بؿ يمكف الزعـ بأف ىذه العالقة ىى عالقة قكية بمعنى أف كؿ دعـ  وتشكب أمرنا ال

العالقة كلكف ىذه ، إلى دعـ كتحسيف نتائج جيكد التنمية المستدامة مسيؤد الحضريةلجيكد التنمية 
حضرية مثؿ: تحتكييا عمميات التنمية ال يتحتاج إلى تحميؿ عميؽ يتناكؿ العديد مف التفصيالت الت

إعداد كتييئة كتنمية المجاؿ الحضرم، كما أف تفاقـ الكضعية االجتماعية كتدني المستكل المعيشي 
، كاألحياء الصفيحية كانتشار الفقر كضعؼ البنيات التحتية كالتجييزات األساسية كانتشار البطالة

  كاالنفجار السكاني.
كالتنمية كميا مفاىيـ تقنية تصب في ضركرة التنظيـ النسبي لممجاؿ كالتييئة فاإلعداد 

حسب ما يعرفو مف إمكانات ثقافية كاجتماعية كاقتصادية كايككلكجية، فيك التكفيؽ بيف الحضرم 
يا إلى إزالة الحدكد بيف مستكيات المجاؿ ييدؼ إجرائيا كعممك الشكؿ كالمضمكف كالمحتكل المادم، 

لى العدالة بينيما في تكزيع مدخالت كمخرجات التنمية المستدامة  .الكطني كالمحمي كا 
التنمية بكجو عاـ ىي التفاعؿ بيف البشر كبيف المكارد المتاحة ليـ أم استغالؿ البشر ف
ع القائمة إلى أكضاع أكثر تقدما" كالتنمية المستدامة ىي عممية نقؿ المجتمع مف األكضا ،لمكادىـ

 عمرانيا لتحقيؽ أىداؼ محددة تسعى أساسا" لرفع مستكل معيشة المجتمع ككؿ مف كافة جكانبو
 3656مطانيكس مخكؿ، )كذلؾ في إطار المكارد المتاحة ليتاح لمكاطنييا: ،"كاجتماعيا" كاقتصاديا"

  (31-33، ص
  بخصكصيتيا، كتتسع مساحتو لحياة مسكف يؤمف فيو المكاطف كأسرتو، كتشعر فيو

أفرادىا، سميـ البناء، صحي، مستقر في إطار تخطيط عمراني محمي 1متصؿ بشبكات 
 الخدمات األساسية1 يسيؿ الكصكؿ إليو كاالتصاؿ بو.
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  ،عمؿ مستقران شريؼ يتاح فيو لمفرد فرص التقدـ كاالرتقاء بقدر سعيو كاجتياده كثقافتو
نفقات معيشة أسرتو كليدخر جانبان لمكاجية احتياجات  كيحقؽ لو دخالن مستقر يغطى

 مستقبمية.
 .منظكمة بيئية متزنة محمية مف االستنزاؼ كالتمكث 
  منظكمة ثقافية مبنية عمى قيـ تحافظ عمى اليكية كتقبؿ االرتقاء بالحس كاإلدراؾ

رسخ كالذكؽ، كتقبؿ الجديد مف التقنيات المالئمة، كتقدر العمـ كالمكىبة كالنقد، كت
 المسؤكلية المجتمعية.

  منظكمة إدارية لممجتمع تكسع الخيارات المتاحة لممكاطنيف، كتضمف حقكقيـ في
الممارسة العممية الختياراتيـ طالما التزمت بالقكانيف، خالية مف الفساد، تعمؿ بشفافية، 
مكاف تداكؿ السمطة القائمة عمييا، تتصؼ بالالمركزية  قابمة لممساءلة المجتمعية كا 

 األصمية كليس المفكضة.
  آليات فاعمة لممشاركة الشعبية، تتكافأ فييا الفرص لممشاركة أماـ كؿ مكاطنيف ميما

تنكعت خصائصيـ كصفاتيـ، كتؤمف عمؽ مضمكف ىذه المشاركة لتشمؿ التفكير في 
كالتخطيط لمتغير كمتضمناتو، كتمكيؿ برامجو  االحتياجات المحمية كترتيب أكلكياتيا،

و، كمتابعة تنفيذىا كتقكيميا، كتدار بكفاءة كعدالة كشفافية، كتضمف أساليبيا كمشركعات
 تداكؿ السمطة فييا دكف احتكار المحترفيف.

  فإف القرارات التي تتخذىا الدكلة لإلدارة الحضرية في تنمية مجاؿ العمراني كتسييره بعيدا
لحاؿ ببالدنا، قد خمؽ عف الكاقع، كدكف ربط تخطيط المدف بالتخطيط اإلقميمي كما ىك ا

الكثير مف السمبيات التي تتضاءؿ إلى جانبيا ما أفادتو المدينة حضريا كتاريخيا، 
كيخدش ىكيتيا كيجعميا مدينة بدكف مميزات كال ركح، إذ تكقؼ نمط الحياة في كثير مف 
المدف التي تعاني مشاكؿ تشؿ نمكىا كتدفعيا قدما لمتخمؼ كالفقر، فيظير في التعمير 

سكف الفكضكم كاليامشية الحضرية كالتدىكر البيئي كاستعماالت العشكائية لألراضي كال
الزراعية خاصة، كنزكح اإلسمنت عمى حسابيا، كما تخمفو تمؾ االنعكاسات السمبية مف 

، السرقة، الجريمة، ، كاالستقرار السياسي كاالنحراؼمشاكؿ تيدد التكازنات االجتماعية
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مف المشاكؿ التي لـ يستشرفيا مخططكا المدف كمسيرييا كلـ  ..، كغيرىاالتشردالبطالة،
      يدرككا أف المدينة ليست مباني، بؿ ىي مجتمع مسقط عمى بقعة أرضية كما يقكؿ

 ".هنري لوفيفر" 
الدكؿ التي تعاني مدنيا مف أزمة حضرية خانقة، نتيجة لمنمك الديمغرافي  لحدإكالجزائر 

اليائؿ الذم تعرفو، كقمة اليياكؿ القاعدية كاالمكانات المادية الكاجب تكفرىا لمقضاء عمى ىذه 
صبح الحديث اآلف عف أاألزمة، رغـ المجيكدات المبذكلة لحد اآلف ككؿ ما تـ تسخيره لذلؾ، لذا 

لبشرم في حؿ ىذه االشكالية ميما كاف حجميا كطريقة مساىمتو في ذلؾ باعتباره دكر العامؿ ا
 العنصر األكؿ في أم عممية تنمكية.

لذا يجب أف نعمؿ سكيا مف أجؿ النيكض بالمدينة كساكنييا كنتحرؾ بثبات عمى طريؽ 
.، كيمثؿ المحرؾ التنمية المستدامة، فاإلنساف يعد العامؿ األساسي في المدف كالتجمعات السكانية..

األساسي لعجمة الحياة في كؿ مناحييا، كمع التحكالت االقتصادية كاالجتماعية التي فرضتيا الثكرة 
التقنية في مجاالت عديدة كخاصة في قطاعي المكاصالت كاالتصاالت، أصبحت المدف نقطة 

ىذا المنطمؽ فقد جذب كاستقطاب لمباحثيف عف حياة آمنة تبعث الدؼء كالطمأنينة في النفكس، مف 
تنبو العالـ المتحضر إلى غياب البعد االنساني عف المدف كالتجمعات السكانية، فبادر إلى إعادة 
شيء مف االعتبار لإلنساف فييا، فكاف البد مف إعادة النظر في مدننا كما تشيده المدف الجزائرية 

خطيط لتعزيز الجانب االنساني اليـك مف مشاريع تنمكية إنما يدخؿ ضمف ىذا المحرؾ، أك إعادة الت
مدل مساىمة التكسع في المجاؿ  في رسةاالد ذهى وإلي ترمي ما ذافي المدينة كتكاصؿ ساكنييا، كى

 انبك الج رسةاد في ةمممثالحضرم إلى تغيير في مخططات التنمية المستدامة في مدينة بسكرة 

 المجتمع، دراأف ىمع السياسات ذهى آثارك  ،التكسعية في المجاؿ الحضرم  سياساتمل الكيفيةك  الكمية

 مكغيا.ب يجب دافاىأ أصبحت التيك  المستديمة التنميةتحقيؽ  في كدكرىا

 
 السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة:/  1.7

 ( 14-10، ص 2008 ،فائؽ جمعو المنديؿ) :التنمية والتخطيط اإلقميمي .أ 
 كالتحقؽ مف ترابط خطط كؿ إقميـ كما  ،ية ىي عناصر لتنمية أقاليـ الدكلةتنمك الخطة ال
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، كاختبارىا لمعرفة ما بينيا مف تكافؽ كانسجاـ داخؿ إطار الخطة القكمية ،ه مف األقاليـر يجاك 
 -التجارة -ةكبالتالي يمجأ إلى تنمية القطاعات اإلنتاجية التي تشكؿ اإلنتاج الكطني ) الزراع

 انمائي.، مف خالؿ كضع برنامج  ...(المكاصالت-السياحة
 وضع البرنامج اإلنمائي لمتنمية : .ب 

 : يتـ تحديد اإلطار العاـ لمخطط التنمية كفؽ االحتياجات اآلنية كالمستقبمية
 .سنة قادمة  20ػػ ل
 سنة قادمة 50لػ 

عبر كضع برامج تنمية مختمفة لكافة البيانات كفؽ ما تتطمبو مف احتياجات لتطكير األنظمة 
عادة تكزيع السكاف في إطار التنمية اإلقميمية المتكازنةاالىتماـ ك  ،كالقكانيف بما  ،بالتحرؾ السكاني كا 

تنظيـ حركة اليجرة  برنامج تطكير نظـ كأسس الحركة السكانية عبر ،فييا تنظيـ اليجرة الداخمية
، بصياغة دراسات كبرامج كطنية كدراسة أكضاعيا كمردكداتيا االقتصادية كاالجتماعية ،الخارجية

 زنة بتضافر كؿ الجيكد مف كؿ القطاعات كالييئات الحككمية كالمنظمات الشعبية .متكا
 (7-0، ص 3662، كماؿ الحمبي) إستراتيجية التنمية: .ج 

المجتمعات المحمية  افمكاطنك  ،التنمية المحمية ىي القاعدة األساسية لمتنمية عمى المستكل الكطني
كعمى جانب آخر  ،حضرية( ىـ الذيف يقع عمى كاىميـ سداد أعباء فاتكرة التنمية الكطنية –)ريفية 

كمف ثـ فمف الضركرم أف تككف أنشطة التنمية  ،فيـ المستيدفكف النيائيكف مف ىذه التنمية الكطنية
زءان عضكيا ن جكىريان في خطة المحمية كالتي تتفاعؿ مع ىؤالء المكاطنيف بشكؿ مباشر كيكمي ج

كلتزداد قناعتيـ بما تفرضو  ،بما يمكنيـ مف جني ثمار التنمية الكطنية أكالن بأكؿ ،التنمية الكطنية
عمييـ التنمية مف أعباء فيشارككف فييا برضاء كقناعة تؤمف استدامة ىذه التنمية المحمية ك 

 استمرارىا.
أكبر قدر ممكف مف الالمركزية في تخطيط كتنفيذ التنمية فال مناص مف تكفير تمؾ  كلتتحقؽ
فالمشاركة الكاسعة لمجماىير العريضة يصعب تحقيقيا في النمط المركزم كالبعيد  ،التنمية المحمية

 نسبيان عف التالمس المباشر مع المكاطنيف في القرل كالبمدات كاألحياء كالمدف.
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منيجية عممية عمى أكلكيات كجدكل كتتطمب التنمية الناجحة كفاءة في التخطيط كالحكـ ب
كما تتطمب المشاركة الكاسعة آليات منظمة تتيح تعبيران متكافئان أماـ  ،المشركعات التي تدرج بالخطة

 فئات كشرائح المكاطنيف كافة في المجتمع المحمي.
كما تتطمب التنمية المحمية الناجحة تكامالن ضركريان فيما بيف مستكيات اإلدارة المحمية 

 ،كتكامالن آخر فيما بيف القطاعات التي تتكلى الدكلة مركزيان مسؤكليتيا ،(الكالية –المدينة –ة بمديل)ا
القطاع  ككذلؾ تكامالن في الجيكد التي ستبذؿ مف جانب الدكلة مف ناحية كتمؾ التي سيقـك بيا

لتنمية البيئية كأيضان تكامالن فيما بيف محاكر ا ، مف ناحية أخرل الفاعميف االجتماعييفالخاص 
 .المستدامةكالتنمية  ،ةحضريكالعمرانية1 كخدمات التنمية ال

كمف ثـ فإف أربعة عناصر رئيسية تحكـ إستراتيجية التنمية المحمية في ىذه الخطة كىي: 
كىذه العناصر تساعد في مجمكعيا  ،التكاممية، المنيجية العممية، المشاركة الشعبية، كالالمركزية

 عمى تحقيؽ تنمية عادلة مف جانب، قائمة عمى االستخداـ الكؼء لممكارد مف جانب آخر.
  (16، ص 2008،فائؽ جمعو المنديؿ) اعتماد الربط المكاني بالخطط التنموية: .د 

كجية نظر مدركسة تيدؼ إلى رسـ الخطكط العريضة لمجاالت السمكؾ في  عفعبر التخطيط ي
كلف تككف ىناؾ إال إذا كاف  ،المستقبؿ كذلؾ بإتباع خطكات منطقية تؤدم إلى بمكغ غايات معينة

مقياـ ببرنامج بحث شامؿ عمى ل ،ىناؾ ىدؼ أك أىداؼ يمي إقرارىا كتحديد معالميا بمكضكع تاـ
اختيار انسبيا كتنفيذه  ياالكسائؿ أك السبؿ البديمة التي يمكف عف طريقأساسو تتضح مجمكعة مف 

، ك بذلؾ فالتخطيط عمى عمى مراحؿ متتابعة كفؽ برنامج زمني محسكب لتحقيؽ األىداؼ المحددة
 كافة مستكياتو ابتداء مف الفرد كاالسرة إلى المجتمع ثـ االإقميـ ثـ الدكلة.

 (13-15، ص2005،ادريخ حافظ عمر مجد) التنمية و التخطيط: .ه 
 ،الكضع الراىف اذ القرارات التي تأخذ باالعتباركىي مرحمة العالج ك التصميـ كاتخ

كالتكزيع  ،كاالتجاىات الحالية لمنمك كالتنمية كىي تيدؼ إلى أفضؿ تكزيع )كفقان لمعايير معينة(
  األمثؿ يعني اختيار المكقع األمثؿ ،كىذا يتحدد بتكافؽ مختمؼ القكل كالعكامؿ المؤثرة فيو .

 ،3656،مطانيكس مخكؿ) :يمي أربعة أبعادلمتخطيط اإلقم أبعاد التخطيط اإلقميمي : . و
 (37-30ص 
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 يتصؿ بالمكارد التي تشكؿ أىمية خاصة بناءن عمى نصيب أقاليـ الدكلة مف الثركة اإلقميمية  بعد -
بعد يتصؿ بالييكؿ األساسي ك القكانيف التي يعيش في ظميا اإلقميـ ك التي تككف العنصر  -

 التنظيمي في عممية التخطيط.
فإف  ،مساحة الدكلة كميابحيث تطبؽ عمى بعد مكاني فإذا كانت الخطة القكمية تصمـ أساسان  -

 األقاليـ تعتبر أحد المستكيات التي يمكف أف يطبؽ عمييا التخطيط اإلقميمي
بعد زمني يرتبط بمركر فترات زمنية بيف بدء تنفيذ الخطط التنمكية كالحصكؿ عمى العكائد  -

ال فبعض المشاريع تحقؽ عائدىا بفترة زمنية قصيرة كالبعض اآلخر ال يعطي ثماره إ ،المرجكة
 بعد مركر عدة سنكات.

 
 سياسة المدينة في اطار سياسة تهيئة اإلقميم وتنميته المستدامة :/  2.7

تعاني المدينة الجزائرية اليـك مف عدة اختالالت كفي مختمؼ المجاالت العمرانية ،  
االجتماعية، االقتصادية كغيرىا، حيث أف عدـ تكافؤ الفرص في المدف الجزائرية أدل إلى اختالؿ 
في الكثاقات السكانية مف الشماؿ إلى الجنكب، كزاد مف ىجرة السكاف كىذا ما أدل إلى خمؽ 

المدف الجزائرية، كانتشار العمراف الفكضكم نتيجة إلى أزمة العقار، كرغـ كجكد قكانيف فكضى في 
قكانيف لـ تعد فاعمية لعدـ تماشييا مع تطكر كنمك المدينة، تتعمؽ بالمدينة كضكابطيا، إال أف ىذه ال

ف تييئة كؿ ىذا أدل إلى استصدار قكانيف خاصة بالتييئة العمرانية كاالقميمية المستدامة، كقانك 
       .االقميـ كتنميتو المستدامة

تعمؿ سياسة المدينة عمى تحقيؽ التنمية المستدامة بصفتيا اطارا متكامال متعدد االبعاد ف 
ص  ،2013،لدرع الطاىػػر )كالقطاعات كاالطراؼ، كيتـ تجسيدىا مف خالؿ المجاالت التالية:

122-124) 
 :مجاؿ التنمية المستدامة: عف طريؽ 

 المحافظة عمى البيئة الطبيعية كالثقافية.-
 الحرص عمى االستغالؿ العقالني لمثركات الطبيعية.-
 ترقية الكظيفة االقتصادية لممدينة.-
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 ترقية التكنكلكجيات الجديدة لإلعالـ كاالتصاؿ.-
  المجاؿ الحضرم كالثقافي: بالتحكـ في تكسع المدينة كالمحافظة عمى األراضي الفالحية

 ؽ السياحية كالمناطؽ المحمية عف طريؽ ضماف:كالمناط
 تصحيح االختالالت الحضرية.-
 اعادة ىيكمة كتأىيؿ النسيج العمراني كتحديثو لتفعيؿ كظيفتو.-
 المحافظة عمى المساحات العمكمية كالمساحات الخضراء كترقيتيا.-
 تدعيـ كتطكير التجييزات الحضرية.-
 الحضرية.ترقية كسائؿ النقؿ لتسييؿ الحركة -
 كضع حيز التنفيذ نشاطات عقارية تأخذ بعيف االعتبار كظيفة المدينة.-
 ترقية المسح العقارم كتطكيره. -

 :المجاؿ االجتماعي: بتحسيف ظركؼ كاطار المعيشة لمسكاف عف طريؽ ضماف 
 مكافحة تدىكر ظركؼ المعيشة في االحياء.-
 ترقية التضامف الحضرم كالتماسؾ االجتماعي.-
 ة كتطكير النشاطات السياحية كالثقافية كالرياضية كالترفييية.ترقي-
 المحافظة عمى النظافة كالصحة العمكمية كترقيتيا.-
 الكقاية مف االنحرافات الحضرية.-
 تدعيـ التجييزات االجتماعية كالجماعية.-

 :مجاؿ التسيير بترقية الحكـ الراشد: عف طريؽ 
 باستعماؿ الكسائؿ كاالساليب الحديثة.تطكير انماط التسيير العقالني -
 تكفير كتدعيـ الخدمة العمكمية كتحسيف نكعيتيا.-
تاكيد مسؤكلية السمطات العمكمية كمساىمة الحركة الجمعكية كالمكاطف في تسيير -

 المدينة.
 دعـ التعاكف بيف المدف.-
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التييئة العمرانية لكامؿ فإف التييئة االقميمية ضمف التييئة العمرانية كالغرض منيا شمكلية  
 تراب الدكلة عمى أساس تكزيع الثركة كالمشاريع كتحقيؽ التنمية .

التنمية ،  المستدامة لعؿ قانكف تييئة االقميـ الجزائرم يعد مف المحفزات الحقيقية لمكصكؿ إلى
ما عمدت  كىك ،إال مف خالؿ لتييئة إقميـ المستدامة لف يككف التنمية البيئة ك بمكغ عمى فالمحافظة

 12/12/2001صدر في  الذم كتنميتو المستدامة  اإلقميـ بتييئة الجزائر مف القانكف المتعمؽإليو 
، يندرج في سياؽ استكماؿ المنظكمة التشريعية المتعمقة بتييئة اإلقميـ كتنميتو المستدامة كحماية 

القانكف ليحّدد  ىذا جاءفقد ، (36،3665-65القانكف )الفضاءات الحساسة كتثمينيا كترقيتيا
الكطني تنمية  قميـالتكجييات ك األدكات المتعمقة بذلؾ، ك التي مف طبيعتيا ضماف تنمية اال

حيث تسّير الدكلة ىذه السياسة  ،منسجمة ك مستدامة عمى أساس اإلختيارات االستراتيجية
ع األعكاف باإلتصاؿ مع الجماعات اإلقميمية في إطار اختصاص كّؿ منيا، ك بالتشاكر م

جيكم، كذلؾ رمينا إلى  إقميـاإلقتصادييف ك اإلجتماعييف لمتنمية،ك حسب خصائص ك مؤّىالت كؿ 
 (36،3665-65القانكف ) ضماف األمكر التالية:

تعكيض العكائؽ الطبيعية ك الجغرافية لممناطؽ ك األقاليـ لضماف تثميف اإلقميـ الكطني ك  -
 تنميتو ك إعماره بشكؿ متكازف.

حيح التفاكتات في الظركؼ المعيشية مف خالؿ نشر الخدمات العمكمية ك محاربة كؿ تص -
 أسباب التيميش ك اإلقصاء اإلجتماعييف في األرياؼ ك الندف عمى حّد سكاء.

دعـ األنشطة اإلقتصادية بحسب أماكف تكاجدىا ك ضماف تكزيعيا ك انتشارىا ك تدعيميا  -
 في كافة تراب اإلقميـ الكطني.

 تحكـ في نمك المدف ك تنظيمو.ال -
ك يشير القانكف إلى أف "األداة الرئيسية ك اإلطار المرجعي لعمؿ السمطات العمكمية في 

 تطبيؽ ىذه السياسة تتمثؿ في المخطط الكطني لتييئة اإلقميـ، الذم ييدؼ إلى:
ة عمى الكطني ك خاصة تكزيع السكاف ك األنشطة اإلقتصادي قميـاإلستغالؿ العقالني لإل -

 كافة اإلقميـ.
 تثميف المكارد الطبيعية ك استغالليا عقالنيا. -
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المالئـ لممدف ك المستكطنات البشرية مف خالؿ التحكـ في نمك التجمعات  مجاليالتكزيع ال -
 السكنية ك قياـ بنية حضرية متكازنة.

 دعـ األنشطة اإلقتصادية المعّدة حسب األقاليـ. -
 حماية التراث التاريخي ك الثقافي ك ترميمو ك تثمينو. -
 تماسؾ اإلختيارات الكطنية مع المشاريع التكاممية الجيكية. -

التجييزات الكبرل ك الخدمات  ككما يضع المبادئ التي تحكـ البنى التحتية الكبرل لمنقؿ 
المناطؽ الساحمية ك الجماعية ذات المنفعة الكطنية، ك يحّدد كيفيات ضماف المحافظة عمى 

الجرؼ القارم ك حمايتيا ك تثمينيا؛ ك لـ ييمؿ المخطط الجانب اإلقتصادم حيث نّص عمى 
 .ضركرة إقامة تنمية اقتصادية متكاممة تتنّكع فييا طبيعة النشاط ك ذلؾ في المناطؽ الجبمية

 09يتشكؿ التراب الجزائرم مف  12/12/2001المؤرخ في  20-01ككفقا لمقانكف رقـ: 
كحدات طبيعية شديدة التبايف مف الناحية تكطف السكاف، كنسبة التحضر،  3تتكزع عمى  أقاليـ

 الصناعة، االنسطة الخدمية كاالنشطة الزراعية، كىذه الكحدات عمى الشكؿ التالي:
  مف مساحة البالد. %4المناطؽ الجبمية كالمرتفعات كسيكؿ الساحؿ كتمثؿ 
 مف مساحة البالد. %9عميا كتمثؿ المناطؽ االستبسية باليضاب ال 
  مف مساحة البالد. %87الصحراء كتمثؿ 

 (36،3665-65القانكف ) ىي:كاألقاليـ 
: كيضـ كاليات : كىراف، مستغانـ، عيف تيمكشنت،معسكر،سيدم اإلقميم الشمالي الغربي -1

 بمعباس، تممساف، غميزاف.
الدفمى،البميدة، تيبازة، الجزائر، : كيضـ كاليات: الشمؼ، عيف قميم الشمالي األوسطاإل -2

 كزك، بجاية، البكيرة، المدية. بكمرداس، تيزم
سكيكدة،عنابة، الطارؼ، ميمة، قسنطينة،  كيضـ كاليات: جيجؿ، :اإلقميم الشمالي الشرقي -3

 قالمة ، سكؽ اىراس.
 : كيضـ كاليات: سعيدة،تيارت، تيسيمسيمت، النعامة، البيض.إقميم غرب الهضاب العميا -4
 : كيضـ كاليات: المسيمة، الجمفة، االغكاط.الهضاب العميا وسطإقميم  -5
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: كيضـ كاليات: برج بكعريريج، سطيؼ، باتنة، أـ البكاقي، إقميم شرق الهضاب العميا -6
 تبسة،خنشمة.

 : كيضـ كاليات: تندكؼ، بشار، ادرار.إقميم الجنوب الغربي -7
 الكادم، كرقمة.: كيضـ كاليات: بسكرة، غرداية، إقميم الجنوب الشرقي -8
 : كيضـ كاليات: تمنراست، إليزم.إقميم أقصى الجنوب -9

 01/20قانكف  حسب  خريطة اقاليـ الجزائر( : 08رقـ) صكرةال

 
 المتعمؽ بتييئة االقميـ كتنميتو المستدامة. 65/36المصدر: خريطة اقاليـ الجزائر: قانكف 

 

 



 الفصل الرابع

 التعمير والسياسات الحضرية في الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة 

 

177 

 

إف استقراء ك تحميؿ المخططات التكجييية التي ُكضعت لتطكير اإلقميـ ك تنمية مناطقو 
يكصمنا إلى نتيجة أنو قد شمؿ اختصاص عدد كبير مف اإلدارات المركزية، بؿ ك الحساسة منيا، 
د ك عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نذكر: المياه، المطارات المكنئ، التنمية الػػزراعية، الصيد ك المكار 

اختصاصيا  ىذا ما يبرز في الحقيقة أىمية تييئة اإلقميـ كالصيدية،التككيف،الصحة كغيرىا كثير؛ ك 
 األفقي.

ك بالمكازاة مع التكجييات المحددة في المخطط الكطني لتييئة اإلقميـ ُكضعت المخططات 
 (01،0110-10القانكف ) التالية:

الذم يترجـ الترتيبات الخاصة بالمحافظة عمى الفضاءات  :المخطط التكجييي لتييئة السكاحؿ -
 اليشة ك المستيدفة ك تثمينيا بالنسبة لممناطؽ الكاقعة عمى طكؿ الشريط الساحمي.

 المخطط التكجييي لحماية األراضي ك مكافحة التصّحر. -
رنامج جية، المحددة لمتكجييات ك الترتيبات الخاصة بكؿ ب :المخططات الجيكية لتييئة اإلقميـ -

ك لتكضيح ىذا األخير نّص القانكف في طياتو عمى مفيـك الحاضرة الكبرل، المساحة الحضرية، 
( فضاءات جيكية لتييئة 9المدينة الكبرل، المنطقة الحساسة. ك في ىذا الشأف ُكضعت تسع )

 اإلقميـ ك تنميتو تشمؿ كافة التراب الكطني.
 تكضح ك تثّمف الترتيبات الخاصة بإقميـ كؿ كالية.التي  :مخططات تييئة اإلقميـ الكالئي -

ك في سبيؿ تجسيد تمؾ البرامج ك المخططات عمى أرض الكاقع، فإف تمكيميا الذم يككف عف 
طريؽ الدكلة سيككف مكضكع قكانيف متعّددة السنكات، كما ستنّص قكانيف المالية عمى اإلجراءات 

 األكساط الكاجب ترقيتيا.المحّفزة بغرض تطكير الفضاءات ك األقاليـ ك 
كما نّص القانكف عمى إمكانية إبراـ عقكد تنمية تشترؾ فييا الدكلة ك مختمؼ الفاعميف مف 
جماعات محمية ك المتعامميف ك الشركاء ك اإلقتصادييف، لمقياـ بأعماؿ ك برامج المخططات 

 الفاعميفالشركاء ك  مع  ك لف يتسنى ىذا إال بتضافر كؿ الجيكد ،التكجييية السالفة الذكر
بالدكر الذم يمكف أف يقدمو المكاطف ، كباألخض التنكيو ىذا المشركع الكبير مثؿ في  االجتماعييف

 .مف خالؿ تنمية الحس المدني لديو كحثو عمى الحفاظ عمى الطابع الجمالي لممدينة التي يقطف بيا
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  : خالصة الفصل
كرصد  ،مدننا جاىزة لإلعاقات التي تعرفيا سيككف مف السابؽ ألكانو الحديث عف حمكؿ 

نتمكف مف التكصؿ  ، يستمـز تعميقا لمبحث، كتدقيقا في التحميؿ حتىالذم تشيده لمكامف الخمؿ
 . يمكف أف نسميو بالمقترحات العممية لإلشكالية المطركحة الحقا إلى ما

 القرار ذاخإت مراكز قبؿ مف تتبع التي اإلستراتيجية األمر نياية في الحضرم التخطيط يعد
 األنشطة تكزيع عمى تعمؿ أنيا بحيث ، الحضرية الييئات كتكسع نمك كضبط كتكجيو لتنمية

 ىذه مف الفكائد أكبر تحقيؽ عمى تسير فإنيا لمسكاف كبالنسبة متكازنا جغرافيا تكزيعا كالخدمات
 .الحضرية البيئة داخؿ النشاطات

تسيطر  التخطيطية بدت متدنية لمغاية فالىي استطاعت أفف القدرات الفعمية لألجيزة حيث أ
تمكنت مف أف  عمى التكسع العمراني الذم اكتسى صبغة شبو عشكائية في الكثير مف األحياف، أك

اإلعالـ لحؿ المشاكؿ  تطرح تصكرات كاقعية ك عممية تكاكب التطكر الحاصؿ في مجاؿ تكنكلكيات
كاالرتياح لدل المخططيف ك  تكفقت في خمؽ شعكر بالرضىالتي تعاني منيا مدننا أك عمى األقؿ 

 .السكاف عمى المستكل الحضرم
كممارسات اإلستدامة في التخطيط ك التسيير الحضرم  تفعيؿ تطبيؽ مفاىيـلذلؾ يجب 

ال يمكف أف يتـ إال عف طريؽ ف ،البيئية كاالقتصادية كالكظيفية يجاد الحمكؿ المالئمة لممشاكؿإل
 الفاعمة التي ، الذيف يعدكف بمثابة األدكاتفي ىذا المجاؿ كالفنييف كالميندسيف المعمارييفتككيف 

العمرانية  تستطيع تكطيف التقنيات الحديثة كتأصيميا كممارسات مينية أثناء تصميـ مشاريع
 .كاإلشراؼ عمى تنفيذىا ك تسييرىا

لتسيير كتنظيـ المجاؿ الحضرم كسيمة  -الحضرية-العمرانية عتبر التييئة كيمكف أف ن
ذلؾ  كعمى غرار كالعمراني، كذلؾ لما ليا مف أىمية كبيرة في تنظيـ كاستغالؿ النسيج الحضرم،

نجد أف الجزائر تسعى لكضع قكانيف عمرانية إلستغالؿ المجاؿ الحضرم كالعمراني كفؽ اجراءات 
لعقالني لمسكاف، كمختمؼ النشاطات مثؿ كاادارية كتنظيمية، مع االخذ بعيف االعتبار التكزيع األ

كذلؾ بخمؽ تكازف بيف الصناعية  ككذا تصميـ كتخطيط التكسعات داخؿ المجاؿ الحضرم 
 الحضرم كالعمراني.التخطيط 
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ىو الدراسة العممية الدقيقة، والمنظمة إف البحث العممي في مجاؿ العمـو االجتماعية  

ويكوف ذو أىمية أكثر عندما يرتبط موضوعو بالواقع، و مف أىدافو الوصوؿ إلى فيـ لظاىرة ما، 
ية، إف محاولة إثبات الدراسة النظرية بالدراسة العممية الميدانالظاىرة محؿ البحث و الدراسة، كما 
ء الفجوة القائمة بيف النظرية و الواقع، بغية تحقيؽ أىداؼ ؿمف أىـ مساعي البحث العممي لم

لذا فإف مف الضروري أف يقـو الباحث منذ اختياره  و اإلجابة عمى تساؤالت اإلشكالية، الدراسة 
مف خالؿ لممشكمة بوضع تصميـ منيجي دقيؽ لكافة الخطوات التي يشمؿ عمييا البحث، و 

اإلجراءات التي تساعدنا في جمع المعمومات عف الواقع األدوات و و  الطرؽ خداـ مجموعة مفاست
 .و ىذا ما سنحاوؿ تناولو في ىذا الفصؿ ،المعاش مكاف الدراسة

 
 مجاالت الدراسة :أوال : 
 

  حدود الدراسة المجال المكاني: 1-1
و بعض األجيزة  ،بسكرة ةنالذي تقـو عميو الدراسة ىو مديالجغرافي و  المكاني إف المجاؿ
ىذه  مستوى تسيير و تخطيط و تنفيذ القرارات الحضرية عمىالسياسة التنموية مف المسؤولة عف 

 مدينة بسكرة بالرغـ مف كوفو  ،ياب إعداد المخططات العمرانيةالييئات المعنية بمجاؿ و المدينة، 
 ىاخمؽ عدة مشاكؿ عمى مستو عاني مف ضغوطات كثيرة أدت إلى ت اإال أنيلمدراسة  مجاؿ بسيط 

 أيف لمسنا استيالؾ الفضاءاتو  المدينة وتوسع تطورنتيجة لنمو و و ...، يةو و تنم وبيئية اجتماعية
التعريؼ و نحاوؿ وصفيا وصفا شامال فس ،التي كانت موجية لمتوسع العمراني قبؿ آجاليا المحددة

و مختمؼ مراحؿ تطورىا ألف أي قرارات المادية و البشرية، الجغرافية و و بيا و بمميزاتيا الطبيعية 
 ،البد أف تستوعب جميع معطياتيا لنجاح ىذه السياسة عمى الواقع تصدر لتنمية مجاؿ مدينة ما

البحث عف مناطؽ توسع مستقبمية تمبي اإلحتياجات الحالية باإلضافة إلى األمدية الثالثة : المدى و 
 القريب ، المتوسط ، البعيد  .
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خمػؽ لالػة و متفاعمة الوصوؿ إلى بنيػة إقتصاديػة و عمرانيػة فع   ىوي إف اليدؼ األساسف
اإلستغالؿ األمثػؿ و العقالني ليا ،وذلؾ ألجؿ توجيو آفاؽ التنمية و  ،التوازف في الشبكػة العمرانيػة

كمحاولة إليجاد بعض الحموؿ مف أجؿ  -مدينة بسكرة-الحضريبما يتناسب و خصوصيػة المجػػاؿ 
 و ىذا ما سنراه مف خالؿ: بيا. تكامؿ مجالي خمؽ توازف و

 المعطيات الجغرافية والطبيعية: / أ
 في وقوعيا في منطقة انتقالية عمى محوريف رئيسييف لحركة بسكرة  والية تبرز أىمية :الموقع

 -20رقـ –األوؿ يربط الشماؿ الشرقي لمجزائر بجنوبو بواسطة الطريؽ الوطني  المرور،
، 1999غانـ عبد الغني،  )-64رقـ–رب بواسطة الطريؽ الوطني والثاني بيف الشرؽ والغ

تقع تحت سفوح كتمة جباؿ االوراس التي تمثؿ الحد الطبيعي بينيا وبيف الشماؿ،  ، (23ص
 دائرة ويحدىا: 21بمدية،  33، تضـ 2كـ 21.509.80تتربع عمى مساحة تقدر بػ 

 والية باتنة مف الشماؿ. -

 بي.والية المسيمة مف الشماؿ الغر  -

 والية خنشمة مف الشماؿ الشرقي. -

 والية الجمفة مف الجنوب الغربي. -

 والية الوادي مف الجنوب الشرقي. -

 (7،ص2011مديريػػة البرمجة متابعة الميزانية لواليػة بسكػرة،  )والية ورقمة مف الجنوب. -
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 (: خريطة والية بسكرة29الصورة رقـ )

 
 .(2011الحوصمة السنوية مونوغرافية  لتهيئة العمرانية لوالية بسكرة )المصدر: مديرية التخطيط وا       

 
لؾ ذتقع أسفؿ سفوح األطمس الصحراوي فيي ب ذبسكرة موقعا طبيعيا استراتيجيا إ مدينةتحتؿ 

 غرينتشتخترقو ودياف و مجاري مائية ، و بالتحديد تقع شرؽ خط  ،تستفيد مف شبكة ىيدروغرافية
5بيف خطي الطوؿ 

 . 2 05و 2 06بيف خطي عرض و  شماال، 2 4و 2 
مف المساحة اإلجمالية لموالية،  %2.07، أي بنسبة 2كمـ 446و تتربع المدينة عمى مساحة 

 حدود البمدية: 
 مف الشماؿ: كؿ مف بمدية برانيس ولوطاية. -
 مف الشرؽ: بمدية مشونش. -
 مف الجنوب: مجموع بمديات: سيدي عقبة، أوماش وامميمي. -
،  2002مديرية التخطيط و التييئة العمرانية، ) ؿ مف بمدية طولقة وبوشقروف.مف الغرب: ك -

 (3ص
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فمدينػة بسكرة تتوضع عمى منطقة سيمية ضمف حوض ترسيبي إذ أنيا تتوضع عمى مجاؿ 
منبسط ذو إنحدارات متفاوتة ، تخترقو ودياف و مجاري مائية ،حيث جممة ىذه العوائؽ أعطت 

 .لمتعمير ااني ، و شكمت حدالشكؿ المميز لمنسيج العمر 
 وكانت تضـ آنذاؾ 1974ُصنفت بسكرة "والية" أثناء التقسيـ اإلداري لسنة  اإلداري:ار اإلط ،

انقسمت إلى شطريف: والية  1984( دوائر، وبعد التقسيـ اإلداري لسنة 6بمدية وستة ) 22
بمدية  33تضـ بسكرة ووالية الوادي التي تشكمت بضـ دائرتي الوادي والمغير، فأصبحت 

( دوائر ىي: أوالد جالؿ، سيدي عقبة، طولقة، لوطاية، اما بسكرة كونيا تمثؿ مقر 04وأربعة )
 الوالية عمى ِحدى، وقد ُألحقت بالوالية بمديات جديدة عمى إثر ىذا التقسيـ وىي:

 بمدية خنقة سيدي ناجي مف والية تبسة. -
 بمدية القنطرة وعيف زعطوط مف والية باتنة. -
 الشعيبة )أوالد رحمة( مف والية المسيمة. بمدية -

دائرة، وبقي  12تـ تعديؿ إداري طفيؼ عمى الدوائر؛ حيث أصبح عددىا  1991في سنة 
 بمدية، أعيد توزيعيا عمى الدوائر حسب التقسيـ الحالي. 33عدد البمديات عمى حالو أي 

 ظواىر بشرية باعتبارىاالموقع الجغرافي الفعاؿ لمدينة بسكرة أي بالنسبة لما حوليا مف ف
عاصمة اقميمية لوالية بسكرة و منو فإف البمدية تقع في القطب الجنوب الشرقي في إحدى نقاط 
أجزائو الشمالية و تسيطر عمييا طرؽ النقؿ البري و السكة الحديدية في حركتيا التجارية بحيث 

 يمر بيا:
 و بسكرة و ورقمة جنوبا. الرابط بيف بسكرة و باتنة شماال 03الطريؽ الوطني رقـ  -
 الرابط بيف بسكرة و بوسعادة غربا. 46الطريؽ الوطني رقـ  -
 الرابط بيف بسكرة و خنقة سيدي ناجي )اتجاه خنشمة (. 83الطريؽ الوطني رقـ  -
 الرابط بيف بسكرة ومنعة إتجاه باتنة . 87الطريؽ الوطني رقـ  -
 ريس .الرابط بيف بسكرة و أ 31الطريؽ الوطني رقـ  -

مكتب الدراسات واالنجازات  )مما جعميا تشكؿ أىمية كبرى في عممية اإلتصاؿ بيف ىذه  الواليات .

 (9،ص2013في التعمير،



 مساالفصؿ الخ

 اإلطار المنيجي لمدراسة

 

980 

 

 (: شبكة الطرؽ المارة بمدينة بسكرة .22الصورة رقـ )

 
 2013بسكرة وحدة  -URBA-مكتب الدراسات واالنجازات في التعمير المصدر:

ية كتجمع بمديات وكذلؾ بالنسبة لموالية ككؿ، استمدىا مف كونو يكتسي مجاؿ الدراسة أىم
يضـ مدينة بسكرة مقر البمدية والدائرة والوالية في آف واحد، وما تمثمو وتمعبو ىذه األخيرة مف دور 
ىاـ وىيمنة عمى المستوى الوالئي والجيوي إداري ووظيفيا؛ باإلضافة إلى موقعو المركزي واحتوائو 

 مف الطرؽ الوطنية التي تعبر الوالية؛ مما يجعمو يتمتع باتصالية ممتازة.عمى أىـ شبكة 
 

 تقع مدينة بسكرة بيف منطقتيف متضادتيف بيف مناخيف، عند عتبة تشكؿ ممرا اريس: ـالتض
قع ضمف نطاقيف ت فيي ،طبيعيا نحو الصحراء، ينتيي إلييا انحدار األطمس الصحراوي

 تضاريس ميمة تتمثؿ في:الصحراوي واألطمسي وتمثمو مجموعة 
: تمثؿ نسبة ضئيمة مف مساحة الوالية، تتركز أساسا في الشماؿ؛ وفي الجية المنطقة الجبمية -

متر فوؽ  120عمى ارتفاع يقدر بػ الغربية نجد كؿ مف جبؿ )بوغزاؿ، المالقة، ثنية وقيبف(؛ 
حيف الجية في وعمى مخروط لمترسبات نتيجة انحداره نحو الجنوب الشرقي،سطح البحر، 

الشرقية نجد كال مف جبؿ )الطيوس، كمارو وكاؼ القونة( إف غالية ىذه الجباؿ فقيرة مف 
 الغطاء النباتي.
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 غرب وتتميز منطقة السيوؿ بتربة عميقة وخصبة.-: تمتد عمى محور شرؽمنطقة السهول -
مف  : تقع في الناحية الجنوبية الشرقية، وىي عبارة عف مسطحات ممساءمنطقة المنخفضات -

الغضار، والتي تحتجز طبقات رقيقة مف المياه ممثمة بذلؾ الشطوط والتي يبمغ متوسط 
ـ( تحت مستوى سطح البحر وتعتبر المجمع الطبيعي الرئيسي لممياه  33-انخفاضيا )

 فيشكؿ حزاما أمنيا طبيعيا لممدينة مف الجية المفتوحة نحو الشماؿ ،السطحية في المنطقة
 . (22ص س، ،بالصغير غانـمحمد )

  :يعتبر المناخ مف العوامؿ الجغرافية األساسية، إذ أنو يتحكـ بدرجة كبيرة في التوزيع المنـــاخ
أي في منطقة بيف الذي يتحدد حسب موقعيا و  السكاني، و في الحياة االقتصادية بصورة عامة،

تعتبر إقميـ  السيما المناخ الشبو جاؼ، وبيف المناخ الصحراوي الجاؼ وسط منطقة الزيباف، 
كمـ مف الغرب إلى  202زراعي يختص منذ وقت طويؿ بزراعة النخيؿ، وىو يمتد عمى طوؿ 

الصغير )محمد كمـ، والتي تحتؿ المرتبة األولى في إنتاج التمور وطنيا 02الشرؽ، وعمى عرض 
  .(23ص ،ب س،غانـ

 أ/ التساقط: -

 (: قيمة التساقط بمدينة بسكرة00الجدول رقم ) -
 المجموع د ن أك س أو جو ج ما أ م ف اج الشهـــر

 المعدل الشهري

 )ممم(

0.6 2.8 10.9 22.1 1.5 0.4 0.0 0.1 36.1 3.0 0.1 21.2 98.8 

 مرجع سابقالمصدر: مديرية التخطيط 

سنة االخيرة فإف مدينة بسكرة تقع في المنطقة  25إذا أخذنا بعيف االعتبار معدالت االمطار خالؿ 
لمناطؽ الجبمية، أو السنوات الممطرة، غير أف معدؿ األمطار ىذا ليس ممـ ما عدا ا 2000-

 60مؤشرا قويا عمى مناخ المنطقة؛ إذ أف كمية وكيفية سقوط ىذه األمطار ميما جدا، قد تكوف 
مف كمية االمطار محصورة في الفصؿ البارد عمى شكؿ أمطار غزيرة إلى طوفانية  %70إلى 

 سنة االخيرة. 20لمزراعة، ولممقارنة نأخذ معطيات التساقط خالؿ تسبب إنجرافا لمتربة وأضرارا 
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ممـ وىي كمية  282.3والمقدرة بػ  2011فيما يمي كمية األمطار التي سقطت خالؿ سنة  
ممـ ، تجدر اإلشارة إلى أف اكبر  185.5معتبرة  إذا ما قارناىا بالسنة الماضية أيف وصمت إلى 

 سنة . 36وىذا منذ أكثر مف  2004ممـ سنة  294.1مقدار  كمية تساقط عرفتيا الوالية وصمت

 2011سنة (: كمية تساقط األمطار بمدينة بسكرة خالل 10الجدول رقم )
 مجموع 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 األشهــــر

 كميت األمطبر

المتسبقطـت 

 )ملم(

4.8 2.9 07.4 09.6 55.6 2.4 2.0 22 98.7 79.9 9.6 22 28283 

 ، مرجع سابقمديرية التخطيطالمصدر: 

 سنة األخيرة. 21لممقارنة سنأخذ معطيات محطة بسكرة خالؿ 

 سنة( 20(: كمية تساقط األمطار بمدينة بسكرة خالل )11الجدول رقم )
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 سابق مرجع ،مديرية التخطيط المصدر:

 ب/ الحرارة: -
 ، أما0ـ 24.32عمى ضوء دراسة "سمتزار" المناخية، فإف متوسط درجة الحرارة لبسكرة يقارب

بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى والدنيا المسجمة عمى مستوى محطة بسكرة فنسجؿ خالؿ سنة 
مبر و في شيري ديس 2ـ 20.9إلى 2ـ 29.2عمى التوالي بيف ودرجة حرارة دنيا فنسجؿ   2011

 ،درجة حرارة قصوى 2ـ 67.5إلى  2ـ 60.8أوت تتراوح ما بيف   و جانفي، أما في شيري جويمية
و أوت و   جويمية شيري في °ـ68ثيرىا في ارتفاع درجات الحرارة حيث تفوؽ أحيانا ويظير تأ

ة بصفة مدينلم واالقتصاديةينجـ عنو سطوع اشعاعات شمسية تؤثر بدورىا عمى الحركة العمرانية 
 .  2011 و فيما يمي درجات الحرارة المسجمة خالؿ سنة  .عامة
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 2011لدراسة سنة (: درجات الحرارة بمجال ا12الجدول رقم )
 المعدل 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 األشهـر

درجبث 

 الحرارة
12.1 13.1 16.0 22.0 24.8 29.7 60.8 67.5 30.3 22.2 17.3 13.2 24832 

 مرجع سابق ،مديرية التخطيط المصدر:                
 

  ج/ الرطوبة: -

 2011سنة  (: معدل الرطوبة بمدينة بسكرة13الجدول رقم )
 المجموع د ن أك س أو جو ج ما أ م ف جا الشهـــر

 42.8 70 59 61 40 30 24 29 33 31 39 46 52 (%الرطوبة )

 مرجع سابق ،مديرية التخطيط المصدر:                

( %52أشير مف مجموع أشير السنة تفوؽ فيو نسبة الرطوبة ) 20نالحظ أف ىناؾ  
 (.%72جؿ في شير ديسمبر اعمى نسبة رطوبة ))معدؿ الرطوبة اليومي( لتس

 د/ الرياح: -
تعد الرياح في منطقة الدراسة متعددة خالؿ السنة، فنجد الرياح قوية باردة شتاًء قادمة مف  

الشماؿ الغربي، وىي تأتي مف السيوؿ العميا والرياح الرممية في فصؿ الربيع تأتي مف الجنوب 
  الغربي عموما.

 كرة نوعاف مف الرياح:ييب في مدينة بسف  
ـ/ثا ، محممة بالرطوبة أحيانا سجمت سرعتيا  29-4رياح شمالية غربية: سرعتيا تتراوح ما بيف -

 القصوى في شير جانفي ، ماي و جواف.
رياح جنوبية شرقية: رغـ أىميتيا النسبية بالمقارنة باألولى إال أنيا تحمؿ الكثير مف الخطورة -

 باني.عمى النشاط الزراعي و الم
 مديريػػة البرمجة متابعة  ).كما تيب رياح أخرى ضعيفة مف الجيتيف الشرقية و الجنوبية الغربية-

  (17،ص2011 ،الميزانية لواليػة بسكػرة
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 (: معدل قوة الرياح بمدينة بسكرة14الجدول رقم )
 الشهـــر        

 قوة الرياح
 د ن أك س أو جو ج ما أ م ف جا

المعدل 
 السنوي

ح القصوى الريا
 )م/ثا(

20.4 13.2 16.4 16.6 22.2 21 16.9 15.9 17.6 15 14.5 16.7 17.2 

 4.2 3.4 4.1 3.2 3.8 3.5 4.5 4.5 6.8 5.5 5.2 2.4 2.9 قوة الرياح الدنيا

 31 1 1 2 2 2 2 5 4 5 4 2 1 عدد األيام

 مرجع سابق ،مديرية التخطيط المصدر:

نة أىمية كبرى في مجاؿ التنمية فى عمى المديالجغرافي والطبيعي أض إف ىذا الموقع
المبادالت بيف المدف الكبرى في الشماؿ الشرقي والمراكز العمرانية المنتشرة في الجنوب، كما و 

  تتجمى أىميتيا في الوقت الحاضر بالوظيفة التي تؤدييا كمقر رئيسي لموالية. 
 

 االقتصادية:و غرافية و الديمالمعطيات  / ب
 إف دراسة النمو الديمغرافي لمدينة بسكرة منذ االستعمار إلى اليـو  فية:المعطيات الديمغرا

 يشير أف ىناؾ زيادة في النمو الديمغرافي كما تبينو اإلحصاءات اآلتية :
 :2008إلى  1011أ/ تطور عدد سكان الوالية من   -

 135.901بػ  1966تطور عدد سكاف الوالية منذ االستقالؿ تطػػػػورا ميما حيث قدر سنػػة 
في إحصاء سنة و ، %3.8نسمة بنسبة نمو تقدر بػ  206.856إلى  1977نسمة ، ليرتفع في سنة 

مف جية وكذا عامؿ اليجرة نحو الوالية مف جية  لتحسف األوضاع المعيشية لمسكافونتيجة  1987
في و  ،% 6.88نسمة  بنسبة نمو تقدر بػ  430.202أخرى، تضاعػؼ عدد سكاف الوالية إلى 

، ليرتفع %2.9نسمة بنسبة نمو تقدر بػ  589.697، ارتفع عدد السكاف إلى 1998نة إحصاء س
بنسبة نمو تقدر بػ  2008نسمة في آخر إحصاء لمسكف والسكاف لسنة  730.134بعدىا إلى 

 (23، ص2002مديرية التخطيط و التييئة العمرانية، ).% 2.30

 .2008إلى  1966ية منذ سنة رسـ بياني يوضح تطور عدد سكاف الوال(: 05الشكؿ رقـ )
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مديرية المصدر: 

مرجع  ،التخطيط
 سابق

 

 
فقد قدر عدد السكاف بيا  -مدينة بسكرة–بينما فيما يخص مقر الوالية  ،ىذه معطيات الوالية ككؿ

 :وفؽ الجدوؿ التالي 2008 -1977خالؿ الفترة 
 2008 -1977الفترة الؿ (: يوضح عدد سكاف مدينة بسكرة خ15جدوؿ رقـ)

 ، مرجع سابقURBAالدراساتمكتب  المصدر:                 

 ػػػػػة زيادة ممحوظة تقدر بػمدينال 1987شيدت  1091-1011نالحظ أنو خالؿ الفترة 
 % ما يفسره بروز قطبية المركز الحضري لبمدية بسكرة . 4.04و بمعدؿ نمو  نسمة 4277

اجع ر  % 2.92نسمة و بمعدؿ نمو  4294ػ ػػػػػب شيدت زيادة تقدر 1009-1091في حيف الفترة 
  .(االستقرارلتحسف الظروؼ المعيشية بما فييا اجتماعية و اقتصػادية )فترة التوازف الجيوي و 

                     السنوات                   
 البمدية

1977 1987 1998 2008 

 بسكرة
 205608 172905 129611 87200 عدد السكاف )ف(

الزيادة السنوية 
 )نسمة/السنة(

- 4277 4294 3270 

 1.49 2.92 4.04 - معدؿ النمو 
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نسمة و تقمص في معدؿ  3270شيدت ارتفاع ممحوظ بزيادة  2009-1009 ما بيف الفترةأما 
 ناتج عف تحسيف الظروؼ الريفية التي عممت عمى رجوع و استقرار السكاف المحمييف بيا . النمو

يجرة ال عامؿ ميـ أال وىو ىناؾ ،2998الموضحة لسنة  إلى جانب ىذه الزيادة الطبيعية
ما زودت بو المدينة مف برامج تنموية كالصناعة بسبب التي انتشرت  التي أثرت في نمو السكاف، و 

ى المجاورة، حيث قدر عدد ر التي جذبت اليد العاممة مف الق صحة ، والتعميـ والسياحةو ال
 .مياجر 22087حوالي  2987مياجر و عاـ  7498حوالي:  2977ف في سنة المياجري

ناىيؾ عف اليجرة اآلتية مف الواليات األخرى بسبب الوضع األمني بعد التسعينات حيث 
حوالي  2998و  2987استقبمت مدينة بسكرة حسب أرقاـ الديواف الوطني إلحصاء ما بيف سنة 

أثر واضح في الحركة المركزية نحو المدينة وتولدت  يجرة()ال، كما أف ليذه الظاىرةعائمة 97984
حرؾ مضادة ليا نحو األحياء واضحا ما لبث أف أصبحت جزءا مف المدينة، وقد حدث ىذا بشكؿ 

واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، حيث لـ تكف ىناؾ  اسريع وشامؿ أثر عمى المدينة والسكاف ديموغرافي
ئة في ظروفيا المستمرة، فنشأ بذلؾ عيوب وفوضى ومشاكؿ، إجراءات تكفؿ أو تضمف سالمة البي

ونقص في كؿ وظائؼ المدينة وعناصرىا، مما جعؿ البيئة عاجزة عف توفير الظروؼ المناسبة 
 (62ص ،2995،ذيب بمقاسـ) لسكانيا في معيشتيـ وعمميـ.
راني أرضية المدينة سكانيا و اقتصاديا و تتطمب تخطيط عم تفرز أعموما ىذه المعطيات 

 يأخذ بعيف االعتبار طبيعة المدينة كموقع تطوري، اقتصادي، بشري.
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 توزيع السكان عمى التجمعات العمرانية:ب/ -

 .2028-2008يوضح عدد سكاف مدينة بسكرة خالؿ الفترة (: 61جدول رقم )
 األفاق           2009 2013 *2019 **2029

 السكان
                                         التجمع

 التجمع  عدد السكــــــــان 204661 220478 241048 393836
 الرئيسـي

 بسكـرة
 الزيادة السكانية - 15817 20570 52788
 عدد السكنــــــات 43855 3164 4114 10558
المنطقة  عدد السكــــــــان 947 1020 1092 1168

 الزيادة السكانية - 73 71 76 المبعثرة
 عدد السكنــــــات 242 146 14 15

 ، مرجع سابقURBAمكتب الدراساتالمصدر:                           

 .2029توقع عدد السكان    ،2019توقع عدد السكان   مالحظة:
  :الكثافة السكانية 

  2008في سنة والية بسكرة  بمدية و(: قيمة الكثافة السكانية 17جدوؿ رقـ )
 والية بسكرة ة بسكرةبمدي المنطقة

 21127 106502 عدد السكان )نسمة(

 37 2520102 (2الكثافة )ساكن/كمم

 12 60.920 212120 (2المساحة )كمم

 مرجع سابق ،URBA-مكتب الدراسات المصدر:

(، وىي 1/نسمة/كمـ2500)أكثر مف  ببمدية مف خالؿ الجدوؿ نجد أف: الكثافة السكانية المرتفعة
، مميزة لبمدية بسكرة بالذات مؤكدة صفتيا 1نسمة/ كمـ 33162لسكانية لموالية المقدرة بػ: تفوؽ الكثافة ا

كقطي حضري مييمف داخؿ إقميـ الوالية نتيجة توفر أىـ المرافؽ والتجييزات المييكمة ذات المستوى 
 العالي عمى مستوىا معطية صورة واضحة عف االستيالؾ المجاؿ الحضري الحالي.
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 162..متغيرة مف بمدية إلى اخرى تقدر عمى مستوى بمدية بسكرة بػ:  :درجة التحضر%. 
مف مجموع السكاف الحضر لموالية، وىذا يدؿ  %35إف التجمع الحضري بمدية بسكرة يضـ 

 P21 )بيا التجمع داخؿ الوالية والتي يكسبيا أصال مف أىمية. يحظىعمى األىمية الحضرية التي 

1997,  ،Bureau d'études et d'urbanisme) 
 : التركيب العمري و النوعي 

 9228خالؿ سنة  (: الفئة العمرية لسكاف بمدية بسكرة28جدوؿ رقـ )

 العمريةئة الف العدد %النسبة  

 سنة 0-26 20322 37117

 سنة .25-6 211253 6.172

 سنة فما أكثر 50 23057 5136

 جموعالم 106502 200

 URBAمكتب الدراسات المصدر:                        
  .% 48عالة بالبمدية فقد مثؿ نسبة % في حيف معدؿ اإل 59.41 و منو فالفئة النشطة تمثؿ نسبة

ومنو يمكف القوؿ أف مجاؿ الدراسة يزخر بطاقات شبانية يجب أف نراعييا ونيتـ بتكوينيا مف 
 أجؿ المساىمة في تنمية المنطقة والدولة بصفة عامة.

ة إلى خصوبو التي تعود الرتفاع معدؿ ال ،لمنمو الديمغرافي الطبيعيةو مف بيف األسباب 
جانب العامؿ الديني، و ما اكتسب مف عادات و تقاليد التي تقدس الزواج و تدعو لإلنجاب، أيضا 

بزيادة توزيع المنشآت الصحية في مدينة بسكرة التي تحتوي عمى  عموما تحسف المستوى الصحي
مراكز  0مجمعات صحية ، باإلضافة إلى  6أسرة، إلى جانب  672 حوالي ستقبؿت اتمستشف 0

مصحات  9لػ سرير 92خاصة، إلى جانب  72صيدليات عامة و  22قاعات عالج و 4صحية و 
 .، ىذا ما ساعد عمى الزيادة الطبيعيةخاصة
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مف  948449مف الحضرييف و  620940غرافي يتوزع إلى و عموما فإف ىذا النمو الديمو 
فقد كانت احتياجات السكاف كثيرة وىامة وخاصة بالنسبة لممساكف حيث كاف اإلنجاز ، الريفييف

 ضعيؼ جدا، ثـ أف األراضي المخصصة لذلؾ قميمة وبذلؾ انتشرت المباني المخالفة )الفوضوية(،
وعمى حساب األراضي الزراعية وذلؾ باحتالليـ لألراضي المخصصة إلنتاج التمور خاصة، وكاف 

 .مترافقا مع نمو قطاع الخدمات وانتشار البطالة النمو السكاني
 الدولة اىتماما كبيرا لما لو مف   يعتبر قطاع الشغؿ مف بيف القطاعات التي تولييا : الشغــل

 300857بحوالي  بالوالية ويقدر عدد المشتغميف، ارتباط وثيؽ بمدى وتطور حياة الفرد والمجتمع 
   .31/12/2011مشتغؿ إلى غاية 

أي حوالي نصؼ العماؿ اإلجمالي لموالية و ىذا ما  % 39.24الفالحة لوحده يمثؿ فقطاع 
 %يترجـ األثر االيجابي لمصندوؽ الوطني لمتنمية الفالحية متبوعا بقطاع االدارة والتجارة بنسبة 

أما قطاع الطاقة % 10.75عمى التوالي ثـ البناء واألشغاؿ العمومية بػ   % 11.83و  13.75
فيتطمب العمؿ أكثر حتى يصؿ إلى الحد المطموب لموالية إذا أخذنا بعيف  %3.27 والمناجـ 

، 2011مديريػػة البرمجة متابعة الميزانية لواليػة بسكػرة ، ) االعتبار المواد األولية التي تتوفر في الوالية.

 (27ص
 فنسبة توزيع السكاف العامميف بالمدينة عمى النحو التالي:
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 2008خالؿ سنة  السكاف العامميف بالمدينة(: نسبة توزيع 19)جدوؿ رقـ 
 النسبة المئوية عدد المشتغمين القطــــــاع
 %13,75 37169 اإلدارة 

 %4,13 12415 الصناعة
 %39,24 118064 الفالحة
 %18,64 56078 الخدمات

 %10,75 32348 البناء و األشغاؿ العمومية
 %13,49 44783 قطاعات أخرى

 %100 300857 موع المشتغمينمج
 مرجع سابق ،مديرية التخطيط المصدر:

 

 القطاعات حسب الشغل مناصب توزيع( : 05شكل رقم )

13,75%

39,24%

13,49%

10,75%

18,64%

4,13%

ا دار   ال ن  ة الف  ة

ال دم   البن    ا      العم مية          ر 

 
 

 

منصب منيـ  45487فقد وصمت إلى  2011فيما يخص المناصب المنشأة خالؿ سنة 
  :ى الشكؿ التاليمنصب مؤقت، والموزعيف عم 28814منصب دائـ و  16673



 مساالفصؿ الخ

 اإلطار المنيجي لمدراسة

 

996 

 

 2011خالؿ سنة بوالية بسكرة المناصب المنشأة (: توزيع 20جدوؿ رقـ )

 بط ــــبع النشـــــقط

 أةــــب المنشــالمنبص

 2011 الل سنتــــــخ

مجمـــــوع 

 المشتغلين

إلى غبيت 

2011/12/31 

 النسبت

 المئويت

 عوالمجم المؤقتين الدائمين %

 13,75 41361 4192 / 4192 اإلدارة  العمومية
الصناعة والمؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة
2338 253 2591 2591 0,86 

 11,83 35580 2903 39 2864 التجارة
 3,87 11637 704 82 622 النقؿ

 10,75 32348 804 82 722 السكف البناء و األشغاؿ العمومية
 2,95 8861 741 121 620 السياحة و الصناعة التقميدية

 39,24 118064 6093 5281 812 حة الفال
جياز المساعدة عمى اإلدماج 

 (DAIPالميني)
/ 12823 12823 18846 6,26 

 IAIG  / 3280 3280 3280 1,09 الشبكة االجتماعية
جياز اإلدماج لمنشاط 

 1900 1900 1900 0,63 / (PID+PAISاالجتماعي)

 ANSEJ 299 683 982 3362 1,12فرع الوكالة و د ت ش 
-MICROالقرض المصغر 

CREDIT 
1826 / 1826 5974 1,99 

الصندوؽ الوطني  لمتاميف عمى 
 CNAC البطالة

2363 / 2363 2969 0,99 

 3,27 9824 25 10 15 الطاقة والمناجـ
 1,03 3111 3111 3111 / الري

 0,32 974 974 974 / منحة ادماج حاممي الشيادات
 0,06 175 175 175 / نشاطات احتياجات الجماعات

 100 300857 45487 28814 16673 مجموع المناصب
 مرجع سابق ،مديرية التخطيط المصدر:
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بطاؿ وىو ما 33057 بتوفير ىذه المناصب المنشاة خالؿ ىذه السنة أصبح عدد البطاليف يقارب 
 . % 9.90يعطينا نسبة بطالة تقدر بػ 

 و بعد صدور القانوف ـ2976ـ خالؿ التقسيـ اإلداري لعا: المعطيات االقتصادية ،
المتضمف لتقميص مساحة الوالية، لمتمكف مف التسيير الجيد و المالئـ إلمكانياتيا، أصبحت بسكرة 
والية تتمتع بكؿ الصالحيات، و ىي اليـو تتضمف كؿ الخدمات و المتطمبات الضرورية لسكانيا 

مديريػػة ) كة تنموية محمية شاممةمف خالؿ المخططات التنموية: البمدية و الوالئية إلحداث حر 

حيث برزت الوالية في المنتوج الفالحي ، (27، ص2011البرمجة متابعة الميزانية لواليػة بسكػرة ، 
بفضؿ مناخيا، و غناىا بالمياه الجوفية و التربة الصالحة لمزراعة، لكف اعتماد الفالحيف عمى 

مما أضفى مظاىرا مف التدىور والتموث  ي،الزراعة بالطرؽ التقميدية قمص في ىذا الدور الحيو 
اقتصر عمى بعض الخضروات الفصمية إلى جانب ثروة النخيؿ، فحسب الموسـو البيئي، حيث 

 02قنطار مف الحبوب عمى مساحة  022 ما يقارب أكثر مف تـ إنتاج 9222لسنة  الفالحي
قنطار  مف البقوؿ  7529و  ،ىكتار 89قنطار مف البقوؿ عمى مساحة حقمية  9292و  ،ىكتار

 522ىكتار في البيوت القصديرية،  زيادة عمى محاصيؿ أخرى قدر إنتاجيا  92عمى مساحة 
 92798قنطار، منيا  60594ىكتار، أما النخيؿ فكاف إنتاجيا حوالي  92قنطار عمى مساحة 

اج كما تعمؿ عمى تربية المواشي و إنت ،مف دقمة نور عمى مستوى مدينة بسكرة لوحدىا قنطار
 رأس أما 042رأس، و البقر 7484حوالي بالغنـ في بمدية بسكرة  عدد رؤوس الحيوانات، إذ قدر

 . (46، ص1995ذيب بمقاسـ ، )اإلبؿ و الخيوؿ تكاد تكوف منعدمة

 إذا كانت ىذه النشاطات تنحصر في الواحة في جنوب المدينة، ضمف قانوف االجتماعي  
باعوه، ألنو لـ يعد عمييـ بالربح السريع، و توجيوا إلى أنشطة  يحكـ ىذا العقار الذي تركو أىمو أو

مف أجؿ العودة ليذا القطاع ولفت االنتباه لو عممت السياسة و ، قطاعات الخدمات و الصناعة
المنتيجة مؤخرا في مختمؼ البرامج التنموية الوطنية خاصة برنامج االنتعاش االقتصادي، و 

ة المذيف يساىماف بشغؿ العقار مف خالؿ توسع  الرقعة الفالحية الصندوؽ الوطني لمتنمية الفالحي
 و إدخاؿ الطرؽ الحديثة.
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    عدد اآلبار و المناقب العامة 22948و  اثنيفبأما جانب الري في الوالية قدر عدد السدود   
كـ في الوالية، أما في بمدية بسكرة  2.070بحوالي  رو الخاصة، و طوؿ شبكة مياه الشرب قد

       كمـ  2226 ػ:ـ طولي، أما شبكة الصرؼ الصحي عمى مستوى الوالية قدر ب 962829 ػ:ب قدر
 ػ:ـ طولي عمى مستوى البمدية، و تبمغ كمية المياه المسخرة عمى مستوى الوالية ب 924974و 

مف إجمالي المياه المسخرة و  7.79مياه سطحية أي  0مميوف ـ 40.92منيا  0مميوف ـ 82892
موجية  0مميوف ـ 462.84حيث توجو حوالي  % 99.98مياه جوفية، أي نسبة  9ف ـمميو  752

مميوف  0.96و  % 22أي نسبة  ،موجية لمشرب 0مميوف ـ 70منيا  % 89لمفالحة أي ما يعادؿ 
/ ساكف  924أما مياه الشرب فإف متوسط الوالية بمغ  ،% 2مخصصة لمصناعة نسبة  0ـ ؿ/يـو

/ساكف 925:  ػب أما البمدية فقدر  .(37-35، ص2002مديرية التخطيط و التييئة العمرانية ،) لتر/يـو
( الذي يسمح بتوجيو 2977-2976كما استفادت بسكرة في إطار المخطط الرباعي الثاني )

الصناعة داخؿ القطر مجموعة مف المدف مف مشاريع تنموية، اختيرت أساسا إلحداث توازنا في 
   طني، و إعادة كفة االتزاف إلى مدارىا بيف الشماؿ و الجنوب، الشبكة الحضرية عمى المستوى الو 

قد برزت الوحدات األولى الصناعية شماؿ المدينة ف ،و الحد مف نزيؼ اليجرة الريفية نحو المدف
في بداية السبعينات بجوار السكة الجديدة، ثـ عرفت بعد ذلؾ قفزة نوعية مع ظيور وحدات أخرى 

ـ الطبقة الشغيمة، كوحدة إنتاج الكوابؿ التي تشغؿ حاليا حوالي ىامة مف حيث الطاقة و حج
عامؿ أىـ إنتاجيا نجارة عامة و معدنية  66 ػأما وحدة النجارة العامة قدر عماليا ب عامؿ، 2259

 82 :أما وحدة الفنوف المطبعية المكتبية قدر عدد عماليا، 0ـ 20502.72قدرت كميتيا حوالي 
مديرية التخطيط و )طف 925296.94 ػوالتغميؼ الذي قدرت كمية إنتاجو بعامؿ يتـ إنتاج الطباعة 

 .(42-41، ص2002التييئة العمرانية ،
القاعدية تتوفر الوالية عمى سمسمة ىامة مف الطرقات   أما عمى مستوى قطاع المنشآت

تتناسب مع المنطقة، فيي ممتوية في الشماؿ حيث التضاريس و منبسطة في الجنوب، حيث 
كمـ و ىي  2.98662، حيث قدر طوؿ ىذه الشبكة بحوالي الفيضاناتض لمتآكؿ، الرياح و تتعر 

تستجيب ىذه الشبكة بصفة مرضية  و ،كمـ غير معبدة 427.02كمـ طرؽ و بمدية بيا  952
لمتطمبات حركة المرور ماعدا بعض الطرؽ الوالئية و جزء ىاـ مف الطرؽ البمدية، عمى الرغـ مف 
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مديرية )لتسييؿ عممية النقؿ بأنواعيا % 25.8الطرؽ قدرت بحوالي  لتعبيدوؿ بيا اإلجراءات المعم

ي الذي توفر علٌه جوذا إلى جانب النقل ال،ه (55-54، ص2002التخطيط و التييئة العمرانية ،

بالسكؾ الحديدية، واحدة رئيسية في مدينة بسكرة تساىـ في الوالٌة بوجود مطار دولً والنقل 
مديرية التخطيط و التييئة ) االقتصادية، لعدة واليات في الجنوب الشرقي و الشماؿتنشيط الحركة 

 .(55، ص 2002العمرانية ،
في مدينة بسكرة بيد أنيا لـ  مالمح التطور والنمو التي تبرز اإلمكانياتو  المعطيات رغـ ىذه

ي الذي لـ يعد الذي أحدث خدش في ىوية المنطقة و طابعيا الفالح يءتشغؿ أحسف استغالؿ، الش
 يمكف استثمارىا في تنمية المنطقة. كإستراتيجيةكالسابؽ، مع إىماؿ المورد البشري 

وكذا توزيع غير عادؿ لممساكف عبر التجمعات السكانية يميزه أشغاؿ مرتفعة في التجمعات 
يؤكد الرئيسية لممراكز الحضرية، وبالمقابؿ منخفض في التجمعات التابعة ليذه البمديات، ىذا ما 

 صفة االستقطاب الواضحة التي تفرضيا ىاتو التجمعات.
حيث أف السياسة السكنية الحالية في ظؿ اقتصاد السوؽ وتنوع األنماط المتداولة خاصة 

 بالطابع الجماعي تستدعي إعادة التفكير في أساليب التنظيـ المجالي الحالي
اؿ الدراسة خاصة، ولإلقميـ عامة كما تركز مختمؼ اليياكؿ والمرافؽ العمومية المييكمة لمج

بالمركز الرئيسي لبمدية بسكرة )مقر الوالية والدائرة( مما دعـ ولإلقميـ عامة بالمركز الرئيسي لبمدية 
بسكرة )مقر الوالية والدائرة(، مما دّعـ الوظيفة المركزية ليا مف جية، وزاد مف أعبائيا االستقبالية 

 توازف في الشبكة العمرانية لمتجمع واإلقميـ ككؿ. الخدماتية مف جية ثانية، وخمؽ عدـ
 

 نشأة المديــنة: / ج
تعتبر منطقة بسكرة ميدا لمحضارات القديمة، لما وجد بيا مف حفريات عمى الضفاؼ الشرقية 
لوادي بسكرة، و آثار الجدراف في األرض جنوب الواحدة الحالية بالمسيد، إذ يمتد تاريخ المنطقة 

راسما إلى اليـو نمو  ، (20-29، ص2986،حمزة العاتي)قبؿ الميالد سنة 0222إلى أكثر مف 
 المدينة عبر التاريخ.
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أف كممة بسكرة مشتقة مف كممة "سكرة" نسبة إلى حالوة تمرىا )دقمة : "زىير الزاىري""يرىو 
التي  و Ad.Piscinameسيناـ ادبمنيـ مف أطمؽ عمييا اسـ أما في الفترة الرومانية نور(، و 

سميت ثـ كمـ،  7المنبع المعدني" نسبة إلى حماـ الصالحيف الذي يبعد عف المدينة بحوالي تعني "
منطقة ك ىمزة وصؿ بيف الشماؿ والجنوب، التي تشير إلىو  Vescera"فسيرة"  ػمدينة بسكرة ب

وبعد الفتح تجارية نتيجة وقوعيا في مركز لمعبور بيف الشرؽ و الغرب و الشماؿ و الجنوب، 
تعرؼ مدينة بواحة الزيباف، و الزاب يعني  تسمى "العربة" و ثـ " بسكرة" والتيأصبحت اإلسالمي 

وبيف كؿ ىذه التسميات ظمت بسكرة ،  (96-90ص ،2999 غانـ عبد الغني ،)واحة باألمازيغية
شعاعا حضريا.  عروسا لمزيباف وتاريخا مجيدا وا 

بأف الروماف  :يف في تاريخ المنطقةىذه الواحة التي يقوؿ عنيا "حسف عبد الكريـ" أحد الباحث
قد واجيوا مقاومة عنيفة مف طرؼ األىالي، كما تمت اإلشارة إلى أف المنطقة قد دخميا "يوغرطة" 

أىالي المنطقة الذيف زودوه بآالؼ الفرساف لمحاربة  و بمساعدة اصطدامو بجيش الرـو دبع
نيبوا األراضي  و، احتؿ الونداؿ المنطقة و عاثوا فييا فسادا يوفي القرف الرابع الميالد ،الروماف

الخصبة، و لـ يمبث الروماف أف سيطروا عمى المنطقة مف جديد، و أقاموا محصنة في مديف بسكرة 
انتشر اإلسالـ و  ،و انتشرت الديانة المسيحية، إلى أف فتحيا عقبة بف نافع في القرف السابع لمميالد

بحت مصدر إشعاع حضاري و ثقافي و تجاري، لتتزعـ بسكرة منطقة الزاب و أص في ىذه المدينة
 و تكوف فيو لمتجار و طمبة العمـ.

و ابتداء مف القرف العاشر لمميالد احتمت ما قبؿ مموؾ بني حماد، و قبائؿ األشبنج الياللية 
بنى  2569التي سمبت خيرات المدينة، و في القرف الرابع عشر لمميالد دخميا الحفصيوف و في 

أيف  2866مارس  26األتراؾ برج الترؾ عند منبع المياه، إلى أف احتمت مف قبؿ االستعمار يـو 
بقيادة الشيخ بوزياف لتنتيي ىذه الثورة بتدمير القرية بكامميا و   ـ2869اندلعت ثورة الزعاطشة سنة 

 . (5ص ،9222 ،لمجمس الشعبي البمديا) استشياد قائدىا

 رؽ إلى مراحؿ تطور أنماط استخداـ مجاؿ المدينة عبر التاريخ كما يمي:و سنحاوؿ التط    
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 "م: 1542م إلى  681: من "المرحمة األولى 
بسكرة تحوالت كثيرة في ىذه الفترة، حيث تعاقب عمييا كؿ مف الحمادييف  ةشيدت مدين

 2569التركية الياللييف، و الحفصييف و المرنييف إلى أف جاء األتراؾ و أسسوا بيا المدينة 
أف العمراف لـ يتطور و لـ يزدىر  ،في عيد السمطاف "عبد العزيز" و المالحظ في ىذه الفترة

بالمنطقة كثيرا، حيث اقتصر عمى مجموعة مف المساكف لـ تكف امتداد لممساكف التي 
شيدتيا الفترة السابقة و إنما شيدت في الجية الجنوبية الغربية منيا، و ىذا يفسر عدـ 

 ندماج و عدـ االنصيار بيف القبائؿ التي تداولت عمى المنطقة.اال
 "م: 1844إلى  م1542: من "المرحمة الثانية 

تسببت حاالت  28إلى غاية القرف  480بعد دخوؿ األتراؾ إلى الجزائر و ابتداء مف سنة 
 وباء الطاعوف و كذلؾ ثورة السكاف ضد األتراؾ في نشأة سبعة تجمعات سكنية بالمدينة و

مسيد، رأس القرية، مجنيش( و قد دامت ىذه لىي ) كرة قداشة، باب الضرب، باب الفتح، 
 االحتالؿ الفرنسي. مجيءالوضعية حتى 

 "م : 1950م إلى  1844: من "المرحمة الثالثة 
إلى مدينة بسكرة و أسس حصنا  2866بعد الثورة الشعبية دخؿ االحتالؿ الفرنسي سنة 

في شماؿ المدينة، ىذا الحصف يعد الخطوة األولى في بروز  لمجيش بقيادة "ساف جرماف"
مظاىر العمراف الجديد التي تمثمت في أحياء المعمريف التي تتميز بأنماط بطابقيف، و سقؼ 

و ىي  ذات نمط أوربي تحيط بيا  مف القرميد، و ىذه األحياء تشكؿ اليـو مركز المدينة
 أحياء شعبية أقيمت لمجزائرييف.

 "م1975إلى  م1950: من "لرابعةالمرحمة ا: 
ي ىذه المرحمة بدأت المدينة توسعا بتمؾ األحياء السابقة بشكؿ فوضوي، و قد كاف ىذا ف

االمتداد في جيتيف مف الجية الغربية لموادي، و في شكؿ امتداد حولي شماؿ جنوب أماـ 
ذات أزقة الجية الغربية مف حي المعمريف، و قد كانت ىذه األحياء مكتظة بالسكاف و 

و نسجؿ في ىذه الفترة ظيور أحياء منفردة و بعيدة عف مركز المدينة و ىي "حي ، ضيقة
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فمياش" الذي يقع في الجية الجنوبية الشرقية مف المدينة، و يمتاز بطابعو الريفي مع العمـ 
قية و حتى "العالية الشمالية" الواقع في الجية الشمالية الشر   ـ،2952أنو كاف مقر بمدية سنة 

مف المدينة، و قد كاف ىذا الحي يسمى "زمالة شيخ العرب"، و قد كاف مخطط لمحراس و 
و الذي يمقب "شيخ العرب" و لذلؾ فيو حي غير  ،الخدـ الذيف كانوا يعمموف عند "ابف قانة"

منظـ و أزقتو ضيقة و مبانيو مف الطوب أي أنو يعكس حياة سكانو المادية و االجتماعية 
 2949ا، ثـ حي "سيدي غزاؿ" الذي بدأ ظيوره بعد االستقالؿ، و بالضبط سنة التي يرثى لي

 في شكؿ بناء فوضوي، و يقع في الجية الغربية لممدينة.
 "م1975: ما بعد "المرحمة الخامسة: 

و استفادت مف برنامج سكني يدخؿ في  ،ـ2976بسكرة مقر والية سنة  ةبعدما أصبحت مدين
حيث ظيرت لموجود منقطتاف سكنيتاف  ،(ZHUNيدة )إطار إقامة مناطؽ حضرية جد

و الثانية مف الجية الشرقية مف المدينة، و تقدر ، جديدتاف:  األولى مف الجية الغربية
ىكتار في البمدية، كما استفادت المدينة مف منطقة صناعية تقدر مساحتيا  028 ػ:مساحتيا ب

 بية مف المدينة.ىكتار و تقع في الجية الغر  227 بػ في البداية أيضا
 ،و مف العوامؿ األساسية التي ساىمت في التوسع العمراني، الرتبة اإلدارية )مقر البمدية( 

مما جعؿ المدينة  ،التي ساعدت في إقامة صناعات و شركات لمبناء و األشغاؿ العمومية
ي منطقة جذب باإلضافة إلى المنطقتيف السكنيتيف الحضريتيف الجديدتيف، فإف ىناؾ أراض

داخؿ الواحات استغمت عكس طبيعتيا و ىذا عمى حساب النخيؿ، و بالجية الشرقية فإف 
مما أدى إلى حدوث  .( 20-22، ص 2986،مجمة الزيباف) المدينة تتوسع باتجاه بمدية شتمة

 تالحـ عمراني عفوي مع بمدية شتمة و توسع آخر داخؿ نطاؽ اقميميا ببمدية الحاجب .

 

 الزمني: المجال 1-2

 كانت حيث الميدانية، المعطيات وتقصي متابعة في متتالية مراحؿ عمى دراستنا في عتمدناا

 بميداف األمر تعمؽ سوءا الموضوع بيذا المتعمقة بالدراسات الخاصة المكتبية الدراسة مع بدايتيا



 مساالفصؿ الخ

 اإلطار المنيجي لمدراسة

 

022 

 

وحتى ما تعمؽ بالتنمية  العمرانية التييئة التخطيط وأدوات أوالتوسع في المجاؿ الحضري 
 .9220إلى غاية سنة  9222سنة  بيف العمؿ مف المرحمة ىذه وامتدت ،ستدامةالم

التي بالمرحمة االستطالعية  يفي جانبيا الميدان ىابدأ إنجاز أما المرحمة الثانية مف الدراسة 
انجاز المخططات التنقؿ لمختمؼ المؤسسات المسؤولة عف ، و قمنا بجمع البيانات والمعمومات

المدينة و مشاىدة المشاكؿ ب توسع المجاؿ الحضري واقععمى  رؼتعالبسكرة، و  مدينة في العمرانية
 والتدخالت المنجزة المشاريع لمعاينة أسبوعيا فردية دورية بخرجات القياـوذلؾ ب ،التي ترتكز فييا

 الصحي والصرؼ المياه وشبكات واليياكؿ والمرافؽ السكف مجاالت في المدينة مستوى  عمى القائمة

لىو  9220سبتمبر  شير بدايةوكاف ىذا في  ات،والطرق  . 9226 فيفريشير  غاية نياية ا 
 أالتي بدو ، 9226شير مارس إلى غاية نياية شير ماي  مف متدتاو  الثالثة المرحمة وأما
 وعمى متكررة شخصية مقابالت إجراء مف خالؿ مباشرة وتساؤالت حظاتمال تسجيؿب العمؿ فييا

 التعمير أدوات حوؿ تتمحور الدراسات مكاتبو  وخبراء التقنية واإلدارات ييفالمحم المسؤوليف مع فترات

 المعطياتو  المعمومات عمى لمحصوؿ خصبا مجاال الواقع في شكمت والتي ،بسكرةب المستدامة والتنمية

 الدراسات ومكاتب الخبراء مف العديد مف التقربكذا و  ، جمع الوثائؽ و السجالت، و والبيانات

  .العممية والمقاربات والقانونية المرجعية األطر مختمؼ عبر الموضوع حوؿ مفتوح نقاش رعب المحمييف
 

  العـينة: المجال البشري: 1-3

لقد أصبح االعتماد في البحوث الميدانية في مجاؿ عمـو االجتماعية عمى العينات مف أىـ  
صوؿ عمى معمومات التقنيات المستعممة في معرفة الواقع االجتماعي، فيي تيدؼ إلى الح

الكؿ بالجزء، وىي تؤدي في أغمب األحياف إلى إظيار معطيات يمكف  ؿومعطيات عف طريؽ تمثي
 .(96-95، ص2004أماؿ لبعؿ،) ةاستغالليا وتكميميا مباشر 

العوامؿ المرتبطة بالتوسع في المجاؿ الحضري مف أجؿ إف موضوع دراستنا يبحث في 
العوامؿ المرتبطة بالتوسع في المجاؿ  أف حيثبمدينة بسكرة، تحقيؽ مشروعات التنمية المستدامة 

 مياـ ودور تحديد يمكف األساس ىذا وعمى، الجوانب بمختمؼ صمة وليا عديدة عامة بصفة الحضري
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،  لمييئات والمؤسسات المسؤولة عمى عمميات التخطيط ميدانية دراسة خالؿ إجراء مف العوامؿ ىذه
 في التحكـ اجؿ مف لممدينة لتخطيط دراسات ومحاولة ات وجراءإإليو مف  توصمتخالؿ ما  مفو 

 ، لضماف االستدامة لممشروعات بيا مف اجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة. وتوسعيا نموىا
 تسعى التي األىداؼ إلى باالستنادو و بالرجوع دائما إلى اإلشكالية الرئيسية لمموضوع، 

 ادوات بميداف تضطمع تقنية وىيئات ومصالح خبراء مف تتكوف عينة اختيار تـ تحديدىا، إلى الدراسة

 عبر تناوليا ضرورة البحثية والمشكمة الدراسة، موضوع عمينا فرض حيث المستدامة والتنمية التعمير

 المراكز تشكؿ والتي المحمية، واإلدارات التقنية المصالح وىي األساسييف، االجتماعييف الفاعميف

 المحمية بالتنمية المرتبطة واإلجراءات والسياسات والقرارات تدابيرال مختمؼ اتخاذ في األساسية

 أدوات عمى والمصادقة اإلعداد عمى تسير التي ذاتيا ىي انيا اعتبار وعمى جية، مف الحضرية

 .بو المعموؿ لمتشريع طبقا والتعمير التييئة

 ىذا في آخر ساسيأ محور يشكموف الواقع في فيـ البحث، بعينة قصدناىـ الذيف الخبراء أما

 .بآخرى أو بطريقة والتعمير التخطيط بميداف الوثيقة صمتيـ اعتبار عمى اإلطار،
ألف : ىذه العينة و كما ىو معروؼ ىي مف العينات العمدية أو القصدية  العينة اخترنافإننا 

ت ليـ خصائص و مميزالعدـ وجود منطقة محددة بيا أفراد مقصود شكؿ التي يتـ جمع أفرادىا ب
مف حيث تـ انتقاء أفراد بشكؿ مقصود  ،(56،ص9227عبد الغني عماد،)المجتمع األصمي بعينو

لتي تعد في مجمميا السمطات الرسمية وا ،لمدينة بسكرةالتخطيط  التييئة و في مجاؿالمسؤوليف 
ة و بمعاين ،في تنظيـ و تسيير و تييئة المجاؿ الحضري دخؿيؤالء األفراد الذيف ليـ بالمدينة، ف

، وكما تـ اختيار أولئؾ الذيف ينشطوف خارج إطار المؤسسات الرسمية، إعداد المخططات العمرانية
 .  بسكرة ةمدينالخبراء واالستشارييف في مجاؿ نفس المجاؿ بألنيـ أكثر مف يمثؿ 

 يذا النوع مف العينات و مبرراتنا ىي: ل ناو قد كاف اليدؼ مف اختيار  
  وع الدراسة و التي تسمح لنا بدراسة فئة محددة مف المجتمع حوؿ موض كافيةتوفر بيانات

باألفراد المنتميف ليذه العينة و الذيف مف خالليـ نستطيع  درايةاألصمي لمدراسة، أي أننا عمى 
التوسع في المجاؿ الحضري وعواممو المساعدة عمى عمى معمومات وافية حوؿ  حصوؿال

 .تحقيؽ التنمية المستدامة
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 وذوي خبرة ال تقؿ  مجموعة خصائص دوف غيرىـ، فييـخاص أو األفراد تتوفر األش إف ىؤالء
 والذي نتطمع إلى دراستو. لمبحث الجانب الميـفي  معموماتلكونيـ لدييـ  سنوات وذلؾ 5عف 

  إمكانية تحديد عدد مفردات العينة، و التي تكوف ممثمة لممجتمع األصمي لمدراسة، بصورة
، بغية الوصوؿ إلى نتائج تجيبنا عف أسئمة اإلشكالية وتحقؽ و غير تنبؤية غامضة  منظمة

  مف أىداؼ الدراسة.

 تتميز حيث ذكرنا، كما والتعمير التييئة بمسالة تتولى وحدات عمى العينة تقسيـ إلى بادرنا لذلؾ

 المكاف في مقابمتيا يتـ التي المفردات حددنا وقد ،االستشارييف جانب إلى متجانسة بخصائص

 مف حجـ جمع في الدراسة اىداؼ وتمبي تستجيب قصدية عينة الدراسة عينة يجعؿ ما وىذا ،والزماف

   .الدراسة بمجاؿ والتنمية التعمير أدوات حوؿ واآلراء والبيانات المعمومات
 

 والمتمثمة وفؽ الجدوؿ التالي:
  : أفراد عينة الدراسة (21الجدول رقم )

 
 المصالح والهيئات غير الرسمية الرسميةوالهيئات  التقنية المصالحاإلدارات و 

 البمدية
  التقنية المصمحةرئيس  -
 ميندس معماري-
 في التييئة العمرانية  ةميندس-

 صاحب العمرانية التييئة في ميندس
  بسكرةب لمدراسات مكتب

 التعميرالبناء و  مديرية
 عمى مستوى الوالية

 التعمير متابعة أدوات مصمحةرئيس -
 بمتابعة مكمؼ معماري ميندس-

  التعمير ادوات

مكتب   صاحبة معماري ميندس
 ببسكرة لمدراسات

مكتب الدراسات 
  واالنجازات في التعمير

 العمرانية  التييئة في ميندس-
 معماري ميندس - 

  جامعي أستاذ-معماري  ميندس

 5 15 المجموع
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  فراد عينة الدراسةالبيانات الشخصية أل :  (22الجدول رقم )
 المجموع تهيئة عمرانية هندسة معمارية تخصصال

 الجنس           
 

 الخبرة

 حسب الخبرة أنثى ذكر أنثى ذكر

 %مج  ت مج % ت % ت % ت % ت

 25 5 12.5 1 25 2 8.33 1 8.33 1 سنوات 5اقؿ مف 

 10إلى  5مف 
 سنوات

4 33.33 1 8.33 1 12.5 2 25 8 40 

 10أكثر مف 
 سنوات

5 41.66 / / 2 25 / / 7 35 

المجموع حسب 
 الجنس

10 83.32 2 16.66 5 62.5 3 37.5 / / 

المجموع حسب 
 التخصص

10 83.32 2 16.66 5 62.5 3 37.5 / / 

 20 9 12 المجموع الكمي 
 
 

 :منهج الدراسـة ثانيا :
إف الوصؼ و التفسير مف األىداؼ األساسية لعمـ االجتماع، و المذاف يستنداف عمييما في 

المفيـو العممي لمظواىر إلمكاف التنبؤ بيا، و بالكيفية التي تحدث بيا في المستقبؿ و ىو  تحقيؽ
الغرض النيائي لمعمـ، و ىذا ما جعؿ كال مف "بالؾ و شاميوف" يذىباف إلى أىمية توفير 
المعمومات الوصفية التفسيرية حوؿ الظواىر االجتماعية و ىذا لدعـ غرض الفيـ و اإلدراؾ حوليا 

 (56،ص2007عبد الغني عماد،) .لوصوؿ إلى التنبؤ العممي بمستقبؿ تمؾ الظاىرةو ا
العوامؿ المرتبطة بالتوسع في التي تتمثؿ في معرفة خالؿ إشكالية ىذه الدراسة  مفو   

العوامؿ  أف حيث، المجاؿ الحضري مف أجؿ تحقيؽ مشروعات التنمية المستدامة بمدينة بسكرة 
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 إطار في المييكمة العمرانية مف خالؿ عمميات التخطيط والسياسات األساسية تتصؿ بالمخططات

 في خاصة وتوسعيا الحضرية المجتمعات نمو شائعة في عوامؿ والتعمير ، باعتبارىا التييئة أدوات

أجؿ  ومفالمتخمفة،  المناطؽ وانتشار بغياب التخطيط تتميز المدف النامية غالبية أف كما بمدنا،
ت الدراسة و الوصوؿ إلى نتائج أكثر دقة عف الظاىرة المدروسة، ال بد مف اإلجابة عمى تساؤال

في  وذلؾ و التنبؤ لو مستقبال، طريؽ يؤىؿ الباحث إلى كـ معرفي يمكف استثماره حاضرا  إتباع
 .ظؿ إشكالية البحث و أىدافو

لطريقة عالقة األفراد بيا، فإنو مف الضروري االعتماد عمى المعرفة ظروؼ ىذه السياسة و و 
المنيجية األنسب لذلؾ و ىي الطريقة الوصفية، أي االعتماد عمى المنيج الوصفي، ألنو و مف 
الواضح في دراستنا ىذه و بعد تحديد اإلطار النظري ليا، عدـ وضع فرضيات حوؿ الموضوع 
المدروس واالكتفاء بطرح تساؤالت  حيث أنو مف المفيد أف نذكر بأف الدراسات االستطالعية 

 . (022، ص 2997 ،سيد عمي شتا) لوصفية تنطمؽ مف الواقع و ليس مف فروضوا
العممي لمظواىر  إذف مف خالؿ المنيج الوصفي نتطمع إلى الوصؼ الدقيؽ و التفسير

عبد ) االجتماعية، لكونو يعتبر طريقة منتظمة لدراسة حقائؽ راىنة بيدؼ اكتشاؼ حقائؽ جديدة

كوف ىذا المنيج يشبو اإلطار العاـ الذي يقع تحتو كؿ البحوث لو  ،(62، ص 2985 ،الوىاب ابراىيـ
بدراسة الظروؼ أو الظواىر أو المواقؼ أو العالقات كما ىي موجودة في الواقع، دوف التي تصؼ 

التحميؿ الشامؿ لممساعدة عمى تفسير و  لباحث ثـ يقـو بعمؿ الوصؼ الدقيؽأي تدخؿ مف ا
و جمع المعمومات حوليا و  ،(248،ص9226اسـ سالطنية،بمق)الدراسة تتضمنيااإلشكالية التي 

محاولة استخالص المعاني و الدالالت التي تحوييا ىذه البيانات التي أمكف الحصوؿ عمييا مف 
  .(922، ص9222،محمود عبد الحميـ منسي)أجؿ التنبؤ بيا

ى و بشكؿ عاـ يمكف تعريؼ ىذا المنيج بأنو أسموب مف أساليب التحميؿ المرتكز عم
و  ،معمومات كافية و دقيقة عف الظاىرة أو موضوع محدد مف خالؿ فترة أو فترات زمنية معمومة

ذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى نتائج عممية تـ تفسيرىا بطريقة موضوعية و بما ينسجـ مع المعطيات 
أو الفعمية لمظاىرة، و ما يميز ىذا المنيج أنو يوفر بيانات مفصمة عف الواقع الفعمي لمظاىرة 
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، كما أنو يقدـ في الوقت نفسو تفسيرا واقعيا لمعوامؿ المرتبطة بموضوع الدراسة و ةموضوع الدراس
 . (100، ص1985عبد الوىاب ابراىيـ، ) التي تساعد عمى قدر معقوؿ مف التنبؤ المستقبمي لمظاىرة

أو إلى أف المنيج الوصفي ييدؼ كخطوة أولى إلى جمع بيانات كافية و دقيقة عف ظاىرة 
التعرؼ عمى ، و تحميؿ ما تـ جمعو مف بيانات بطريقة موضوعية كخطوة ثانية، و موضوع اجتماعي

 العوامؿ المكونة المؤثرة عمى الظاىرة كخطوة ثالثة.

   المالحظة،  ،كالمقابالتفي تنفيذه عمى مختمؼ طرؽ جمع البيانات  أيضا كذلؾ يعتمد
 . (47، ص 1999حمد عبيدات،م) االستمارة

العوامؿ المرتبطة بالتوسع عف نبحث فيو الذي  انفي بحث الوصفيالمنيج  اعتمدنا عمىوليذا 
، وكيؼ يتـ تنظيـ  في المجاؿ الحضري مف أجؿ تحقيؽ مشروعات التنمية المستدامة بمدينة بسكرة

أي مف واقع ومميزات وخصائص مجاليا الحضري، الذي يختمؼ عف باقي المجاالت الحضرية، 
خيص ىذا الواقع عمرانيا واجتماعيا، وتحميؿ مختمؼ الجوانب التي تنطوي عمييا بغية تشو  معينة،

وعالقتيا باإلجراءات المتخذة عمى مستوى  ، التنموية والمشاكؿ المترتبة عنيا اتىذه السياس
 ىومف ثـ محاولة تفسير مختمؼ العوامؿ المرتبطة بالدراسة لموصوؿ إل  ،التخطيط والتسيير والتنفيذ

 بالمخططات العمرانيةالمتعمقة خاصة المعالقة ليقة عف واقع يمكف مف خاللو إرشاد التوعية نتائج دق
  والتنمية المستدامة.

لمكشؼ عف المراحؿ المختمفة التي مرت بيا كما استعنا ببعض النصوص والوثائؽ و 
 والتنمية بإعداد المخططات العمرانيةالمتعمقة في الجزائر، و خاصة  التنمويةالسياسة 
السياسة عف طريؽ تقصي الحقائؽ و األحداث الماضية المتعاقبة عمى وذلؾ ، المستدامة

الجزائرية في ىذا المجاؿ، ومشاركتيا في الندوات والمؤتمرات واالتفاقيات الدولية والوطنية مف 
 . في ظؿ سياسة التنمية المستدامة تبني سياسة تنمويةأجؿ 
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  : أدوات البحث: لثاثا

 أال وىو المنيج االمتبع في دراستن توقؼ عند أىـ خصائص المنيجمف خالؿ ال
المتمثمة و طار المكاني المتمثؿ في مدينة بسكرة اإلو  الزمنيو بعد تحديد المجاؿ البشري و  ،الوصفي

مف خالؿ إعداد  الرسمية المعنية بالسياسة التنموية االدارية والييئات التقنية المصالح في
وكذا  ،و تييئة المجاؿ الحضري  ظمع في تنظيـ و تسيير الي التي ،لمدينةبا المخططات العمرانية

أكثر مف يمثؿ المواطنيف و  األني مف خبراء واستشارييف في نفس المجاؿ السمطات غير الرسمية
  .بسكرة ةالموجودة في مدين الذيف تختمؼ وجية نظرىـ في المشاكؿ

لتي يجب أف تتالءـ مع كؿ مف المنيج يتعيف عمينا التحديد الدقيؽ ألدوات البحث، و ا
المعمومات في التحميؿ و  البحث مف ، لتكمؿالمختمفة وىي أدوات جمع البيانات العينة،و  المختار

 .وتعد الوعاء المادي لممعرفة ولمذاكرة اإلنسانية التفسير، 
ئؽ، و الوثا إف معظـ البيانات و المعمومات التي استعنا بيا مف مختمؼ السجالتكذلؾ فو  

، اإلحصاءات ، والتنمية المستدامةالتييئة العمرانية و التعميرب تتصؿ بالنصوص التشريعية الخاصة
و المعطيات الديمغرافية و الجغرافية و االقتصادية و االجتماعية، و مختمؼ الخرائط التي تبيف 

  .توسعيا الحضريفي مجاؿ  المدينة وتنمية تطور مراحؿ
 : يذه األدوات ىي كالتاليف 
 .المالحظة -
 .المقابمة  -

 .ستمارةاال -

  يمي:و التي نعرضيا كما 
  :/ المالحظة.أ.

  و تعمؿ عمى توجيو االنتباه  ىي أداة أخرى لجمع المعمومات، بيا ينفذ المنيج الوصفي،
محمد ) قوانينياعف أسباب الظاىرة و حادثة معينة أو لشئ ما، بيدؼ الكشؼ  واإلدراؾ إلى ظاىرة أو

أىـ المصادر لمحصوؿ عمى البيانات والمعمومات الالزمة لموضوع  أحدو  (48، ص 1999عبيدات ،
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الدراسة، و كما ىو معروؼ فالمالحظة ىي الخطوة األساسية في خطوات المنيج، و بذلؾ تكوف مف 
أدوات جمع البيانات و األساليب الفنية األخرى المستخدمة في تحقيؽ ىذا الغرض، و ىي المعاينة 

شكاؿ السموؾ أو الظاىرة التي تدرس، و النقطة الرئيسية في التفرقة بيف المالحظة و المباشرة أل
 . (226، ص 2000سامي ممحـ، )المقابمة

و يعتبرىا البعض مف أىـ الخطوات، ذلؾ ألنيا توصؿ الباحث إلى الحقائؽ و تمكنو مف صياغة 
تسابو لخبراتو و معموماتو، كما فرضياتو و نظرياتو، و تعد وسيمة يستخدميا اإلنساف العادي في اك

تعد توجييا لمحواس لمشاىدة و مراقبة سموؾ معيف أو ظاىرة معينة و تسجيؿ جوانب ذلؾ السموؾ 
 مف مكنتنا والتي "بالمشاركة المالحظة "اساسي بشكؿ الدراسة نا في ىذهاستخدم، و  أو خصائصو

عبد )المحمي المجتمع حقائؽ عف وكذا والبحث لمدراسة الموضوعة الظاىرة عف دقيقة بيانات جمع

توسع المجال الحضري " موضوع أف اعتبار عمىو  ،(227، ص 1997الباسط عبد المعطي،
 كخبير المحمي المجتمع داخؿ مستمرة متابعة شؾ دوف مف تطمبي "ومشروعات التنمية المستدامة

 اىتماماتيـ األفراد ةومشارك االجتماعية خصائصو عمى التعرؼ قصد وىذا التنمية، لوتيرة كمعايش أو

 .وتطمعاتيـ وآرائيـ
 :  مايمي وفؽيذه األداة المنيجية ب استعناو قد 
تسمح بالفحص ومشاىدة األفعاؿ والسموكات وىي تحدث  والتي مف خالليا كوف المالحظة  .1

 لتخطيط ومحاولةفي مدينة بسكرة  توسع المجاؿ الحضرينستطيع وصؼ و التحدث عف 

، لضماف االستدامة لممشروعات بيا مف اجؿ  وتوسعيا نموىا في التحكـ اجؿ مف لممدينة
 . تحقيؽ التنمية المستدامة

كذلؾ تـ المجوء إلييا، ألنو مف خالؿ تقنياتيا نستطيع جمع المعمومات و الخصائص حوؿ  .2
 إشكالية الدراسة في الحاالت التي يتعذر عمينا الحصوؿ عمييا مف مصادر أخرى.

التساؤالت و االستفسارات التي نوجييا لمييئات المسؤولة عف  األوؿ إلثارة كؿ شجعالم .3
الفعمية في  مساىمة ساىـأخذ المعمومات والمعطيات الكيفية التي ي، أي التييئة العمرانية

 اإلعداد ألسئمة المقابمة.
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األساسية التي تعمؿ ضمف تقنيات المنيج الوصفي المتبع في ىذه الدراسة  تاو األدإحدى  .4
 و تدعـ تحميالتو و نتائجو.التي تخدمو و 

أىـ  ومعرفةلمتابعة  بالمشاركةو في ضوء إشكالية الدراسة و أىدافيا استخدمنا المالحظة 
وتركيبيا الداخمي وبالتالي  بسكرة، العوامؿ التي أثرت في نمو وتوسع المجاؿ الحضري بمدينة

بيات أدت إلى تشويو بعض تكويف ىيكميا العمراني وتقييـ ىذه العوامؿ إلبراز ما تضمنتو مف سم
مظاىر النمط العمراني بالمدينة بما يسمح بإعادة دراستيا ومعالجة مثالبيا لتجنب مشكالت النمو 

الحضري المستقبمي طبقًا  ياتحديد أىـ مناطؽ التوسع في مجال ، وكذاالعمراني الحضري الحالي
مكانات متعددة بالمدينة، مف أجؿ تحقيؽ  االجتماعية بكؿ -نية واالقتصاديةتنمية عمراالعتبارات وا 

المناطؽ، وٌمساىمة في تحقيؽ التنمية المستدامة، والمحافظة عمى البيئة والموارد النادرة وضماف 
 واستعنا بالصور الفتوغرافية لتوثيؽ ما تـ مالحظتو في الواقع، ولذلؾ ، لمسكافالحاجات المستقبمية 

 استعنا بػػ:لممزيد مف المعمومات و تأكيد ما تـ مالحظتو 
 :/ المقابـمـة.ب.

عبارة عف ، وىـ الذي يمكف التعامؿ معو لمحصوؿ عمى البيانات  نيوجدنا أف المصدر الثا
أفراد مكمفيف بميمة واضحة و محددة، واألسموب الوحيد أو الطريقة األنجع لمتعامؿ معيـ ىو 

المستخدمة في ذلؾ ىي  مقابمتيـ شخصيا والحصوؿ عمى معمومات مف عندىـ مباشرة، لذا فاألداة
 المقابمة.

إذ وكما ىو معروؼ فالمقابمة عبارة عف محادثة موجية بيف الباحث و شخص أو أشخاص 
آخريف بيدؼ الوصوؿ إلى حقيقة أو موقؼ معيف يسعى الباحث لمعرفتو مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ 

 .(82، ص 1999عمار بوحوش،) الدراسة، و الحصوؿ عمى البيانات التي يريدىا
تعتبر وسيمة ىامة لجمع البيانات مف األشخاص الذيف ليـ عالقة مباشرة أو غير مباشرة و 

بالظاىرة التي يدرسيا الباحث، أي أنيا أداة لمحصوؿ عمى مالحظات الناس عف أمور أو أحداث 
 . (55، ص 1999محمد عبيدات،) ال يستطيع الباحث أف يالحظيا و يعرفيا بنفسو

ا في البحث السوسيولوجي، و تعتبر مف األدوات األساسية لذلؾ فيي تحتؿ مركزا ىام
 األكثر استعماال و انتشارا في الدراسات األمبريقية.
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ىو  وحسب طبيعة الموضوع مف المقابالت ىنانوع  تطبيؽتـ  وفإن سةإشكالية الدرا حسبو 
    مة المحددة أي باالعتماد عمى دليؿ يشتمؿ عمى قائمة أو مجموعة مف األسئ نصؼ موجيةالمقابمة 

و المرتبة ترتيبا منيجيا معينا، و تتضمف جوانب تتعمؽ بموضوع البحث ؛ بمعنى توجيو ىذه 
سعيد ) .األسئمة إلى المبحوثيف بيدؼ الحصوؿ عمى المعمومات والبيانات المنتظرة مف البحث

 . (48، ص 1997ناصؼ،

  ىي:و قد كانت مبرراتنا في ىذا االختيار 
 سة و كذلؾ مفردات العينة المختارة.طبيعة موضوع الدرا .1

ارتفاع نسبة مردود ىذه األداة ، وخاصة بغزارة المعمومات التي توفرىا لنا نظرا لتعاممنا مع  .2
 .توسع المجاؿ الحضري بمدينة بسكرة األفراد المسؤوليف بصورة مباشرة و غير مباشرة عف

لية و ما ترتب عمييا مف محاولة التعرؼ عمى ردود أفعاليـ و انفعاالتيـ تجاه ىذه اآل .3
 محطات عمؿ و كذلؾ مشاكؿ و عواقب حالت دوف تحقيؽ تمؾ الفعالية المرجوة.

إمكانية حصولنا عمى عدة خيارات في طرح األسئمة و صياغتيا، و حرية استخداـ أنواع  .4
األسئمة و بدائميا، و التي ستساعدنا دوف شؾ عمى تذليؿ الصعوبات التي قد تعيقنا في 

 مى معمومات.الحصوؿ ع

إدراكنا أف الحصوؿ عمى المعمومات عف طريؽ الوثائؽ والمصادر األخرى الموثقة أمر  .5
شبو مستحيؿ)صعوبات الميداف(، ويرجع ذلؾ لعدـ توفر ىذه الوثائؽ، و إف وجدت فتوجد 

 نسخة قميمة يصعب الحصوؿ أو حتى اإلطالع عمييا.

ذي يمعب دورا في معالجة موضوع كذلؾ ىذه األداة تسمح لنا باختزاؿ عامؿ الزمف ال .6
 الدراسة.

 واألرقاـ والتصورات واألفكار والبيانات المعطيات مف العديد جمع في التقنية ىذه أفادتنا

 وكذلؾ والتقنية اإلدارية المصالح مع أجريناىا التي المقابالت خالؿ مف بالمدينة، بالتنمية المرتبطة

 أساسييف اجتماعييف فاعميف أنيـ راعتبا عمى البحث، في أساسيا محورا لدينا شكموا الذيف الخبراء

 ومنيا الموضوع حوؿ الواسع اطالعيـ خالؿ مف أو والبناء التعمير ميداف في خبرة ذوي ومينييف

 .الجامعييف األساتذة مع الشأف ىو كما البحثية، مشكمتنا
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في  التقنية ليذه ميزةالم لمظروؼ نظرا لدينا البحث عينة مع متكررة مقابالت عدة أجرينا اكمو 
 تكرار إلى االحياف، مف كثير في اضطررنا منيـ، المسؤوليف خاصة المستجوبيف، مع التعامؿ

 بالمقابالت؛ المحيطة الظروؼ حسب عديدة، مرات يامتأجي أو المستجوبيف مف البعضمع  المقابالت

 المقابمة استكماؿ وعدـ اآلخر لمبعض بالنسبة االنشغاالت وكثرة لمبعض بالنسبة الكافي الوقت كانعداـ

 شكمت بالبحث، المحيطة والظروؼ األمور ىذه وكؿ ،خاصة لظروؼ معيـ التحاور اعتذار او أحيانا

 الذي يءالش حينيا، في المختمفة المعطيات ىذه عمى الحصوؿ في مباشرة صعوبات الواقع في لنا

 اطار خارج األحياف بعض في مقابمةال ةنيتق استعماؿ و اإللحاح إلى االحياف مف الكثير في دفعنا

 أو فقط، معينة نقطة حوؿ المبحوثيف مع التحدث حتى أو ،(الخبراء بعض مع الحاؿ ىو كما) العمؿ

 اإلجراء وىذا ،معيف مبحوث مع الفرصة سنحت كمما ،بسكرة في التعمير أدوات حوؿ النقاش إثارة

 حوؿ واالفكار واآلراء المعمومات مف كفمم قسط أكبر عمى الحصوؿ قصد عديدة مرات تكراره حاولنا

 المحمي بالواقع ارتباطيا وكذا بالمدينة، المرتبطة الحقائؽ مختمؼ مف التحقؽ بغرض البحثية، مشكمتنا

ربحي  ).ذاتو لمغرض "فخ أسئمة" طرح االحياف بعض في حاولنا اننا، بؿ والدقة، األىمية حيث مف

 (68ص، 2000مصطفى عمياف،

 :  االستمارة/ .ج.
كانت األداة األساسية في جمع المعمومات الخاصة بموضوع الدراسة، وتجدر اإلشارة أننا 
قمنا في البداية بإجراء مقابالت شخصية تمييدا لفيـ الموضوع وكذلؾ مف أجؿ إحاطة الييئات 

  المعنية اإلدارية والمختصة بنوعية دراستنا وما نطمح إليو، وكذا خمؽ جو مف الثقة واالطمئناف .
 منيا مقابمة استمارة 92 ناوجيمجتمع البحث فإننا وحسب طبيعة الموضوع وطبيعة 

والتي تعد في مجمميا السمطات الرسمية  ،لمدينة بسكرةالتخطيط  التييئة و في مجاؿالمسؤوليف 
و بمعاينة  ،في تنظيـ و تسيير و تييئة المجاؿ الحضري دخؿيؤالء األفراد الذيف ليـ بالمدينة، ف

، وكما تـ اختيار أولئؾ الذيف ينشطوف خارج إطار المؤسسات الرسمية، المخططات العمرانيةإعداد 
لمعرفة  ، وذلؾبسكرة ةمدينالخبراء واالستشارييف في مجاؿ نفس المجاؿ بألنيـ أكثر مف يمثؿ 

بيئية، و عالقة ىذه حضرية وعمرانية و  الحقائؽ و الوقوؼ عمى ما تعانيو المنطقة مف مشاكؿ
و ىذا مف  والتنمية المستدامة المستقبمية ،المحمية ةالحضري التنميةؿ بسياسة التخطيط و المشاك
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و تأكيد المعمومات المتحصؿ عمييا مف خالؿ األدوات السابقة و  أجؿ تدعيـ موضوع البحث
لنكشؼ معمومات أخرى مباشرة وواقعية مف خالؿ دليؿ يشمؿ قائمة واضحة مف األسئمة و محددة 

 اإلشكالية و بما يخدـ الموضوع. انطالقا مف
 :والبيانات المعطيات مف نوعيف عمى الحصوؿ مف المقابمة دليؿ مكنا وقد

 تتميز بخصوصيا، جدا وخاص معيف نمط عمى تحصمنا حيث :والتقنية اإلدارية المصالح مع- أ
 :يمي بما
 .ةالمعالج القضية او المطروح السؤاؿ او الموضوع حوؿ ةقيودق محددة بيانات -
 .لنشاطيا اليومية بالممارسة ترتبط اجرائية ومعمومات بيانات -
 .اآلخريف وسموؾ المخططات بيف التناقضات لنا حددت -
 .المحمية وحتى التنمية المستدامة الحضرية التنمية ماـأ الممكنة لمعراقيؿ تفسير لنا قدمت -
 .لممواطنيف اليومية اكؿالمش مواجية في اإلدارية السموكات مف النماذج بعض لنا أعطت -
 :يمي بما تتصؼ كانت معيـ المعطيات نوعية  :والمهنيين الخبراء مع- ب
 .األكاديمي العممي التفكير إلى تميؿ بيانات -
 .ورؤى منطمقات عدة مف البحثية المشكمة تعالج بيانات -
 .مفتوحة كانت تصوراتيـ -
 .يكوف أف يجب ما مبدأ مف أي مية،عم معايير مف انطالقا الموضوع تعالج كانت اآلراء -
 .الممكنة الحموؿ اتجاه في تصب آراءىـ -
 .الحموؿ مف جديدة أفاؽ إلى المجاؿ تفتح أيضا آراءىـ -

 تبعا لمخطوات التالية :  المقابمةو قد تمت عممية صياغة أسئمة 
 ت الدراسة.التي مف شأنيا اإلجابة عمى أىـ توجيات تساؤالسئمة و وضع واقتراح مجموعة مف األ -

 عمى األستاذ المشرؼ الذي تفضؿ بتصحيحيا و مناقشتيا. ة المقابمةعرض استمار  -

تصحيح األسئمة، حتى وصمتا لو  مف قسـ عمـ االجتماععمى أساتذة  ة المقابمةعرض استمار  -
  .إلى صورتيا النيائية

 :محاور وىي اربعة، وقد تـ تقسيميا إلى سؤاال 60تتكوف مف أسئمة المقابمة  حيث
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       20 ⇦ 22 األفراد العبنة  بيانات شخصية تمحور حوؿيأوال: 
المجاؿ الحضري يالئـ استدامة  لمتوسع في العمرانية المخططات تقدمو مايتمحور حوؿ  : ثانيا

    99 ⇦ 26: بسكرة لممشروعات بمدينة
 التنمية مشروعات دامةلضماف است البيئية العمرانية بعيف االعتبار األبعاد األدوات تأخذ: حوؿ  ثالثا

 00 ⇦ 90: بسكرة بمدينة
ساىمت مراجعة االختالالت في المخططات العمرانية بتحقيؽ مشروعات التنمية محوؿ  رابعا:

  66 ⇦ 06المستدامة بالمدينة بسكرة : 
التعرؼ عمى أىـ المشكالت التي تعاني منيا مناطؽ النمو والغرض مف ىذه األسئمة معرفة  

وأوجو القصور فييا، وطرح بعض الحموؿ والمقترحات  بسكرة والعمراني في مدينةوالتوسع الحضري 
لحؿ ىذه المشكالت بما يسيـ في تطوير وتنمية في توسع المجاؿ الحضري لممدينة في ضوء 

براز  التطمعات المستقبميةوكذا حوؿ اآلفاؽ و  .دراسة منيجية موضوعية لتحقيؽ تنمية مستدامة، وا 
ة المختمفة وخاصة السوسيولوجية والتخطيطية ، وىنا يجب أف يشترؾ الخبراء دور األبحاث العممي

والعمماء إلى جانب السمطات المعنية في تخطيط المدف وتنميتيا، وتخطيط المناطؽ السكنية 
 والصناعية، والمرافؽ المناسبة ليا.  

 

 :التحميل أسموب/ هــ..

 اعتمدت فروضيا، بيف القائمة العالقات وتحديد المطروحة التساؤالت عف لإلجابة سعينا في

، الكيفي واألسموب الكمي األسموب ىما اإلجتماعية، الدراسات في شائعيف أسموبيف عمى الدراسة ىذه
 تحميؿ مف مكننا فقد الثاني ماأ المئوية، والنسب اإلحصاءات وتحديد البيانات تبويب في أفادنا فاألوؿ

 ولذلؾ ،المطرحة التساؤالت عف واإلجابة النظري اإلطار مف بكؿ وربطيا وتفسيرىا البيانات ىذه

 قصد بالموضوع، المرتبط والمعطيات البيانات مختمؼ تحميؿ المنيجية، اإلستراتيجية ىذه عبر حاولنا

 نياية في الدراسة، تساؤالت عف العممية اإلجابة وىو البحثية، مشكمتنا مف األوؿ األساسي اليدؼ بموغ

 .األمر
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التي  الخطوات السابقة مف مدخؿ و جانب نظري و منيج،قدمنا في دراسة ىذه مف خبلؿ 
لموصوؿ إلى إجابة واضحة مف خبلؿ و ح خبايا المشكمة، ضيو تبمثابة الصانع و الموجو ل يعد

تحميؿ ما تـ جمعو مف معمومات و بيانات لتفسيرىا في الجانب الميداني، بغية توضيح الصورة 
 ةتنمويالسياسة ال مساىمة، ومعرفة مدى  بمدينة بسكرةتوسع في المجاؿ الحضري   الحقيقية لواقع

يذه ب في تحقيؽ التنمية المستدامة مف خبلؿ المخططات العمرانية وأدوات التييئة والتعمير المحمية
رؤية مستقبمية مف واقع كحموؿ ليا  إقتراحو لما ال  ،مف أجؿ الوصوؿ إلى أىدافناو ،  المناطؽ

 نحاوؿ تناولو في ىذا الفصؿ مف خبلؿ:سالمناطؽ، و ىذا ما ىذه 
 

  في مدينة بسكرة:في مدينة بسكرة:  المخططات العمرانيةالمخططات العمرانيةأوال: تحميل بيانات عن واقع أوال: تحميل بيانات عن واقع 
  

 ف تتحقؽأال يمكف  ةسياسة معين نتياجالإف األىداؼ الكبرى المسيطرة مف طرؼ الدولة، و 
امة اسة تتجاوب مع السياسة العإال إذا اعتمدت عمى إدارة عامة قوية و حس اصؿ إلى أغراضيتو 

دارة العمميات االقتصادية و االجتماعية و تجاوبيا مع النظاـ في الدولة، و ذلؾ بتسييرىا و  ا 
، و ىذا بالتطرؽ إلى الدور الذي تمعبو اإلدارة في تنفيذ و تطبيؽ السياسة بياالسياسي الموجود 

 لمتنمية عموما والتنمية المستدامة خصوصا. العامة 
التي  واالدوات و اإلجراءات في مدينة بسكرة، المخططات العمرانيةأجؿ معرفة واقع مف و 
بلبد مف الغور في خبايا الماضي ألنو أساس الحاضر و ، فلتحقيؽ تنمية شاممة ومستدامةاتخذتيا 

 مففي الكثير  المستقبؿ، مف خبلؿ تمؾ الحضارات التي تركت بعض البصمات عمى المدينة
 :خبلؿ  النقاط مف

  :/ قبل الغزو الفرنسي1.1
تمتد ىذه الفترة مف االحتبلؿ الروماني، و خبلؿ القرنيف الرابع والخامس الميبلدييف، حيث 
كانت المدينة تضمف بيف أسوارىا أسقفيف األولى كاثوليكية و الثانية دوناستية، و بعد الفتوحات 

اإلسبلمي واضحا و في شتى و تعاقب الدويبلت و الخبلفات عمييا، بدى الطابع  اإلسبلمية
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المجاالت، حيث يظير ىذا التأثير مف خبلؿ ما كتبو الرحالة العرب، و مف ذلؾ ما كتبو "أبو عبد 
اهلل البكري" في كتابو )المقرب في ذكر ببلد إفريقيا و المغرب( "... فيي مدينة كثيرة النخيؿ 

يا جامع و مساجد كثيرة و حمامات والزيتوف و أصناؼ الثمار، فيي مدينة مستورة عمييا خندؽ و ل
بسكرة أىميا عمى مذىب أىؿ المدينة، و ليا مف ...و بضواحييا بساتيف كثيرة... الخ"، و يضيؼ: "

األبواب، باب المقبرة وباب الحماـ و باب ثالث...، وداخؿ بسكرة آبار كثيرة عذبة، و ىي مف 
 (LEON L'AFRICAIN)وف اإلفريقي البنياف األوؿ ..."، أما "حسف الوزاف" المعروؼ بػ المي

يشير إلى: " أف بسكرة مدينة قديمة تأسست في العصر الذي كاف الروماف يحتموف ببلد البربر، و 
بعد ذلؾ تخربت ثـ أعيد بناؤىا في الزمف الذي دخمت فيو الجيوش اإلسبلمية إلى إفريقيا، و تبدو 

إباف الحكـ العثماني  17، و خبلؿ القرف اليـو آىمة بالسكاف و جدار سورىا مف الجبس الفني..."
احتفظت بفضؿ ما كانت تتمتع بو مف موارد اقتصادية و تجارية، إضافة إلى موقعيا االستراتيجي 
بنوع مف األىمية بعد أف أقاـ األتراؾ حامية )برج الترؾ( لكف دوف أف يتركوا آثار عبر تمؾ المرحمة 

تجمعات سكنية بالمناطؽ )قداشة، مجنيش،  تضـ :  و مع نياية التواجد التركي أصبحت المدينة
رأس القرية، لمسيد، سيدي بركات، باب الضرب، فمياش( لتشكؿ التجمعات األساسية وتبرز ذلؾ 
التجانس، حيث نرى الحدود التي تفصؿ بيف التجمعات كما أف ىناؾ شبكة طرؽ أساسية و ثانوية 

يا لو منافذ معمومة و أبوابو ىي: )باب الفتح، تربط بيف التجمعات، ىذه األخيرة تشكؿ حصنا محم
غيرىا(، والمواد المستعممة في بناء المساكف ىي )الطوب، جذوع النخيؿ و ... باب الضرب،

 . (22ص،ب س،محمد الصغير غانـ) جريدىا(
 

  :/ إبان االحتالل الفرنسي 1.1
نظرا لما أحدثتو مف  تشكؿ فترة االحتبلؿ الفرنسي مرحمة ىامة نظرا لطابعو االستيطاني، و

بعد مقاومة ىامة مف  1844تغيرات عمى جميع األصعدة، فقد وقعت المدينة تحت االحتبلؿ سنة 
طرؼ األىالي بقيادة "الحاج الصغير العقبي" و القوات االستعمارية بقيادة الدوؽ "دوماؿ"، و نظرا 

ذات صبلحيات كاممة  إلى بمدية 1878ألىميتيا وموقعيا اعتبرت منطقة عسكرية لتتحوؿ سنة 
بحكـ قرار وزاري، و لعؿ أولى محاوالت التعمير و االستيطاف ىي بناء معسكر الحامية العسكرية، 
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حيث تـ اختيار المكاف المعروؼ "برأس الماء" )المكاف المحدد رأس الماء حديقة الشييد العربي بف 
و لمتطمبات عسكرية مييدي حاليا( و لـ يكف االختيار بمحض الصدفة بؿ نتيجة لمظروؼ 

ة في تنمويو تحديدا ألىـ خطوات السياسة ال واقتصادية اليدؼ منيا التحكـ في أنظمة توزيع المياه،
 :مدينة بسكرة في عيد االستعمار ابتداء مف سنة

  بني مسكف المعمر ديفور 1858في :)DUFFOUR(( بني 1881 -1871، و خبلؿ )
ف الحالي، و نفس العشرية عرفت إنجاز بالمكا "LA VIGERIE" مستشفى "الفيجري" 

 المعروفة بإكمالية "يوسؼ العمودي". CEGمدرسة 

 1882.إنجاز محطة القطار حسب التصميـ الحالي : 

 1891:  تـ بناء مقر البمدية بعد أف أصبحت بسكرة مقر بمدية ذات الصبلحيات الكاممة
كرية، نفس بعد أف كانت منطقة عس (SENATUS CONSULT)وذلؾ بمرسـو وزاري 

رئيس بمدية بسكرة آنذاؾ، و المعروؼ  "CASNAVE"السنة عرفت بناء دار "كازناؼ" 
 حاليا باألمانة الوالئية لممجاىديف.

 1893: .بني مقر الدرؾ الوطني 

 1911:  "أنجز "الكونت الندو"LONDON"  إقامتو الخاصة في المكاف المعروؼ حاليا
امة حافظت عمى تصاميميا األولية، و ىي اآلف "بحديقة الندو"، و المبلحظ أف ىذه اإلق

 ممكية عمومية مخصصة لؤلغراض العامة.

 1913:  بناء مجموع سكنات بالقرب مف محطة القطار، و خبلؿ ىذه الفترة عرفت المدينة
بناء مجموع السكنات المحاذية لممقر الحالي لمديرية الري، و الرأي الراجح أف ىذه السكنات 

مؤسسة السكؾ الحديدية، و المبلحظ أف ىذه االنطبلقة كانت كانت مخصصة لعماؿ 
البداية إلى تعمير تدريجي لممنطقة، ذلؾ ما استدعى مف السمطات آنذاؾ تصميـ مخطط 

سنة  "ADOLPH DARVEAUX"تعميري، ليقـو بيذه الميمة المعمارية "أدولؼ دارفو"
وف الذي تبله في تاريخ والقان 1919مارس  14و ليعتمد عمى القانوف الصادر في  1924

بتاريخ  398/17المتضمف لقوانيف التعمير و البيئة، و كذا المنشور رقـ  1924جويمية  24
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، و ليتخذ ىذا المخطط كأرضية لمواقع الحالي والتصورات آنذاؾ الصادر  16/11/1931
 المستقبمية لممدينة. 

 1924لتي تثبت اعتماد : جاء مخطط دارفو كأوؿ مخطط في غياب الوثائؽ الرسمية ا
مخطط "دارفو" مف قبؿ سمطات ذلؾ الوقت، و اختبلؼ اآلراء حوؿ مسألة االعتماد عميو، 
والشيء الميـ الذي نبلحظو أنو أعطى لممدينة نسيجا عمرانيا متجانسا، فقد أخذ بنظرية 

 الدوائر المركزية أو ما يسمى بالحمقات المركزية و يمكننا أف نقوؿ أف : 

 ى تشكؿ النواة المركزية و ىي السوؽ.الدائرة األول *
 الدائرة الثانية ىي المنطقة المباشرة ليذا الحيز. *

الدائرة الثالثة و تضـ حي الزمالة، و سطر المموؾ المخصص لميد العاممة مف  *
 الطبقات الشغيمة.

أما الدائرتيف الرابعة و الخامسة فيي تخص المنطقة الشمالية مف المدينة آنذاؾ، ما  *
 BLVD"و الجية الكائنة غرب شارع "كارنو"  "LA GARE"ي لقار" يعرؼ "بح

CARNOT"  األمير عبد القادر حاليا و المعروؼ حاليا "بحي روداري"، و جنوبا
ما يعرؼ اآلف "بحي   Laurent " Lotissement Mme "أرض "السيدة لوراف" 

 شاطوني".

قد اقترح توسع المدينة نجو الجنوب  أما بالنسبة لمنظرة المستقبمية لممدينة نجد أف "دارفو"  
الغربي حفاظا عمى جماؿ واحة النخيؿ التي تعد عامؿ جذب لمسواح ألنيا تعطي المدينة طابعيا 
السحري الخبلب، و مف خبلؿ المخطط يظير أف "دارفو" قد تفاعؿ مع ىذه الطبيعة التي حاوؿ 

ارفو" تخصيص قطع أرض الحفاظ عمييا و جعميا أكثر انسجاـ مع مخططو، و قد تصور "د
لمتعمير عمى طوؿ الضفة الغربية لوادي بسكرة أو ما يعرؼ حاليا بحي الوادي، و بالنسبة لشبكة 
الطرقات المقترحة فتصاميميا تدفع لمدىشة بحيث يبلحظ أف العديد مف النظريات المسجمة آنذاؾ 

 قد أنجزت الحقا.
 1931 نجد أف التوسعات التي  9241بمقارنتو مع مخطط  1931: مخطط "دارفو" لسنة

( و محترما لتوجيياتو ؛ و قد حاوؿ ىذا األخير 1924طرأت كانت طبقا لممخطط )دارفو 
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، مع اإلشارة إلى بعض القطع األرضية التي كانت 1931نسخ الواقع العمراني خبلؿ سنة 
مع  و لـ تعمر بعد، كأرض السيد "لوراف"، كما يمكف المبلحظة بعد المقارنة بصدد تعمير

، حدوث توسع باتجاه الشماؿ الغربي و إحداث حي جديد في المكاف 1924مخطط 
، آنذاؾالمعروؼ "حارة التريسيتي"، و يسجؿ رغـ التسييبلت التي منحيا المنشور الصادر 

بناء عمى برقية مف  1931نوفمبر  16المؤرخ في  398/17المكتب الثاني تحت رقـ 
والمتضمنة تنفيذ مشروع  12552تحت رقـ  1931توبر أك 23الحكومة االستعمارية بتاريخ 

مساعدة السكاف المحمييف لمحصوؿ عمى سكف الئؽ، إال أف السكاف المحمييف قد اتخذوا 
موقفا حذرا بحيث لـ يساىموا في عمارة المدينة الجديدة إال القميؿ منيـ، محافظيف عمى 

 أوضاعيـ بالمدينة القديمة.
   1933أفريؿ 11القسمة الثانية بتاريخ  آنذاؾالصادر  7696ـ لكنو بالنظر إلى المنشور رق

المتضمف تخصيص مناطؽ سكنية و أحياء لميد العاممة و إلى السكاف المحمييف نظرا لتمؾ و 
السياسة االستعمارية المعرقمة لعممية اإلدماج، و تطور المدينتيف عمى السواء و خمؽ نوع مف 

حاولة التقريب بينيما و عدـ ترؾ كؿ مجموعة تنزوي عف التجانس في العمراف أو عمى األقؿ م
 نفسيا.
  تـ العثور عمى نسخة ليذا المخطط في األرشيؼ لكف وجدت  :1958-1957مخطط سنة

و قد ضاع شطر منيا، الذي يحمؿ المعمومات الخاصة ببيانات المخطط، و حسما 
ألنيا مطابقة إلى  1957لمموقؼ تـ العثور عمى صورة جوية لممدينة أخذت في أواخر سنة 

و ما يمكف مبلحظتو : سيرورة العمراف في االتجاه الذي رسمو  ،حد بعيد مع المخطط
المنطقة التي يسكف فييا المعمروف فرنسيوف و أجانب بدأت شيئا  ، "1924مخطط "دارفو 

فشيئا تمتحـ بالمنطقة التي يقيـ فييا السكاف المحميوف )مثبل : الحي الذي يعرؼ بالضمعة 
القديمة قد توسع غربا لينشئ ما عرؼ فيما بعد : الضمعة الجديدة(، و امتد باتجاه الشماؿ 
الشرقي ليبمغ تقريبا مشارؼ ممتمكات "روداري"، حي سطر المموؾ امتد غربا ليمتحـ بحي 
الضمعة الجديدة مشكبل بذلؾ العديد مف األحياء الجديدة كالبخاري و السايحي، و فيما 

ت، فما عدى وسط المدينة حيث شارع "كارنو" و تصاميمو الجميمة و يخص شبكة الطرقا
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تقاطعاتو المدروسة، و يبلحظ في باقي المدينة عدـ وجود شبكات الطرقات الحضرية بما 
فييا مف األحياء الشعبية أحياء المحمييف، فطرقيا عبارة عف مسالؾ بدائية، كما يبلحظ 

كذلؾ إنجاز الممعب البمدي في الموقع المتواجد بو التعمير النسبي ألرض "السيدة لوراف"، و 
حاليا مما يضفي مظيرا جديدا مف مظاىر الحضرية لممنطقة )بسكرة(، في ىذه المرحمة 

، فيي ةتماشت عممية التحضر متساوية مع سياسة البلمساواة االجتماعية و االقتصادي
 المييأةو المدف غير متعمقة بتدىور الظروؼ المعيشية في الريؼ، الذي طرد سكانو نح

الستقباؿ األعداد الكبيرة مف النازحيف ، ىذا ما ولد ظاىرة التركز في المدف، سكاف 
رة ال سكف و ال خدمات...، مثؿ الظاىىامش النظاـ بدوف عمؿ و  مجبروف لمعيش عمى

 أنواع أخرى مف اإلسكاف غير المطابقة لمقوانيفالفضائية لؤلحياء القصديرية و 
 . (111-99، ص 2114،بعؿ أماؿل ).المخططاتو 

  :تقاللـاالس / غداة  1.1
إلى سنة  1962و تعنى ىذه المرحمة بالفترة المباشرة لبلستقبلؿ، أي الفترة الممتد مف سنة 

 .1974لشير جويمية لسنة  74/69، و ىو تاريخ التقسيـ اإلداري الجديد طبقا لؤلمر رقـ 1974
انتقمت المدينة مف  1963حوالت، حيث أنو ابتداء مف سنة إداريا عرفت ىذه الفترة العديد مف الت

الصادر سنة البمدية المختمطة بإلغاء ىذا النوع مف التسيير، و اعتماد قانوف واحد لتسيير البمديات 
المجمس الشعبي البمدي التي تتعمؽ أساسا بالمحافظة عمى  اتينص عمى اختصاص ، الذي1967

 لكحؿ احمد،)لمادي، الصحة العامة، السكينة العامة و األمف العاـالنظاـ العاـ التقميدي في شكمو ا
و  أخرى تتصؿ بالبيئة بصفة مباشرة، وطنية صدور قوانيفعدـ ، وعمى الرغـ مف (22، ص2112

لـ تولى لمدينة بسكرة األىمية البلزمة بالنظر إلى موقعيا المميز و مكانتيا  أثناء ىذه المرحمة
انت تابعة لوالية األوراس، رغـ أف ىذه المرحمة كانت بمثابة االنطبلقة التاريخية والحضرية حيث ك

 التنموية بعد مرحمة ركود طويمة عرفتيا الفترة االستعمارية.
 و في إطار التخطيط عرفت ىذه الفترة مخططيف كدراسة شاممة و ىي : 

 .67/68لسنتي  "ECOTEC"مخطط  -

 .1973لسنة  "PUD"المخطط العمراني التوجييي  -
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إلى الدراسة الجزئية لتييئة أو تعمير  ةقد استيدفا التجييزات الضرورية لتنمية المدينة إضاف و
بعض مناطؽ المدينة أو المرافؽ في إطار برامج تنموية خاصة و في آجاؿ محددة، و ىنا يجب 

 أف نشير أف كبل المخططيف لـ يدخبل في حيز التطبيؽ و ىذا رغـ الجوانب اإليجابية لكمييما : 
  مخطط"ECOTEC"  و قد تناوؿ المحاور التالية: 1967/1968لسنتي : 

  المساحات المخصصة لمتعمير و المساحات الخضراء حيث اقترح توسع المدينة نحو
 الشرؽ.

 .منطؽ التجييزات اقترحت عمى شكؿ مجمعات بمناطؽ محددة لتتمكف مف تأدية دورىا 

 تعمير يتوسطيا مركب سباؽ في أقصى الجنوب الغربي لممدينة خصصت مساحات لم
 الخيؿ.

  : أخذ المخطط بالنسبة لمطرقات ثبلثة أبعاد 

 الطرؽ التي البد مف تييئتيا )وسط المدينة(. .أ 

 الطرؽ التي البد مف إنجازىا )لربط المساحات المعمرة(. .ب 

 الطرؽ التي تمر خارج المدينة. .ج 

اكف السياحية طبقا لؤلمر و البد مف اإلشارة إلى أف ىذا المخطط لـ يستيدؼ المناطؽ و األم
، كذلؾ أخذ بعيف االعتبار حماية الطبيعة حفاظا عمى الواحة (61،1966-66األمر رقـ ) 66/61

 26المؤرخ في  67/281بحيث أف المنطقة الجنوبية مف المدينة لـ تسمح لمتعمير طبقا لؤلمر 
 .1967ديسمبر 
  المخطط التوجييي"PUD"  1973لسنة : 

، 71-71 األمر رقـ)71/71البد مف اإلشارة إلى األمر رقـالمخطط قبؿ الحديث عف ىذا 
المتضمف الثورة الزراعية حيث نجد أف ىذا القانوف جاء ليعطي األىمية الكاممة ، (1971

 : واحة النخيؿ.و المقصود ىناو الحماية البلزمة لمفبلحة 
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واحة، حيث نجد أف إال أننا نجد أف ما حدث ىو اقتراؼ جريمة ال مثيؿ ليا في حؽ ىذه ال
العديد مف المبلؾ قاموا بالقمع الجزئي أو الكامؿ لمنخيؿ بممتمكاتيـ خوفا مف أف يمسيـ قانوف الثورة 

 الزراعية، و ىذا رغـ القرار الواضح الذي صدر عف المسؤوليف المعنييف آنذاؾ.
مثمو  و بقمع النخيؿ بقيت مساحات األرض المستيدفة عبارة عف مساحات قابمة لمتعمير،

كؿ االحتياطات المالية، و إبقاء  1973أخذ المخطط التوجييي لسنة  "ECOTEC"مثؿ مخطط 
الواحة، فنجد في الخريطة التي ضمت ميزات واقية تشمؿ األماكف المحمية التي تشكؿ الواحة 
ة الكبيرة لممدينة )واحة فمياش، واحة سيدي الحاج، واحة شتمة، الواحة الصغيرة المقابمة في الضف

 الشرقية لضريح سيدي زرزور(، أما المناطؽ التي اقترحت لتوسع المدينة ىي : 
 .المنطقة الكائنة في الضفة الشرقية لموادي 

 المنطقة الغربية لممدينة. 

 .المنطقة الكائنة بالشماؿ الغربي 

و كما أشرنا أف ىذا المخطط لـ يرى النور أبدا و لـ يؤخذ بعيف االعتبار لعدة أسباب 
و الذي سمح لمدينة بسكرة أف تكوف فضبل عف  1974أف التقسيـ اإلداري الجديد لسنة  :أىميا

 "PUD"مقر والية )والية بسكرة(، يعطي ليا آفاؽ تفوؽ آفاؽ و كونيا مقر بمدية و مقر دائرة، 
1973. 
لما تعانيو مف وذلؾ ، في ذلؾ الحقبة متييئة العمرانيةمحتشمة ل لقد انتيجت الجزائر سياسةو 

ىر سميبة كاليجرة الريفية وتركيز السكاف عمى المدف الساحمية عمى حساب المناطؽ الداخمية ظوا
قامة أقطاب صناعية كبيرة في مناطؽ غير مناسبة  ومدينة بسكرة واحدة مف المدف  ،األخرى، وا 

ة تجو التفكير مف جانب السمطات العمومية غداة االستقبلؿ في اتخاذ جممافالمعنية بيذه السياسة، 
، و دوالتشيي مف التدابير الوقائية، بالتزامف مع اعتماد أسموب التخطيط الشامؿ في سياسة البناء

واالجتماعي، و تطور المجتمع بفضؿ النمو االقتصادي و الثقافي  ذلؾ بالنظر إلى األولويات و
 لة البيئة و المحيطأازدادت االنشغاالت بمس ، والمجتمع المحميالجزائري بشكؿ عاـ

 .(37،ص1997وزر،عز )
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والشيء الذي يمكف أف نستخمصو مف خبلؿ دراستنا ليذه المرحمة، أنو في غياب مخطط 
معتمد رسميا باإلمكاف تطبيقو و تجسيده عمى أرض الواقع، عرفت المدينة طيمة ىذه الفترة تسييرا 

و طبيعة أ ،سواء كاف ذلؾ بالنسبة لقانوف التعمير، عشوائيا بعيدا عف كؿ تنظيـ قانوني واضح
في  ،ممكية األرض أو شغميا و ما كاف يجري ىو عبارة عف بنايات فوضوية باألحياء الشعبية

 ،الغالب ليس ليا المواصفات القانونية المطموبة حيث كانت عموما تنجز بدوف ترخيص قانوني
 كما كانت ىذه البنايات تنجز فوؽ أراضي فبلحية في قمب الواحة بعد قطع النخيؿ بطريقة غير

 ىذا الشيء جعؿ العمراف يأخذ كثافة ىائمة استدعت تدخؿ السمطات المعنية آنذاؾ. ،قانونية
أو العيد  1974ىذه المرحمة ما قبؿ وخبلؿ وعموما فإف السمطات العامة بعد االستقبلؿ 

حيث تـ  خبلليا و تبعا لصبلحيات البمديات و الواليات إنجاز أو تخطط  ،التابع لمنظاـ الموجو
و إنما كانت مياميا )البمدية( تتمثؿ في تطبيؽ قوانيف و تعميمات أو أوامر  ،اص بيامخطط خ

 مف خبلؿ مخططات شاممة وطنية أو جيوية منيا :"الجزأرة"  ، تأتييا مف السمطات األعمى منيا

"L'Algérianisation" .كيدؼ وىذا تدريجيا لمييئات و مؤسسات الببلد    
وىذا راجع  ،غيابا فادحا ألجيزة الرقابة و التسيير العمراني ىذه الفترة عرفت المبلحظ أفو 

 ،و الذي لـ يتبع بإنجازات عمومية جديدة ،لحجـ النمو الديمغرافي المتسارع لسكاف والية بسكرة
و الجيود الوحيدة  ،1974و  1966بحيث لـ يوضع أي مخطط إسكاني لمدينة بسكرة بيف 

لبناءات التي لـ يكتمؿ إنجازىا و التي تركيا االستعمار المبذولة في ىذا المجاؿ كانت تكممة ا
والتحوالت و االمتدادات المختمفة لممدينة تمت دوف مخططات أو أدوات تعمير ذات ، الفرنسي
لـ تعرؼ حقؿ عمؿ عمومي في مجاؿ تدخؿ المواطنيف  1974السابقة لػ تأما التنظيما ،مرجعية

 عمميات الخاصة بالسكف مما يمثؿ فراغا تشريعيا فادحا. في تحقيؽ تييئة عقارية ليا عبلقة بكؿ ال
 :1971مرحلة ما  بعد /  1.1

حيث تحولت المدينة إلى مقر  ،1987حتى  1974تغطي ىذه المرحمة الفترة الممتدة مف 
و أصبحت بسكرة المدينة العاشرة مف حيث األىمية  ،و أصبحت بالتالي قطبا يجمب االىتماـ ،والية

 عاـ لممدف الجزائرية. حسب الترتيب ال
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 ،اىتمت المدينة بتجييز نفسيا بالمرافؽ الضرورية ،و ابتداء مف تاريخ إحرازىا لقب مقر والية
و سوؼ نعمؿ عمى ، وانطمقت قدما في التوسع و التنمية خاصة و أف الظروؼ كانت كميا مييأة

 تقسيـ ىذه المرحمة إلى قسميف متباينيف ىما :
 1986إلى سنة  1974 المرحمة الممتدة مف سنة : 

 فمـ تبخؿ الدولة  ،نأخذىا عمى أساس فترة الرخاء حيث شيدت المشاريع و اإلنجازات الكبرى
 و كذلؾ تعتبر ىذه الفترة المرحمة التي مرت فييا مدينة بسكرة مف مدينة  ،بالعطاء الوافر

 متواضعة إلى مدينة كبرى.
  1986 - 1974مرحمة المخططات الكبرى   : 

داية أف الدراسات التي استفادت منيا مدينة بسكرة بعد االستقبلؿ أعيد النظر فييا نظرا نشير ب
لتغير المخططات التوجييية، إذ أصبحت ىذه الدراسات غير الئقة، بسبب الدراسات التطبيقية 

، في إطار تحديث المدينة مف 'CADAT'التي أعدىا الصندوؽ الجزائري لمتييئة العمرانية 
السكف الحضري الجديدة الشرقية و الغربية إضافة إلى إحداث المنطقة  خبلؿ منطقتي

الحي  –حي الوادي الجنوبي -وسط المدينة [الصناعية، و دراسة تحديث خمسة إحياء قديمة : 
 .]حي فرحات –حي الوادي الشمالي -االستعجالي 

ييي لسنة ىذا ما أدى إلى مراجعة المخطط التوج ،باإلضافة إلى بعض الطرؽ الرئيسية
لكف الدراسة لـ تنطمؽ بسب غياب التصاميـ و عدـ تمكف الحصوؿ عمى الخرائط  ،1973

و عمى  ،و ىذا ما استمـز صورة جوية ساعدت عمى تحديث خريطة المدينة ،الضرورية لممراجعة
 .'ECOTEC' مف طرؼ 1976ىذا األساس صمـ مخطط لسنة 

 طط مخ"ECOTEC"  1976لسنة : 
ومف أىـ ما  ،نية جاء ىذا المخطط في إطار قوانيف خاصة باالحتياطات العقاريةمف الناحية القانو 

 عميو ىذا المخطط : ىاحتو 
 حة لمتعمير، و خاصة االحتياجاتتخطيط توزيع االحتياطات المعنية عمى األراضي الصال -

 الممحة لتحديد محيط عمراني مؤقت.
 .(26،1974-74رقـ  األمر)لمدينةوضع قانوف عمراني عبارة عف أداة ناجعة لتسيير توسع ا -
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 تقديرات لتحديد احتياجات السكاف مف مرافؽ و سكف و تجييزات في المدى القريب.  -

 و أىـ محاوره كانت:
 :بإنجاز أحياء جديدة ذات السكف المتماشي و النمط الذي ينسجـ مع    النسيج العمراني

شماؿ، شماؿ غرب [ة : بيئة الطبقة السائدة في المنطقة، وذلؾ في المناطؽ التالي
، ليتمكف مف تمبية الطمب المتزايد عمى السكف، خاصة و أف المدينة تعرؼ ]المدينة

نزوحا كبيرا لمسكاف القادميف خصوصا مف الضواحي، و ذلؾ راجع لؤلىمية الكبيرة التي 
احتمتيا المدينة بانتقاليا إلى مقر والية، مما أحدث عجزا ىائبل لمناصب الشغؿ، و طمبا 

 111( إلى 1966ألؼ نسمة ) 61بيرا لميد العاممة حيث قفز عدد السكاف مف حوالي ك
 (.1976ألؼ )

 : مما  ،األخرى في حالة سيئةالطرؽ تتميز بطرؽ رئيسية معبدة و شبكة   التجييزات
إضافة إلى اقتراح تجنب المدينة لبلختناؽ الذي توجد فيو مف  ،يتطمب تعبيد الطرقات

 خبلؿ :
ينطمؽ مف نيج األمير عبد القادر إلى بسكرة  ،ارع الحكيـ سعدافطريؽ موازي لش -

 القديمة. 
 تمديد النيج المواجو لموادي. -

 تمديد نيج الحكيـ سعداف. -

 تمديد نيج الزعاطشة إلى المنطقة الشرقية. -

 تمديد طريؽ المنطقة الغربية إلى الطريؽ الجانبية. -

 رفو" و لـ تنجز لحد اآلف.و نسجؿ أف معظـ ىذه الطرؽ كاف قد تضمنيا مخطط "دا
توسع في ظؿ انتياج سياسة محكمة و فعالة في إطار تخطيط شامؿ يمس و و يجرنا بالقوؿ 

 .مف اجؿ ضماف حياة كريمة لؤلجياؿ المستقبمية يا،جوانببكؿ المدينة 
  1979المخطط التوجييي لسنة "CADAT"   : 

ظرا لنمط النمو الديمغرافي ن 1976لسنة  'ECOTEC' طلقد أصبح مف الضروري مراجعة مخط
كذلؾ المساحة التي خصصت لمتوسع ضمف المخطط المذكور لـ  ،لمسكاف الذي فاؽ كؿ التوقعات



 الفصل السادس

 نتائج الدراسة

 

325 

 

و لمعالجتيا بعقبلنية و تبصر البد مف األخذ بعيف  ،يكف بوسعيا حؿ كؿ المشاكؿ المطروحة
خاصة و أف اإلحصاء و بالتالي توجيو التخطيط نحو ىذا االتجاه  ،االعتبار المعطيات الجديدة

 العاـ لمسكاف أفرز عف واقع لـ يكف متوقعا عمى كؿ األصعدة.
 أما األىداؼ التي أخذتيا ىذه المراجعة لممخطط ىي: 

 حماية األرض الفبلحية و الواحة. إطاراألخذ بعيف االعتبار التنمية المحمية لممدينة في  -
 دينة.الم مجاؿرسـ الخطوط العريضة لآلفاؽ لمتأكد مف توازف  -

 تحديد توجييات التنمية المحمية في حدود حيز التعمير. -

أما عف واقع المدينة في ىذه الفترة، يمكف القوؿ أنو نظرا لطبيعة الممكية الخاصة لؤلراضي 
     بالنسبة لمضفة الشرقية لوادي بسكرة، فقد بقيت ىذه المساحة شاغرة ماعدا الجزء الشمالي منيا، 

نذ بداية الستينات، بحيث تعتبر ىذه السكنات عبارة عف تجمع شبو الذي شكمت بو نواة مو 
و الغياب  قصديري يسكنو بعض الرحؿ، كما ال تتوفر ىذه السكنات عمى أدنى الظروؼ المعيشية

و توسع ىذا النسيج لـ  وبروز تشوىات في المجاؿ الحضري،  التاـ لممرافؽ الحيوية و التجييزات
 نونية فكاف بمثابة واقع فرض نفسو.يخضع إلى مقاييس و ضوابط قا

كذلؾ يبلحظ توسع األحياء قد أخذ جانبا كبيرا مف المنطقة الفبلحية و واحة النخيؿ خاصة 
ػػ ، و جنوبا اتجاه المنطقة المعروفة ب"حكيـ سعداف"شرقا في اتجاه شارع  "سطر المموؾ"في توسع 

ع بعض الممكيات مف أصحابيا طبقا ليذا و المبادرة في نز  1971ىذا راجع إلى سنة ، "حوزة الباي"
القانوف، ىذا اإلجراء ضرب ناقوس الخطر و بدأت المدينة في التوسع عمى حساب المحيط 
الفبلحي، بحيث حتى مؤسسات االحتياط العقاري لـ تتمكف مف منع النمو العشوائي لمنسيج 

مى أساس تطبيؽ سياسة العمراني عمى حساب األراضي الفبلحية و التحكـ في توزيع األراضي ع
 عمرانية واضحة ومنطقية.

 1976مراسيـ سنة ، و 1975السالؼ الذكر، و مراسيـ سنة  74/26مف أىداؼ األمر رقـ 
الوسيمة التي تسمح لكؿ مواطف الحصوؿ عمى سكف في إطار المحيط العمراني، أنيا تعد ىي: 

العقارية لمبمدية، كما يمكف  تبحيث كؿ األراضي المتواجدة ضمف ىذا الحيز مف ضمف االحتياطا
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، بتقديـ طمب إلى البمدية المجاؿالحصوؿ بطرؽ نظامية و مشروعة عمى قطع أرض ضمف ىذا 
 وفؽ الشروط المنصوص عمييا لبناء مسكف فردي.

ىذا ما لوحظ في تعمير المنطقة الجنوبية مف المدينة بحيث لـ تكف المنطقة مييأة ليذا 
ىذه الظاىرة أخذت حجما كبيرا، و األغرب أف كؿ البنايات التي الغرض، والغريب في األمر أف 

 أنشأت فوضويا قد سويت فيما بعد. 
  1984المخطط التوجييي لسنة  : 

مف  1976جاءت ىذه الدراسة لتراجع المخطط التوجييي لمتعمير لمدينة بسكرة الذي صمـ سنة 
عبلقة المتواجدة بيف التعمير ، ىذا التحديث مفاده انسجاـ ال"ECOTEC"طرؼ مكتب الدراسات 

 1977والنمو الديمغرافي و مراجعة لنفس المخطط التوجييي عمى أساس التعداد العاـ لمسكاف لسنة 
، 1984إال أف معطيات أخرى حالت دوف تحقيؽ اليدؼ، مما استدعى مراجعة أخرى عاـ 

 وبالنسبة لممدينة عمى أرض الواقع نبلحظ : 
  : سعا كبيرا بالنسبة لمنسيج العمراني، فقد أنجز بيا أربع تجمعات عرفت تو المنطقة الغربية

 "مسكف 831حي "، "مسكف 1111حي األمؿ "، "مسكف 726حي "لمسكف الجماعي : 
الذي أعد مبدئيا  "حي عماؿ مؤسسة الكوابؿ"إلى  ة، ىذا إضاف"حي بمعياط"شماال بجانبو 

، ZHUN OUESTكنية الغربية إلى عماؿ المشروع، كؿ ىذه األحياء تمثؿ المنطقة الس
بكثافة نسيجو العمراني الذي أنجز  "حي سيدي غزاؿ"بجانب ىذه المنشآت يظير لموجود 

يظير بو العمراف بيذا  الذيبطرؽ غير مشروعة في إطار البناء الفوضوي، لكف الحجـ 
بوسائؿ حضرية )اسمنت مسمح(  ـالحي يدفع لمغرابة بحيث ال يمكف إنجاز حي بيذا الحج

 ي غفمة عف السمطة المحمية.ف
الميـ ىو أف ىذا الحي لـ يخضع ألي دراسة مسبؽ، و لـ يكف مقترح مف طرؼ أي 
مخطط مف المخططات التي تـ ذكرىا، و استطاع الحي أف يفرض نفسو كواقع، و قد 

يما بعد، إال أنو و في الظروؼ التي أنشأ فييا يفتقر إلى أدنى المرافؽ فسويت وضعيتو 
 لمحياة الحضرية.الضرورية 
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  لـ تعرؼ توسعا كبيرا ماعدا بعض التجييزات الخاصة المنطقة الشمالية لممدينة :
لعجائف، النقؿ : محطة الرياض لمحبوب و ا ة، مؤسسENAPALبالصناعة مثؿ مؤسسة 

و بعض الحظائر، كذلؾ بالنسبة لمتعميـ تـ إنجاز متقنة و مركز تكويف ميني، المسافريف، 
بدأ يأخذ حجما معتبرا بحي  "حي المجاىديف"بي نبلحظ أف الحي الجديد و بالشماؿ الغر 

شمؿ مساحة اليضبة المتواجدة بيا، وغرب ىذا الحي تـ إنجاز مركب حماـ الصالحيف 
 الذي حوؿ مف مكانو ليصبح قطبا سياحيا.

 ىذه الفترة ال يقتصر عمى وسط المدينة األصمي أي الحدود المعروفة سابقا وسط المدينة : ،
 حيث تضاؼ لو األحياء العمرانية المجاورة )سطر المموؾ، كبموتي، البخاري، السايحي(،

 المصمى حي"و كؿ الشريط المحاذي لموادي إلى مشارؼ  "حي الوادي"مف الجية الشرقية و 
الذي تشكمو البنايات  المجاؿطؽ المتواجدة ضمف او يمكف القوؿ أف وسط المدينة ىو المن

و امتداده الذي يمر  "حوزة الباي"لحديدية غربا، الطريؽ الجديد الذي يشؽ التالية : السكة ا
ثـ يمتد في االتجاه الشرقي ليذا الشارع  "مارس 8شارع ػػػ "لتصؿ ب "حي شاطوني"بالقرب مف 

عف الطريؽ الموازي لمضفة الغربية مف الوادي، يغمؽ الحيز بالطريؽ الذي يحيط بالثكنة 
 شماال. "رمحطة القطا"حي ليصؿ عمى 

و فيما يخص التجييزات تزخر ىذه المنطقة بالعدد الكافي مف المرافؽ الضرورية : إدارية، 
 "ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، صحية كما تشمؿ ىذه المنطقة أكبر حديقة بالمدينة و ىي

 ، ىذا في ما يخص المسحات الخضراء.جويمية" 15" و"حديقة حديقة الندو
 التي صدرت بصدد  (12،1982-82قانوف رقـ )غـ األوامر و القوانيف: ر  المنطقة الجنوبية

واحة النخيؿ التي تعطي لممدينة جماال خبلبا و مناخا مميزا يجعميا قبمة لمسياح و  ةحماي
االستجماـ والبحث، فنجد أف المنطقة قد أولعت العبلمة "ابف و محبي اإلطبلع، و الراحة 
تزوؿ شيئا فشيئا لتصبح عبارة  تف ىذه الواحة بدألك  غيرىـ،خمدوف" والكونت "الندو" و 

عف مجموعات لنخيؿ ىـر متناثر و غير منسجـ يفتقر إلى العناية الضرورية، و يتخمؿ 
أخذ في التكيؼ شيئا فشيئا عمى حساب  كثيؼ ىذه المجموعات مف النخيؿ نسيج عمراني

 الواحة.
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ح تعميرىا أي مخطط عمراني منذ لـ تكف ىذه المنطقة بصدد التعمير إطبلقا، كما لـ يقتر 
في  ةاالستقبلؿ و قبمو، و كؿ ما أنجز مف بنايات في ىذه المنطقة قد تـ بطرؽ غير مشروع

الذي أخذه ىذا النسيج العمراني يمفت  األخطبوطي إطار البناء الفوضوي، إال أف الحجـ
الواحة )باب  لكؿ منطقة مف ةاالنتباه، حيث أمف التجمعات السكنية التي كانت تشكؿ نوا

يا ىشة و باستعماؿ الضرب، برناوة، سيدي بركات، قداشة، مجنيش( و التي كانت بنايات
أصبحت بنايات متينة بوسائؿ و أساليب حديثة، كما نبلحظ أف ىذه البنايات و  وسائؿ تقميدية

في توسعا تجاوزت حيز التجمع البدائي بحيث امتدت لتمتحـ فيما بينيا و تشكؿ نسيج 
 متكامؿ. منسجـ و

فيما يخص التجييزات و المرافؽ الضرورية لمحياة القميؿ منيا كاف موجودا قبؿ أف تأخذ 
كما اىتـ ىذا  "مكي مني ةثانوي"و  "مستشفى الحكيـ سعداف"المنطقة ىذه األىمية مثؿ 

المخطط بإنجاز شبكة الطرؽ الرئيسية منيا و الثانوية بحيث صممت شبؾ الطرؽ الخاصة 
ناعية في الجية الغربية لممدينة، و كذا شبكة الطرؽ بشماؿ غرب المدينة مع بالمنطقة الص

 التييئة الشاممة ليذه المنطقة.
 ىي األخرى عرفت نفس االعتناء بشبكة الطرؽ الداخمية حيث :  الجية الشرقية لممدينة

أنجز طريؽ سريع موازي لوادي بسكرة شماؿ جنوب عمى الضفة الغربية، كما تـ تمديد 
وتييئة مفترؽ الطرؽ في آخره لتسييؿ حركة المرور، و برمج المخطط  "ع الزعاطشةشار "

 العديد مف الطرؽ الداخمية و السريعة في اتجاىات التوسع العمراني لممدينة.

لتياـ مساحات واسعة مف البساتيف المعمرة واألراضي ا  إف االستعماالت الحضرية المختمفة و 
لمستقرات، سوؼ يخمؽ حالة مف اإلرباؾ في استعماالت األراضي الصالحة لمزراعة المحيطة بتمؾ ا

  .الحضرية مف جية؛ ويخمؽ حالة مف االرتباؾ البيئي غير المنظـ وغير المخطط مف جية أخرى

ف توسع أرض المدينة عمى حساب األراضي الزراعية يصؿ بنا إلى تضاعؼ المدينة  وا 
ت األرض ،لذلؾ فإف آفاؽ تطور تخطيط وبناء بإنشاء العمارات العالية واستخداـ الفراغات تح

المدف في المستقبؿ يقترف بالبحث عف أنظمة جديدة لتوزيع السكاف في المدف الحديثة الطراز حتى 
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تساعد عمى تخفيؼ زحمة المدف المكدسة بالسكاف وتحسيف الطرؽ ووسائؿ مواصبلتيا مع تقريب 
 ؼ أكثر مبلءمة في ىذه المدف المستقبمة.أماكف مزاولة العمؿ مف المناطؽ السكنية وخمؽ ظرو 

 :(1997-1987/ مرحلة مخططات التقشف ) 1.1

كاف نتيجة لمتغييرات االقتصادية التي عرفتيا الببلد و التي غيرت عمى إثرىا مسار التنمية، 
 ية،التييئة العمرانو القوانيف األخرى المتعمقة بسياسة  ،التعمير السابقةالتييئة و  مراسيـالبد لجميع 

أف تتغير كما تغيرت أغمب القوانيف تماشيا مع  التي جاءت في نفس السياؽ وكذا التنمية المستدامة
 أف مدينة بسكرة عرفت تغييرات كبرى أثرت عمى نسيجيا العمراني.وكما  المرحمة الجديدة،

فجنوبا بداخؿ الواحة عمى طوؿ سكة الطريؽ الرئيسية المؤدية إلى ىذه التجمعات عمى خط 
ماؿ جنوب، بدأ ىذا النسيج العمراني يمتحـ فيما بينو، كما عرفت ىذه المرحمة إحراز المدينة عمى ش

بالمنطقة الشرقية الغربية، إضافة إلى  "ZHUN"برامج سكنية في إطار إنشاء المناطؽ السكنية 
 ىكتار بالجنوب الغربي. 197امتداد المنطقة الصناعي عمى مساحة 

تبة مقر والية و احتوائيا عمى معظـ المنشآت الصناعية و شركات البناء وانتقاؿ المدينة إلى مر 
يعتبر العامميف األساسييف ليذه التنمية المحمية غير المتوقعة ؛ ما جعؿ مف  "BTP"الكبرى 

المدينة قطب اىتماـ، نظرا لميجرة الكثيفة التي عرفتيا ىذه المرحمة حيث طمبات السكف فاقت بكثير 
ة بالنسبة لمسكف الفردي، الشيء الذي جعؿ الواقع يسبؽ التخطيط و البرمجة و قدرة توفيره خاص

يفرض نفسو عمييا، ما أدى إلى امتداد البناء الفوضوي غير المشروع ليأتي عمى الواحة و يمتيميا 
ىكتار مف األرض الفبلحية  51تـ بناء مساحة  1987بشكؿ ممحوظ بحيث نسجؿ أف قبؿ سنة 

ع اإلشارة إلى أف المناطؽ السكنية المبرمجة و المييأة ليذا الغرض لـ يتـ التي تشمؿ الواحة م
قد ىاجر أكثرىـ ليحموا بالمدينة رغـ قرب  "فمياش" منطقة إنجازىا نيائيا، كما يبلحظ أف سكاف

 المساحة بيف الموقعيف.
  1987المخطط التوجييي لسنة  : 

االقتصادية لمببلد جراء تراجع  ةلتنميقد عرفت نياية عشرية الثمانينات ظاىرة كبح وتيرة ا
سعر البتروؿ، و بالتالي استدعت الظروؼ إعادة النظر في التوجو التنموي لمببلد، و إعداد برنامج 

إلى االنعكاسات المنطقية  ةوطني يأخذ بعيف االعتبار األولويات، ىذا عمى الصعيد الوطني، إضاف
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، قد أخذ 1987جييي العمراني لمدينة بسكرة لسنة ليذا الوضع عمى الصعيد المحمي، فالمخطط التو 
بعيف االعتبار التوجيات األساسية لمسياسة المتبعة و اعتمدت مواجية طمبات السكف بصفة عامة 

ىكتار،  452إضافة إلى بعض التجييزات الجماعية و االستثمارات، لذا فالبمدية اتسعت بإضافة 
الجدير بالذكر أف مدينة بسكرة في ظؿ النظاـ سنتيآر إلى مساحتيا األولية، و  13آر،  19

ثـ تمت  1976، تمت المصادقة عميو إال سنة 1974الموجو، عرفت مخطط توجييي سنة 
؛ إضافة إلى المشكؿ االقتصادي  1991و لـ تتـ المصادقة عميو إال في سنة  1986مراجعتو سنة 

 نيا : واجو المخطط أثناء تصميمو بعض العوائؽ طبيعية و اصطناعية م
 األراضي الفبلحية جنوب شرؽ، جنوب و بوسط المدينة. -
مورفولوجية األرض حيث توجد بيا أودية و جباؿ و ىضاب شماال كما تمر ببعض  -

 المناطؽ خطوط كيربائية ذات الضغط العالي حاؿ دوف استعماليا لمتعمير.

انب مطار عوائؽ اصطناعية مثؿ منطقة "الكرة" جنوبا بحيث تعد منطقة عسكرية إلى ج -
 بسكرة.

 المنطقة الصناعية تعيؽ توسع المدينة غربا. -

 السياسة المتبعةوجب سف و تعديؿ قوانيف لتتماشى و وقد كاف التوجو السياسي في التنمية است

أساسا  1987و قد استيدؼ مخطط  (1988-88/12 ،1988 -88/11 ،1987-87/13قوانيف:)
ني لممحيط العمراني و ذلؾ بإعادة ىيكمة بعض تكثيؼ النسيج العمراني في إطار الحيز القانو 

الشرقية، و لمعالجة  (ZHUN)و كذلؾ برمج تمديد المنطقة السكنية  ،األحياء و استحداثيا أصبل
مشكمة شبكة الطرقات )ضيقيا، قدميا( البد مف تجييز المدينة بمخطط لحركة المرور يأخذ بعيف 

 طرقات.االعتبار مستمزمات المدينة مف مختمؼ أنواع ال
  و التعمير  لمتييئةالمخطط التوجييي"PDAU"  1997سنة  : 

و الذي ينص  (0009، 90-09وف رقـقان) 09/90رقـ  العمرانيةمف خبلؿ قانوف التييئة 
والذي أعطيت بو إشارة االنتقاؿ إلى  "PDAU"و التعمير متييئةو يرمي إلنجاز مخطط توجييي ل
حداث و  مرحمة جديدة في عممية التسيير ىذا   ،تغيير في سيرورة القرارات و انتقاؿ مركزية السمطةا 

المتعمؽ بالتييئة العمرانية أشار إلى مصطمح التييئة و  0009ديسمبر  90القانوف المؤرخ في 
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التعمير في مادتو األولى و تحديد القواعد العامة الرامية إلى تنظيـ إنتاج األراضي القابمة لمتعمير 
نى في إطار التسيير اإلقتصادي لؤلراضي، و الموازاة بيف وظيفة السكف و و التكويف و تحويؿ المب

الفبلحة و الصناعة، و أيضا وقاية المحيط و األوساط الطبيعية و المناظر و التراث الثقافي، عمى 
 أساس احتراـ مبادئ و أىداؼ السياسة الوطنية لمتييئة العمرانية.

، و لكف 1991بالمخطط العمراني التوجييي سنة نجد أنو في بمدية بسكرة لـ يتوقؼ العمؿ 
و التعمير لبمدية  لمتييئةتقريبا، و لـ يتـ إنجاز المخطط التوجيو  1998استمر العمؿ بو إلى غاية 

بسكرة إال بعد فترة معتبرة مف الزمف، ألف المسؤوليف أخذوا بعيف االعتبار ما يمكف أف يتطمبو 
مف مجيودات و إمكانيات  "PDAU"و التعمير  يئةلمتيإنجاز مثؿ ىذا المخطط التوجييي 

مسخرة، خاصة وأنو لـ تمض فترة زمنية كبيرة أو حتى متوسطة عف المصادقة عمى المخطط 
أياـ تـ صدور قانوف ينص عمى  13و بعده بحوالي ،  1991نوفمبر 28في  1987التوجييي لسنة 

أخر الشروع في إنجاز  ىذا ما أدى إلى ت، 11/12/1991إنجاز مخطط آخر توجييي في 
"PDAU"  1998ماي  28 تاريخ و لـ يتـ إنجازه حتى 1996بسكرة حتى سنة. 

إف التغيرات االقتصادية التي عرفتيا وتعرفيا الببلد أثرت في وتيرة التنمية ككؿ، كما أعطت 
ت التوسع العمراني بالمدينة نمطا يتماشى و الظروؼ االقتصادية بحيث نجد أنو قد طرأت تعديبل

 .(1991-91/11 ،1991-91/13 ،1991-91/25:القوانيف)جذرية في القوانيف التي تنظـ العقار

، و انطبلؽ 1974جويمية  12ػػ ل 74/69وعموما فمنذ تعييف بسكرة والية طبقا لممرسـو رقـ 
و غيرىا، كانت  "ELATEX-ENICAB"الوحدات االقتصادية الرئيسية ذات الطابع الوطني 

الواليات الجزائرية محؿ عممية تعمير واسعة لمغاية قائمة عمى أدوات مثؿ  مف غيرىابسكرة ك
"BUD" : منذ وضع الطرؽ والوسائؿ العممية مف أجؿ ، 

 ."ZHUN"خمؽ مجموعات كبرى  -

 تييئة قطع األراضي. -

 خمؽ مناطؽ صناعية. -
ا شيد نطاؽ المدينة عدة تحوالت مست حدودىا المعينة، والتي أصبح مف الضروري مراجعتي

مف أجؿ أف تنمو بشكؿ سميـ، بالرغـ مف وجود مجموعة عوائؽ ومحددات طبيعية كالودياف والكتؿ 
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الجبمية...الخ، ومنيا ما ىو فيزيائي كمنطقة النشاطات والحضائر والمنطقة الصناعية...الخ؛ 
لى خطوط الكيرباء ذات الضغط العالي ، و إضافة إلى خط السكة الحديدية المار داخؿ المدينة ا 

 ومحطة تحويؿ الكيرباء في الجية الشمالية...الخ.
، ىو يحدد 8998بموجب المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير المصادؽ عميو في عاـ 

بالتدقيؽ والتفصيؿ كيفية استغبلؿ األراضي وبنائيا وتطوير المشاريع الحضرية إلعطاء توجييات 
 شاريع أو إعادة تييئتيا وىذا بمراعاة ما يمي:األنجع لؤلراضي المقترحة لتشييد الم لبلستغبلؿدقيقة 
 أىمية المحيط العمراني لممدينة. -8
 البعد الحضاري والرمزي لممدينة. -2

 لممدينة. والحضرية الخصوصية المعمارية -3

 األخذ بعيف االعتبار الوسائؿ والمعدات الموجودة في المنطقة. -4

 األخذ بعيف االعتبار التقنيات المستعممة والمتطورة. -5

 الموجود وباحتراـ طابعو المعماري. والحضري االندماج وتفيـ المحيط العمراني كيفية -6

 احتراـ التقاليد وتفيـ كيفية استغبلؿ المساحات. -7

 يراعي األىداؼ الخاصة مف الناحية العممية والشكمية لمبنايات المكونة لنسيج المنطقة. -8

 مراعاة توجييات مصالح الري بخصوص مشروع تييئة وادي الزمر. -9

 المدينة. -المجاؿ الحضري يحدد القواعد لؤلشكاؿ المقترحة التي تسمح بتوسيع -81

استغبلؿ ف، محو قيمتياز باالستيبلؾ المخرب لممساحات و و كانت النتيجة شكبل جديدا يتمي
عادة تخطيط  يالفراغات الت لـ يتـ استغبلليا في االستعماالت المخصصة ليا خبلؿ نفس الفترة ، وا 

التي لـ تعد صالحة لمسكف وغير منسجمة مع التطور العمراني الذي شيدتو  األحياء القديمة
المدينة، كذلؾ إعادة تخطيط المناطؽ العشوائية الواقعة ضمف التصميـ األساسي، والنظر في توزيع 
استعماالت األرض الحضرية والعمؿ عمى رفع االستعماالت غير المنسجمة مع ما يحيط بيا مف 

قة صناعية وسط المدينة، معسكر قديـ وسط المدينة أو ضمف األحياء استعماالت مثؿ: منط
السكنية استغبلؿ بعض المساحات الزراعية خاصة غير المنتجة، وتحويؿ صفتيا مف زراعية إلى 
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عمرانية، تغُير بعض االستعماالت التي تعود إلى القطاع الخاص والتي لـ تعد تنسجـ مع وضع 
 األنشطة التي تحيط بيا.

، ىي إنتاج مجمعات بنائية فوضوية، ذات قيمة غير متكافئة، مبعثرة، النتي جة كذلؾ اليـو
فوؽ أي نوع مف األراضي، مساىمة بذلؾ في توسيع الحدود العمرانية لممدينة، و التي ما تزاؿ 

إنو إنتاج دوف أي طابع أو أية صفة، يزيد اتساعو ، متواصمة إلى غاية الساعة بوتيرة متزايدة
حة عمى األماكف التاريخية، و ال يمت بأي صمة لمبنية المترابطة األولية لممدينة القائمة بصورة واض

عمى مبدأ االحتبلؿ العقبلني لممساحات، فكاف بذلؾ انتشار النشاط العمراني إلى مساحات أوسع 
فأوسع، ىذا االنفجار العمراني غير المخطط ىو محصمة لموجة النمو الديمغرافي الداخمي و 

رة الجماعية لسكاف القرى، و تسارع ىذه الظاىرة يعود أساسا إلى الظروؼ المعيشية األفضؿ اليج
التمدف ىاتو، كانت سببا في خمؽ وضعية و  التحضر في المدينة، كما يجب اإلشارة إلى أف عممية

ذا عمى أكثر مف وك، خاصة عمى واقع البيئة المحمية الثقيمةو  غير عادية مف العواقب الوخيمة
وى، مما جعؿ القطاع العاـ عاجزا عف إيجاد حموؿ أو استراتيجية توفيقية بيف االنفجار مست

والسموكات الخاطئة لمسكاف التي شوىت البيئة والمدينة عمى حد  العمراني و طرؽ التحكـ فيو،
 اختبلالت ىذا التوازف تترجميا صعوبات كثيرة جدا عمى كؿ المستويات قد تتمثؿ في : و  السواء،
 التحكـ في عممية التعمير.عدـ  -
 عدـ تطابؽ أو توافؽ النشاطات الجديدة مع النسيج العمراني. -

 غياب الوعاء العقاري داخؿ المدينة. -

 اكتساب المدينة لطابع القروية. -

 التيديد المستمر لؤلراضي الفبلحية. -

 مشكؿ نظافة المحيط. -

 المشاكؿ االيكولوجية بالنظر إلى تدىور بساتيف النخيؿ. -

 ؿ االجتماعية و التقنية لمبنية التحتية.المشاك -

 المواصبلت.ة شبكة مشكم -
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 .عمى حساب األراضي الزراعية االحتبلؿ الفوضوي لممساحات العمرانية -

 البلئقة . نقص المساكف -

 التوسع المعتبر لمبناء غير الشرعي. -

 نقص الخدمات و التجييزات. -

 نزاع بيف مختمؼ وظائؼ النسيج العمراني. -

 ئ األخبلقية و الدينية، و قيـ المجتمع التقميدي.انييار المباد -

تماشت مع سياسة تطوير تدخمت في إقصاء اإلطارات و المراجع  حضرإف عممية الت
التقميدية و ذلؾ حسب نماذج تنمية مقمدة و غير مجربة، و لـ يبذؿ أي جيد مف أجؿ تسجيؿ 

و لـ يبذؿ كذلؾ أي  ،ية المتراكمةالمشروع التنموي في إطار منسجـ و متبلحـ مف التجارب التاريخ
جيد مف أجؿ إذابة المجتمع في المشروع، أو مف أجؿ مشاركتو و إدخالو فيو، مما يحـر المشروع 

 مف أي إمكانية اكتساب ديناميكية لمتقدـ و النمو، أو انصيار ثقافي و اجتماعي.
ف والقرارات تنيض مف كانت ىذه القواني إذا ما : ىؿسؤاؿىذا التحديد وحسب ما تقدـ يمكننا 

ف كانت بعض اإلجابة ظيرت في او  ؟ واقع المدينة و احتياجات سكانيا لمرحمة األولى و الثانية، ا 
عند  منياأف ندرج ىنا أمثمة مف ىذه القوانيف و التي تظير في واقع السكنات الجماعية، و  ال بأس

 91/175المرسـو التنفيذي رقـ  " مف34غرؼ ىذه المساكف، التي تحدد مقاساتيا مف خبلؿ المادة "
و المتضمف القواعد العامة لمتييئة العمرانية و التعمير و البناء في  ،1991مايو  28المؤرخ في 

أمتار مربعة، و بأصغر بعد ال يتعدى  11ػبفصمو الثاني، الذي يحدد أدنى مساحة لغرفة رئيسية 
 ـ. 2.71

ـو بيا المواطف عند بناء مسكف بدوف ىذا ما يحدث ىنا و ناىيؾ عف التجاوزات التي يق
رخص بناء و ال شيادة مطابقة، عمى أرض جرداء نتيجة لغياب المراقبة الفعالة، و إف تمت ىذه 

حب تـ عممية اليدـ إال بعد مرور وقت طويؿ يكوف صاتأقرت بعدـ شرعية البناء فبل و  المراقبة
عدـ تنفيذ وعدـ المتابعة بيف الييئات، و ؽ ذلؾ بسبب عدـ التنسيو  ،البناء قد تـ مسكنو أو مشروعو

 ...األحكاـ في وقتيا القانوني مف طرؼ المصالح المعنية لعدة اعتبارات كالرشوة، المحسوبية
 .(29/14/2114 -طرشي أحمد ،12/15/2114 -حميمو فاتح مقببلت مع:)
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خطيط، الصدؽ فتقد الكفاءة في التنألننا  ،وأكثر مف ىذا ينطؽ بو الواقع الذي نعايش مرارتو
كممات ال  في صنع قراراتنا.تساعدنا في التسيير، اإلخبلص في التنفيذ رغـ ما عندنا مف إمكانيات 

مع تزايد عدد  ،ؤلزمة لتفاقما د مف ىذا ما يزيقدر ما تبيف عمؽ المشكمة، و تحتاج لتعميؽ ب
مر الذي يدفع األ المساكف و األحياء الفوضوية و فقداف السيطرة عمييا، و التدىور البيئي،

و بخروجو عف احتراـ القانوف، فحقا إذا وجدت أزمة في  الحضري اإلنساف لعدـ االىتماـ بالمجاؿ
 الببلد وجد بيا حاكـ محب لمسمطة.

ا يمكف لمجياز التخطيطي القياـ بمراجعة شاممة لمتشريعات العمرانية والعمؿ عمى بناء لذ
طيطية متكاممة عمى المستوى الوطني، ودراسة إطار عاـ لمفيـو منظومة قوانيف وتشريعات تخ

تطبيؽ مفيـو القانوف المتضمف لمتخطيط المرجعي أو الرئيسي، ذلؾ المفيـو األكثر شموال 
 وعصرية . 

وعمى القائميف عمى الجياز التخطيطي إعطاء أىمية خاصة، لطبيعة العبلقة بنظاـ البمديات 
الجيات المعنية بشئوف التنمية  فقة بعدد موخاصة المجالس البمدية المنتخبة، وكذلؾ لمعبل

والتعمير،  وذلؾ بطرح عدد مف المبادرات الخاصة بأشكاؿ التعاوف والتنسيؽ، والمشاركة في برامج 
ومشروعات مشتركة، والتأكيد عمى االستفادة مف تجارب وممارسات الشراكة مع القطاع الخاص 

نظمات وىيئات المجتمع المدني المتنوعة، واالستثماري مف جية، وكذلؾ أشكاؿ التعاوف مع م
والمجتمع الميني والعممي واألكاديمي في مجاالت التخطيط والتنمية العمرانية  مف جية أخرى، 

 حتى نصؿ إلى تحقيؽ التنمية المستدامة .
تعاني اليـو مف عدة اختبلالت و في مختمؼ المجاالت العمرانية  المدينة الجزائريةف

حيث أف عدـ تكافؤ الفرص في المدف الجزائرية أدى إلى اختبلؿ  ،ادية وغيرىااالجتماعية االقتص
وىذا ما أدى إلى خمؽ فوضى  ،في الكثافات السكانية مف الشماؿ إلى جنوب وزاد مف ىجرة السكاف

رغـ وجود قوانيف تتعمؽ  و،في المدف الجزائرية وانتشار العمراف الفوضوي نتيجة الحاجة إلى العقار
و ضوابطيا إال أف ىذه القوانيف لـ تعد فاعمة لعدـ تماشييا مع تطور المدينة الجزائرية كؿ المدينة ب

والمتعمقة بالتنمية القوانيف الخاصة و ، مشروع القانوف التوجييي لممدينةىذا أدى إلى استصدار 
 منيا:بجميع أنواعيا و مجاليا و ال سيما  المستدامة
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 يتعمؽ بتييئة اإلقميـ و تنميتو المستدامة. 2111ديسمبر 12المؤرخ في  (21-11)قانوف 

 يتعمؽ بشروط إنشاء المدف الجديدة و تييئتيا 2112مايو 18المؤرخ في  (18-12)القانوف. 

 (المؤرخ في 13-31قانوف رقـ )المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية  19/17/2113
 المستدامة.

 (المؤرخ في 36-36قانوف رقـ )بالقانوف التوجييي لممدينة. المتعمؽ 21/12/2116 

 (المؤرخ في 11-38قانوف رقـ )المتعمؽ قواعد مطابقة البنايات واتماـ  21/17/2118
 انجازىا.

 (المؤرخ في 31-13قانوف رقـ )المتعمؽ بالمخطط الوطني لتييئة االقميـ. 29/16/2111 
نسجاـ االجتماعي اال المدينة ىي مؤسسة بشرية يتعيف تنظيميا وتسييرىا لتحقيؽويمكف القوؿ 

ونظرا  ،لمبضائع واألفكار ومركز الحضارة وىي بمثابة سوؽ و انسجاـ الظروؼ الحياتية لسكانيا،
قميميا ودوليا وبروز منظمات، ىيئات  ألىمية الحياة الحضرية تزايد االىتماـ بقضايا المدف وطنيا وا 

قامة ممتقيات وجمعيات تعنى بشؤوف المدف، ت المدف المختمفة واستحداث ىنا وىناؾ حوؿ مشكبل وا 
  لجعؿ الحياة بالمدف أكثر راحة وربطيا بالتنمية المستدامة مواثيؽ وقوانيف وطنية وأخرى دولية

(Le développement durable  )التي تستجيب لمتطمبات وحاجيات الحاضر  و تعني التنمية
ىو واقع بدأ يفرض نفسو بقوة و  ،االستجابة إلى حاجاتيـ دوف المساس بقدرات األجياؿ القادمة عمى

التي تعنى بجميع  (La ville durable  المدينة المستديمة)مشروع  في البمداف األوربية بظيور
  .بالجوانب البيئة, االقتصادية واالجتماعية أوجو الحياة الحضرية دوف المساس

الحضري بشكؿ  التي تعرؼ تسارع وتيرة النمو يةالجزائر  مدينة بسكرة كغيرىا مف المدف تعدو 
الحياة الحضرية المنشودة نتيجة االىتماـ بالجانب الكمي ال النوعي في  ال يتماشى وطموحات

البيئية واالقتصادية عمى المراكز  االجتماعية، العمراني والمعماري، ما كاف لو اآلثار اإلنتاج
والبيئي ألغالب إرجاع تردي الخدمات الحضرية ، وافتقاد الجانب الجمالي  يمكفحيث ، الحضرية
 الحضرية إلى تراكـ نتائج التنمية المنتيجة في ظؿ النظاـ االشتراكي ) مختمؼ برامج المراكز

في  ( الذي يرتكز عمى مبادئ وأدوات وقوانيف تعطي المركزية1989إلى غاية  1969التنمية مف 
 .التخطيط والتنفيذ
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تجسدت في أداتي  الحضري مجاؿإلزامية التخطيط مف جانبييا القانوني و التنظيمي لم إفف
فبل يمكف ألي مشروع ،  PDAU لمتييئة الحضرية والمخطط التوجيييPOS  األرض مخطط شغؿ

مع المخطط التوجييي ، الذي  أو إنشاء أف يرى النور مف دوف مراجعتو و معرفة مدى مطابقتو
ى حد سواء في اتخاذ القرار و اإلدارييف عم يمنح المسيريف األداة الفاعمة لمساعدة و توجيو التقنييف

إدراج التجييزات الحضرية و كذا الديناميكية الحضرية  المبلئـ و الصائب ، و خاصة في ما يخص
؛ و ىو في ذلؾ ليس سوى تنظيـ عقبلني مؤسس عمى  إلخ ...داخؿ المجاؿ كالتجزئة و البناء

راسمة لتصورات وتيرة النمو العاـ لممعطيات الطبيعية و البشرية ، و  دراسة مسبقة تحيط باإلطار
 . استقراء الحاجيات و المتطمبات المستقبمية و

 
 :ثانيا : نتائج الدراسة في ضوء الطرح النظري المنيجي

 :عرض و مناقشة نتائج التساؤالت المطروحة 1.2 /

 

 /المجاؿ الحضري يبلئـ استدامة لممشروعات  لمتوسع في العمرانية المخططات تقدمو ما
  بالمدينة:
محد لاعتبار المخطط كأداة لضبط استعمال المجال الحضري  يةنامك(: يوضح ا04رقم) الجواب

 من االستغالل عشوائي بالمدينة:
ما يمثؿ  20/20مف خبلؿ األجوبة التي تـ تقديميا مف طرؼ المبحوثيف، سجمنا إجابة كمية 

حضري والحد مف ترشيد استعماؿ المجاؿ الو المخطط يعتبر أداة لضبط  يروف أف % 100
قانوف التوجيو العمراني لممدينة ييدؼ أساسا إلى جعؿ  وضع إذ إفاالستغبلؿ عشوائي بالمدينة، 

المدينة إطارا مبلئما لمحياة حتى تؤدي وظائفيا الحيوية، إف أي المخطط يؤكد عمى الطابع 
 مارسات الحضرية.المنسجـ لممدينة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا،  وتعد ىذه العوامؿ وعاًءا لمم

التخطيط العمراني ىو منيج لمتقدير والتنظيـ يسمح لمسمطات العمومية بالتوجيو والتحكـ في 
التنمية الحضرية مف خبلؿ ضبط و ترشيد استعماؿ العقبلني لممجاؿ الحضري لمحد مف استغبلؿ 

ثيقتيف منبثقتيف العشوائي، وذلؾ مف خبلؿ وضع وتطبيؽ الوثائؽ العمرانية، ويعبر عنيا مف خبلؿ و 
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، 01/12/1990مف قانوف التوجيو العقاري، والقانوف المتعمؽ بالتييئة العمرانية والتعمير في:
ويتعمؽ ىذا القانوف بتحديد القواعد العامة الرامية إلى تنظيـ إنتاج األراضي القابمة لمتعمير وتحويؿ 

فة السكف والفبلحة والصناعة، المبنى في إطار التسيير االقتصادي لؤلراضي والموازنة بيف وظي
ووقاية المحيط واالوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي عمى أساس احتراـ مبادئ 
وأىداؼ السياسة الوطنية لمتييئة العمرانية. وتتشكؿ أدوات التعمير مف المخططات التوجييية 

 (.POS( ومخططات شغؿ األراض )PDAUلمتييئة والتعمير )
 صياغة إلى وييدؼ التييئة، بأىداؼ تعرؼ وثيقة طط التوجييي لمتييئة والتعمير ىوالمخ

وىو وسيمة لمتخطيط المجالي والتسيير  البمدية، عمى عامة سياسة بتطبيؽ مجاليو تسمح صورة
الحضري يحدد التوجييات األساسية لمتييئة العمرانية لبمدية واحدة أو عدة بمديات متجاورة تجمعيا 

شتركة كانتشار النسيج العمراني لمستوطنو عمرانية عبر عدة بمديات، واشتراؾ عدة بمديات عوامؿ م
في شبكة أنابيب الماء الشروب، ووسائؿ النقؿ الحضري العمومية... وغيرىا مف اليياكؿ 
والتجييزات األساسية، و كما يأخذ بعيف االعتبار جميع تصاميـ التييئة ومخططات التنمية، لمحد 

تعماؿ العشوائي  لممجاؿ الحضري ،ويحافظ عمى توجييات مخطط شغؿ األراضي مف االس
 ويحترميا ويضبط صيغة المرجعية في استخداـ األرض والمجاؿ حاضرا و مستقببل.

فيي مجموع وثائؽ تفصيمية تحدد بدقة وعادة ما تكوف ( POSأما مخطط شغؿ األراضي )
 استعماليا.عمى مستوى بمدية واحد وتعييف األراضي وقواعد 

 
المخطط العمراني الٌمعد سابقا تناسب مع آفاق توسع المجال الحضري لمدينة  (:23دول رقم)ج

 بسكرة:
 %النسب المئوية  التكرارات االجابات

 % 45 9 نعـ
 % 55 11 ال

 % 100 20 المجموع
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مجتمع  مف 11/20مف خبلؿ األجوبة التي تـ تقديميا مف طرؼ المبحوثيف، فإننا نجد أف ىناؾ 
البحث يروف أف المخطط العمراني الٌمعد سابقا ال تناسب مع آفاؽ توسع المجاؿ الحضري لمدينة 

، يروف أف المخطط العمراني % 45مف المبحوثيف يمثموف نسبة  9/20و، %55بسكرة بنسبة 
حيث شيدت مدينة بسكرة مراحؿ  الٌمعد سابقا تناسب مع آفاؽ توسع المجاؿ الحضري لممدينة ،

تمفة في تطورىا العمراني؛ فالمظير العمراني الحالي ما ىو إال حصيمة لمجمؿ التطورات التي مخ
 :(328-327، ص2111 ،بف الشيخ الحسيف ):عرفتيا المنطقة

: في ىذه الفترة شيدت مدينة بسكرة توسعا في أحياء قداشة، باب 1958مرحمة ما بعد  -
 شمالية بشكؿ سريع وفوضوي.الضرب، باب الفتح؛ باإلضافة إلى حي العالية ال

وىي مرحمة ىامة في التطور العمراني نظرا لمترقية اإلدارية  :1986-1977مرحمة ما بين  -
لمدينة بسكرة التي كاف ليا أثر عمى الجانب العمراني، كما عرفت األحياء توسعا واستفادت مف 

 برامج سكنية تمثمت في المنطقتيف الحضريتيف الشرقية والغربية.
: بسبب أزمة السكف الحادة التي تعيشيا مدينة بسكرة انتشر 1996-1986ة ما بين المرحم -

التعمير وعرفت المدينة توسعا جد ميـ ألنسجة حضرية مدروسة خصوصا بالمنطقة الحضرية 
الشرقية ومنطقة الحضائر؛ إضافة إلى ظيور المباني المخالفة لئلطار القانوني كمساكف 

 الصفيح وغيرىا.
: استمر التوسع مع استغبلؿ الجية الشرقية والشمالية بظيور سكنات 1996د مرحمة ما بع -

قطعة أرض، كما ظير بعض النسيج المخالؼ لئلطار القانوني  1077تعاونية،  17فردية 
 لمتعمير.

فالتطور الذي عرفتو المدينة ناتج عف الزيادة السكانية؛ إضافة إلى النزوح السكاني المستمر 
ؿ وارتقائيا إلى مقر الوالية؛ فأصبحت بذلؾ قطب جذب ومركز تطور عمى خصوصا بعد االستقبل

إف الوضعيػة الحالية التي تشيدىا مدينة بسكرة مف حالػة التشبع و التي دفعػت ف المستوى اإلقميمي،
إلى البحث عف متنفػس لمضغػط العمراني الذي تشيده خاصػة و أنيػا وصمػت إلى حدودىػا اإلداريػػة 

فػة إلى كونيا قطب جيوي ميـ في الجنوب الشرقي و إحتبلليا بذلؾ رتبػة عميا في ، بػاإلضا
الييراركيػة الحضريػة، تستوجب إعادة تنظيػـ مجالي يميػؽ و يستجيب لممكانػة التي تحتميا مدينػة 



 الفصل السادس

 نتائج الدراسة

 

341 

 

دور بسكرة و ذلؾ بإتبػاع سياسػة نمػو و توسػع تتعدى حدودىا اإلداريػة إلى البمديػات المجاورة لمعب 
إسناد، تقويػة و إستغبلؿ طاقاتيا المجاليػة لحساب مدينػة بسكػرة ، في إطار جيػوي )معالجة 

 إشكالية توسع المدينة في إطار جيػوي ( .
 29/ 90مف القانػوف  28و تبعا لمخطط التييئة والتعمير السابؽ الذي جاء تطبيقا لممادة 

 ،29-91 الجريدة الرسمية الجزائرية، قانوف)يرالمتعمؽ بالتييئة و التعم 01/12/1990المؤرخ في 
، وكذا الطبيعػة القانونيػة لؤلراضي ذات الممكيػة الخاصػة، شيدت المدينة عدة تجاوزات (28المادة 

توسعات واختبلالت فييا، باإلضافػة إلى التعدي المستمر عمى أمبلؾ الدولة دوف رقابػة، وكذا ال
وضع اإلستيعابيػة و بالتالي الوصوؿ إلى العوائؽ الطبيعية مستمرة أدت إلى إستقاد طاقات المال

حفزه تواجد عوائؽ إصطناعية )منطقة صناعية ،عسكريػة ( تحتؿ مواقع و مساحات ميمة في 
التوسع غير المنتظـ يتـ وىذا  ،الحاجب ( –اور الطرقية ) شتمة النسيج و الحؿ التوسع عمى المح

نتجت أنسجػة و قطاعات عمرانيػة غير واضحة المعالـ و بشكؿ بناءات فردية فوضويػة أغمبيا أ
الوظائؼ و غير مييكمة طغت عمييا الوظيفة السكنية التي تعتبر غير منتجػة مما أعطى صفػة 

 المجاؿ غير المنتج لممدينػة ) أحياء سيدي غزاؿ ،العالية الشماليػة و الجنوبية (.
تي أوقعتيا في إشكاليػة عقارية حقيقيػة أنتجت تعتبر الظاىرة المميزة لمتوسع في المدينػة و ال

كاألحيػاء المحيطيػة ، ظواىر عمرانيػة سمبيػة و مجاالت تسيئ عمى المنظور العمراني لممدينػة 
الميمشػة و المقصيػة مف المكميػة الحضريػة ) سيدي غزاؿ، فمياش، العالية الشمالية...(، باإلضافػة 

 الحاجب ( .–البمديػات الحدوديػة )شتمة إلى ظاىرة التبلحػـ العمراني مع 
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 الجوانب التي ركزت عمييا المخططات العمرانية السابقة:  (:عن24دول رقم)ج
 %النسب المئوية  تكرارات االجابات

 % 26,66 8 اعادة توازف فضاءات المدينة إلنجاز تجييزات سكنية و عمرانية
 % 16,67 5 نةاخذ بعيف االعتبار التنمية الحضرية لممدي

 % 16,67 5 تنظيـ توسعات محدودة لممدينة مقارنة بحجـ احتياجات المواطنيف
 % 16,67 5 تنظيـ المجاؿ الموجود ورسـ الخطوط ألفاؽ المستقبمية

 % 13,33 4 تخفيؼ الضغط عمى مركز المدينة
 %  10 3 اعادة ىيكمة بعض احياء غير المنتظمة بالمدينة

 % 100 30 المجموع
الجوانب التي ركزت عمييا المخططات  األمر الذي سجمناه مف خبلؿ إجابات المبحوثيف حوؿ

اعادة توازف أنيا ركزت عمى   %26.66منيـ بنسبة  8/30نجد أف إجابة العمرانية السابقة 
مف منيـ  أنيا اخذ بعيف  5/30فضاءات المدينة إلنجاز تجييزات سكنية و عمرانية، ويرى 

ة الحضرية لممدينة، وتنظيـ توسعات محدودة لممدينة مقارنة بحجـ احتياجات االعتبار التنمي
 16,67المواطنيف، وذلؾ مف خبلؿ تنظيـ المجاؿ الموجود ورسـ الخطوط ألفاؽ المستقبمية بنسبة 

ويرى آخروف أف المخططات ركزت عمى جوانب مف أجؿ تخفيؼ الضغط عمى  لكؿ اجابة، %
،  أما أنيا ركزت عمى اعادة ىيكمة بعض احياء غير  %13,33 مركز المدينة  ما يمثؿ نسبتو

 .% 10المنتظمة بالمدينة بنسبة 
الحفاظ عمى مراكز المدف بتاريخيا الحضاري ونسيجيا العمراني } يقوؿ ابف خمدوف:   وكما

مف البعد االجتماعي خطا ومسارا  تأخذوتركيبتيا االجتماعية تكتب ليا النجاح ولف يتحقؽ ما لـ  
 (212، ص2112احمد عمي اسماعيؿ، ).{...يال

، ىو يحدد بالتدقيؽ 1998بموجب المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير المصادؽ عميو في عاـ 
والتفصيؿ كيفية استغبلؿ األراضي وبنائيا وتطوير المشاريع الحضرية إلعطاء توجييات دقيقة 

 إعادة تييئتيا وىذا بمراعاة ما يمي: لئلستغبلؿ األنجع لؤلراضي المقترحة لتشييد المشاريع أو

 (29-91 الجريدة الرسمية الجزائرية، قانوف)
 أىمية المحيط العمراني لممدينة. -
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 البعد الحضاري والرمزي لممدينة. -
 الخصوصية المعمارية لممدينة. -
 األخذ بعيف االعتبار الوسائؿ والمعدات الموجودة في المنطقة. -
 مستعممة والمتطورة.األخذ بعيف االعتبار التقنيات ال -
 كيفية االندماج وتفيـ المحيط العمراني الموجود وباحتراـ طابعو المعماري. -
 احتراـ التقاليد وتفيـ كيفية استغبلؿ المساحات. -
 يراعي األىداؼ الخاصة مف الناحية العممية والشكمية لمبنايات المكونة لنسيج المنطقة. -
 يئة وادي الزمر.مراعاة توجييات مصالح الري بخصوص مشروع تي -
 يحدد القواعد لؤلشكاؿ المقترحة التي تسمح بتوسيع المدينة. -

 ةومف خبلؿ التشخيص العاـ لمختمؼ برامج المخططات التوجييية لمتييئة و التعمير لبمدي
و كذا مخططات شغؿ األراضي المندرجة ضمنيا يمكنيا استخبلص اإلشكاؿ الحقيقي الذي بسكرة 

 :وىو مرانية والتي يأتي في مقدمتيا التجمع الحضري لبمدية بسكرة،تعاني منو التجمعات الع
و دورىا  ؟كيؼ يمكف التفاعؿ مع إشكالية توسع مدينة بسكرة في ظؿ إمكانياتيا الحالية -

و كذا إمكانيات  ؟المستقبمي مع مراعاة خصائص التجمعات العمرانية األخرى و طابع بمدياتيا
 ؟ توسعيا 
و الييكمة الحضرية ضمف الشبكة العمرانية ليذا التجمع دوف اىماؿ  كيؼ سيكوف التنظيـ -

 الطبيعة القانونية في توجيو كؿ ىذا .
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 أخذت ىذه المخططات بعين االعتبار في تنمية المدينة:  (:25دول رقم)ج
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60 % 

 % 41.66 5 مة الوحيدة لضبط المجاؿ بالمدينة و تييئتوالوسي
 % 25 3 اداة لتحقيؽ التوازف والتكامؿ الوظيفي

 % 16,67 2 تعد استجابة الحتياجات التنمية ومتطمباتيا 
 % 16,67 2 تنظيـ التوسعات العمرانية الموجية

 % 100 12 المجموع

 %40 8 ال

 % 50 4 قاريخرؽ واستيبلؾ لموعاء الع
 % 25 2 المخططات استيمكت قبؿ اآلجاؿ المحددة ليا

 % 25 2 لـ تستجب لتطمعات المدينة
 % 100 8 المجموع

المجموع 
 الكمي

20 100 %  20 100 % 

أجابوا بأف أخذت ىذه  % 60نسبة بمف المبحوثيف   20 /12 مف خبلؿ ىذا الجدوؿ نجد أف
الوسيمة الوحيدة لضبط المجاؿ ي تنمية المدينة مف خبلؿ انيا تعد المخططات بعيف االعتبار ف

 25منيـ، وأنيا أداة لتحقيؽ التوازف والتكامؿ الوظيفي بنسبة  % 41,66بالمدينة و تييئتو بنسبة 
، و تعمؿ عمى تنظيـ  % 16,67، وتعد استجابة الحتياجات التنمية ومتطمباتيا بنسبة %

، ويرى آخروف أنيا لـ تأخذ بعيف االعتبار % 16,67بالمدينة بنسبة التوسعات العمرانية الموجية 
حيث شيدت خرؽ واستيبلؾ لموعاء مف المبحوثيف،  8/20باجابة   %40في تنمية المدينة بنسبة 
مف إجابتيـ، وأف المخططات استيمكت قبؿ اآلجاؿ المحددة ليا  % 50العقاري بالمدينة بنسبة 

 ، % 25طمعات المدينة بنسبة  ، كما لـ تستجب لت% 25بنسبة 
مجالية ،  فالمدينة مجاؿ حضري خصب يثير شيية تخصصات عدة ، ودراستيا تأخذ أبعادا

 فتخطيطيا يرتكز عمى عدة تخصصات تتفؽ جميعيا، وعمرانية... ،اجتماعية ، ثقافية واقتصادية
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 عمؿ+راحة(+ ة )سكفعمى التعبير الكمي عف بنية )أو ىيئة( تركيبية )مركبة( تجمع وظائؼ مختمف
 : في مجاؿ محدود ، لتشكؿ بذلؾ

 تقترح التعددية، وتسمح لكؿ واحد الختيار نمط  مسرحا الستعراض قوى متنازعة, فيي
 حياتو.

  وىي في كثير مف األحياف، كما  ،لمحياة الجماعية اإلنسانية فالمدينة ىي إذا طراز مميز
كثؼ وأدـو ألفراد غير متجانسيف الحضري، موطف أكبر وأ يراىا بعض عمماء االجتماع

  .يعبر عف طريقة وجود، حياة تشكؿ إسقاطا لممجتمع في الواقع
  بتطور مقصود ييدؼ إلى أيجاد  المحاوالت األولى الستبداؿ التطور الطبيعي والعفوي

 .التجييزات الضرورية لحياة السكاف فضاء عمراني جديد مصمـ عقبلنيا، ومحتوي عمى كؿ
 بينيا )تجييزات بمختمؼ أنواعيا، سكنات، مساحات  عناصر متكاممة فيما مجاال يجمع بيف

كتوفير سيولة في الحركة، وأمف مروري....(، يصعب  ) خضراء...(، وبيف متناقضات
 .التوفيؽ بينيا

 ىا يحتاج إلى مرونة المكاف، وينمو عبر الزمف، فتسيير ديناميكيا، يتجدد ويتسع في  فضاءا
  .العمؿ في

مجموعة نماذج األنظمة التي تؤكد أف الدراسة ظاىرة النمّو الحضري بأف  سريف وىذا ما
المدينة والتحّضر ترتبط بشبكة معقدة مف العبلقات التي تشكؿ وحدة النظاـ الحضري، وليذا تدرس 

ظاىرة كوحدة مترابطة بعضيا مع بعض مف ناحية ومع العوامؿ والمتغيرات التي تؤثر وتتأثر بيا ك
مجموعة نماذج تركيب المدينة التي تنظر إلى المدينة كمجموعات متبانية مف ، و ى مف ناحية أخر 

 ىومرىويت،  Burgessنماط المميزة ليا، وتعد نماذج )بيرجساستخدامات األرض التي تشكؿ األ
Howme Hoyt  ،ىاريسHarris  ، واولمافUllman) كثرىا شيرة رغـ التقميدّية التي ميزت أ
 .متعّمقة بياالمفاىيـ الرئيسة ال

المخططات ىي محاولة ايجاد توازف في الشبكة الحضرية عف طريؽ استغبلؿ الطاقات ف
البشرية، االقتصادية و الطبيعية في مختمؼ مناطؽ الوطف، و تجسد ذلؾ في إتباع سياسة تييئة 
إقميمية واضحة و ىو ما تجسده المخططات الموضوعية مف أجؿ ىذا العرض، و نذكر مف بينيا 
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،أما عممية التوازف فتكوف عف طريؽ التوزيع  "PDAU" المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير
 ذىبما وىذا   ،يوفرىا اإلقميـ التيالعقبلني لمسكاف و النشاطات حسب اإلمكانيات االقتصادية 

إلى أف تنمية ذلؾ القطب تؤثر عمى تنمية  حوؿ أقطاب النموفي نظريتو  "فرانسوا بيروكس" إليو 
المناطؽ التي تقع في نطاؽ نفوذه، ويمكف ليذا القطب أف يتسّبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

وخمؽ  في تحديد العبلقات بيف األنشطة اإلقتصادّية، واالجتماعّية وفي طريقة تأديتيا لوظائفيا
 ،عبدااللو أبو عياش)وىذا ما تحدثنا عنو في الشؽ النظري.، توازف في الشبكة الحضريةال

 (34،ص1979
كغيرىا مف المدف الجزائرية الكبرى شيدت مدينة بسكرة في العشرية األخيرة نموا مجاليا فػاؽ 
إمكانياتيا و في شتى المجاالت )صناعية ،عمرانيػة ،ديموغرافيػة ... إلخ ( بفعؿ اليجرة الجاذبػة 

يسي )مقر الواليػة ( بفعؿ عدة عوامؿ منيا المرتبػة اإلداريػة التي تحتميا و تركز نحو المركز الرئ
مختمؼ المرافؽ الخدماتيػة الكبرى ذات التأثير الجيوي بيا و قػػد أثػر ذلؾ عمى التوسع المجالي 
لممدينػة نتج عنو توسع خطي أدى إلى خمؽ أحيػاء فوضويػة و تبلحـ عمراني عمى مستوى المحاور 

 رئيسية التي تخترؽ مجاليا منيا :ال
 ( بإتجاه باتنػة  03الطريػؽ الوطني رقـ ) -
 ( بإتجاه بوسعادة  46الطريؽ الوطني رقـ ) -

أما منطقة التبلحـ العمراني فحدثت ما بيف القطب الرئيسي و بمديػة شتمة ، مما أعطى شبكة 
 حضرية غير متوازية األبعػاد داخؿ اإلقميـ ككػؿ .

سع العمراني عمى مستوى المركز الرئيسي و أقطاب التوازف )شتمة ،الحاجب( ىػذا التو 
 تحكمت في إعطاء الشكؿ العمراني الحالي لػو عػدة عوامؿ و عوائؽ منيػا :

الطبيعة العقاريػة لممجاؿ التي يغمب عمييا الطابع الفردي مما يصعب مف توقيع و تجسيد  -
 مختمؼ البرامج التنموية .

 .ائية المتمثمة أساسا في مختمؼ السبلسؿ الجبميػة المحيطة بالتجمعات العمرانيػةالعوائؽ الفيزي -
فإف الػمدينة تػحتاج اليـو إلى عناية أكثر سواء فيػما تعمؽ بتسييرىا كفضاء حيوي و معقد أو 
مف حيث التكفؿ بعبلقتيا اإلستراتيجية بإشكالية تييئة إقميميا و ما يرتبط بو مف إشكاليات فرعية 

http://digiurbs.blogspot.com/2012/11/pdau.html
http://digiurbs.blogspot.com/2012/11/pdau.html
http://www.blogger.com/null
http://www.blogger.com/null
http://www.blogger.com/null
http://digiurbs.blogspot.com/2012/11/pdau.html
http://digiurbs.blogspot.com/2012/11/pdau.html
http://digiurbs.blogspot.com/2012/11/pdau.html
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لتوزيع الديػموغرافي لمسكاف وتخطيط اقتصاديات الػمستقبؿ، ىذه الػحيثيات تطرح عمى التػجربة كا
العمرانية والتعميرية في الػجزائر عموما وفي بسكرة خصوصا أف تمتفت وبعناية إلى تأىيؿ الػمدف 

أحزمة  تتوازف فييا الػمصالػح و تتػجانس التعايشات بيف كؿ الفاعميف، إف ةمف جديد، وفؽ خارط
األحياء التمقائية التي صارت تػحاصر الػمدف كميا تقريبا، والتػمدد األفقي والفضائي، يجب أف 
تخضع كميا لمػمعالػجات التي تعتػمد عمى الدراية العمػمية والػمعرفة الػميدانية والطرؽ الػحديثة 

 والػمتخصصة. 
 
تدامة المشروعات بمدينة ما تقدمو ىذه المخططات العمرانية يضمن اس (:عن26دول رقم)ج

 :بسكرة
 %النسب المئوية  التكرارات االجابات

 % 50 10 نعـ
 % 50 10 ال

 % 100 20 المجموع
منيـ يروف  10/20مف خبلؿ األجوبة التي تـ تقديميا مف طرؼ المبحوثيف، فإننا نجد أف ىناؾ 

، في % 50سكرة بنسبة أنو ما تقدمو المخططات العمرانية يضمف استدامة المشروعات بمدينة ب
منيـ يروف أف المخططات ال تضمف استدامة المشروعات بالمدينة بنسبة  10/20حيف نجد أف 

إف التنمية تيدؼ إلى تحقيؽ تنمية اجتماعية لمختمؼ فئات المجتمع مما يضمف ، حيث % 50
واحتراـ التنوع تحقيؽ النمو االقتصادي والتوزيع العادؿ لمموارد والمحافظة عمى البيئة وحمايتيا 

الثقافي لممجتمع, مما يضمف تمبية متطمبات األجياؿ الحالية دوف المساومة عمى تمبية األجياؿ 
 القادمة.

مف جديد ليطرح نفسو حبل ليظير  لقروف عديدة  منذ القديـلذلؾ ظير مفيـو االستدامة 
تمبية  “و يقرر أف المادية و التنمية غير المادية ( ،  وسطا بيف منيجيف متضاديف )التنمية

و قد  ،ال يمكف أف تكوف عمى حساب مستقبؿ األجياؿ القادمة" احتياجات السكاف ضرورة لكنيا
العقد األخير مف القرف المنصـر عناية خاصة واىتمامًا واسعًا بمواضيع  أولت معظـ دوؿ العالـ في
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محدودية  بعد أف تراءى لمعالـوالتنمية المستدامة، ولـ يولد ىذا االىتماـ مف فراغ بؿ كاف  التخطيط
القادمة إذا واصمنا عمى  الموارد زمنا و مكانا و ما يمكف أف يصير إليو مستقبؿ األجياؿ الحالية و

      (P41،2012،BelkacemBelkhemsa)اؼ الموارد خاصة غير المتجددة منينفس النيج في استنزا
عمراف وتطوير المواصبلت ومواجية يصفيا عمى أنيا الرؤية المستقبمية لتطوير الىناؾ مف و 

كاختصاصات نظرية ، التحديات االقتصادية والسكانية  والبيئية التي تحتاج لمتنمية المستدامة
وتطبيقية في مجاؿ تنظيـ المدينة ويحدد بدقة جميع المتدخميف الفاعميف في مجاؿ الحضري وينظـ 

تنظـ واقع المدينة وتحاوؿ تطبيقيا العبلقات بينيـ ، وعمى ىذا األساس المخططات العمرانية 
ليات تتماشى مع أدوات أحسب طبيعتيا المعقدة لمتأقمـ معيا والتحكـ في ثرواتيا عف طريؽ أدوات و 

 (266، ص2116 ،محمد مدحت جابر ).التييئة العمرانية
بسكرة و ذلؾ في مختمؼ المجاالت  مدينة المراد تقديميا تخص الحضرية إف التنميػة المجاليػة

القطاعات معتمديف عمى مبدأ الييراركيػة لممراكز العمرانية حيث تكوف مدينة بسكرة في قمة اليـر  و
وذلؾ حسب  ،(...يكوف التدخؿ عمى مختمؼ القطاعات )الطرؽ ،الطاقة ،الفبلحة، الييراركي 

ة إمكانيػات و توقعات البمديػة و في نفس الوقت آخذيف بعيف اإلعتبار توجييات مخططات التييئ
 والتعمير.

الػمدف يجب أف تخضع لػمتطمبات مدنيتيا كما  تخطيطإف مسألة التوسع العمراني و قضايا 
ىي، فالػمدينة ىي روح تطور العمراف المتضافر مع الػمكاف والزماف و قاطرة التعمير، فبقدر ما 

بداعا، بقدر ما يقتضي و بإلػحاح السير عمى صيانة وحم اية ذاكرة يقتضي األمر منا تػجديدا وا 
 حواضرنا تنقيبا و ترميػما و إشيارا .

إف مدننا و بغض النظر عف أحجاميا و مواقع توزعيا مطالبة بكسب رىاف صناعة القوة 
الػحضرية التي تػمر حتػما عبر اقتصاد حضري تؤىمو مدينة فاعمة و ىياكؿ راقية تسيرىا الطاقات 

بػمواصفات الرائدة سواء الػحالية منيا أو اآلتية، مدف البشرية اليائمة و الكفأة التي تزخر بيا الػمدف 
 الػحضارية واالستدامة التنػموية.الديػمومة 
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 التعمير: عمى يتم تطبيق أدوات التييئة و (: 27دول رقم)ج
 %النسب المئوية  التكرارات االجابات

 % 40 8 توجيو وتحديد مناطؽ التوسع بالمدينة ومجاالت التعمير بيا
 % 35 7 روعات داخؿ المجاؿ الحضري والعمرانيكؿ المش

 % 25 5 حسب طبيعة المنطقة ونمو عدد السكاف بيا
 % 100 20 المجموع

يؤكدوف أف يتـ تطبيؽ ادوات  8/20مف خبلؿ األجوبة التي قدمت مف طرؼ مجتمع البحث سجمنا 
ومجاالت  -لمدينةا -التييئة والتعمير عمى اساس توجيو وتحديد مناطؽ توسع المجاؿ الحضري

يروف أف يتـ تطبيقيا عمى كؿ  % 35منيـ يمثموف نسبة  7/20، و% 40التعمير بيا بنسبة  
يروف انيا  % 25منيـ بنسبة  5/20المشروعات داخؿ المجاؿ الحضري والعمراني، أما ما يمثؿ 

 تتـ حسب طبيعة المنطقة ونمو عدد السكاف بيا.  
را يضـ كؿ األعماؿ الضرورية لسياسة عمرانية ىدفيا فقد حمؿ مفيـو التييئة مدلوال كبي

المحافظة عمى المدينة ككائف حي موحد يتعايش فيو الجديد مع القديـ بصفة منسجمة و حركية 
دائمة ترتقي بيا إلى مستويات ذات نوعية مقبولة، و تعتمد التييئة العمرانية عمى البرمجة و 

سيير و مراقبة توسع المجاؿ الحضري ، فيي التخطيط كعنصريف أساسييف ىدفيما توجيو وت
مجموعة مف األعماؿ المشتركة الرامية إلى توزيع و تنظيـ السكنات، األنشطة، البنايات، التجييزات 

 و وسائؿ االتصاؿ عمى امتداد المجػاؿ.
تحديد أدوات التييئة والتعمير والتوجييات األساسية لتييئة األراضي المعنية، تضبط إف 
تعمير، وتحدد عمى وجو الخصوص الشروط التي تسمح مف جية بترشيد استعماؿ توقعات ال

المساحات ووقاية النشاطات الفبلحية وحماية المساحات الحساسة، والمواقع والمناظر ومف جية 
أخرى تعييف األراضي المخصصة لمنشاطات االقتصادية ذات المنفعة العامة والبنايات المرصودة 

المستقبمية في مجاؿ التجييزات الجماعية المتعمقة بالخدمة والنشاطات لبلحتياجات الحالة و 
 الجريدة الرسمية )والمساكف وتحدد أيضا شروط التييئة والبناء لموقاية مف األخطار الطبيعية.

 (19-93 قانوف رقـ الجزائرية،
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خطط وفي إطار تكامؿ النسيج العمراني الجيوي واإلقميمي، يمكف لممخطط التوجييي وكذا م
شغؿ األراضي أف يضـ مجموعة مف البمديات تجمع بينيا مصالح اقتصادية واجتماعية لجزء مف 

 بمدية بالنسبة لمخطط شغؿ األراضي.
وسيناريوىات  قد يحمؿ تصورات وأفكار بسكرة مدينةبفبل شؾ أف مفيـو تسيير وتييئة 

 :متكامميف أساسيف تختمؼ باختبلؼ المتدخؿ وحجـ المدينة لكنو يبقى يرتكز حوؿ محوريف
سياسييف، تقنييف،  البحث عف كيفية التنسيؽ والتوفيؽ بيف مختمؼ المتدخميف في المدينة مف -

 ....إدارييف، جماعات ضاغطة
تسيير كؿ العناصر التي ترتكز عمييا حياة سكاف المدينة مثؿ  البحث عف كيفية التحكـ في  -

الخضراء، المياه الصالحة لمشرب، المياه  النفايات، المساحات تسيير الفضاءات العمومية،
 ...المستعممة،

يتـ تطبيؽ ادوات التييئة والتعمير عمى اساس توجيو وتحديد مناطؽ أنو  نؤكد أف ويمكف
أف يتـ تطبيقيا عمى كؿ ، ويجب ومجاالت التعمير بيا  -بسكرة لمدينة توسع المجاؿ الحضري

 طبيعة المنطقة ونمو عدد السكاف بيا.   ؽوفالمشروعات داخؿ المجاؿ الحضري والعمراني، 
يحمؿ البعد الثقافي  فمثبل عدـ التركيز والتوجيو نحو التصور العمراني والمعماري الذي
المدينة بشكؿ يجعؿ  واالجتماعي في المشاريع العمرانية يساعد في إحداث حركة في تعمير

ومستعممييا، مما يتسبب في  نتجةاالنقطاع أو عدـ التفاعؿ واضحا بيف الفضاءات العمرانية الم
تمكف المواطف مف التفاعؿ مع المجاالت المصممة  وجود تداعيات مختمفة تنعكس عمى عدـ

في الحياة الحضرية الجماعية, فيترتب عنو تراجعا في  الشيء الذي إلى عدـ االندماج خصيصا لو،
  . الفردية القيـ الجماعية واستفحاؿ لمنزعة
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 مع نصوصيا وتوجيياتيا: ماشىتطبيق أدوات التييئة والتعمير يت(: 28دول رقم)ج
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 % 35 7 نعـ
 % 100 7 وثيقة قانونية يجب احتراميا

 % 100 7 المجموع

 % 65 13 ال

انحرافيا عف مسارىا األساسي)اختبلؿ بيف 
 والتطبيقي( الجانبيف النظري

6 46,15 % 

 % 30,77 4 عدـ استشارة الشركاء الفاعميف في األمر
وجود االختبلالت بسبب بعض المستجدات في 

 البرامج
3 23,08 % 

 % 100 13 المجموع
المجموع 

 الكمي

20 100 %  20 100 % 

يئة والتعمير بما يتوافؽ األمر الذي سجمناه مف خبلؿ إجابة المبحوثيف، ىو عدـ تطبيؽ ادوات التي
حيث يروف أنيا انحرافت عف  %65ونسبة  13/20مع نصوصيا وتوجيياتيا القانونية  بإجابة 

، وعدـ % 46,15مسارىا األساسي مف خبلؿ اختبلؿ بيف الجانبيف النظري والتطبيقي بنسبة 
المستجدات ، وكذا بوجود االختبلالت بسبب بعض % 30,77استشارة الشركاء الفاعميف  بنسبة 

تطبيؽ ادوات التييئة مف المبحوثيف أف  7/20منيـ، بينما يرى  % 23,08في البرامج بنسبة  
 . %35والتعمير يتوافؽ مع نصوصيا وتوجيياتيا القانونية بنسبة 

إف القوانيف والتشريعات العقارية والحضرية والتييئة العمرانية تتضمف مجموع القواعد المتعمقة 
لعمومية في استخداـ األراضي وتنظيـ المجاؿ، إنو القانوف الذي يعبر عف الصالح بتدخؿ الييئات ا

العاـ في مقابؿ تنوع المصالح الشخصية لمبناء والتييئة العمرانية خاصة ما يتعمؽ منيا بتوفر 
المواصفات التقنية، ومف ىنا جاءت ضرورة إصدار تشريعات وتنظيمات ولوائح تنظيمية تخضع 

ر، التعديبلت والتكيؼ والمبلئمة ضمف آجاؿ محدد ضمانا الستقرار  واالستمرا بصفة دورية إلى
 ،قانونا شموليا يسعى إلى التنظيـ العقبلني والمنسجـ لممجاؿ الحضري يشمؿ قانوف التييئة العمرانية

 ،ويساىـ أكثر عمى التنسيؽ بيف االنشغاؿ باإلطار المبني والمحيط البيئي لتخفيؼ التصادـ بينيما
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ف السعي لوضع مخطط عمراني لمبمدية  كييئة قاعدية لكؿ تييئة عمرانية، ىو مسعى لتأطير وا  
التييئة العمرانية وتنمية لئلطار القانوني المرتبط الستخداـ العقبلني لؤلرض لتمبية حاجات السكاف 

 (14 ،المادة29-91 قانوف رقـ الجزائرية، الجريدة الرسمية )لمبناء بسبب النمو الديمغرافي.
وىذا مف أجؿ بمدينة بسكرة،  1990لتعمير يستمر العمؿ بيا منذ إف أدوات التييئة وا

التخطيط وتنظيـ المجاؿ إضافة إلى ضبط التوسع وكذا المحافظة عمى التراث العمراني ، لتأتي 
ز بعد ذلؾ أدوات التعمير الحديثة وتمعب الدور الموجو ليا في مراعاة االنسجاـ والتناسؽ بيف المراك

، وكذا رسـ أفاؽ التوسع ومحاولة إيجاد حؿ الزمة السكف وبالتالي محاولة التحكـ في التوسع 
العمراني المنظـ إال أنيا مازالت تعاني مف نقائص ، و بالرغـ مف كؿ محاوالت في إثبات مدى 

عادة الييكمة لممجاؿ والمراكز الحضرية إال أنيا في  فعالية أدوات التعمير وىذا في إطار التييئة وا 
 .كؿ مرة تصطدـ بواقع يحتـ عمييا إف تثبت في كؿ مرة فعالية األدوات المتبعة

لـ تقـ ىذه الوسائؿ بدورىا األساسي خاصة في انيا لـ تشرؾ الفاعميف واالستشارييف في  لكف
االمر،  ولعؿ قمة الوعي لدى الطرؼ المدني جعؿ أجيزة الدولة تتساىؿ في ىذا الجانب والنتيجة 

ىذا التجاىؿ والتساىؿ ما نراه عمى أرضية الواقع وصعوبة التحكـ في التوسع حيف قررت لكؿ 
الدولة إيقاؼ العشوائية قد اصطدمت بواقع مرعب وخطير يحتـ عمييا إعادة النظر في مخططاتيا 

 ومبلئمتيا مع الوقت الراىف .
اقع المحمي لممدينة الو  PDAUدرجة يأخذ المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير (:29دول رقم)ج

 بعين االعتبار:
 %النسب المئوية  تكرارات االجابات
 % 15 3  كبيرةدرجة  

 % 70 14 درجة متوسطة
 % 15 3 درجة ضعيفة

 % 100 20 المجموع
مف المبحوثيف يروف أف المخطط  14/20سجمنا مف خبلؿ إجابة أفراد مجتمع البحث، أف 

خذ الواقع المحمي لممدينة بعيف االعتبار بدرجة متوسطة بنسبة يأ PDAUالتوجييي لمتييئة والتعمير
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بإجابة  ، أما مف يرى أف المخطط يأخذ بدرجة عالية لمواقع المحمي لممدينة بعيف االعتبار% 70
، نفس القيمة مف يرى أنو يأخذ بدرجة ضعيفة  الواقع المحمي بعيف %15منيـ بنسبة  3/20

 .%15االعتبار بنسبة 
المخطط العمراني البمدي أو مخططات ما بيف البمديات  مشاريع التييئة، وتوسع حيث يتناوؿ 

نشاء المناطؽ  المدينة وبإقامة المساحات العمومية والمساحات الخضراء، وتجميؿ إطار المدينة وا 
و التجزئات األرضية التي تدخؿ ضمف التوسع العمراني، ومنح رخص البناء لمخواص  الحضرية،

ولممقاوليف، والمستثمريف العقارييف الذيف ينجزوف أعماليـ في إطار قواعد البناء ولمقطاع العاـ 
السارية المفعوؿ مع مراعاة ما يتضمنو دفتر الشروط المتعمؽ باإلطار المبني وبالطرقات 

 والتصفيؼ وقنوات التطيير المنزلي والصناعي.
ف لمواجية مشكمة العقار، يتخبف ومنيوتقني إدارييفوقانوف العمراف يساعد السمطات العمومية 
 وتنظيـ السكف الجماعي والتجييزات الجماعية.

حيث أىػػـ المميػػزات التي تساعػد المجاؿ الحضري عمى البقاء ىي الوظائػؼ التي تجعػػؿ منػو 
و قػوة المجػاؿ الحضري تمكػف في إبػراز نشػاط السكػاف  مكانػا لمتبادالت والعبلقػات بمختمػؼ أنواعيا،

تمبيػة رغباتيـ ، فبظيػور األقطػاب الطاردة و الجاذبػة حيث أصبحت بسكرة قطب جاذب بحكـ و 
 ىػي كاآلتي :ية في المناطؽ المياجػر إلييػا و ، كؿ ىػذا أدى إلى ظيور ظواىر سمبإلداريمركػزىا ا

 التوسع العشوائي مع ظيور األحيػاء الفوضويػة . -
 جػة العمرانيػة .اإلختبلالت الموجودة بيػف مختمػؼ األنس -
 حركػة تامػة عمرانيػة و ديموغرافيػة ذات وتيرة سريعػة . -

 و لمحػد مػػف ىػػذه الظواىػر يجػب البحث عف البدائؿ أي الحمػوؿ و ىي كاآلتػي :
 توسيع المراكػز الحضريػة  -
توقيع عقبلني و موجػو لممشاريع التنمويػة عمى مستوى كامؿ مجاؿ المجمع خاصة األقطاب  -

 الطاردة .
ووفؽ النمو العمراني المحػدد لمدينة بسكرة كمراكػز حضريػة خضعت لبعض الدراسػات التي 
لـ ترقى إلى المستوى الموجود، و دراسات أخػرى كانت تنظػـ إلى المركز الحضري كمجاؿ فيزيائي 
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لمدف، وفي منعزؿ عف اإلقميـ، و كذلؾ ىذه الدراسات لـ تراعي العناصر التي أدت إلى نمو ىػذه ا
ىذا الصػدد جاءت الدراسات اإلقميميػة الجديدة التي تيدؼ إلى دراسػة المدينة ضمف المراكز 

مف العناصر المكونة و المحيطػة بيػا و الذي نسبػة التوسع العشوائي الذي أدى  انطبلقاالحضريػة 
 ىػي : نعكاساتاالسمبية عمى مركز المدينة و ىذه  انعكاساتإلى مجاؿ لـ يشيد توازف نتج عنو 

 .النمػو الديموغرافي السريػع  -
 متعػددة . اتجاىاتحركػة بنػاء كبيرة و في  -
 اليجػػرة الداخميػػة . -

 أدى إلػػى :
 التشبػع في المراكػػز الحضريػػة . -
 التوسػع غير المراقػب و غير المدروس عمى األطراؼ . -

وجييي لمتييئة والتعمير و كذا مخطط جػؿ البرامج النوعيػة المندرجة ضمػف المخطط التفإف 
بدرجة كبيرة  شغؿ األراضي و المبرمجة لممدى القريب و المتوسط لممدينة) بسكرة( لـ يتـ تنفيذىا

نما و التي يتمخص إنجازىا في السكف الجماعي ذو  ،ضئيمةمتوسطة وتكاد تكوف  إال بنسب  وا 
تيمكة مع إنجاز بعض التجييزات الصفة اإلجتماعية و السكف الفردي غير أف المساحة المس

  .المرافقة تفوؽ نسبة اإلنجاز ليذه البرامج اإلجمالية
  ؟المجالي و بأي طريقة و في أي ظروؼ االستيبلؾكيؼ يتـ  : يطرح نفسو السؤاؿو -

وبإجابػة منطقية و أساسيػة عف ىذا السؤاؿ تمثمت في دور الطبيعة القانونيػة لؤلراضي ذات الصفة 
رىا في عرقمة البرامج الطوعية مشكمة بذلؾ حاجزا أماـ تنظيـ المجاؿ الحضري و الخاصة و دو 

 عدة مشاكؿ منيا :                محفزا لعدمو و التي انبثؽ عنو بصورة مباشرة و غير مباشرة
السياسػة الحاليػة التي تبني سياسػة التعمير ال التحضر أنتجت مجاالت مقصاة مف النظاـ  -

 و حضرية معقدة . اجتماعيةي أصبحت مصادر لمشاكؿ الحضري و الت
غياب ممارسة الوظيفة التنظيمية و استخداميا لتحقيؽ مشروع مجتمع عمى المدى البعيد ، أي  -

 بمعنى أدؽ ثنائية التخطيط و الفعؿ في الزماف و المجاؿ .
 غياب إشتراؾ الفاعميف األساسييف في التعمير )السكاف(  -
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اإلعتبار الطبيعة القانونية لؤلراضي في توجيو إستخدامات اأٍلرض مما ادى عدـ األخذ بعيف  -
 إلى عدـ تطبيؽ جؿ البرامج الطوعية خاصة عمى الممكية الخاصة .

 
 : تطبيقو كآلية من اآلليات لتنظيم توسع المجال الحضري لممدينة يةنامكا (:30دول رقم)ج

 %النسب المئوية  التكرارات االجابات
 % 75 15 نعـ
 % 25 5 ال

 % 100 20 المجموع
مف اإلجابات تؤكد أف  % 75مف المبحوثيف بنسبة  15/20مف خبلؿ ىذا الجدوؿ تبيف بأف 

منيـ  5/20المخطط يمكف تطبيقو كآلية مف اآلليات لتنظيـ توسع المجاؿ الحضري لممدينة، أما 
 وسع المجاؿ الحضري لممدينة.يروف انو ال يمكف تطبيقو كآلية مف اآلليات لتنظيـ ت % 25بنسبة 

حيث إف المخطط الوطني لمتييئة العمرانية كصبلحية مف صبلحيات الدولة ال يتناقض مع 
إنجاز البمديات لمخططات التييئة العمرانية الخاصة بيا، والتي تدخؿ في جزئيات وتتكيؼ مع 

ات اإلنجاز، وحسب خصوصيات كؿ منطقة حسب الطبيعة الجغرافية والمناخية ووسائؿ البناء وقدر 
الطابع العمراني لممناطؽ المختمفة الساحمية والداخمية والمناطؽ الصحراوية التي ليا مميزاتيا 

 وخصوصياتيا النوعية.
فالمخططات العمرانية تتضمف كؿ القطاعات المخصصة لمتعمير عمى األمديف القصير 

عمييا في المخطط والمتوسط في آفاؽ عشر سنوات حسب جدوؿ مف االولويات المنصوص 
التوجييي لمتييئة والتعمير، وتشمؿ قطاعات التعمير المستقبمية األراضي المخصصة عمى المدى 
البعيد في آفاؽ عشريف سنة حسب اآلجاؿ المنصوص عمييا في المخطط التوجييي لمتييئة 

 والتعمير.
و عمرانيػة  إف اليدؼ األساسي لممخطط في مدينة بسكرة ىو الوصوؿ إلى بنيػة إقتصاديػة

  فعالػة و متفاعمة  بيا مف أجؿ :



 الفصل السادس

 نتائج الدراسة

 

355 

 

  خمػؽ التوازف في الشبكػة العمرانيػة و تعزيز الشبكة الريفيػة: وليػذا يجب األخػذ بعيف
إمكانيات و عوائػؽ البمديػة سػواء طبيعية أو بشرية، واالستغبلؿ األمثػؿ و العقبلني  االعتبار

  ناسب و خصوصيػة المجػػاؿ الحضري لممدينة .ليا، وذلؾ ألجؿ توجيو آفاؽ التنمية بما يت
 . معالجة إشكاليػة كؿ مجاؿ حضػري 
  تييئػة المجاؿ اإلقميمي لمبمدية حسب مفاىيـ جػػديدة مف حيث التنظيـ و المعالجػة فيما

  يخص الناحيػة الديموغرافيػة و العمرانيػة .
 متكاممة و متوازنة . بالصورة العمرانيػة لمبمدية في إطار شبكة عمرانيػة االىتماـ  
 بالمنشآت و اليياكؿ القاعديػة و التواصؿ بيف القطاعات مف أجؿ ضماف السير  االىتماـ

 الفعاؿ لممجاؿ و مكوناتػػػو.
إف األىداؼ المتوخاة مف إعداد المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير ال تقتصر عمى تحديد     

لنسيج العمراني، بؿ ييدؼ أيضا عمى تحديد المناطؽ التى يمكف تعميرىا حسب ما يقتضيو ا
-91ـ قانوف رق الجزائرية، الجريدة الرسمية )المناطؽ الواجب حمايتيا و مف أمثمة ىذه المناطؽ:

 (16، المادة 29
دوف  نظرا لمتزايد السكاني المستمر و تفشي ظاىرة عمى تمؾ األراضياألراضي الفالحية:  -1

 نية المحددة في ىذا المجاؿ .احتراـ المعايير و الشروط القانو 
مف موارد طبيعية، ألف  ضرورة حماية البيئة و كؿ بما تتضمنو حماية البيئة والموارد الطبيعية:-2

متطمبات النمو االقتصادي مف جية و  التنمية الوطنية تقتضي تحقيؽ التوازف الضروري بيف
 يكوف ىذا إال مف خبلؿ التطبيؽ حماية البيئة و المحافظة عمى إطار معيشة السكاف، وال متطمبات

"مبدأ دراسة التأثير عمى البيئة" في كؿ عمؿ تعمؽ بالتييئة و  الصاـر "لمبدأ الترخيص المسبؽ" أو
 التعمير .

لقد تـ التأكيد عمى ىذه الحماية في قانوف  حماية المناطق ذات التراث الثقافي والتاريخي:-3
قية لو أو تمؾ النصوص القانونية المنظمة ليذا المجاؿ، التييئة و التعمير ذاتو و النصوص التطبي

حيث منعت منعا باتا كؿ األعماؿ المتعمقة بالبناء التي تقع في المناطؽ ذات التراث الثقافي و 
 التاريخي كالحفريات و اآلثار التاريخية العتبارىا جزء ال يتجزأ مف الثورة الوطنية .
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الذي يعد الييكؿ الرئيسي لتنظيـ النسيج العمراني بناءا عمى مبدأ التوسع و تطور المدف 
داخؿ المدف و التحكـ في المجاؿ التنموي، عمى ىذا األساس فيي تبرمج حسب فرضية تطور 
المجاؿ الحضري أي تبلـز النسيج العمراني وفؽ توسعو حسب مخطط التنمية، فمثؿ ىذه الدراسات 

غبلؿ األرض، داخؿ مجاؿ الحضري و يمكف تعد الجزء األساسي في توجيو التوسع و كيفية است
 القوؿ بأف النتائج الممكنة لقرارات تخطيط المدف ىي وسائؿ في خدمة استراتيجية المدينة.

 
 ما مدى تطبيقو فعميا:  (:31دول رقم)ج

 %النسب المئوية  التكرارات االجابات
 % 40 8 حسب طبيعة الييئات المنفذة

 % 30 6 المجاؿ حسب طبيعة المشروعات المنجزة في
 % 15 3 حسب تصور الفاعميف لآلفاؽ المستقبمية

 % 15 3 حسب الممكية العقارية
 % 100 20 المجموع

مف خبلؿ ىذا السؤاؿ حاولنا معرفة مدى تطبيؽ المخطط فعميا عمى مستوى مدينة بسكرة، فكانت 
الييئات المنفذة  مف افراد العينة يروف أف تطبيقو حسب طبيعة 8/20أصؿ اجابة  % 40نسبة 
يروف أنو حسب طبيعة المشروعات المنجزة في  6/20بإجابة   % 30البمدية(، أما النسبة -)الوالية

يروف أنو يتـ التطبيؽ حسب تصور الفاعميف لآلفاؽ  % 15منيـ بنسبة  3/20المجاؿ، أما 
 رية لؤلراضي.، وبنفس النسبة مف يرى حسب الممكية العقا-المدينة-المستقبمية لممجاؿ الحضري

إف قانوف التوجيو العمراني لممدينة ييدؼ أساسا إلى جعؿ المدينة إطارا مبلئما لمحياة حتى 
تؤدي وظائفيا الحيوية، إف ىذا المخطط يؤكد عمى الطابع المنسجـ لممدينة اجتماعيا واقتصاديا 

والذي  البمدية(،-ية)الوالدرجة تطبيقو فعميا مف الييئات المنفذة الرسميةذلؾ مف خبلؿ و  وثقافيا،
حسب الممكية العقارية وكذا ، الحضري حسب طبيعة المشروعات المنجزة في المجاؿينجز أساسا 

فاؽ المستقبمية لممجاؿ االجتماعييف مف أجؿ اآل الفاعميفصة، و بمشاركة العامة والخا لؤلراضي
  تشكؿ وعاًء لمممارسات الحضرية.كميا  ىذه العوامؿ  ،المدينة-الحضري
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إف أىـ توجييات التييئة فيما يخص معالجػة إشكاليػة توسع مدينة بسكرة في إطار جيوي ف
 (48-47،ص2013 ،بمزرؽ فاطمة الزىراء ):نقاط أساسيػة تتمثػؿ فػي 03والتي تتمحور حوؿ 

 التحكـ في القطب الحضري ببسكرة . -
 إعادة التوازف لمشبكة العمرانية الحضرية . -
 كة العمرانية الريفيػة .تعزيز و تقوية الشب -
 : التحكـم في القطب الحضري بسكرة 
تحويؿ بعض المشاريع الصناعيػة اليامػة إلى باقي الوحدات والذي سيؤثر بدوره عمى توزيع -

 السكاف و نشاطاتيـ .
 اعتماد مبػدأ ال مركزيػة التجييزات خاصػة المييكمػة منيا ذات المستوى العالي و ذلؾ لتحقيؽ -

اسييف تثبيػت السكػاف مف جيػة، وتخفيؼ الضغط عف القطب الحضري لبسكرة مف جية ىدفيف أس
 ثانية .

إقتراح أقطاب دعػـ )ارتكاز( مرتبة إرتباط وثيؽ بالقطب العمراني لبسكرة  وذلؾ لمتأثير اإلشعاعي -
 لممدينة.

 خمؽ قطب عمراني بفػؾ الضغط عف القطب الحضري بسكرة و يقمؿ مف مجاؿ تأثيره . -
 و ىذا يتعمؽ أساسا بالتحكـ والتنظيـ لتطور  إعادة التوازن  لمشبكة العمرانية الحضريـة :

التجمعات العمرانيػة الحضريػة و ذلؾ بتطوير بعضيا والتحكـ في تطور البعض اآلخر، حيث 
أف عمميػة إعادة التوازف ىذه تتـ عمى مستوى برامج التجييزات و المرافؽ العموميػة بمختمؼ 

 تيا )قاعدية ، ذات مستوى عالي ، جيويػة ( .مستويا
 إف تعزيز و تقويػة الشبكػة الريفيػة يتضمف العديػد مف اإلجراءات  تعزيز الشبكـة الريفيـة:

 والمتمثمػة أساسا فػي :
 تثميػف اإلمكانيػات و الموارد الفبلحية ليذه المنطقة .-
ا خدمة المناطؽ المبعثرة القريبة منيا ىذا تزويػد المراكز الريفيػة بتجييزات تضمف خدماتيا و كذ-

 مف جية و تخفػؼ مف تبعيتيا لممدينػة.
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توجيػو نشاط ىذه المراكز نحو العمالػة الفبلحيػة مما يساىـ في بعث التنميػة لممراكز الكبرى في -
 ظيفية.الريؼ، و كذا تحقيؽ مبدأ التوزيع العادؿ لمتنمية الو  –مجاالت المعامبلت والعبلقػات المدينة

 
السابق نتائج ساىمت في تنظيم توسع المجال الحضري  PDAUم مخطط يقدت(: 32دول رقم)ج

 الحالي لممدينة:
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 % 65 13 نعـ

تنظيـ التوسع التدريجي لممجاؿ الحضري 
 والعمراني الحالي

8 61,54 % 

 % 38,46 5 الطبيعة القانونية لموعاء العقارياحتراـ 
 % 100 13 المجموع

 % 35 7 ال
 % 57,14 4 خمؽ عدـ التوازف في توسع مجاؿ المدينة

 % 42,86 3 عدـ احتراـ وتجاوز المجاؿ العمراني المرتقب
 % 100 7 المجموع

المجموع 
 الكمي

20 100 %  20 100 % 

 %65منيـ بنسبة  13/20تقديميا مف طرؼ المبحوثيف، فإننا نجد أف  مف خبلؿ األجوبة التي تـ
السابؽ قدـ نتائج ساىمت في تنظيـ توسع المجاؿ الحضري الحالي  PDAUمخطط  يروف أف

تنظيـ التوسع التدريجي لممجاؿ الحضري والعمراني لممدينة، مف خبلؿ إجابتيـ بأنو ساىـ في 
مف اجابتيـ تقر بأنو ساىـ في احتراـ  % 38,46 ، أما ما نسبتو % 61,54بنسبة  الحالي

مف المبحوثيف بنسبة  7/20مدينة بسكرة، أما –الطبيعة القانونية لموعاء العقاري لممجاؿ الحضري 
يقدـ نتائج ساىمت في تنظيـ توسع المجاؿ الحضري الحالي مف يروف أف المخطط لـ  35%

خمؽ عدـ التوازف في نيـ يروف أنو بسبب م % 57,14 لممدينة، وذلؾ مف خبلؿ اجابة ما نسبتو
يروف أنو بسبب عدـ احتراـ وتجاوز المجاؿ  % 42,86توسع المجاؿ الحضري لممدينة، أما نسبة 

 العمراني المرتقب لـ يسيـ في تنظيـ المجاؿ الحضري لمدينة بسكرة.
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ات المنطقة التي يتعمؽ بيا إلى قطاع PDAUيقسـ المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير
 الجريدة الرسمية):01/12/1990المؤرخ في  90/29مف القانوف  16محددة وذلؾ حسب المادة 

 (16 المادة، 29-91قانوف رقـ  الجزائرية،
 (.Secteur Urbanisisالقطاعات المعمرة )-
 القطاعات المبرمجة لمتعمير.-
 قطاعات التعمير المستقبمية.-
 القطاعات غير القابمة لمتعمير.-

لقطاع ذلؾ الجزء مف تراب البمدية الذي يتوقع تخصيص أراضيو الستعماالت ونعني با
 عامة، وفي آجاؿ محددة لمتعمير بالنسبة لؤلصناؼ الثبلثة األولى والمسماة بقطاعات التعمير.

ف كانت غير مجيزة بجميع التييئات التي  وتستعمؿ القطاعات المعمرة كؿ األراضي حتى وا 
احات فاصمة ما بينيا والمساحات الخضراء والحدائؽ والفسحات الحرة تشغميا بنايات متجمعة ومس

 والغابات الحضرية الموجية إلى خدمة ىذه البنايات المتجمعة.
 فإف مف أىػـ توجييات مخػطط التييئة لمواليػة  وبذلؾ لممدينة ما يمي :

 معالجة إشكاليػة توسع مدينة بسكرة في إطار جيوي . -
 ضرية و تقويػة الشبكة الريفيػة .إعادة تنظيـ الشبكة الح -

نسمة حسب تقديرات مديرية الميزانية والبرمجة  222393إف مدينػة بسكرة بتعداد سكانيا البالغ 
 20 – 01حسب القانوف  Les métro pôlesأصبحت تعد في مصاؼ  2011لوالية بسكرة سنة 

 الجزائرية، الجريدة الرسمية ).يـالمتعمؽ بالتييئة و التنمية المستديمة لئلقم 12/12/01المؤرخ في 
  (21-11 قانوف رقـ

إف ىذه الرتبػة أو المكانة في الييراركيػة الحضرية تقابمو مساحة مف المجاؿ الذي تييمف  
، ىو حسب نفس القانوف و Aire Métropolitain  -عميو المدينة أو ما يسمى منطقة متروبوليتاف

ذىا بعيف اإلعتبار لمتحكـ و تنظيـ النمو المتروبولي ،ىػذا المادة )اإلقميـ (أو المساحة الواجب أخ
اإلقميـ بالضرورة يتمثؿ في البمديات الحدوديػة لممدينػة بمديػة بسكرة وىي  أوال شتمة المترجمة مجاليا 
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بظاىرة التبلحـ العمراني الحاصمة حاليا ،حيث أف ىذه البمديات )األقاليـ( واقعة في نطاؽ ىيمنة 
اشر و قػد أصبحت مطالبة بإتباع سيرورة تعمير المدينة، وذلؾ بتوفير جميع إمكانياتيا المدينة المب

العقارية خاصة لممشاركة في تكويف مدينة كبرى متناسقػة وىذا المفيـو يجب تكريسو عف طريؽ 
 حيث يمثؿ المستوى التنظيمي األعمى،–شتمة –إنشاء المجمع الحضري الكبير الذي يضـ بسكرة 

لثاني يتمثؿ في أقطاب اإلرتكاز وىي الحاجب التي ستمعب دور أقطاب مساندة لقطب المستوى ا
 بسكرة و مييكمة لمناطؽ التشتت التابعة لكؿ بمديػػة .

أما المستوى األخير يتمثؿ في التجمعات الثانوية و مناطؽ التشتت لباقي إقميـ التجمع 
قويتيا بتحسيف اإلطار المعيشي لسكانيا البمدي التي تمثؿ الشبكة الريفية ،ىذه الشبكة يتوجب ت

لتثبيتيـ في ىذه المناطؽ و زيادة ارتباطيـ بالنشاط الفبلحي وذلؾ في إطار توجييات مخطط 
التييئة لمواليػػػػة دائمػا، ىذه التقويػة تكوف خاصة بفؾ العزلة و ترقية المستوى المعيشي لمسكاف و 

 ذلؾ بػ :
 يرباء خاصػة .تقويػة التغطية بشبكة الغاز و الك -
تعميمية  صحية ، إقتراح تجييزات قاعديػة قصد تمبية اإلحتياجات خاصة التوجيو )إدارية ، -

 خاصة (.

العمرانية مف أجؿ وضع خطة لمتجمعات  مف أجؿ الوصوؿ إلى ىيكمة عمرانية محكمةو 
عطاء عمرانية اإلستيبلؾ و تسيير المجاؿ وانسجامو والتقميؿ مف اإلستغبلؿ المفرط والعشوائ ي وا 

ىكتار أي  4217,39فمػدينة بسكرة  بمساحة إجمالية تقدر بػ  ،مظير عمراني منسجـ وظيفيا
إتجاه توسعيا بالمناطؽ ف  ،2013المدى القريب  وىذا التوسع خبلؿ ىكتار 831,37بزيادة 

( 03والجية الشمالية الغربية  عمى محور الطريؽ الوطني رقـ ) الموجودة بالقرب مف بئر زعبوب ،
( 46و بإتجاه محور رقـ ) ،إضافة إلى الجية الغربية الجديدة  توسع المنطقة الحضرية الغربية

 (66ص ،2013 ،بمزرؽ فاطمة الزىراء )والمنطقة الجنوبية الغربية )جنوب حي قداشة ولبشاش(.
مف خبلؿ الدراسػة لدراسة مراجعة المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير لمجموع بمديات بسكرة 
و الوقوؼ عمى اإلمكانيات المجاليػة المتوفرة حاليا و الوضع الراىف لكموناتيا، والتي نتج عنو 
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تطور خطي لمنسيج العمراني خاصة ما بيف القطب الرئيسي و األقطاب الثانوية المحيطة بػو، و 
ى وضوح ظاىرة التبلحـ العمراني حوؿ ىذا المجمع، و لمعالجػة إنعكاسات ىذا الوضع عمى مستو 

الوالية ككؿ، و إلعطاء الدور الجيوي لبسكرة كقطب فعاؿ في التنميػة الوطنية بخمؽ مدينة كبيرة 
 .بمكوناتيا الفضائية )عمرانية ، صناعية ، خدماتية( 

 1998بسكرة   PDAUيمثل(: 11رقـ ) صورةال

 
 URBA ،2011 مكتب الدراساتالمصدر:
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 لمدينة بسكرة:  POSيا مخطط شغل األرض المعطيات التي يستند ل (:33دول رقم)ج
 %النسب المئوية  تكرارات االجابات

 % 40 8 الوضعية الحالية لممجاؿ الحضري وآفاؽ تطوره مستقببل
 % 35 7 والتحقيقات الميدانية PDAUحسب اآلفاؽ والتوجييات 

 % 25 5 مداولة البمدية والمتدخميف لتحديد التوجييات العامة
 % 100 20 المجموع

المعطيات التي يستند  أف % 40بنسبة  8/20األمر الذي نجـز بو مف خبلؿ إجابة المبحوثيف مف 
الوضعية الحالية لممجاؿ الحضري وآفاؽ تطوره لمدينة بسكرة ىي  POSليا مخطط شغؿ األرض 

يروف منيـ  7/20مستقببل مف ناحية :المعطيات الديمغرافية، وسكنية، وعمرانية ...الخ، اما اجابة 
، أما % 35والتحقيقات الميدانية بنسبة  PDAUاف المعطيات تكوف حسب اآلفاؽ والتوجييات 

ييا حسب مداولة البمدية والمتدخميف ممنيـ يروف أف ىذه المعطيات يستند ع % 25بنسبة   5/20
 لتحديد التوجييات العامة لممجاؿ الحضري لمدينة بسكرة.

متخطيط المجالي والتسيير الحضري، وجوده قبؿ ىو أداة حديثة ل POSمخطط شغؿ األرض
قانوف رقـ  الجزائرية، الجريدة الرسمية)كاف منعدما، وىو يعد مف األدوات التييئة والتعمير 1990

لمتحكـ في تسيير المجاؿ، يعتبر أداة مف اجؿ ضماف التوعية الحضرية  ، ظير(91-29
يارات، ويحتؿ الطابؽ األخير في المنظومة والمعمارية لممدينة مف خبلؿ االستجابة لممشاكؿ والخ

يعتبر أداة قانونية نستطيع االحتجاج بيا أماـ اإلفراد أي  التخطيط العمراني في الجزائر ، كما
كما أف لو أىمية خاصة بالنسبة لمجماعات المحمية ، إذ يعتبر أداة جيدة  تصمح لممعارضة،

 . لبلمركزية التخاذ القرار في تنظيـ المجاؿ
ف مخطط شغؿ األراض مف عدة وثائؽ أىميا الدراسة التحميمية وأبعاده التييئوية يتكو 

والتنظيمية المستمدة مف السياسة الوطنية في مجاؿ التييئة العمرانية بصفة خاصة والتييئة اإلقميمية 
بصفة عامة، وتضع في ىذا المخطط جميع الضوابط المجالية واألىداؼ بدقة الستخداـ األرض 

 يمة مدة زمنية معينة عمى المدى المتوسط.والوسط ط
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 أف ، حيثإف ىذا المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير ييدؼ إلى قياـ تخطيط عمراني منسجـ
الوضعية الحالية لممجاؿ لمدينة بسكرة ىي  POSالمعطيات التي يستند ليا مخطط شغؿ األرض 

والتي فية، وسكنية، وعمرانية ...الخ، الحضري وآفاؽ تطوره مستقببل مف ناحية :المعطيات الديمغرا
ف مخطط شغؿ األراضي ينطمؽ مف ىذا المخطط أل، PDAUتكوف حسب اآلفاؽ والتوجييات 

المتدخميف لتحديد الفاعميف  ىذه المعطيات حسب مداولة البمدية وتستند  أف ويمكف   التوجييي،
 التوجييات العامة لممجاؿ الحضري لمدينة بسكرة.

البمديات أف يكوف ليا مخطط شغؿ األراضي الذي يصبح مرجعا حقيقيا  يحتـ عمىولذلؾ 
آلفاؽ تطور المخطط التوجييي لممجاؿ العمراني كوسيمة منسجمة لمعقبلنية والترشيد الستخداـ 

 المجاؿ.
 

 مخطط شغل االرض لبمدية لبسكرة(: 12الصورة رقـ)

 
  2011،:مديرية البناء والتعميرالمصدر
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 تعديل مخطط شغل األرض بناءا عمى مستجدات تنموية بالمدينة : (:34دول رقم)ج
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 % 85 17 نعـ

 % PDAU  8 47,06حسب معطيات 
 % 41,18 7 مستجدات مفصمية في التوسع المجالي لممدينة

 % 11,76 2 حاالت استثنائية كالبرامج الطوعية
 % 100 17 المجموع

 % 15 3 ال
وثيقة قانونية نيائية ال يوجد سند قانوني تدعو 

 إلى مراجعتيا 
3 100 % 

 % 100 3 المجموع
المجموع 

 الكمي
20 100 %  20 100 % 

يؤكدوف أف  %85بنسبة   17/20مف خبلؿ األجوبة التي قدمت مف طرؼ مجتمع البحث سجمنا 
 PDAUمعطيات ؿ األرض بناءا عمى مستجدات تنموية بالمدينة مف خبلؿ تعديؿ مخطط شغ
منيـ يروف أنو يتـ التعديؿ  % 41,18منيـ، أما نسبة % 47,06المدينة بنسبة -لممجاؿ الحضري

ومنيـ يروف أنو يتـ  % 11,76وفؽ مستجدات مفصمية في التوسع المجالي لممدينة، أما ما نسبتو 
أنو تتـ المصادقة طبقا لمقانوف عمى مخطط شغؿ رامج الطوعية، حيث ذلؾ حاالت استثنائية كالب

األراضي الذي يجب أف يشمؿ وجوبا كؿ الموجودات في حيز المدينة ومجاليا، مف المرافؽ 
العمومية التابعة لمبمدية واليياكؿ القاعدية مف ىاتؼ وغاز وكيرباء وطرقات وتصفيؼ ومصنفات، 

مخصصة، وكذا المشاريع والمناطؽ الصناعية ومناطؽ وقطع أرضي بيضاء مخصصة أو غير 
التجييزات واألنشطة الثقافية والتربوية والتكوينية والمستشفيات، وقنوات مياه الشرب والصرؼ 

 الصحي واألماكف العمومية والمساحات الخضراء....
بناءا تعديؿ مخطط شغؿ األرض يروف أنو ال  يتـ  % 15مف المبحوثيف بنسبة  3/20أما اجابة 

وثيقة قانونية نيائية ال يوجد سند قانوني تدعو إلى عمى مستجدات تنموية بالمدينة إذ أنو 
 مراجعتيا.
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إف مخطط شغؿ األراضي يوضع مف ِقبؿ الييئات المختصة تحت مسؤولية المنتخبيف 
يض المحمييف، و تقدـ رخص البناء وتسمـ مف ِقبؿ رئيس المجمس الشعبي البمدي أو مف ينوبو وبتفو 

الجريدة )منو بعد دراستو مف كؿ الجوانب التقنية المطموبة، واستيفائو لمشروط القانونية البلزمة.
 (29-91قانوف رقـ  الجزائرية، الرسمية

استثنائيا بعد خمس سنوات، وضمف  (POS) ولكف يمكف مراجعة مخطط شغؿ األراض
ما التغيير وتحديث مخطط ظروؼ استثنائية وبنفس األشكاؿ في إعداد مخطط شغؿ األراضي، أ

 شغؿ األراضي وىما إجراءاف غير مكمفيف وقابميف لئلنجاز السيؿ.
يحدد مخطط شغؿ األراض بالتفصيؿ في إطار توجييات المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير 
حقوؽ استخداـ األراضي والبناء، فالبمدية مف أجؿ إنجاز برامجيا االستثمارية المنصوص عمييا في 

التوجييي لمتييئة والتعمير ومخطط شغؿ األراضي تعد برنامجا القتناء األراضي منسجما  المخطط
مع مخططات التنمية البمدية والوالئية والوطنية، ومف خبلؿ النظرة العامة لمختمؼ برامج 
المخططات التوجييية لمتييئة والتعمير لمدينة بسكرة، وكذا مخططات شغؿ األراضي المندرجة 

ا استخبلص اإلشكاؿ الحقيقي الذي يعاني منو التجمع الحضري لبمدية بسكرة بما ضمنيا يمكني
 يحممو ذلؾ مف النماذج التالي:

كيؼ يمكف التفاعؿ مع إشكالية توسع مدينة بسكرة في ظؿ إمكانياتيا الحالية ودورىا المستقبمي -
 نيات توسعيا؟مع مراعاة خصائص التجمعات العمرانية األخرى، وطابع بمدياتيا وكذا إمكا

وكيؼ سيكوف التنظيـ والييكمة الحضرية ضمف الشبكة العمرانية ليذا التجمع دوف إىماؿ  -
 الطبيعة القانونية في توجيو كؿ ىذا؟.

فقد شيد نطاؽ مدينة بسكرة عدة تحوالت مست حدودىا والتي أصبح مف الضروري مراجعة 
مجموعة عوائؽ ومحددات طبيعية مخططاتيا مف أجؿ أف تنمو بشكؿ سميـ، بالرغـ مف وجود 

كالودياف والكتؿ الجبمية...الخ، ومنيا ما ىو فيزيائي كمنطقة النشاطات والحضائر والمنطقة 
الصناعية...الخ؛ إضافة إلى خط السكة الحديدية المار داخؿ المدينة أو إلى خطوط الكيرباء ذات 

 لخ.الضغط العالي ومحطة تحويؿ الكيرباء في الجية الشمالية...ا
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المجال الحضري  توسع في والتعمير التييئة أدوات تقدميا التي اإلسيامات (:35دول رقم)ج
 بمدينة بسكرة:

 %النسب المئوية  تكرارات االجابات
 % 45 18 تحديد توجيات توسع المجاؿ واآلفاؽ المستقبمية في كؿ المجاالت

 % 30 12 مساىمة في تحقيؽ تنمية حضرية
 % 25 10 لتخطيط وضبط التوازنات في المدينةالحرس عمى تنظيـ ا

 % 100 40 المجموع
 التي منيـ يروف بأف اإلسيامات % 45بنسبة  18/40مف خبلؿ إجابة أفراد مجتمع البحث نجد 

المجاؿ الحضري بمدينة بسكرة تتـ وفؽ تحديد توجيات  توسع في والتعمير التييئة أدوات تقدميا
يروف أنيا  % 30منيـ بنسبة  12/40ية في كؿ المجاالت، واف توسع المجاؿ واآلفاؽ المستقبم

يروف أف  % 25منيـ بنسبة  10/40تساىـ في تحقيؽ تنمية حضرية لممدينة، اما اجابة 
 اإلسيامات يجب عمييا الحرس عمى تنظيـ التخطيط وضبط التوازنات في مدينة بسكرة.

توجييات العامة لمسياسة العمرانية تحدد فيو ال  PDAUفالمخطط التوجييي لمتييئة والتعمير
و ذلؾ بعد تقديـ شرح لموضع الحالي و آفاؽ التنمية العمرانية و الوعاء العقاري الذي سوؼ يطبؽ 

 (29-91قانوف رقـ  الجزائرية، الجريدة الرسمية) في نطاقو، حيث يضبط فيو ما يمي:
لى التطور االقتصادي و الديموغرافي تحميؿ الوضع القائـ واالحتماالت الرئيسية لمتنمية بالنظر إ -

 .و االجتماعي و الثقافي لمتراب المعني
قسـ التييئة المقترح بالنظر إلى التوجييات في مجاؿ التييئة العمرانية و حماية الساحؿ و الحد  -

 مف األخطار الطبيعية و التكنولوجية.
األراضي و ذلؾ إلى مناطؽ تنظيـ وضبط القواعد العامة المطبقة عمى كؿ منطقة حسب تقسيـ  -

 يتـ تعميرىا حسب األولوية عمى النحو التالي:
 يشمؿ ىذا القطاع عمى كؿ األراضي التي تشغميا بنايات متجمعة و كذا القطاع المعمر :

 المساحات الفاصمة بيف ىذه البنايات، كالمساحات الخضراء و الحدائؽ و الغابات الحضرية. 
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 :عمى األراضي المبرمجة لمتعمير عمى األمديف القصير و  يشمؿ القطاع المبرمج لمتعمير
 المتوسط في آفاؽ عشر سنوات مع مراعاة جدوؿ األولويات.

 :يشمؿ األراضي المخصصة لمتعمير عمى المدى البعيد في آفاؽ  قطاعات التعمير المستقبمية
 األمر ب:سنة، و يتعمؽ  20سنة و االستثناءات المتعمقة بالتعمير غير المتوقع خبلؿ  20
 تجديد، تعويض و توسيع المباني المفيدة لبلستعماؿ الفبلحي. -    
البناءات و المنشآت البلزمة لمتجييزات الجماعية و إنجاز العمميات ذات المصمحة  -    

 الوطنية.
  تشمؿ األراضي غير القابمة لمتعمير مع إمكانية وجود حقوؽ  قابمة لمتعمير:الالقطاعات غير

 ة أف تكوف محددة بدقة و بنسب تتبلءـ مع االقتصاد العاـ ليذه المناطؽ .البناء شريط
تنظيـ وتحديد القواعد المطبقة بالنسبة لكؿ منطقة مشمولة بإعداد المخطط التوجييي لمتييئة و  -

 التعمير و في ىذا الصدد البد اف يحدد ىذا التنظيـ ما يأتي:
 مع الحدود العمرانية القائمة و  ي تدخؿ فييا مخططات شغؿ األراضيتالمساحات ال

 مساحات المناطؽ المطموب حمايتيا .
   . تحديد مواقع التجييزات الكبرى و المنشآت األساسية و الخدمات و األعماؿ و نوعيا 
   مساحة حماية المناطؽ واألراضي المعرضة لؤلخطار التكنولوجية المتمثمة في المؤسسات

لمنشآت الكيماوية و البتروكيماوية و قنوات نقؿ و المنشآت األساسية، السيما منيا ا
 المحروقات و الغاز و الخطوط الناقمة لمطاقة .

  .األخطار الكبرى المبينة في المخطط العاـ لموقاية و المخططات الخاصة لمتدخؿ 
  كما يراعى االنسجاـ المطمؽ وعدـ التضارب بيف كؿ مف مخطط شغؿ األراض والمخطط

تعمير باعتبارىما وسيمتاف مكممتاف لبعضيما البعض في مجاؿ التييئة التوجييي لمتييئة وال
 العمرانية، وال يمكف ألحدىما أف يستغني عف اآلخر.

ومف خبلؿ الوقوؼ عمى امكانيات بمدية بسكرة في جميع القطاعات، وثـ تحميؿ الوضعية 
ا في إنجاز المخططات الحالية و التوصؿ إلى جممة المشاكؿ و اإلحتياجات التي تـ اإلعتماد عميي

 :المرحمة الثانية التي تمخصت في النقاط التالية 
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  تقييـ منظور التطور و التنمية و النمو البشري و تقدير اإلحتياجات الضرورية و البلزمة
 مف سكف وتجييزات.

  تقديـ الطرؽ و الحموؿ المناسبة لكيفية تطوير و تنظيـ المجاؿ العمراني لمبمديات التجمع
ـ( في المدى القريب، المتوسط و البعيد عمى مستوى مركز بمدية بسكرة بصفة )اإلقمي

 خاصة.
  توزيع و شغؿ األراضي حسب المتطمبات و اإلحتياجات البلزمة لكؿ مدى عمى حدى

بمساحات محددة و متناسبة مف أجؿ الحفاظ عمى التوازف العمراني داخؿ البمدية بيف 
 ) فبلحية ، صناعية ...( .المناطؽ العمرانية والمناطؽ األخرى 

المجاؿ العمراني لمتجمعات و األقطاب الحضرية و آفاؽ توسعيا يعتمد عمى نظره شاممة ف
التواصؿ لمتوسع ، سيعرؼ 2018قطاع التعمير لممدى المتوسط ف ،لتكويف مدينة كبيرة بحجـ جيوي

مناطؽ التوسع لممدى ف ،العمراني بطريقة آلية و حتمية كما سبؽ عمى مستوى االتجاىات السابقة
المتوسط محددة بطريؽ بالجية الشمالية الشرقية والجية الشمالية الغربية إضافة إلى الجية الغربية 

( مقابؿ حي سيدي غزاؿ، بمساحة 03بمحاذاة السكة الحديدية الجديدة، شرؽ الطريؽ الوطني رقـ )
 (67ص  ،2113،بمزرؽ فاطمة الزىراء )ىكتار. 710,52تقدر بػ 
بيف نوعيف مف أقطاب النمّو  في نظريتو "Louis Davinلويس دافين  " هميز  ما اىذو 

  (32، ص1980،محمود الكردي ):ىما
ويعرؼ بأّنو يتكوف مف مجموعة مف الوحدات  :Active poleقطب النمو الفعاؿ )النشط(  أ/ 

لفعؿ الناجمة عما االقتصادّية التي تمارس تأثيرتيا في المناطؽ المجاورة، مف خبلؿ سمسمة ردود ا
 لوجي.و أصاب المنطقة التي ظير بيا مف تطور تكن

ويمكف التعرؼ عميو بصفة خاّصة في المناطؽ التي : potentiel poleقطب النمو الكامف  /ب
 فييا التصنيع وأصبح ىناؾ إمكانّية، أو احتماؿ لظيور ذلؾ القطب وممارسة تأثيراتو.  استحدث

البحث  طب النمّو مف الطور الكامف إلى الطور النشط محّددةوتبقى الخطوة األساس لتمويؿ ق
 عف أولويات ىذا القطب الكامف أو أفضمياتو مف حيث نوعّية الصناعات البلزمة لو.

        



 الفصل السادس

 نتائج الدراسة

 

369 

 

 مستدامة بمدينة بسكرة : تنمية نحقق أنيمكن  التييئة والتعمير أدوات (:36دول رقم)ج
 %النسب المئوية  تكرارات االجابات
 % 51,43 18 ت في مختمؼ االدوات  بما يتماشى مع التنمية المستدامةتعديبل

تنظيـ وتوزيع ما يمكف لتحقيؽ التوازف واالنسجاـ لممجاؿ 
 ولتطوير كؿ القطاعات مستقببل

13 37,14 % 

التنسيؽ بيف مختمؼ المتدخميف والفاعميف لتحقيؽ التنمية 
 بالمدينة

4 11,43 % 

 % 100 35 المجموع
مف اإلجابات يروف أنو   % 51,43مف المبحوثيف بنسبة  18/35ىذا الجدوؿ تبيف بأف  مف خبلؿ
مستدامة بمدينة بسكرة  وذلؾ مف خبلؿ  تنمية نحقؽ التييئة والتعمير أف أدوات خبلؿ يمكف مف

منيـ  13/35تعديبلت في مختمؼ االدوات بما يتماشى مع السياسة الوطنية لمتنمية المستدامة، أما 
تنظيـ وتوزيع ما ىو موجود مف وعاء عقاري لتحقيؽ التوازف يؤكدوف أنو يمكف  % 37,14بنسبة 

منيـ يروف أنو يجب  4/35واالنسجاـ لممجاؿ الحضري ولتطوير كؿ القطاعات مستقببل ، أما 
 .% 11,43التنسيؽ بيف مختمؼ المتدخميف والفاعميف لتحقيؽ التنمية الحضرية بالمدينة بنسبة 

ط التوجييي لمتييئة والتعمير ييدؼ إلى قياـ تخطيط عمراني منسجـ، وأف حيث أف المخط
مخطط شغؿ األراضي ينطمؽ مف ىذا المخطط التوجييي، والذي يصبح مرجعا حقيقيا آلفاؽ تطور 
المخطط التوجييي لممجاؿ العمراني والحضري لمبمدية كوسيمة منسجمة لمعقبلنية والترشيد الستخداـ 

فقد سنت الجزائر عدة قوانيف تنظيـ وتخطيط مدنيا، ومنيا ما جاء بو قانوف  المجاؿ الحضري بيا.
بأىداؼ مف شأنيا  (16-16قـ القانوف ر  الجريدة الرسمية الجزائرية،)(06-06التوجييي المدينة )

أف تعطي وجيا آخر لممدينة قد يوصميا الى مصاؼ المدف العالمية ، إال أنو يحتاج الى السير 
 روج بالمدف الجزائرية إلى بر األماف و الرفاىية.عمى تطبيقو لمخ

ولذلؾ يجب وضع إطار تشريعي منسجـ يضمف ترقية المدينة ويكرس ىذا بمبدأ التشاور 
والتكامؿ في إعداد االستراتيجيات المتعمقة بسياسة تخطيط المدينة واإلسياـ في إنجاحيا وترقية 

ومتابعة كافة النشاطات المتعمقة بسياسة المدينة مع التنمية المستدامة، وذلؾ بتجسيد مياـ المراقبة 
والعمؿ والتضامف، وتعزيز حضور الدولة وتطبيؽ  التركيز عمى الخدمة العمومية والشفافية،
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لتسيير تخطيط المدينة وتحديد صبلحيات الفاعميف ويجب تحديد إطار مؤسساتي وتنظيمي  ،القانوف
ت في المناطؽ الحضرية، وبمراقبة توسع المدف ودورىـ، وذلؾ مف أجؿ التقميؿ مف االختبلال

التعاقد والشراكة وتنويع مصادر التمويؿ  واعتماد قواعد التسيير والتدخؿ واالستشارة القائمة عمى
مدينة المستدامة  تنمية نحقؽ التييئة والتعمير أف أدوات خبلؿ يمكف مف ،لمتنمية المستدامة لممدينة

الديناميكية الحضرية بما يتماشى مع  والمخططات االدوات وذلؾ مف خبلؿ تعديبلت في مختمؼ
تنظيـ وتوزيع ما ىو موجود مف وعاء أنو يمكف لسياسة الوطنية لمتنمية المستدامة، لممدف، وكذا ا

التنسيؽ بيف ب عقاري لتحقيؽ التوازف واالنسجاـ لممجاؿ الحضري ولتطوير كؿ القطاعات مستقببل ،
 .لتحقيؽ التنمية الحضرية بالمدينةمختمؼ المتدخميف والفاعميف 

المستقبمييف،  نستخمص أف التخطيط الحضري يمبي احتياجات السكاف الحالييف، و كذلؾ
التسيير  لؤلىداؼ التي تبنيناىا عند إنشائيا، وعميو فالمطموب أف يكوف تسيير لتخطيط المدينة وفقا

الحضرييف تربطيما  طيط و التسييرالحضري المستداـ ضرورة بيئية و حتمية اقتصادية، وألف التخ
المعموماتية، التي وضعت بيف  عبلقات معقدة األمر الذي بدأ يظير بجبلء مع الثورة التكنولوجية و

فائقة الدقة سمحت بتحديد المشاكؿ  أيدي المخططيف و المسيريف عمى حد سواء ؛ وسائؿ تقنية
 لتدخؿ لحميا.تسييؿ ا التي تعاني منيا المدف بدقة متناىية و بالتالي
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 تنسيق بين مختمف المتدخمين عمى المستوى المحمي بالمدينة : (:37دول رقم)ج
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 %70 14 نعـ
اشراؾ المصالح والييئات وفؽ قوانيف إعداد 

 المخططات
8 57,14 % 

 % 42,86 6 وعيشكمي اكثر منو موض
 % 100 14 المجموع   

 %15 3 أحيانا
منح الرخص لممشاريع وتحديد مسارات 

 الشبكات فقط
3 100 % 

 % 100 3 المجموع

 % 15 3 ال
وثيقة قانونية نيائية ال يوجد سند قانوني 

 تدعو إلى مراجعتيا 
3 100 % 

 % 100 3 المجموع
المجموع 

 الكمي
20 100 %  20 100 % 

مف مجتمع البحث  14/20ف خبلؿ اإلجابات التي تحصمنا عمييا مف طرؼ المبحوثيف، تبيف أف م
، وذلؾ  %70ىناؾ تنسيؽ بيف مختمؼ المتدخميف عمى المستوى المحمي بالمدينة بنسبة تقر أف 

منيـ بإشراؾ المصالح والييئات وفؽ قوانيف إعداد  % 57,14مف خبلؿ إجابة ما نسبتو 
منيـ يروف أنو أمر شكمي اكثر منو موضوعي، حيث تعد  % 42,86سبة المخططات، أما ن

النصوص القانونية في حد ذاتيا تمثؿ قاعدة سميمة إلنشاء نسيج عمراني داخؿ المدينة الواحدة 
يشكؿ إطارا لمحياة العصرية ويمنع االختبلالت الكبيرة؛ غير أف الممارسات كما ىي مطبقة في 

 كؿ المتراكمة في المجاؿ العمراني وتزيد في تفاقميا .الواقع تمثؿ أساس كؿ المشا
يروف أنو ىناؾ أحيانا تنسيؽ بيف مختمؼ المتدخميف عمى  %15مف المبحوثيف بنسبة  3/20أما 

المستوى المحمي بالمدينة مف خبلؿ منح الرخص لممشاريع وتحديد مسارات الشبكات فقط ، ونفس 
ؽ بيف مختمؼ المتدخميف عمى المستوى المحمي منيـ يروف أنو ال يوجد تنسي %15القيمة  
 بالمدينة.
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حيث أف احتياجات السكاف عديدة منيا مثبل الحاجة المتزايدة إلى السكف االجتماعي تتطمب 
قياـ سياسة لممدينة، سياسة شمولية تسمح بالتطور االجتماعي، غير أف مصالح الفئات واألفراد 
والجماعات وحتى داخؿ أجيزة السمطة المحمية ليست دائما واحدة، فكثرا ما تكوف مجاال لصراعات 

لنفوذ، نظرا ألىمية المجاؿ الحضري أو الموقع الحضري مف حيث قيمتو االقتصادية، ووجود نفوذ ا
وتراتب كبيريف في المدينة، قد يؤدي التغيير والتحديث إلى إحداث اختبلالت لبعض المصالح؛ مما 

ثر يجعؿ الصراع كبيرا بيف األطراؼ الفاعمة في التنفيذ تضع مصالحيا ىي األولى؛ وذلؾ قد يؤ 
سمبا عمى تطور المدينة ونمو التوسع فييا، بؿ وقد يعرقمو تماما لذلؾ تقـو السمطة اإلدارية ممثمة 
في الوالي باعتباره المسؤوؿ األولى عمى الجياز التنفيذي عمى مستوى تراب الوالية بحؽ التحفظ أو 

زوف ىذا الحؽ عدـ المصادقة عمى بعض القرارات، وفي ىذا الصدد الكثير مف الوالة قد يتجاو 
بإصدار قرارات أو لوائح تنظيمية محمية، وحتى بإرساؿ برقيات بتوقيؼ بعض المشاريع أو تحويميا 
حفاظا عمى الجيوب البيضاء داخؿ النسيج العمراني، والحفاظ عمييا كاحتياطات عقارية؛ بؿ 

 ا.والتصرؼ فييا أحيانا، وىنا يتعمؽ األمر بوقائع فعمية غير منصوص عمييا قانوني
 شكاؿ ىنا:ويكمف اإل

الجماعات المحمية )البمديات( في الجزائر تممؾ اإلمكانيات البشرية الُكفأة التي يمكنيا أف  ىؿ-
 ُتشرؼ عمى إنجاز وتطبيؽ واحتراـ مخططات التييئة والتعمير، واستخداـ شغؿ األرض؟ 

رانية، بأنيا ليست وكيؼ نغير النظرة الضيقة عمى مستوى البمديات ُتجاه ىذه المخططات العم-
وثائؽ كباقي وثائؽ الحالة المدنية األخرى، تقدـ لموصايا عمى المستوى المحمي والمركزي كباقي 
اإلجراءات اإلدارية األخرى كوسيمة لتبرير الغياب، ثـ يتـ نسيانيا في المجاؿ التطبيقي؛ بؿ ىي 

اإلجباري ىو مسؤولية إدارية برامج عمؿ تقنية يجب أف ُتحَتَرـ وُتطَبؽ ميدانيا، وأف تطبيقيا 
نسانية متكاممة؟ .  وعمرانية وا 

وىؿ المجالس البمدية والمندوبيات التنفيذية البمدية بتركيباتيا البشرية ولجانيا المختمفة التي ُأنشئت -
لتسيير البمديات والمراكز العمرانية مف جراء القوانيف البمدية قادرة عمى مواجية وتبني اإلصبلحات 

في مجاؿ التييئة والتعمير، وتسيير المدف في نظاـ اقتصادي حر دعائمو األساسية: الجديدة 
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المنافسة وتحرير المعامبلت العقارية، وحرية الرأي والتعددية السياسية والحركات الجمعوية 
 المستقمة، ومختمؼ السياسات الديمقراطية؟ 

 
 من ىم المتدخمين المحميين :    (:38دول رقم)ج

 %النسب المئوية  راراتتك االجابات
 % 50 20 ىيئات رسمية

 %20 8 ىيئات مختصة
 %17,5 7 المنتخبيف والمجتمع المدني

 % 12,5 5 بعض الميندسيف والتقنييف والخبراء
 % 100 40 المجموع

 50مف مجتمع البحث أي ما نسبتو  20/40تبيف أف مف ىـ المتدخميف المحمييف في سؤالنا حوؿ 
 7/40يروف أنيـ ىيئات مختصة، أما   %20 منيـ بنسبة 8/40ىيئات رسمية، ويؤكدوف أنيا  %

 % 12,5منيـ بنسبة  5/40يقروف أنيـ المنتخبيف والمجتمع المدني، أما   %17,5منيـ بنسبة 
 يروف أنيـ بعض الميندسيف والتقنييف والخبراء.     

دية ولمصالح العمراف عمى فالقانوف الجزائري يعطي صبلحيات كبيرة لممجالس الشعبية البم
مستوى البمدية التي تعمؿ بالتنسيؽ مع مديرية البناء والعمراف عمى المستوى الوالئي خاصة فيما 
يتعمؽ بالتجييزات الجماعية التي تندرج ضمف برامج التنمية القطاعية؛ أي أف رقابتيا تتـ عمى 

ى المديرية المحمية المختصة مستوى القطاع الوزاري المعني الذي يفوض جزء مف صبلحياتو إل
التي تعمؿ مع المصالح المعنية عمى مستوى المصالح التابعة لمدائرة اإلقميمية بالنسبة لمبمديات 

 (156ص ،2010، عقاقبة عبد العزيز) التابعة ليا.
كما أف المنتخبيف المحمييف يساىموف عمى مستوى المجالس الشعبية البمدية حتى يتحكموا في 

ضرية لممدينة التي يشرفوف عمى تسيير مصالحيا، وقد أعطى قانوف البمدية الصبلحيات التنمية الح
الكافية والبلزمة لقياـ المجمس الشعبي البمدي بإنجاز عمميات تييئة حضرية منسجمة، وىناؾ بعض 
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الرسـو التي تشكؿ مصدر دخؿ ىاـ لميزانية البمديات المتوسطة الكبيرة إلعطاء إطار حياة أفضؿ 
 ينة.لممد

 العقار في التدخؿ أعماؿ لكؿ المرجعية الوثيقة كونو في التوجييي المخطط فتكمف أىمية
 إنشاءه فإف وبذلؾ البمدية، تراب عمى المقسـ لمعقارات وىو العقارية االحتياجات البمدي، ويحدد

 غير انيالعمر  لمنمو تفاديا استعماليا طرؽ معرفة وطبيعتيا، وكذا العقارية األمبلؾ بمعرفة يسمح
 األساسية المواطنيف الحتياطات وتوفيرا البمدية، العقارية البلعقبلني لؤلمبلؾ واالستغبلؿ الشرعي
 .البمدية داخؿ

 والجيوي الوطني المخطط مراعاة والتعمير ويتوجب لمتييئة التوجييي المخطط عند إعداد
-91 قانوف رقـ ،لرسمية الجزائريةالجريدة ا):التالية المصالح يتوجب إعبلـ كذا و العمرانية، لمتييئة

29) 
 لمتجارة. الوطنية الغرفة -
 .لموالية التعمير مصمحة -
 لموالية. والري الفبلحة مصمحة -
 البريد. مصمحة -
 .والبيئة اآلثار حماية مصمحة -
 .المياه توزيع مصمحة -

أف ُتجند  ولكي يصبح مخطط التييئة والتعمير ذو فعالية قوية في المجاؿ التطبيقي ينبغي
لو التقنييف والخبراء والجماىير والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، واألحزاب السياسية عمى 
المستوى المحمي خبلؿ عممية اإلعداد كمناقشة المشاريع والبرامج التييئة المقترحة، وكذلؾ بعد 

مخطط التوجييي المصادقة وأثناء الشروع في عممية التنفيذ، ألف تحسيس السكاف بمدى أىمية ال
شراكيـ في اتخاذ القرار في ىذا المجاؿ يمكف أف يمعب دورا كبيرا في إنجاحو  لمتييئة والتعمير وا 

 وتسييؿ عممية تنفيذه.
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  /مشروعات لضماف استدامة البيئية العمرانية بعيف االعتبار األبعاد األدوات تأخذ 
 : بالمدينة التنمية

 
ظيور المشكالت  المدينة إلىاريع التنموية المنجزة بمختمف المش ةساىمم (:39دول رقم)ج

 البيئية: 
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 %70 14 نعـ
 % 57,14 8 تواجد الوحدات الصناعية داخؿ النسيج العمراني

ال توجد دراسات جدية تخص البعد البيئي 
 لممشروعات

6 42,86 % 

 % 100 14 لمجموعا   

 % 30 6 ال
 % 100 6 دراسة التأثير البيئي لممشروعات

 % 100 6 المجموع
المجموع 

 الكمي
20 100 %  20 100 % 

منيـ يروف أف المشاريع التنموية المنجزة بالمدينة تساىـ  14/20مف خبلؿ أجوبة المبحوثيف سجمنا 
 منيـ يروف بتواجد % 57,14جابة ، مف خبلؿ ا%70في ظيور المشكبلت البيئية بنسبة 

منيـ يقروف بأنو ال توجد دراسات جدية  % 42,86الوحدات الصناعية داخؿ النسيج العمراني، اما 
، %30مف المبحوثيف يروف العكس بنسبة  6/20أما تخص البعد البيئي لممشروعات بالمدينة، 

ؿ ويزيد مف تدىور الوضع في حيث تعمؿ المشاريع المنجزة في ظيور المشاكؿ البيئية مما يعرق
 .دراسة التأثير البيئي لممشروعات بالمدينةالمدينة، مف خبلؿ غياب ونقص 

و إف معرفتنا لمعبلقات ما بيف االنساف و الموارد الطبيعية وخططو التنموية، جعمتنا مدركيف  
واألخبلقية فإف أكثر مف أي وقت مضى أف التنمية ما لـ تسترشد باالعتبارات البيئية واالجتماعية 

نتائج التنمية ستكوف غير مرغوبة و قد تفشؿ تماما، إف التنمية غير القابمة لبلستمرار تعمؿ عمى 
تفاقـ المشاكؿ البيئية الموجودة حاليا، و يتعيف عمينا جميعا أف نفيـ حقيقة محدودية الموارد و 

 تؤدي إلى استباحة الموارد قدرات النظـ البيئية الطبيعية عمى التحمؿ، وعمينا أف نضع خططا ال
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وكذا تطوير وترقية ثقافة الوقاية مف األخطار  ،(125، ص1998 نعمة اهلل عنيسي،)الطبيعية
البيئية  وتسيير الكوارث مف خبلؿ تفعيؿ ميكانيزمات اإلعبلـ واالتصاؿ والتكويف بما يضمف 

البيئة مع تحديد األدوار مبلءمتيا وفعاليتيا وقدرتيا عمى مواجية حاالت األزمة التي تشيدىا 
 والمسؤوليات.

بصورة مباشرة أو غير  تسيـ الوحدات الصناعية داخؿ النسيج العمراني بتواجدوبذلؾ فإف 
بأنو ال توجد دراسات جدية تخص البعد البيئي كما  ، بالمدينةفي ظيور المشكبلت البيئية  مباشرة 

ا يعرقؿ ويزيد مف تدىور الوضع في مم ،أو حتى مراقبة تمؾ الدراسات لممشروعات بالمدينة
 .دراسة التأثير البيئي لممشروعات بالمدينةمف خبلؿ غياب ونقص وذلؾ  المدينة، 

 
 مختمف المخططات العمرانية الطابع البيئي لممشروعات:  ةاراعم (:40دول رقم)ج

 %النسب المئوية  تكرارات االجابات
 % 60 12  نعـ
 % 40 8 ال

 % 100 20 المجموع
منيـ يروف أف المخططات العمرانية بالمدينة راعت  12/20مف خبلؿ أجوبة المبحوثيف سجمنا 

، حيث %40مف المبحوثيف يروف العكس بنسبة  8/20، أما  %60الطابع البيئي لممشاريع بنسبة 
لـ تراع المخططات المنجزة الطابع البيئي مما يعرقؿ ويزيد مف تدىور الوضع في المدينة، حيث 

أنو يتـ دراسة التأثير والتقييـ األثر البيئي لمشروعات التنمية، والتي تعني في } السيد)ط،أ( : يؤكد
مجمميا دراسات تتناوؿ تأثير اآلثار السمبية الضارة المتوقعة نتيجة لتنفيذ المشروعات التنموية 

رشي مقابمة مع السيد: )ط) {بمختمؼ أنواعيا، ووضع مجموعة مف البدائؿ البلزمة لحميا 
ومما يؤكد اآلف أف الدولة والسمطات المحمية تقـو و بصورة عامة بطمب  ،(2014-4-29،احمد(

إجراء تحميبلت لمتأثيرات عمى البيئة لممشاريع واالنجازات التنموية والمنشآت الثابتة وبرامج البناء 
 والتييئة لممدينة. 
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ديثة وعمى ضوابط قانونية، فممتعمير دورا رائدا في إنشاء بيئة مشيدة عمى أسس عممية ح
الجريدة )(10-03تفػاديا لؤلخطاء البيئة و العمرانية العشوائية القديمة، فقد فأدرجيا القانوف رقـ)

في الفصؿ الخامس دراسة مدى تأثير  (28-15، المواد:10-03 القانوف رقـ ،الرسمية الجزائرية
ع أنواعو وذلؾ لمعرفة جميع األضرار الذي يجب اتخاذه في كؿ المشاريع االقتصادية بجمي

االنعكاسات والنتائج المترتبة عف ىذه المشاريع و معرفة مدى تأثيرىا عمى البيئة وتوازنيا مف جية 
 وعمى السكاف مف جية أخرى.

و لذا يجب عمى الييئات المكمفة بدراسة مدى ىذا التأثير اتخاذ القرار بالرفض أو الموافقة 
أف أغمب ىذه الدراسات غير الجيات المختصة، وما نبلحظ عف طريؽ رخص أو قرار صادر مف 

نزيية ال تقـو عمى أسس سميمة، ووفؽ المراحؿ المذكورة إذ في كثير مف األحياف تأتي ىذه 
المكاتب بدراسة مشابية و تنسب لمنطقة معينة مع تغيير اسـ المنطقة و عدد سكانيا لتتطابؽ مع 

لمتابعة و المراقبة الجادة يحدث ىذا، و إف بذؿ جيد و المنطقة، أماـ صاحب المشروع في غياب ا
تمت الدراسة وفؽ خصائص المنطقة و المراحؿ المنصوص عمييا و إف كاف ىذا نادرا، فحيف ينفذ 
في الواقع يرفضو المجتمع ألنو ال يوافؽ خصوصيتو و حاجاتو، و غالبا ما يتـ بسرعة خوفا مف 

لبصير عبد  :مع تمقاببل) أرض شاغرة بدوف دراستياذىاب المشروع فينجز بدوف دراسة و فوؽ 
، فإذا حدث أي مشكؿ أيف ستذىب ( 22/14/2114 -عميوات ابراىيـ ،27/14/2114 -الوىاب

 فأيف المخطط و المسير و المنفذ ؟؟ ؟ األمواؿ التي صرفت لبناء المشروع ما
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شاريع التنموية عمى أرضية توجد ىوة بين التخطيط والتنفيذ والتسيير لمم (:41دول رقم)ج
  :الواقع
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 %80 16 نعـ

 % 37,5 6 ضعؼ التنسيؽ بيف المتدخميف في كافة القطاعات
عدـ التحكـ في النمو السكاني و التوسعات غير 

 المتوقعة
6 37,5 % 

 % 25 4 المشاريع القديمة والجديدة عدـ انسجاـ وتناسؽ بيف
 % 100 16 المجموع   

 % 20 4 ال
عدـ وعي المواطف و درايتو الكافية بكؿ تحوؿ 

 داخؿ المركز الحضري
4 100 % 

 % 100 4 المجموع
المجموع 

 الكمي
20 100 %  20 100 % 

مف مجتمع البحث  16/20مف خبلؿ اإلجابات التي تحصمنا عمييا مف طرؼ المبحوثيف، تبيف أف 
بيف التخطيط والتنفيذ والتسيير لممشاريع التنموية عمى أرضية الواقع تقر أنو توجد ىوة  %80بنسبة 

ضعؼ التنسيؽ بيف المتدخميف في كافة القطاعات، وكذا عدـ التحكـ في النمو تتمحور حوؿ ، 
منيـ يروف عدـ  % 25، أما ما نسبتو % 37,5السكاني و التوسعات غير المتوقعة بنفس النسبة 

مركزية القرارات و احتكار السمطة مف  انسجاـ وتناسؽ بيف المشاريع القديمة والجديدة، وكذلؾ
طرؼ جيات معينة، وفي حيف نجد أف كؿ القرارات متمركزة في يد فئة معينة ما يؤدي إلى عرقمة 

مف المبحوثيف تقر  4/20 السيرورة الطبيعية لممشاريع مف تخطيط وتسيير وتنفيذ بالمدينة... ، أما
ويروف أف  % 20أنو ال توجد ىوة بيف التخطيط والتنفيذ والتسيير لممشاريع التنموية وقدرت بنسبة 

 .عدـ وعي المواطف و درايتو الكافية بكؿ تحوؿ داخؿ المركز الحضريالمشكؿ يكمف في 
حجاميا، فإف تعرفيا المدف بمختمؼ أ في وسط ىذا الزخـ مف التحوالت والتراكمات التي

تعقيدا، وفي نفس الوقت األكثر حيوية، و  الجانب التخطيطي لممدينة يبقى يشكؿ الجانب األكثر
 .ىو األساس إلشكالية التطور المستديـ



 الفصل السادس

 نتائج الدراسة

 

379 

 

فقد أصبحت المدف حاليا عمى درجة كبيرة مف التعقيد و البلتجانس، والتخصص وتقسيـ 
وحيد كما ىو الحاؿ بمدينة  ادة حوؿ قطبواالنفصاؿ المكاني، واالجتماعي، تتمركز ع العمؿ،

 بسكرة، وأف التنطيؽ أوجد تخصصات مبالغ فييا مف مناطؽ صناعية، سكنية، وتجارية، وصارت
 المدينة تعيش في قطاعات منفصمة: مف جية أحياء سكنية مخططة، ومف جية أخرى أحياء

أشكالو، انعداـ  التموث بكؿشعبية فقيرة يمكف أف نصفيا بالمريضة، حيث تمتاز بعدـ االستقرار، 
مراكز المدف ومتناثرة في  األمف، انتشارا في العنؼ الحضري، كما أوجدت نسج عمرانية مكثفة في

 ....المجاور الضواحي، قميؿ مف العمارات التي بنيت بشكؿ منسجـ مع محيطيا
شكؿ مف الواسعة صارت ت جؿ مدننا تعرؼ حاليا تمددا ىائبل، حيث أف الكثير مف األحياء  

 الشعبية، الفوضوية تحكـ السمطات العمومية )األحياء عدـ قبؿ السكاف أنفسيـ، عمى جانب
  .المحكـ القصديرية( أوجدت وضعية بعيدة عف مفيـو التسيير اليادؼ، أو التنظيـو ،

وبالتالي ، تضيؽ النسيج العمراني يتمدد ويتسع ويتحوؿ، بينما األراضي الحضرية الضرورية
توفيره، وأصبحنا نشعر وكأف مدننا  يف وتيرة التييئة العمرانية، وما ينبغي عمى المدينةظيور ىوة ب

جديد، ومع متغيرات عالمية ومحمية مفروضة، فإف  تتطور بوتيرة تفوؽ قدراتنا، لذا ونحف في عصر
 . مسير المدينة مطالب بالتأقمـ معيا

و خاصة إذا كانت ىذه الفئة بعيدة  وىذا لف يخدـ تنمية وتطوير المدينة بقدر ما تثبط عمميا
تماما عف مجاؿ التسيير والتخطيط و غير كفؤة بقدر عاؿ يسمح ليا تولي ىذه الوظيفة و اإلشراؼ 
عمييا، وكذا نقص الوعي لدى المواطنيف بطريقة المشاركة و المساىمة في ىذه اآللية لمتنفيذ ، ألف 

وما تصبو لو مف  -المدينة-ؿ المجاؿ الحضريعدـ وعي المواطف و درايتو الكافية بكؿ تحوؿ داخ
 خبلؿ المشاريع التنموية المنجزة عمى أرضيتيا، فإنو لف يخدميا بؿ سوؼ يشوىيا.
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تكفل المؤسسات الرسمية بميمات التالية دون المساس بالجانب البيئي  (:42دول رقم)ج
 لممدينة:

 %النسب المئوية  تكرارات االجابات
 % 16,67 5 تنموية  تخطيط المشاريع ال

 %16,66 5 إدارة المشاريع التنموية
 % 13,33 4 مراقبة المشاريع التنموية

 % 53,33 16 كميا معا
 % 100 30 المجموع

يقروف أف  % 53,33مف االجابات بنسبة  16/30مف خبلؿ قراءتنا لمجدوؿ يتضح لنا أف 
دارة ومراقبة المشاريع التنموية دوف المساس بالجانب  المؤسسات الرسمية تتكفؿ بميمات تخطيط وا 

دارة  5/30البيئي لممدينة، أما  مف المبحوثيف يروف أف المؤسسات الرسمية تتكفؿ بتخطيط وا 
منيـ يروف أف ىذا التكفؿ يكمف في المراقبة في  4/30، أما % 16,66المشاريع التنموية بنسبة 
حمية دورا ىاما و فعاال في مجاؿ التوسع فتمعب الجماعات الم  ،% 13,33انجاز المشاريع بنسبة 

 العمراني و التييئة العمرانية، حفاظا عمى إقميميا وعمى بيئة سميمة.
فقد عرفت مدينة بسكرة عدة مراحؿ لنموىا و مف خبلليا مرت بعدة تجارب تنموية كاف ليا 

ارب لـ تساىـ بشكؿ أثرىا الكبير عمى سيرورة التوسع و التوزيع العمراني و البشري ، لكف ىذه التج
إيجابي في تنمية المدينة بؿ زادت مف تفاقـ الوضع، بالرغـ مف كؿ اإلمكانيات التي جندت مف 
أجؿ ذلؾ، والتي لـ يتـ حسف استغبلليا و استثمارىا، خاصة منيا اإلمكانيات البشرية و كذا 

العودة إلى رد اإلمكانيات الطبيعية التي تزخر بيا المنطقة، لذلؾ أصبح مف الضروري اآلف 
االعتبار ليذا الطرؼ الفعاؿ، مف خبلؿ االعتماد عمى الفئة المختصة واإلطارات ذات الكفاءة 
العالية في تسيير و تنظيـ المدينة و كافة ىياكميا، باإلضافة إلى االستغبلؿ األمثؿ واألفضؿ ليذا 

، ب /: ؼةبمة مع السيدمقا)المورد و الموارد األخرى، مع شرط آخر في نفس السياؽ وىو التوعية
، وىذا لدى الجيات المسؤولة عف حماية البيئة، سواء المواطف أو اإلدارة، و (13/2114/ 25
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تنظيـ عمؿ وتدخؿ كؿ جية حسب اختصاصيا و حسب مركزىا، مف أجؿ تنظيـ أوجو النشاطات 
 المختمفة وفي كافة القطاعات و عمى كافة المستويات.

التخطيط والتنسيؽ يؤدي إلى التزايد المستمر لممشاكؿ التي إف التجربة توضح أف انعداـ 
يعانييا المجتمع وتراكميا، ويسبب انخفاض وتراجع معدؿ كفاية عناصر اإلنتاج وتقديـ الخدمات 
دراؾ ىذه  فيو، بمعنى أف كؿ عنصر منيا تتناقص الصبلحية القصوى لتحقيؽ الغرض منو، وا 

تخطيط واالىتماـ بدراساتو لضماف تحسيف ورفع مستوى الحقيقة ىو في الواقع إدراؾ لضرورة ال
المعيشة والعمؿ والنيوض بالمجتمع ودفع عجمة التنمية والتطور قدما، أف اإلنساف يشكؿ بيئتو 

 والبيئة بدورىا تشكؿ اإلنساف، فالناس أو السكاف يشكموف مدينتيـ ثـ تشكميـ ىي بدورىا.     
حيح لتنمية محمية فعالة و ناجحة تنطمؽ مف في ىذا الصدد سوؼ نصؿ إلى المسمؾ الص

مواردىا المحمية و تستغؿ كؿ اإلمكانيات و كؿ االختصاصات بشكؿ عقبلني و منظـ، لذا وجب 
االعتماد عمى القوى البشرية في رفع عمميات التغيير و التنمية، و االنطبلؽ مف سياسات حضرية 

تجية لتطوير و تحسيف اليياكؿ والمرافؽ محمية نابعة مف السياسة الحضرية العامة لمببلد، م
 يا المدينة لمواطنييا.والخدمات التي تقدم

 
درجة فكرة التنمية المستديمة حاضرة في أذىان مخططي ومنفذي المشاريع  (:43دول رقم)ج

 :التنموية
 %النسب المئوية  تكرارات االجابات
 % 0 0  كبيرةدرجة 

 % 65 13 درجة متوسطة
 % 35 7 درجة ضعيفة

 % 100 20 المجموع
فكرة التنمية المستديمة يؤكدوف أف  % 65بنسبة  16/20مف خبلؿ إجابات المبحوثيف نجد أف 

 35منيـ بنسبة  7/20حاضرة في أذىاف مخططي ومنفذي المشاريع التنموية بدرجة متوسطة، أما 
ية المستديمة كانت ما يروف أنيا حاضرة بدرجة ضعيفة، ىذا ما أكده المسؤوليف  بأف فكرة التنم %

بيف حاضر وغائب، و ما بيف واضح وغامض لدى المخططيف لممشاريع التنموية بمدينة بسكرة،  
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 ، غير أف ىذا ال يستثني وجود بعض الميندسيف المعمارييف الذيف لدييـ دراية حوؿ ىذا المفيـو
ديرية التعمير والبناء فعمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر محاورتنا لمميندس )ؿ.ع( أحد المسؤوليف بم

لوالية بسكرة، الذي صرح : " بأف فكرة التنمية المستديمة أبعد مف أف تختصر أف تقتصر عمى 
جياز أو ىيئة واحدة كييئة التييئة العمرانية، بؿ ىي أبعد مف ىذا، و ذلؾ لكونيا فكرة عالمية 

خص الجيؿ الحالي أو مستقبؿ تشمؿ الكؿ و أف فوائدىا تعود عمى الجميع دوف استثناء سواء فيما ي
األجياؿ القادمة فيي تشمؿ جميع القطاعات و المجاالت دوف إقصاء مع ضرورة التنسيؽ فيما 

  (27/14/2114 ،مقابمة مع لبصير عبد الوىاب)بينيـ، ىذا ىو المعنى الحقيقي لمتنمية المستديمة"
ئة العمرانية، الذي لـ يعمـ أما إذا تكممنا عف التنمية المستديمة في جياز التخطيط و التيي

عمى جميع الييئات و آليات التخطيط و التييئة العمرانية سواء عمى المستوى الوطني عامة، أو 
عمى المستوى المحمي خاصة ، مما جعؿ ىذه الفكرة حبيسة الورؽ أو بمعنى آخر لـ تخرج مف 

اإلشكالية ىنا ليست في محتوى جانبيا النظري األكاديمي المجرد الفتقادىا لعنصر التطبيؽ، لتبقى 
المخططات العمرانية في حد ذاتيا، و إنما لتباعد اليوة بيف المخطط و المنفذ عمى أرضية الواقع 

 أو بمعنى آخر سوء التنسيؽ بيف الييئات و آليات التخطيط و التنفيذ .
بسكرة و الذي  لوالية بمديرية البناء والتعميرو نفس االنطباع  شيدناه عند محاورتنا المسؤوؿ 

وجدنا لديو كًما معتبر و دراية ممموسة حوؿ مفيـو التنمية المستديمة إذ استطاع بفضؿ خبرتو أف 
يوضح  لنا عبلقة التييئة العمرانية و التنمية المستديمة بقولو " أننا ال نستطيع أف ننسب مفيـو 

ى ، كأف يتوفر مشروع التنمية المستديمة ألي مشروع يتوفر عمى عناصر أو مرافؽ دوف األخر 
عمى مساحات خضراء فقط أو قاعات المعب دوف المرافؽ األخرى كالمحبلت التجارية والمراكز 

  (31/13/2114 ، بميوز :مقابمة مع) التعميمية ومواقؼ لمسيارات...أنو قد طبؽ التنمية المستديمة"
المحافظة عمى الطبيعة  ليس في أخذىا بعيف االعتبار اىدابعأفتوفيؽ التنمية المستدامة بيف 

 حكما تمن فحسب، بؿ بتقديرىا لمجموع العبلقات المقامة بيف الطبيعة و بيف األفعاؿ البشرية كذلؾ،
التنمية المستدامة باعتبارىا مؤسسة عمى التآزر بيف اإلنساف و البيئة، األفضمية لمتكنولوجيات، و 

لممشاريع التي تضع في األولية الديمومة  أف يسمح بترقية الديمومة االجتماعيةو  ،المعارؼ والقيـ
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ىي الكؿ المتكامؿ أي أف  ياألنونظرا لطرح التنمية المستدامة بمفاىيـ مختمفة و متكاممة، ، الكبيرة
  غياب أحد العناصر أو المرافؽ سيفقد المشروع صفة تطبيقو لممعنى الحقيقي لمتنمية المستديمة.

 
التنموية المسايرة لمتنمية المستديمة عمى أرضية مدى يتم تطبيق سياسات  (:44دول رقم)ج

 الواقع العممي:
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  % 0  0   % 0  0 عالي
 % 100 0 المجموع  % 0  0 

 % 60 12 متوسط

عدـ وضوح مفيوـ التنمية المستدامة وغياب 
 تطبيقيا

8 66,67 % 

 % 33,33 4 التخطيط االستراتيجي عمى المدى البعيدغياب 
 % 100 12 المجموع

 % 40 8 ضعيؼ
 % 100 8 عدـ تكويف وتأىيؿ المسؤوليف وقمة وعييـ

 % 100 8 المجموع
المجموع 

 الكمي
20 100 %  20 100 % 

ية المسايرة يتـ تطبيؽ سياسات التنمو ، يقروف أنو %60بنسبة  12/20مف خبلؿ أجوبة المبحوثيف 
منيـ  مف خبلؿ  % 66,67لمتنمية المستديمة عمى أرضية الواقع العممي بمدى متوسط، بإجابة 

عدـ وضوح مفيـو التنمية المستدامة وغياب تطبيقيا لدى المسؤوليف، أما مف يروف ذلؾ بسبب 
نو منيـ يروف أ 8/20أما  ، % 33,33غياب التخطيط االستراتيجي عمى المدى البعيد بنسبة 

يتـ تطبيؽ سياسات التنموية المسايرة بسبب عدـ تكويف وتأىيؿ المسؤوليف وقمة وعييـ مما يؤكد أنو 
 .  % 40بنسبة  لمتنمية المستديمة عمى أرضية الواقع العممي بمدى ضعيؼ

ال يتوفر أو لـ يضع  PDAUو تبريرنا لذلؾ ىو أف ىذا المخطط العمراني لمتييئة والتعمير
المخططات يراجع كؿ ات التنمية المستديمة، و مف جية أخرى فإف ىذا النوع مف في حسبانو متطمب
ىذا يعني أف التخطيط بمدينة بسكرة سيظؿ رىينا ليذا المخطط إلى غاية نياية  عشرة سنوات، و
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، أما عف المبلحظة المباشرة لمواقع الحالي لممدينة مف خبلؿ المشاريع الجديدة و المنجزة، 2007
ا بعيدة كؿ البعد عف متطمبات التنمية المستديمة و ذلؾ لكوف أنيا تحتوي عمى العديد ما نراه أني

  (26/15/2114 -ت/ش،11/15/2114 -عثماني حساف :مع تمقاببل ):مف السمبيات مف بينيا
عدـ تكييؼ المباني خاصة بالتيوية و االكتفاء بوضع نوافذ صغيرة مطمة عمى الشوارع ، ىذه  -

غير كافية لتيوية المسكف ال سيما إذا عممنا الحقيقة الجمية فيما يخص المناخ األخيرة التي تعد 
 الحار والجاؼ لمدينة بسكرة، خاصة في فصؿ الصيؼ.

عدـ التحكـ في تثبيت النسيج الصناعي وما لذلؾ مف آثار سمبية مثؿ انتشار الغازات وتمويث  -
 الجو...

يما يخص الحديث عف اليياكؿ القاعدية ىذا فيما يخص عف الجانب المعماري لممساكف أما ف
 و المرافؽ الضرورية لممشاريع فإف الحديث يأخذ منحنى خاص إذ يمكف التكمـ عف: 

 قمة المياه الصالحة لمشرب و وجود مياه مالحة ال تصمح حتى لمسقي و الرش . -
 االفتقار لممساحات الخضراء . -
 عدـ وجود مساحات لمعب و قاعات لمتسمية . -
 ة و انعداـ المحبلت التجارية و العديد مف المرافؽ الضرورية.قم -

و نفس  عاليةلؿ في منطقة امث ىذا ما نجده في المساكف الجماعية نمط البناءات األفقية
 األمر ينطبؽ إلى حد ما عمى مشروع " البنايات الجديدة " الواقعة بالقرب مف منطقة جبؿ الكورس

، فإف مبلمحو السمبية واضحة لمعياف ال سيما فيما يخص االفتقار لممساحات  (خيؿسباؽ ال)منطقة 
 الخضراء و المرافؽ الضرورية بشتى أنواعيا ... 

أما إذا تكممنا عف أحياء بسكرة القديمة مثؿ) باب الضرب، قداشة، كرة، مجنيش...( فإننا 
تعدي عمى بساتيف النخيؿ التي كانت بال قتراؼ جريمة ال تغتفرنعجز عف حقيقة التعبير، أيف تـ ا

مساحات النخيؿ مسرحا ليا، سواء أكاف ىذا التعدي مف طرؼ المواطنيف أنفسيـ بتشييدىـ لممساكف 
و المحبلت التجارية و مشاريع أخرى ، أـ كاف ىذا التعدي مف طرؼ الدولة ذاتيا كإقامة مشاريع 

عيا الفبلحي ليحؿ محمو العمراف بنوعيو فقد بذلؾ ىذه االحياء طابتمف أجؿ المصمحة العامة، ل
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 -طرشي أحمد ،22/14/2114 -عميوات ابراىيـ :مع تمقاببل).المنظـ و غير المنظـ
29/14/2114).  

لمقوانيف وىي كؿ مخالفة في المجاؿ الحضري إذا لـ تتطابؽ وتعد كميا مخالفات عمرانية، 
الذي يحدث نتيجة لعدـ إمكانية الحصوؿ عمى رخصة بناء والمخالفات التي  المتعمقة بالعمراف

ؿ األسباب تحدث رغـ وجود الرخصة، ولذلؾ يجب متابعة ومراقبة المخالفات العمرانية بتحمي
والعوامؿ التي تؤدى إلى مخالفات البناء التنظيمية مثؿ عوامؿ اقتصادية اجتماعيو وسياسية، 
وعوامؿ أخرى ليا عبلقة بالتشريعات وسموكيات المواطنيف. ثـ تعرج عمى آثار المخالفات 

 عمى البيئة العمرانية مثؿ اآلثار الصحية والبيئية مف حيث شروط السكف الصحي التنظيمية
 والخصوصية والتعديات عمى الشوارع واآلثار االجتماعية وتأثيرىا عمى الطابع المعماري والعمراني.

 
أىمية عممية تقييم التأثيرات البيئية في المخططات التنموية إلقامة و تنفيذ  (:27رقم) ابو جال

 المشاريع المختمفة:
وآليات قانونية مف شأنيا أجمع أفراد مجتمع البحث بضرورة العمؿ عمى إيجاد صيغ عممية 

حماية البيئة مف التموث، باعتبار أف قضية البيئة ترتبط بأىـ حقوؽ اإلنساف قاطبة والمتمثؿ في 
الحياة مف خبلؿ المحافظة عمى صحة اإلنساف في بيئة نظيفة، حيث تعد عممية تقييـ التأثيرات 

عمى أرض  المختمفة، حيث  نجد البيئية أىمية في المخططات التنموية إلقامة و تنفيذ المشاريع
ة عانالصببعض المشاريع نمحظ إىماؿ الطابع الزراعي الواحاتي لممدينة، الواقع انو عند إنشاء 

التي جاءت عمى حساب احتياجات األفراد، والمباني التي جاءت عمى حساب البيئة، كما تأثرت 
السياسة التنموية لمجاليا  بيا أيضا ىوية المدينة و خصوصيتيا الجغرافية التي لـ تراعييا

خصوصيتيا و يبيف التبايف الواضح بيف ناس  عفالحضري، فجاء نمط عمرانيا ىجيف ال يعبر 
   .(48)تممؾ و أخرى ال تممؾ في فسيفساء بيف أحياء شعبية و أخرى راقية عمارات و بناء أرضي...

ة، فإنيا لـ تستغؿ لحد و رغـ ما تزخر بو المنطقة مف إمكانات طبيعية و مادية و كذا بشري
اآلف بالرغـ مف الدور الذي قد تمعبو في تطوير التنمية و التحفيز عمى االستثمار الذي يساىـ 

 بصورة فعالة في تطوير و تجديد ىياكؿ المدينة و كذا تنويع مجاليا الحضري.

http://digiurbs.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A
http://digiurbs.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A
http://digiurbs.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A
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المشاريع  فتكمف أىمية عممية تقييـ التأثيرات البيئية في المخططات التنموية إلقامة و تنفيذ
 المختمفة فيما يمي:

المحافظة عمى التوازف البيئي واألنظمة االيكولوجية وضماف استدامة وضماف فرص ومجاالت -
 العيش لؤلجياؿ القادمة.

اىمية كبرى وىي اساس أي مشروع، وذلؾ يستوجب اف تكوف الدراسة معمقة حوؿ الجانب البيئي -
 .وكيفية التعامؿ معيا لتنفيذ مشاريع ناجحة

دراسة نوعية وطبيعة التأثيرات السمبية التي قد تنجز عمييا النشاطات، التأثير عمى المحيط والبيئة -
 واالنساف، التأثير عمى العالـ الطبيعي.

العمرانية و الحضرية تتمثؿ في حسف اختيار التوجييات المناسبة لكؿ منطقة لوجود المشاكؿ -
 بالمدينة .

 
       :PDAU ، POS داميا في المخططات التنموية:استخ إمكانية (:45دول رقم)ج

 %النسب المئوية  تكرارات االجابات
 % 85 17  نعـ
 % 15 3 ال

 % 100 20 المجموع
عممية تقييـ يمكف استخداـ تؤكد أنو  % 85بنسبة  17/20مف خبلؿ أجوبة المبحوثيف نجد أف 

يروف  % 15منيـ بنسبة  3/20، أما PDAU-  POS في المخططات التنموية: التأثيرات البيئية
حيث أف حماية البيئة تحقؽ تنمية مستديمة لؤلجياؿ الحاضر والمستقبمة، ىذا ما أقره  عكس ذلؾ ،
في الباب األوؿ منو والذي ، (11-13القانوف رقـ  ،الجريدة الرسمية الجزائرية)(10-03قانوف رقـ)

المعيشة، والعمؿ عمى ضماف إطار معيشي ييدؼ إلى ترقية تنمية وطنية مستديمة بتحسيف شروط 
سميـ، والوقاية مف كؿ أشكاؿ التموث واألضرار الممحقة بالبيئة، وترقية االستعماؿ االيكولوجي 

 العقبلني لمموارد الطبيعة المتوفرة،... 
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الميداف ال وجود لمصطمح التنمية المستديمة، كما أف االعتماد عمى  أرض ولكف عمى
مف شأنو أف يغمؽ األبواب أماـ أي إبداع أو أي تطمع  » PDAU- POS» المخططات مثؿ 

مستقبمي السيما في ىذه الفترة بالذات ألننا كما قمنا سمفا أف ىذا النوع مف المخططات  يستمر 
العمؿ بو مدة عشرة سنوات ، فإذا كانت ىناؾ رغبة في التغيير أو التطمع ألي مشروع أو مخطط 

حيف انقضاء ىذه الفترة بأكمميا ، و ىذا فيو إشارة واضحة أف التنمية  مستقبمي فيجب االنتظار إلى
المستديمة لف تطبؽ إلى غاية اآلف، ىذا إذا أخذنا في حساباتنا خمفيات المخطط التوجييي لمتييئة 

 باعتباره آخر مخطط وضع لمدينة بسكرة . 1998 لسنة PDAUو التعمير
مثبل ما تقـو بو الوكالة الوطنية لتييئة المجاؿ كؿ ىذه األمور ال تستثني بعض االجراءات  

(LANAT قد أخذت عمى عاتقيا التحضير لمشروع مستقبمي يتعمؽ بتييئة المجاؿ الخارجي )
، و ىو عبارة عف حممة تشجيرية مكثفة ممتفة بالحزام األخضرلمدينة بسكرة  و سمي ىذا المشروع 

ائد البالغة األىمية ليذا المشروع ، فإنو يعتبر حوؿ مدينة بسكرة بأكمميا ، و بغض النظر عف الفو 
بادرة خير، و في نفس الوقت يعبر عف إمكانية وجود التنمية المستديمة المحمية عمى المدى 

  القريب.
 
 تقييم األثر تطبيق أسموب دون تحول أن يمكن التي والعوائق الصعوبات (:29رقم) ابو جال

 المشروعات: في البيئي
 دوف تحوؿ أف يمكف التي وعوائؽ صعوباتمبحوثيف خمصنا بالقوؿ بأنو مف خبلؿ أجوبة ال

 المشروعات منيا:  في البيئي تقييـ األثر تطبيؽ أسموب
  صعوبات تقنية ومالية وادارية، وتكمفة الوسائؿ المستخدمة، عامؿ الزمف ألف دراسة التأثير

 .البيئي تتطمب فترة مف الزمف لجمع المعمومات
  بات القانونية الصارمة، ألنيا تبقى مجرد اجراءات وممفات، الميـ ايماف غياب تطبيؽ العقو

 .الجميع بمسألة البيئة
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  عدـ اشراؾ الييئات المختصة في المجاؿ البيئي، اغفاؿ السمطات العمومية لؤلثر البيئي حيث
ة يكوف االىتماـ عمى انجاز المشروع فقط، وعدـ اكتراث المسئوليف بيذا الجانب، عدـ المراقب

 .الجدية
 .السياسة المنتيجة مف طرؼ الدولة وحرصيا عمى المجاؿ االخضر فقط دوف غيره 
  فمخططاف PDAU ، POS ، ال يحدداف نوع المرافؽ المراد انجازىا PDAU ىو بصفة

 ال يحدد نوع النشاط.POS عامة،
  التعمير االعتماد عمى المخططات البعيدة المدى في التطبيؽ مثؿ المخطط التوجييي لمبناء و

PDAU  الذي يستمر السير و العمؿ بو إجباريا لمدة عشر سنوات، حيث أصبح ىذا النوع مف
المخططات بمثابة الحتمية و القدر الذي ال مفر منو، باعتباره آخر مخطط ال زاؿ العمؿ بو 
ساري المفعوؿ إلى اآلف ، فإف النتيجة الحتمية مف وراء ذلؾ ىو أننا لف نممس التنمية 

 يمة عمى أرضية الواقع إلى اليـو .المستد
  عدـ إدماج المتخصصيف االجتماعييف في أجيزة و آليات التخطيط والتسيير، إذ أف كؿ

تخصص لو دوره في تفعيؿ في سيرورة التنمية، وبات مف ضرورة و حتمية ال بد مف تجسيدىا 
 مباتو مف غيرىا.عمى أرضية الواقع، وألف ىذه الفئة ىي األقرب لفيـ طبيعة المجتمع و متط

 تطبيؽ أسموب دوف تحوؿ والصعوبات التي يمكف أف ىذا فيما يخص عف بعض العوائؽ
عدـ تطبيؽ فكرة التنمية المستديمة حسب رأي أفراد مجتمع المشروعات راجع  في البيئي تقييـ األثر

ؤولة البحث، فإف األمور تصبح أكثر تعقيدا حيث أنو صار مف البلمعقوؿ أف ندعو أي ىيئة مس
إلى مسايرة فكرة جديدة ىي ال تزاؿ تتخبط في مشاكميا الداخمية ، و غير قادرة عمى مسايرة 

 األىداؼ المرجوة منيا في األساس. 
 
 االستراتيجية البديمة لمتنمية لتحقيق سالمة بيئية في مدينة بسكرة: (:30واب رقم)جال

عممية  غاية في األىمية في أيمف خبلؿ أجوبة المبحوثيف مكننا بالقوؿ أنو البيئة مركب 
المدف ، تتجاوز  عمرانية ميما كاف حجميا الزمني أو المكاني، وخاصة بالنسبة لمخططي ومسيري

تثمينو، لذا فإف الرىاف  االنشغاالت اآلنية لخفض التموث داخؿ المحيط الحضري إلى حمايتو و
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مة تنطمؽ مف إدخاؿ البعد مستدي األساسي يجب أف نضعو نصب أعيينا كباحثيف ىو ضماف تنمية
التخطيط و انتياء بالتسيير، مف أجؿ ذلؾ فإف  البيئي في جميع مراحؿ العممية العمرانية بداء مف

 .متجانسا تربطيما عبلقات متينة البيئة و المدينة يشكبلف ثنائيا
فيما  حسب المبحوثيف فتكمف االستراتيجية البديمة لمتنمية لتحقيؽ سبلمة بيئية في مدينة بسكرة

 يمي :
  معرفة ودراية لكؿ جوانب المدينة لكي يتسنى لمسمطات تحقيؽ تسييرىا، دراسة عميقة

 وتطبيؽ فعمي.
  تطبيؽ مختمؼ ما جاءت بو أدوات التييئة والتعمير مف منطمؽ الطبيعة االجتماعية

والمناخية مع احتراـ مختمؼ القوانيف العمرانية وتعديؿ ما ىو مخالؼ لمقيـ االجتماعية 
 المحمية.

 .اشراؾ كؿ الفاعميف والمختصيف ومساىمة افراد المج في نشر الوعي البيئي 
 .اعطاء الوقت الكافي لمدراسات، الحد مف التخطيط العشوائي لممشاريع 
 .االعتناء الجدي بالحزاـ االخضر والغطاء النباتي داخؿ النسيج العمراني 

األفراد لزيادة رفاىيتيـ، أما التنمية فيي  فالبيئة ىي مخزوف الموارد الطبيعية التي يستخدميا
عممية متواصمة تيدؼ إلى زيادة الرفاىية ويعني ىذا أف اليدؼ األساسي لكؿ منيما ىو تحسيف 

 ب ت، مريـ أحمد مصطفى،)أساليب الحياة مف خبلؿ مقابمة الحاجات اإلنسانية األساسية
تراعي االعتبارات االجتماعية  ، والمطموب مف السمطات المحمية اختيار استراتيجية(213ص

والثقافية لممنطقة واالقتصادية واالستخداـ األمثؿ لمموارد الطبيعية دوف المساس باالستنزاؼ لمموارد 
 البيئية.

وفي الواقع نجد أف سياسة حماية البيئة لـ تواكبيا بعض األنشطة المحافظة عمى الموارد 
ت مف جراء الزحؼ التكنولوجي والتقني الذي تعرفو كؿ الطبيعية، بحيث أف المعالـ البيئية قد انقرض

المجاالت دوف استثناء، وليذا الغرض استوجب عمى الدولة أف تتخذ عدة إجراءات لمحفاظ عمى 
البيئة والموارد الطبيعية تجسيدا لمفيـو التنمية المستديمة في إطار مختمؼ اإلنفاقات الدولية 

ؿ خمؽ آليات جديدة مف أدوات التشريعية واستثمارات جد المبرمة في اإلطار ذاتو، وذلؾ مف خبل
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معتبرة وتطويرىا في إطار ميكانيزمات حديثة لمنيوض بيذا الجانب الجد حيوي، فالتكفؿ الشامؿ 
 12/04، بوكروح مسعود)بممؼ النفايات عف طريؽ إنجاز مراكز الردـ التقني لمنفايات الحضرية 

نجاز مخططات جمع(149-148،ص2001/ الفضبلت المنزلية وتخصيص مواقع لمنفايات  ، وا 
اليادمة)بقايا البناء والورشات(، وكذا فرض إنجاز دراسات التأثير عمى البيئة عمى مختمؼ المشاريع 
الجديدة لمحد مف أي تأثير يمكف أف تسببو مختمؼ األنشطة واالستثمارات عمى البيئة والمحيط، 

األفراد وتزيد مف وعييـ بقيمة دورىـ في الحد مف  وتتركز كذلؾ عمى قيـ المشاركة التي تحفز
المشكبلت البيئية، وذلؾ لصالحيـ ولصالح أحفادىـ ، إلى جانب أف المشاركة تجعميـ يشعروف 
بكرامتيـ واحتراميـ لذاتيـ وقدرتيـ عمى تحديد مصيرىـ والمشاركة في ثمار التنمية، والشؾ أف ىذا 

بلؽ البيئية مف خبلؿ إتباعيـ ألساليب حياة غير مدمرة يدفعيـ إلى تدعيـ قيـ المحافظة واألخ
لمبيئة، وذلؾ مف خبلؿ نشر قيـ العدالة التي تمكف جميع األفراد مف االستفادة مف الموارد المتاحة 

 (27/14/2114،مقابمة مع لبصير عبد الوىاب) في إطار قيـ الحفاظ والحماية البيئية.
اىتدى إسبلفنا إلى  ة أوؿ خطوة في االتجاه الصحيحالحفاظ البيئ فالشعور المتنامي بأىمية

 . الحفاظ عمى البيئة لتحسيف ظروؼ الحياة الحضرية ؛ فقد ظممنا لعقود نشيد مدنا ضرورة
المركبة تشكؿ إطار و وسط و شروط  البيئة الحضرية ىي مجموع العناصر ذات العبلقات      

عدد ىائؿ مف السكاف في المدف و خاصة في  حياة اإلنساف، نتيجة لمنمو العمراني المطرد تركز
العالية في مجاؿ محدود ىو المدينة ؛ ىذه األخيرة تواجو  التجمعات السكانية الجماعية ذات الكثافة

تحديات جساـ فيما يخص نوعية البيئة الحضرية)مياه ، نفايات،  اليـو و أكثر مف أي وقت مضى
العمرانية ال يجب أف تتـ بمعزؿ عف الضرورات فالتنمية  فخضراء،...الخ(، إذ ضجيج، مساحات

 :الممحة ، ألف البيئية
 كاألرض والمواد والمياه والطاقة. المدف تعتبر أحد المستيمكيف الرئيسييف لمموارد الطبيعية 
 كميات كبيرة مف الضجيج والتموث والمخمفات  عمميات التعمير الكثيرة والمعقدة ينتج عنيا

رئة األرض كميا و ليس المدينة فقط مف جية ،  الطبيعي الذي يعدالصمبة و استيبلؾ لممجاؿ 
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في التعقيد )تحدد شكؿ و طبيعة العبلقات  و تنتج عبلقات اجتماعية و اقتصادية غاية
 اإلجتماعية ، اإلقتصادية ....الخ(.

 لؤلنشطة الحضرية يتبيف لنا أف  ونتيجة لتنامي الوعي العاـ تجاه اآلثار البيئية المصاحبة
 :في تحدي الذي يجب عمى مدننا رفعو يتمثؿال
التنموي تجاه تحقيؽ رفاىية الحضر  مقدرتيا عمى اإليفاء بالتزاماتيا التخطيطية وأداء دورىا  -

  دوف اإلضرار بمستقبؿ األجياؿ القادمة.
 القدرة عمى تسيير المجاالت الحضرية بشكؿ يسمح الحفاظ عمى نمط حياة حضرية راقية و  -

  ستنزاؼ الموارد غير المتجددة.يقمؿ مف ا
 
  /ساىمت مراجعة االختبلالت في المخططات العمرانية بتحقيؽ مشروعات التنمية المستدامة م

 بالمدينة :
 
 : PDAUأسباب المراجعة لممخطط التوجييي لمتييئة والتعمير  (:31واب رقم)جال

لتوجييي لمتييئة و مف خبلؿ أجوية المبحوثيف أكدوا عمى أنو جاءت مراجعة المخطط ا
التعمير بمدينة بسكرة نتيجة عدة أسباب حاليا كأي مدينة جزائرية، وذلؾ ما تشيده المدينة مف 

ضمف  والبعيد زيادة تجاوزت المساحة المخصصة بالقطاع المبرمج لممدى القريب و المتوسط
دييف)القريب ، أي أف المساحة المبرمجة لمم1998المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير لسنة 
 والمتوسط( استيمكت قبؿ المدة المحددة ليا.

 والتطورات الديمغرافي النمو تأثير تحت عميقة تحوالت الجزائرية واألرياؼ فقد عرفت المدف
 يسمح ال وتدىورا توسعا العمراني عرؼ النسيج األخيرة، وىكذا العقود في واالقتصادية االجتماعية

 الحسف سيرىا أجؿ مف الضرورية والتجييزات الخدمات تطويرو  وظائفيا بالقياـ بمجمؿ لممدف
شعاعيا   .وا 

 ىذه المجاالت في مدينة بسكرة ؟ استيبلؾما ىي األسباب التي أدت إلى -
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شيد نطاؽ المدينة عدة تحوالت مست كؿ حدودىا ، والتي أصبح مف الضروري مراجعتيا 
ئؽ ومحددات طبيعية كالودياف والكتؿ مف أجؿ أف تنمو بشكؿ سميـ، بالرغـ مف وجود مجموعة عوا

الجبمية...الخ، ومنيا ما ىو فيزيائي كمنطقة النشاطات والحضائر والمنطقة الصناعية...الخ؛ 
إضافة إلى خط السكة الحديدية المار داخؿ المدينة، أو إلى خطوط الكيرباء ذات الضغط العالي 

 :إلىسباب مراجعة المخطط أتعود لذلؾ يرباء في الجية الشمالية...الخ، ومحطة تحويؿ الك
 .النمو الديموغرافي السريع لممدينة 
 المجالي العشوائي لممدينة. االستيبلؾ 
 السمطة العمومية عمى تنفيذ البرامج التنموية لعدـ توفر العقار داخؿ النسيج  ةعرقم

 الحضري.
 كية الخاصة . السمطة العمومية عمى تنفيذ البرامج التنموية لطبيعة العقار ذو المم ةعرقم 

سنويا مما أدى إلى  متوسطةفالقطب الحضري لمدينة بسكرة ينمو و يتطور بمقدار مدينة 
العفوي الذي  شجعتو الممكية الخاصة لؤلراضي ، إضافة  االستيبلؾتشبع نسيجيا العمراني نتيجة 

المحاور  هباتجاالذي حدد توسعيا  االصطناعيةإلى موضع المدينة المحاصر بالعوائؽ الطبيعية و 
الطرقية ، مما أدى إلى حدوث تبلحـ عمراني عفوي مع بمدية شتمة و توسع آخر داخؿ نطاؽ 

 قميميا ببمدية الحاجب .إ
  عدـ احتراـ التوجيات في المخططات السابقة، عدـ استجابة ىذه المخططات لممتطمبات

 المعاصرة.
  قديرات مدروسة مف اجؿ جؿ تنظيـ قطاعات التوسع وتحديدىا عمى مختمؼ آجاليا وبتأمف

 الوصوؿ إلى حاجيات السكاف والمدينة.
  استيبلؾ مجاالت  المبرمجة لمتعمير قبؿ آوانيا ومف خمؽ قطاعات توسع جديدة منسجمة

 في مختمؼ القطاعات.
 ية المراجعة التي تعتبر مف ناحية المنجزات واعادة تكييؼ توجيات التييئة مالقياـ بعم

جديدة مف مختمؼ الجوانب ومف ىذه االسباب : التطورات اليامة العمرانية مع المعطيات ال
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التي عرفيا المجاؿ في العشرية االخيرة ، ظيور قوانيف ومعايير جديدة لمتعمير، اعتمادا 
 عمى التوجييات الجديدة لمدولة في اطار التنمية المستدامة.

 ة.مشاريع جديدة حسب احتياجات المدينة إلضفاء رؤية مستقبمية لممدين 
 شتمة-نظرا لغياب الوعاءات العقارية وحتمية ربط التجمعات البمديات الثبلثة)بسكرة-

 عمرانيا بعد ما تـ ربطيـ فزيائيا)واقعيا( . الحاجب(
 .إلدماج المشاريع في طور االنجاز ولمحصوؿ عمى رسـ شامؿ لممدينة 
 يدة لبلستجابة تشبع النسيج العمراني لممدينة فرض حتمية التوسع والبحث عف مجاالت جد

 .لمتطمبات التنمية وتسارع حركية التنمية )ديمغرافيا، اقتصاديا، ماليا....(
  مف اجؿ التأقمـ ومواكبة المستجدات عمى جميع االصعدة وىذا ليتماشى مع المصمحة

 العامة لممدينة. 
  ظيور مشكبلت غير متوقعة وحصوؿ نمو غير محسوب وبالنظر لمحاجة التي يتطمبيا

 لوجود مشاريع تفرضيا طبيعة ىذا النمو.المجتمع 
الغرض ووفؽ و منو فمراجعة ىذا المخطط و الوصوؿ إلى قطاعات تعمير جديدة توفي ب

كؿ المناطؽ  اصبحت المدينة ال تؤدي وظيفتيا كميا واستيبلؾ )المجاؿ(معايير محددة ، وكذا 
 في ظرؼ قصير.-المدى القريب والبعيد–المخصصة 

 
 يقدر الحاجة إلى المراجعة و التعديل :من (: 46دول رقم)ج

 %النسب المئوية  تكرارات االجابات
 % 90 18 )البمدية، ـ/ البناء والتعمير( ىيئة معينة

 % 10 2 مسؤوؿ معيف)الوالي(
 %100 20 المجموع

مف المبحوثيف يروف اف مف يقدر الحاجة إلى  18/20مف خبلؿ قراءتنا لمجدوؿ يتضح لنا أف 
و التعديؿ ىي ىيئة معينة متمثمة في المجالس البمدية و مديرية البناء والتعمير)العمراف( المراجعة 
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منيـ يروف أنو مسؤوؿ معيف واحد مف يقدر الحاجة إلى المراجعة و  2/20، أما  % 90بنسبة 
 .% 10التعديؿ أال وىو الوالي بنسبة 

ير أصبحت جزء كبير منيا المبلحظ أف إجراءات صياغة المخطط التوجييي لمتييئة والتعم
مف صبلحيات المجالس الشعبية البمدية وأف محيط المخطط التوجييي تقترح مف البمديات معتمدة 
عمى التضامف اإلقميمي القائـ في محيط بمدية أو عدة بمديات، حيث يعود الفضؿ لممخطط 

 بمية لمجاؿ التنمية.في أنو يفتح مجاال لمتفكير واالستشارة حوؿ التييئة المستق PDAUالتوجييي 
فبل يمكف مراجعة أو تغيير المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير إال بقرار مف الوصاية التي 
صادقت عميو وبحجج قوية ومقنعة، كأف تصبح مشاريع التييئة عمى مستوى البمدية ال تستجيب 

ييئة والتعمير أو أساسا لؤلىداؼ المرسومة، أو كثرة األخطاء المعمارية في توجيات مخططات الت
 ما شابو ذلؾ.

دخاؿ التعديبلت عمى مخططات شغؿ  ونظرا لمتغييرات التي تحدث في الوسط فإف مراجعة وا 
األراضي واردة باستمرار، ليذا السبب تنشأ لجنة متخصصة تحت إشراؼ الوالية وبإشراؾ المنتخبيف 

صحتو وخدمتو لمصالح العاـ المحمييف لمعاينة ىذا التغيير في مخطط شغؿ األراضي والتأكد مف 
مف قبؿ أي اعتبار، ثـ ُيرَفع تقرير إلى الوصاية المحمية أو الوزارة المعنية إلدخاؿ ىذه التغييرات 
بشكؿ رسمي أو رفضيا وكؿ تغيير في مخطط شغؿ األراضي يجب تأكيده بواسطة قرار والئي أو 

 قانوف رقـ ريدة الرسمية الجزائرية،الج )وزاري أو مرسـو تنفيذي عند تغطيتو لمنطقة إستراتيجية.
91-29) 

مسير المدينة )أو المشارؾ في عممية التسيير(، يعمؿ في ظروؼ منيا السمبية وااليجابية  إف
برمتيا، فينالؾ  تختمؼ باختبلؼ الزماف والمكاف، وباختبلؼ بعض الظروؼ المحيطة بالعممية

لو، ثقافتو وتكوينو  الوسائؿ المتاحة ظروؼ تتعمؽ بالمسير نفسو ) قدراتو عمى االستفادة مف
البنائي وىيكمتيا...(، تتفاعؿ ىذه  الشخصي...( ، وأخرى تتعمؽ بالمدينة ذاتيا )حجميا، نمطيا

بعضيا البعض لتبرز لنا جممة مف المشاكؿ التي ِتؤثر  الظروؼ التي يمكف أف نسمييا متغيرات مع
 .التسيير عمى نوعية وكيفية
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 أوجو النقص في المخطط السابق:  لحو:  (33واب رقم)جال
مف خبلؿ أجوية المبحوثيف أكدوا عمى أنو عرفت مدينة بسكرة عدة مراحؿ و مف خبلليا 
 مرت بعدة تجارب تنموية كاف ليا أثرىا الكبير عمى سيرورة التوسع و التوزيع العمراني و البشري،

ة إلى النزوح السكاني المستمر فالتطور الذي عرفتو المدينة ناتج عف الزيادة السكانية؛ إضاف
خصوصا بعد االستقبلؿ وارتقائيا إلى مقر الوالية؛ فأصبحت بذلؾ قطب جذب ومركز تطور عمى 
المستوى اإلقميمي، وقد أدى ىذا التضخـ السكاني إلى استغبلؿ التوسعات الموجودة في المنطقة 

طؽ التوسع الحضري لممدينة الحضرية الشرقية والغربية وسيدي غزاؿ...الخ، فقد تـ إنشاء منا
الموجودة في الجية الشمالية والشرقية والغربية، اما الجية الجنوبية فوجود الثكنة العسكرية والمطار 

واليدؼ مف إنشاء ىذه المناطؽ ىو االستجابة الحتياجات المدينة  ،الدولي حاؿ دوف التعرض ليا
 بعيد.مف سكنات والتجييزات الضرورية عمى المدى المتوسط وال

ونتيجة ىذه المظاىر أدى بالييئات المسؤولة بمراجعة المخططات العمرانية بيا مف أجؿ 
 منيا:  حسب رأي المبحوثيف تدارؾ الوضع المتأـز ، ولكف ىناؾ اوجو نقص في المخطط السابؽ

 استيبلؾ كؿ المجاالت في ظرؼ قصير بسبب انفجار سكاني الذي لـ يكف في الحسباف. 
 التوسعات وفؽ المخططات واستيبلؾ كؿ القطاعات قبؿ اآلوافالتحكـ في  عدـ. 
 .توسع المدينة بشكؿ عشوائي غير خاضع لممخطط، عدـ االىتماـ بمتطمبات السكاف 
  عدـ اخذ بعيف االعتبار لمؤىبلت المنطقة: الطابع الفبلحي الواحاتي والخدماتي والنمط

 المعماري....
 لي، النزاعات عمى الممكية العقارية بيف العاـ غياب االوعية العقارية والتكامؿ المجا

 .والخاص
 تجاىؿ النسيج الموجود وعدـ التحكـ فيو.  
 .)اضمحبلؿ المساحات الخضراء)نزوح االسمنت عمى الغابات 
  عدـ مراعاة في اعداد المخططات لمدراسات االجتماعية التي تساعد عمى معرفة وتيرة النمو

 وحاجات المج عمى المدى البعيد.
 غفاؿ الجانب البيئي والتنموي واعتماده عمى مجاؿ التعمير فقطا. 
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 المراجعة بسبب اغفال بعض الجوانب : (:47دول رقم)ج
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 14 نعـ
 

70 % 
 

 % 57,14 8 اغفاؿ الجوانب التنموية والمرافؽ االساسية
 % 21,43 3 لمتسارعة لمتجمعات السكانيةالوتيرة ا

 %21,43 3 التوزيع البلعقبلني لمعقار
 % 100 14 المجموع

 % 30 6 ال
 6 100 % 

 % 100 6 المجموع
المجموع 

 الكمي
20 100 %  20 100 % 

يروف أف مراجعة  %70مف المبحوثيف بنسبة  14/20مف خبلؿ قراءتنا لمجدوؿ يتضح لنا أف 
منيـ يرجع سبب  % 57,14طات العمرانية بسبب إغفاؿ بعض الجوانب مف خبلؿ اجابة المخط

منيـ يروف أنو  % 21,43المراجعة إلغفاؿ الجوانب التنموية والمرافؽ االساسية اليامة، أما نسبة 
منيـ يروف أف السبب  % 21,43بسبب الوتيرة المتسارعة لمتجمعات السكانية لممدينة، أما نسبة 

مف المبحوثيف بنسبة  6/20التوزيع البلعقبلني لمعقار أي مسألة الوعاء العقاري، أما  يكمف في
 يروف أنو المراجعة ليست بسبب إغفاؿ بعض الجوانب.  30%

فالتوسعات المستمرة التي شيدتيا مدينة بسكرة أدت إلى استنفاذ طاقات الموضع االستيعابية، 
زه تواجد عوائؽ اصطناعية )منطقة صناعية، عسكرية( وبالتالي الوصوؿ إلى العوائؽ الطبيعية حف

 تحتؿ مواقع ومساحات ميمة في النسيج والحؿ التوسع عمى المحاور الطرقية )شتمة، الحاجب(.
فإف الطبيعة القانونية لؤلراضي ذات الممكية الخاصة باإلضافة إلى التعدي المستمر عمى 

لمتوسع في المدينة، والتي أوقعتيا في إشكالية  أمبلؾ الدولة دوف رقابة؛ تعتبر الظاىرة المميزة
عقارية حقيقية أنتجت ظواىر عمرانية سمبية ومجاالت تسيء لممنظور العمراني لممدينة كاألحياء 
المحيطة الميمشة والمقصية مف الكمية الحضرية )سيدي غزاؿ، فمياش، العالية الشمالية،...الخ(؛ 
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 :مع تمقاببل )مع البمديات الحدودية )شتمة، الحاجب(.باإلضافة إلى ظاىرة التبلحـ العمراني 
 (2/15/2114-حميمو فاتح ،27/14/2114-لبصير عبد الوىاب

فاألدوات العمرانية والمعايير التقنية المطبقة عمى مجالنا الحضري، والتي تيدؼ إلى إيجاد 
بارات كثيرة إما ميدانيا العت اإلستقرار وترفع مف كفاءة المجاؿ الحضري، لـ تحقؽ ىذا اليدؼ

العمرانية الخاصة بالتسيير التقني( أو  ذاتية، أي متعمقة بالمقاييس العمرانية نفسيا )المقاييس
سبيؿ المثاؿ ال تتماشى مع الحقائؽ االجتماعية  المتعمقة بعمميات البرمجة لممجاؿ الحضري، عمى

قة بالمسير نفسو، أو قد تكوف نمط الحياة، أو لمعايير متعم والثقافية والمناخية بصفة عامة، ومع
 لظروؼ أخرى...
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 مناطؽ توسع مدينة بسكرةتوضح  (: 13رقـ) لصورةا

 
 ،مرجع سابؽمرابط عبد الرحماف خميؿ المصدر:
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 سبب وجود اختالالت بالمخطط األول : (:48دول رقم)ج
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 16 نعـ
 

80 % 
 

عدـ احتراـ بعض الجوانب االساسية لممخطط 
 السابؽ

6 37,5 % 

 % 31,25 5 التسارع في التنمية بكؿ القطاعات
 % 18,75 3 عدـ تمبية التجييزات إلحتياجات السكاف

ظيور بعض المشاكؿ عمى كؿ االصعدة 
 والقطاعات 

2 5, 12% 

 % 100 16 المجموع

 % 20 4 ال
 4 100 % 

 % 100 4 المجموع
المجموع 

 الكمي
20 100 %  20 100 % 

يروف أف سبب  % 80مف المبحوثيف بنسبة  16/20مف خبلؿ قراءتنا لمجدوؿ يتضح لنا أف 
منيـ  % 37,5مراجعة مخطط العمراني راجع إلى وجود اختبلالت بالمخطط األوؿ، وذلؾ بإجابة 

منيـ يروف أف  % 31,25انب االساسية لممخطط السابؽ، أما نسبة بسبب عدـ احتراـ بعض الجو 
مف المبحوثيف  % 18,75السبب يكمف في التسارع في التنمية بكؿ القطاعات، كما يرى ما نسبتو 

منيـ ترجع السبب إلى  % 12.5السكاف، أما نسبة  الحتياجاتأف السبب في عدـ تمبية التجييزات 
مف المبحوثيف يروف انو ال  4/20صعدة والقطاعات، بينما ظيور بعض المشاكؿ عمى كؿ اال

 .%20تكمف المراجعة في اختبلالت في المخطط األوؿ بنسبة 
نتيجة لكؿ التحوالت التي شيدتيا مدينة بسكرة لذلؾ تمت مراجعة البرنامج التخطيطي و 

، و أىـ ىذه الساري المفعوؿ، كمحاولة إليجاد بعض الحموؿ مف أجؿ خمؽ توازف و تكامؿ مجالي
 (63-60ص ،2013،بمزرؽ فاطمة الزىراء )المشاكؿ ما يمي :

 مشاكل التييئــة : -1
 الحاجب ( و خصوصا –شتمة –إف التطور الذي عرفو التجمع الحضري )البمديات الثبلثة : بسكرة 
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بحيث إف مشاريع التنمية كانت موجية ليذا األخير مع إىماؿ  -بسكرة-المركز الرئيسي الحضري
قة المبعثرة و التجمعات الثانوية، وىذا ما أدى إلى إعتماد المجاؿ ككؿ عمى المركز الرئيسي المنط

 و بالتالي خمؽ نوع مف الضغط و تصعيب عممية التييئة و ىذا راجع لؤلسباب التالية :
الطابع الفبلحي السائد بمجاؿ الدراسة و كذا الطابع الوظيفي، بحيث أكبر نسبة يػد عاممة تشتغؿ  -
 القطاع الفبلحي .ب
 طبيعة الممكية القانونية لمعقار والتي يغمب عمييا الطابع الخاص) خاصة المنطقة الجنوبية( . -
،ألف محدودة بعوائؽ طبيعية ) مجاري مائية ، ابمة لمتعمير)التعمير المستقبمي(قمة األراضي الق - 

 لعالي و المتوسط  (.مرتفعات ، غابات النخيؿ( و اصطناعية ) خطوط الكيرباء لمتوتر ا
 النقص الواضح في بعض التجييزات و المرافؽ العمومية ، و انعداـ البعض منيا . - 

 مشكـل التجييـزات :  -2
إختبلؿ التوازف في توزيع التجييزات عبر المجاؿ البمدي بحيث يتركز أغمبيا في المركز الحضري 

ريفيػة األخرى مف التيميش، و تبقى دائما الرئيسي لمقر الوالية )بسكرة ( في حيف تعاني المناطؽ ال
تابعة لممركز الرئيسي لمقر الواليػة ، كما أف ىذه التجييزات الموجودة تبقى غير كافية فيي ال تمبي 
حاجات سكاف البمديػة سواء مف الناحيػة الكمية أو النوعية، خاصة النوعية منيا ، تخص تحديدا 

 يمكف أف تيمؿ أىميتيا و دورىا في الطفولة و الشبيبة ، نقػص المراكز الثقافيػة و الترفييية التي ال
المرافؽ الصحيػة ببمديتي شتمة و الحاجب ، إضافػة إلى نقص التجييز مف الناحيػة الماديػػة )آليا ( 

 و مف الناحية البشرية )نقص األطباء و الكفاءة(.
 السكان و المشاكل العمرانيـة :   -3

 تجييزات و الوظائؼ المتواجدة بمقر البمديػة . الضغط الكبير عمى مختمؼ ال-
 التزايػد المتسارع في وتيرة البناء الذاتي . -

ىذه المشاكؿ كاف ليا تأثير سمبي، و بالتالي ظيور مشاكؿ عمرانيػة مست أكثر اإلطار المبني 
 ممخصة فيما يمي :

 البناء الذاتي المشوه لمواجية العمرانية . -
 بب تناوب عمو المباني ، و توقيع السكنات الجماعية بشكؿ نقطي .عدـ تجانس المجاؿ بس -
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 توسع المباني عمى حساب األراضي الفبلحيػػػة . -
 تركز عممية التعمير عمى مستوى الطرؽ الرئيسية الذي تقطع المجاؿ . -
 إضافػة إلى تيميش المنطقة المبعثرة و التجمعات الثانوية ،و عدـ تسيير أي برامج تخطيطية -

 موجية تمس ىذه األخيرة.
غياب ضوابط تقنيػة في تسيير استيبلؾ المجاؿ خاصػة بتوجييات المخطط التوجييي لمتييئة  -

 الساري المفعوؿ .
وجود عوائؽ تحكمت في حصر التوسع العمراني، أىميا وجود فوارؽ في اإلرتفاعات و الودياف  -

  و المساحات الفبلحيػة ،خاصػة بالتجمعات الرئيسية .
غياب كؿ معالـ التنميػة العمرانيػة و الحضريػة عمى كؿ المستويات، والتي بإمكانيا المساىمة في  -

  التنميػة المجاليػة لكؿ بمديػة .
  مف بيف المشاكؿ التي تعترض تنميػة القطاع الفبلحي ما يمي : القطاع الفالحــي : -4

 الفبلحي.  إنعداـ الوسائؿ العصريػة و الطرؽ الحديثة في اإلنتاج -
 نقص الموارد المائيػة . -
 نقص التدعيـ في الكيرباء ، الطرؽ ، المرافؽ التي ليا صمػة مباشرة بالفبلحة.  -

 نقص مراكز التوجيو و النوعيػة لمفبلحيػف . 
 انعداـ الحوافز لتطوير تربيػة المواشي . -

  قطــاع الصناعــة : -5
 ية الموجودة و التي استيمكت في معظميا .غياب أقطاب صناعيػة مكممة لممنطقة الصناع -
غياب اإلستثمار الخاص في ميداف الصناعة ما عدى صناعة اآلجر التي تشيد ىيمنة عمى  -

 الصناعات األخرى.
 قطـاع الخدمــات :  -6

مف خبلؿ الدراسػة التحميميػة لوضعية المرافؽ الموجودة عمى مستوى كؿ البمديات نسجؿ النقائص 
 التاليػػة : 

  نقص واضح في المرافؽ العموميػة خاصة منيا التعميمية، الثقافيػة، الصحيػة، والترفييية . -
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إنعداـ الوحدات التجاريػة )محبلت و مراكز (، و األسواؽ األسبوعيػة و التي ليا تأثير مباشر  -
  عمى القطاع اإلقتصادي و تساىـ في التفاعبلت و الديناميكية المجاليػة .

 ة :  قطـاع السياحـ -7
إنعداـ و غياب تاـ ليذا القطاع عمى مستوى بمديات التجمع سواء مف ناحيػة تجسيد المناطؽ 

 السياحيػة المبرمجة أو وحدات الصناعات التقميدية أو حتى استثمار خاص بيذا القطػػاع .
  قطاع الغــابات : -8

راء المييئة ، و التي ما يبلحظ عمى المجاؿ العمراني لمتجمعات السكانية ىو قمة المساحات الخض
تعتبر وسيمة ايكولوجية و مكاف لمتنزه و راحة السكاف و تجمعيـ و الموجود منيا عبارة عف 

كما نبلحظ إنعداـ التشجير عمى  مساحات تابعة لموحدات السكنية أو باألحرى بساتيف فبلحيػة ،
  طوؿ حواؼ الودياف، و المناطؽ المعرضة لمفياضانات .

والبرامج والتوجييات الواردة في المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير أف  يجب عمى المشاريع
تكوف متناسقة ومنسجمة مع مخطط شغؿ األراضي بصفة خاصة ومخططات التنمية العمرانية 

 عمى المستوى المحمي اإلقميمي والوطني بصفة عامة.
 
 يكمن : فيما العيب حسب رأيكم( : 49دول رقم)ج

 %سب المئوية الن تكرارات االجابات
 % 28,57 10 في الييئات القائمة عمى التنفيذ

 % 28,57 10 في الييئات القائمة عمى المتابعة
 % 20 7 في االداة )المخطط(

 % 14,29 5 في المنظومة كميا معا
 % 8,57 3 المدينة منطقة جذب وتسارع التنمية بيا

 % 100 35 المجموع
بنسبة  11/35مف طرؼ المبحوثيف، فإننا نجد أف ىناؾ  مف خبلؿ األجوبة التي تـ تقديميا

والمتابعة  ليا  في الييئات القائمة عمى التنفيذ يكمففي المخططات  العيبيؤكدوف أف  % 28,57
يروف أف العيب يكمف في االداة )المخطط( في حد  % 20منيـ  بنسبة  7/35كؿ عمى حدى، أما 
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-)المخطط في المنظومة كميا معاف أف العيب يرجع يرو  % 14,29منيـ بنسبة  5/35ذاتيا، أما 
 بسكرة يعد   مدينةيروف أف العيب يكمف في أف  % 8,57منيـ بنسبة  3/35المتابعة(، أما -التنفيذ

 عمى كؿ األصعدة. التنمية بياسكاني مما سرع في وتيرة  منطقة جذب
وائر متبلحقة تمثؿ تتصؼ المدينة الجزائرية بخصائص متأصمة، ألف منشأىا جاء في شكؿ د

شيدت المدينة ثـ التصقت بيا أحياء  قطبيا المركزي مختمؼ األحقاب، انطبلقا مف النواة األصمية
 Safar-Zitoun،2001)العيد االستعماري ونشأت حوليا مناطؽ سكنية بمبادرة عمومية أو خاصة

Madani) ، لجزائري جممة مف فقد ارتبط العمراف بتطور المدف وتسييرىا، لذلؾ حدد القانوف ا
القوانيف منيا ما تعمؽ بأدوات التعمير ونظميا ونص عمى تطبيقيا في المناطؽ المخصصة لمعمراف 

 .ومجاؿ توسع المدف

فقد تعرضت مدينة بسكرة كغيرىا مف المدف لمعديد مف الخروقات، وانتياؾ لقواعد التعمير 
تدابير ردعية لوقؼ ىذه الخروقات  والبناء وىو ما دفع بالسمطات المحمية العمومية إلى اتخاذ

فشؿ المخططات التوجييية لمتييئة نجد  ومكافحة نتائجيا السمبية مف جية، ومف جية أخرى
إلى المخططات العمرانية نفسيا بقدر ما يعود إلى  ياأسباب بل يعودبالمدينة خصوصا ف والتعمير

في حقيا، وقمة التوعية والتكويف لدى المصالح المسؤولة عف تطبيقيا ومراقبة المخالفات والتجاوزات 
المنتخبيف المحمييف وأصحاب القرار السياسي واإلداري عمى القرار التقني، وانعداـ الوعي المعماري 

 26-ؽ ص ،13/2114/ 25 - ب ؼ :مع تمقاببل )لدى المنتيكيف لقوانيف التييئة والتعمير.
/13/2114) 

ذا كانت ىذه األدوات ال تعكس بصورة كاف  ية وضعية استراتيجية التييئة فإف ىذه االستراتيجية وا 
تصبح بدوف مفعوؿ، إذ غالبا ما تكوف السياسة مصدر تعارض وتناقض ينعكس بظيور نزاعات 
حوؿ استعماؿ األرض، لذا ينبغي أف تبرز بوضوح أداة التعمير التي تتكفؿ بيذه التناقضات 

دة، وعندما تقرر الجماعة المحمية العمؿ اختيارات الجماعات المحمية عمى أساس مقاييس معتم
عمى استقرار سكانيا ومواجية تزايدىـ المفرط، وما لذلؾ مف انعكاسات عمى استعماؿ المجاؿ 

لكونيا جوانب يصعب التحكـ فييا، فإف أداة ، الحضري وعمى الجانب االجتماعي واالقتصادي...



 الفصل السادس

 نتائج الدراسة

 

414 

 

ف خبلؿ توجيات واضحة يعتد بيا في التعمير التي تعدىا ليذا الغرض يجب أف تعكس إرادتيا م
 مواجية كؿ االستعماالت.

فقد تبيف أف أداة التعمير ال تحقؽ النجاعة المطموبة إال إذا تـ احتراميا، وليذا فإنو ال مناص 
مف الحرص عمى تتبع تنفيذىا، فيفرض تنوع الجوانب في أداة التعمير بدءا مف العقار والشبكات 

لقانونية واالجتماعية والديموغرافية واالقتصادية والجغرافية والحضرية، وما المختمفة مرورا بالجوانب ا
ليذا يتعيف في إعداد أدوات عمرانية ناجعة ذلؾ مف تتبعا صارما مف أجؿ التحكـ في ىذا التنوع، 

 ترسـ ميدانيا توجيات ومحاور التنمية التي تقررىا الجماعة المحمية.
 
إعادة التوازن والتوزيع في اليياكل القاعدية وتسيرىا  المراجعة ساىمت في (:50دول رقم)ج

 :بصفة عقالنية
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 12 نعـ
 

60 % 
 

 PDAUتصحيح النقائص ومراجعة اشكالية الػػ 
 السابؽ

8 66,67 % 

 % 33,33 4 الموازنة بيف التوسع العقبلني في المجاؿ الحضري
 % 100 12 المجموع

 % 40 8 ال

 % 50 4 الدراسة والتجسيد يسيراف في نفس الوقت
اليدؼ الوحيد ايجاد اوعية عقارية إلنجاز 

 المشاريع فقط
4 50 % 

 % 100 8 المجموع
المجموع 

 الكمي
20 100 %  20 100 % 

المخططات  مراجعةأف  يروف ـمني %61بنسبة  82/21 نجد مف خبلؿ إجابة أفراد مجتمع البحث
، مف ساىمت في إعادة التوازف والتوزيع في اليياكؿ القاعدية وتسيرىا بصفة عقبلنية العمرانية
، % 66,67لمدينة بسكرة بنسبة  السابؽ PDAUتصحيح النقائص ومراجعة اشكالية الػػ خبلؿ 
 ني في المجاؿ الحضريالموازنة بيف التوسع العقبلمنيـ يروف أنيا ساىمت في  % 33,33بينما 
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إعادة التوازف يروف أف المراجعة لـ تسيـ في  %40مف المبحوثيف  بنسبة  8/20بالمدينة، أما 
والتجسيد  والمراجعة الدراسةحيث يقروف أف  والتوزيع في اليياكؿ القاعدية وتسيرىا بصفة عقبلنية

 ليذه المراجعة ىو لوحيداليدؼ امنيـ، وىناؾ مف يرى أف  % 50بنسبة  يسيراف في نفس الوقت
 .% 50بنسبة  ايجاد اوعية عقارية إلنجاز المشاريع فقط

مف االستراتيجية التواصؿ بيف القطاعات  حمقة بالمنشآت و اليياكؿ القاعديػة االىتماـيعد 
  الحضريف التطور الذي عرفو مجاؿ ، فإو مكوناتو الحضري أجؿ ضماف السير الفعاؿ لممجاؿ

المركز الرئيسي الحضري بحيث إف مشاريع التنمية كانت موجية تعد  أنيا صابسكرة و خصو مدينة 
 ىذا ما أدى إلى إعتماد المجاؿ و  ليذا األخير مع إىماؿ المنطقة المبعثرة و التجمعات الثانوية ،

ككؿ عمى المركز الرئيسي و بالتالي خمؽ نوع مف الضغط و تصعيب عممية التييئة و الحضري 
 (65-2013،63،مزرؽ فاطمة الزىراءب) ألف:ىذا راجع 

الطابع الفبلحي السائد بمجاؿ الدراسة و كذا الطابع الوظيفي ،بحيث أكبر نسبة يػد عاممة تشتغؿ  -
 .بالقطاع الفبلحي 

 طبيعة الممكية القانونية لمعقار و التي يغمب عمييا الطابع الخاص) خاصة المنطقة الجنوبية( . -
عمير )التعمير المستقبمي ( ألف محدودة بعوائؽ طبيعية ) مجاري مائية ، قمة األراضي القابمة لمت - 

 مرتفعات ، غابات النخيؿ( و اصطناعية ) خطوط الكيرباء لمتوتر العالي و المتوسط  (.
 و انعداـ البعض منيا .ض التجييزات و المرافؽ العمومية النقص الواضح في بع - 
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 حسب القطاعات مساحاتيبيف توزيع ال(: 51جدوؿ رقـ )
مجموع 
  المساحة

 (ىػ)

المساحة 
المخصصة 
 لمتعمير)ىػ(

مساحة غير 
القابمة 

لبلستغبلؿ 
 )ىػ(

المساحة 
القابمة 

 لبلستغبلؿ
 )ىػ(

المساحة 
المستغمة 

 )ىػ(
 نوع القطاع

 الفبلحة 2413 4006 0 0 6419

 الصناعة 280 64 0 0 344

 ـ.ت.السياحي 27 175 0 0 202
سياحة 
 17 0 0 0 17 ووترفي

حدائؽ 
 عمومية

 قطاع العمراف 2486 302 1014 1986 5788

 المجموع 5223 4547 1014 1986* 12770

  URBA.مكتب الدراسات المصدر:

 .ىكتار ىي المساحة المقترحة لمتوسع عمى األمدية الثبلث  1986:  *مالحظة
 6419 حة يمثؿ مساحةالجدوؿ الموضح أعبله يبيف توزيع المساحات إذ أف قطاع الفبل

      .%45,32 تقدر بنسبة ىكتار 5788% ليأتي قطاع العمراف بمساحة  50,27نسبة  ىكتار
) الموجود و المقترح لمتوسع المستقبمي ( بينما قطاع الصناعة و السياحة يناالف تقريبا نفس 

 الحصة مف مساحة البمدية . 
 باعتبارىاميـ مستقبػبل ، يقطب حضر  تممؾ مؤىبلت التي قػد تجعؿ منيا  فمدينة بسكرة

  تشكؿ نقاط ربط و وصؿ بيف بعض البمديات و الواليات المجاورة ،و ىي اآلف تعاني مف ركػود 
 التي قػد تكسب المجاؿ نػوع مف الديناميكيػة الحضريػة ،فيػة، و و خمػوؿ بسبب غياب الحركػة الوظي

يئة و التعمير لمجموع البمديػات وبمدية بسكرة و ليػذا جاءت دراسة مراجعة المخطط التوجييي لمتي
لة مف أجؿ كمحاو  ، السابؽ PDAUتصحيح النقائص ومراجعة اشكالية الػػ مف خبلؿ  بالخصوص

التنمية و إيجاد آفاؽ لمتوسع المستقبمي في ظؿ إمكانيات كؿ بمديػة الطبيعيػة تحقيؽ مبادئ التييئة و 
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مع محاولة الحفاظ عمى ، سع العقبلني في المجاؿ الحضريمموازنة بيف التو لومساىمة و البشريػة ، 
 طابع كؿ بمديػة و كذا تحديد اإلحتياجات الفعمية لممنطقة عبر المدى القريب ،المتوسط و البعيػد .

 
 : مدينة بسكرة منطقة جذب سكاني (:عن38رقم ) وابج

اعيـ أف مدينة بسكرة اجموب 21/21 كمية مف خبلؿ إجابة المبحوثيف، اجابة األمر الذي سجمناه
 .% 100تعد منطقة جذب سكاني بنسبة 

نتيجة توفر  )مقر الوالية(حضري مييمف داخؿ إقميـ الوالية بصفتيا كقط يمكفبسكرة  فمدينة
أىـ المرافؽ والتجييزات المييكمة ذات المستوى العالي عمى مستوىا معطية صورة واضحة عف 

قطاب النمّو يعتمد النمّو الحضري في ضوئيا عمى أّية نظر فمف خبلؿ  ،االستيبلؾ المجالي الحالي
صادّية، تعوامؿ مثؿ : وجود ميزة نسبّية في المكاف سواء أكانت ميزة جغرافّية، أـ اجتماعّية، أـ اق

ـّ استغبلؿ ىذه الميزة، وكذلؾ قياـ عبلقات تبادلّية بيف منطقة القطب، والجزء  أـ كّؿ ذلؾ مجتمعًا، ث
قوؿ بأف كّؿ توازف إقتصادي ديناميكي مرتبط بتوازف إجتماعي دينامكي أيضًا، ويمكف ال محيط بيا،

تراكمي يحدث في األّوؿ، يرتد بالضرورة إلى الثاني، بمعنى أف  اضطرابفإف أي خمؿ أو 
التجديدات الفنّية، والتطورات التكنولوجّية التي تحدث في مجاؿ الصناعة مثبًل، تنعكس ببل شؾ 

 بدع) .ماعّية القائمة، وتظير تأثيرىا في األنساؽ والنظـ االجتماعّية السائدةعمى العبلقات االجت
  (2011/ 13/12 ،الباقي عبدالجبار الحيدري

مف مجموع السكاف الحضر لموالية، وىذا يدؿ  %36إف التجمع الحضري بمدية بسكرة يضـ 
 ، ىذا مابيا التجمع داخؿ الوالية والتي يكسبيا أصبل مف أىمية تحظىعمى األىمية الحضرية التي 

ة وال تعّبر عف بأكبر معدالت نمو وكثافة سكانية عمى مستوى الوالية؛ ىذه المعدالت نسبي ىايميز 
سمة ن 222393بػ  2011بمدية بسكرة خبلؿ احصائيات  عدد سكاف قدرحيث  ، الظواىر الحقيقية

 ،مديرية التخطيط والتييئة العمرانية ).²نسمة/كمـ 1700 إلىبيا الكثافة السكانية كما قدرت 
2011)      

الوالية جعميا تمارس ىيمنة واستقطاب عمى جميع المجاؿ  قرفمدينة بسكرة باعتبارىا م
شتمػة -ة ظيػور األقطػاب الطاردة و الجاذبػة حيث أصبحت كبل مف بسكر الوالئي ، مما أدى إلى 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3575
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االستقطاب الحضري بالنفوذ االقتصادي و ىذا  طارتب، كما أقطاب جاذبػة بحكـ مركػزىا اإلداري 
 :كؿ ىػذا أدى إلى ظيور ظواىر سمبية في المناطؽ المياجػر إلييػا و ىػي كاآلتي ،السياسي لممدينة

 التوسع العشوائي مع ظيور األحيػاء الفوضويػة . -
 مختمػؼ األنسجػة العمرانيػة . اإلختبلالت الموجودة بيػف -

 حركػة تامػة عمرانيػة و ديموغرافيػة ذات وتيرة سريعػة . -

التوسع الذي شيدتو بسكرة تـ بشكؿ بناءات فردية فوضوية أغمبيا أنتجت أنسجة وقطاعات 
عمرانية غير واضحة المعالـ والوظائؼ وغير مييكمة طغت عمييا الوظيفة السكنية التي تعتبر غير 

مما أعطى صفة المجاؿ غير المنتج لممدينة، فقط تـ تحديد أحياء المدينة عبر إجراء  منتجة
ومديرية البناء URBA -اإلحصاء السكاني عمييا والخريطة المقترحة مف طرؼ كبل مكتب الدراسات

( لممدينة، وبالتالي استخرج تركز السكاف في مجموع أحياء المدينة، PDAUوالتعمير لوالية بسكرة )
 (68-65ص ،2013،بمزرؽ فاطمة الزىراء) تي توضح:وال
الذي يتشكؿ مف  08و القطاع  06منطقة الكثافة السكنية المرتفعة : تتمثؿ في القطاع رقـ  – 1

 أحياء العاليا الشمالية و سيدي غزاؿ.
 05،04،03،02،01منطقة الكثافة السكنية المتوسطػة : تتمثؿ في القطاعات  – 2
المتشكؿ في حي فمياش ،  07لسكنية الضعيفػة : تتمثؿ في القطاع رقـ منطقة الكثافة ا – 3

 ، حي اليدى .  1187تعاونية 
 (:خريطة تركز سكان حسب أحياء مدينة بسكرة :14الصورة رقم )
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 : تركز السكان في مجموع أحياء المدينة(: 52جدول رقم )
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حي المحطة، وسط المدينة ،حي الدالية، حي الضمعة حي فرحات :المدينة مركز  01
 ،حي خبزي، حي سطر مموؾ 

17,68 

حي جواد، حي ببلؿ، حي جناف بف  حي الوادي شماؿ، حي الوادي جنوب، 02
 حي المصمى  السبلـ، حي يعقوب،

18,32 

 الدروماف حي،حي الزيتونةحي راس القرية ،حي سيدي بركات،: األحياء التقميدية 03
حي  حي لمسيد حي باب الضرب، الرمايش، حي الرقيقة ،حي مجنيش، حي

 .حي لبشاش ، حي فمياش، عمب بوعصيد ،حي برج الترؾ ،حي قداشة 

16,83 
 

حي المجاىديف ،حي النصر، حي اإلستقبلؿ، حي اإلزدىار، حي األمؿ : الحي 04
 .، حي ابف باديس

15,32 

 11,20 ة الجديدة المنطقة السكنية الحضري 05
 27,12  1945ماي8حي اليدى، حي النور، حي السعادة، حي الفجر، حي :العاليػػة  06
 3,24 ، حي اليدى1187حي فمياش ، تعاونية  07
 23,59 حي سيدي غزاؿ 08

كما أّف المدينة تعد مركز جذب لمختمؼ الشرائح االجتماعّية التي تغزوىا، بحثًا عف فرص 
عمى الخدمات المتوافرة فييا، فضبًل عف أّف المدينة ىي المكاف الخصب لتطوير العمؿ والحصوؿ 

 حي المعنوّية والمادّية لئلنساف.ونمّو النوا
إّف ىذه المغريات ببلشّؾ، تدفع الناس صوب المدف، وتزداد لذلؾ الحاجة الماسة لممساحات 

منيا، إاّل أنو مف مبلحظ، ومف النازحيف مف األرياؼ أو المناطؽ القريبة  المخصصة لسكنى ىؤالء
تيعاب خبلؿ استقرار التجارب التخطيطّية أّف لكّؿ مدينة حضرّية حدًا معقواًل ومجااًل محدودًا في اس

مع محدودّية الخدمات أيضًا ومتى ازداد ىذا النشاط بازدياد حجـ  السكاف والنشاط االقتصاديّ 
يمة في بنية المدينة وىيكميا وفؽ المنظور السكاف والخدمات فييا، أصبحت الظاىرة حالة غير سم

ذلؾ أّف  ،برز ظواىر العمؿ الحضرّيةأحد أفالنمّو الحضري وفقًا لذلؾ، يعد  ،التخطيطي المعاصر
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ازدياد حجـ السكاف عف حّده الطبيعي، وعدـ كفاءة توزيع النشاط االقتصادي بكفاءة وبموازنة 
يؤدي إلى بروز ىذه الظاىرة التي تخمؽ وراءىا  دقيقة، مع التوزيع العشوائي لمخدمات وندرتيا،
 مشكبلت اقتصادّية واجتماعّية وعمرانّية وبيئّية.

 
المخططات الحالية جاءت لمتخفيف من الضغط الذي تشيده المراكز الحضرية  (:53دول رقم)ج
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 % 80 16 نعـ
 % 56,25 9 تشبع مركز المدينة وبروز ظاىرة التبلحـ الحضري

 % 43,75 7 إلحداث مناطؽ وجيات توسع جديدة
 % 100 16 المجموع

 % 20 4 ال
 % 100 4 لـ يراعى تطور االقطاب العمرانية  الجديدة

 % 100 4 المجموع
المجموع 

 الكمي
20 100 %  20 100 % 

يروف أف  مف المبحوثيف %81بنسبة  16/21أف ، جابة أفراد مجتمع البحثسجمنا مف خبلؿ إ
تشبع  ة، مف خبلؿالضغط الذي تشيده المراكز الحضريالمخططات الحالية جاءت لمتخفيؼ مف 

، أما مف يروف % 56,25 شتمة( بنسبة–)بسكرة  مركز المدينة وبروز ظاىرة التبلحـ الحضري
منيـ بنسبة  4/20، بينما % 43,75بنسبة  سع جديدةإلحداث مناطؽ وجيات تو أنيا جاءت 

 ة،الضغط الذي تشيده المراكز الحضريلمتخفيؼ مف  لـ تأتالمخططات الحالية يروف أنيا  20%
 . الجديدةـ يراعى تطور االقطاب العمرانية لألنيا 

سية فيما يخص اإلمكانيات المتوفرة حاليا لمتوسع المجالي لمتجمعات سواء كانت تجمعات رئي
أو ثانوية مأخوذة مف خبلؿ الوقوؼ عمى مختمؼ العوائؽ الموجودة و تحديد األراضي القابمة 

 حسب الجدوؿ التالي:  1998لسنة  لمدينة بسكرة قطاعات التعمير، فلمتعمير و غير قابمة لمتعمير
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 1998لسنة  لمدينة بسكرة قطاعات التعمير (:54جدول رقم )

 البمديــات
 القطاع المعمر

 ـ()ى
 المبرمجقطاع التعمير 

 لممدى القريب و المتوسط
 المبرمجقطاع التعمير 
 لممدى البعيد

 593,52 325,42 1478,6 بسكػػػرة
 .2011URBA:  المصدر 

و بغض النظر عف التواترات الػحضرية الظاىرة لمعياف وعف االنحرافات العمرانية التي 
لػحضرية، فإف مدننا ما زالت في متناوؿ إرادتنا صارت تطبع الػمشروع العمراني و ظروؼ الػحياة ا

يدفعنا إلى التأمؿ في اإلشكاليات التي تفرزىا وتطرحيا الػمقتضيات الػممػحة نحو  التسييرية و عميو
المحاور الكبرى  ، مف خبلؿمدننا الػمختمفة انطبلقا مف عمراف مدنيتنا الزاخر والػمتنوع و األصيؿ

( التي عرفنيا مدينة بسكرة نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ  Les couloirs d’urbanisation) لمتعمير
 حظيت باىتماـ كبير لما يمثؿ مف محاور ميمة في التعمير . % 38,89التالي أف محور الطرقات

 بمزرؽ) بسكرة : (:  المحاور الكبرى لمتعمير حسب مساحتيا بالنسبة لمدينة55جدوؿ رقـ )
 (68-69ص ،2013،فاطمة الزىراء

 مدينة بسكرة المساحة )ىـ( )%(النسبة
 السكػػػػػػف 501,2 % 17,70
 المرافػػػػػػؽ 993,78 % 35,09
 المساحات الخضراء 235,63 % 8,32

 الطػػػػػػػػرؽ 1101,39 % 38,89
 المحيط العمراني لمتجمع 2832 % 100

 .URBAمكتب الدراسات :المصدر 
 ممدينة عمى طوؿ المحاور الطرقيػة التاليػة:في التوسعات الجديدة ل وما تمثؿ الطرقات : -أ

 ( بإتجاه باتنػة . 03الطريؽ الوطني رقـ )  -
 ( بإتجاه بوسعادة .46الطريؽ الوطني رقـ ) -
 ( بإتجاه آريس .31الطريؽ الوطني رقـ ) -
 ( بإتجاه سيدي عقبػة .83الطريؽ الوطني رقـ ) -
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  ضري لممدينة يتييكؿ بواسطة :النسيج الحتجعؿ المحاور المييكمػة لمتجمع  ىذه 
 :يعتبر الشارع المييكؿ الرئيسي لممدينة بأكمميا ، إذ يربط بيف شرؽ  نيج األمير عبد القادر

ـ ، مع نيايتو عمى الجية  12,00وغرب المدينة وذو كثافة سير عالية ومتوسط عرضو 
ؿ السيارات، الغربية ، يوجد جسر مار فوؽ السكؾ الحديدية الذي ينشط بدوره حركة لنق

ويمكف تدعيمو بشارع صولي الشريؼ المتواجد بجانب محطة السكة الحديدية والرابط بيف ىذا 
 ـ . 1141,10الجسر الشارع الرئيسي ، طولو اإلجمالي يقدر بػ  

 :أىـ الشوارع و أوسعيا في المدينة يربط بيف شارع الجميورية و نيج األمير  نيج أوؿ نوفمبر
ـ ، ىذا الشارع المميز ذو أرصفة عريضة  15,00مغ متوسط عرضو عبد القادر، الذي يب

التي تحتوي عمى مساحات خضراء وممرات مغطاة متكونة مف أقواس مميزة ، فطولو 
بوجود مساحات خضراء ـ وشارع األخوة مناني الذي يتميز  252,20اإلجمالي يقدر بػ: 

 ـ.  571,90يقدر بػ: ـ أما طولو  25,00، يبمغ عرضيا اإلجمالي: تتوسط الطريؽ
 و  شارع الجميورية : الذي يعتبر مف الطرؽ اليامة بالمدينة و يربط بيف نيج أوؿ نوفمبػر

ـ ، ويحاذيو شماال  8,60إلى  6,00شارع الدكتور سعداف ، ويقدر عرضو الضيؽ بيف 
جويمية وغربا منطقة مزدوجة مشتركة ) سكنات + تجييزات خدماتية(، نظرا  05حديقة 
و وحالتو الجيدة ، ورغـ ضيقو فيو يكوف حمقة وصؿ تدفقات السير الميكانيكية اآلتية لموقع

 مف شرؽ المجاؿ باتجاه غربو أيف يوجد الجسر اآلنؼ ذكره فطولو اإلجمالي يقدر بػ
 ـ نظرا لؤلىمية البالغة ليذا الشارع الذي يتميز بكثافتو و خدماتو. 679,71
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 قات مدينة بسكرةخريطة طر (: 15الصورة رقم )

 
 .URBAمكتب الدراسات  :المصدر 
  جنوب و يربطيا  –السكة الحديدية : إف خط السكة الحديدية الذي يعبر والية بسكرة شماؿ

يجعؿ لو دورا ىاما فيما يخص النقؿ  ،تقرت بالجنوبمدينة بو غرب -بوالية قسنطينة شرؽ
 ،قتصادية داخؿ اإلقميـ و خارجوخاصة نقؿ السمع و بالتالي يعمؿ عمى تدعيـ الحركة اإل

مما يجعؿ ىذا  ،،لوطاية ، القنطرة ، عيف التوتة حيث أنو يمر بالبمديات التالية : بسكرة
 يستمـز حسف التسيير و اإلستغبلؿ . -بسكرة-الحضريمحورا نشطا داخؿ مجاؿ 

نشير  كما ،غير أف محطة بسكرة تعد ىي األكثر كثافة مف حيث طاقتيا اإلستيعابية لمسمع 
إلى أنو تـ  اقتراح تحويؿ خط السكة الحديدية بالتجمع الحضري الرئيسي بسكرة خارج المحيط 
العمراني بالجية الغربية موازي لمطريؽ التحويطي و اقتراح محطة جديدة بالقرب مف مطار محمد 

 خيضر عمى محور الطريؽ الوطني . 
 شمؿ : أما مجاؿ الصناعة قطــــاع الصناعـــة : -ب
، ليبقى عمى 1990جاء المخطط العمراني الموجو لمدينة بسكرة سنة  لمنطقة الصناعية :ا *

وجوب إنشاء منطقة توسع لممنطقة الصناعية؛ مما زاد مف األىمية االقتصادية لبمدية بسكرة، 
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والذي انعكس عمى نموىا الديمغرافي وبالتالي عمى قدرتيا االستيعابية المجالية، والتي تـ إنجازىا 
 را لػ:نظ

 وجود وحدات صناعية مف قبؿ فوؽ األرضية المختارة إلنجاز المنطقة.-
 خمؽ مناصب عمؿ جديدة في قطاع الصناعة.-
 تقع جنوب غرب النسيج الحضري لممدينة وحدودىا كالتالي: 

 الشماؿ: حي بف طالب ومركز التكويف الميني.
 الجنوب: حي سيدي غزاؿ.

 (.03الشرؽ: الطريؽ اولطني رقـ )
 (.46لغرب: الطريؽ الوطني رقـ )ا

 المنطقة الصناعية بالنسبة لمدينة بسكرة :(: أىم صناعات 56جدول رقم )
 المنطقة  المساحة )ىـ( أىم الصناعات الموجودة

الحديد ، النسيج ، مواد البناء ، الكوابؿ ، مواد 
صيدالنية، التبغ، ـ.فبلحية ، ـ.كيربائية 

طباشير، تركيب  سيرغاز،عصير وحمويات، ببلستيؾ،
 تبريد  صناعةو ،احنات، المربعات المزخرفة، الزفتالش

163 
20 

 المنطقة الصناعية
 توسع المنطقة 

 .(: موقع المنطقة الصناعية بالنسبة لممدينة16الصورة رقم )

 
 Google Earth 2013المصدر:
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سكرة، وبالتحديد ، تقع بالجية الشمالية الغربية لمدينة ب1975أنشئت عاـ  منطقة التجييزات: *
 ,  ,SAMPAC, SONACOM,( تضـ عدة وحدات منيا: )03غرب الطريؽ الوطني رقـ )

SGB SOTRACOV, ENADITEX, SOCODATTES, EDIED EDIPAL, 

COPSTEB, SOMAC, BIS ة...لخاصا، ومجموعة مف الوحدات.) 
 

 منطقة التجييزات بالنسبة لمدينة بسكرة : (: أىـ صناعات57جدوؿ رقـ )
 المنطقة  المساحة )ىـ( الصناعات الموجودة أىم

حدادة، دقيؽ ، مواد البناء، األكياس، بسكويت معالجة 
 األمعاء،مواد الكيرباء،الببلستيؾ )وحدات انتاج(.

السيارات، خردوات و مواد البناء، المازوت مواد 
 السيراميؾ، الكوابؿ، قطع غيار)وحدات بيع(.

 منطقة النشاطات 46

 بيػػػػع أغمبيا وحدات
 

 (: موقع منطقة التجييزات بالنسبة لممدينة17الصورة رقم )

 
 Google Earth2013 المصدر:
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يوجد بمجاؿ الدراسة منطقة حضائر معترؼ بيا، وىي منطقة حضائر  منطقة الحضائر: *
بسكرة، تضـ أغمب الحضائر والورشات لمبمدية، تحد التوسع العمراني لممدينة مف الجية 

 الشرقية.
 

 منطقة الحضائر بالنسبة لممدينة (: أىم صناعات58ول رقم )جد
 المنطقة  المساحة )ىـ( أىم الصناعات الموجودة

 إنتاج الدقيؽ، طوب، قيوة، نجارة، مواد البناء.
مقرات لبعض المؤسسات سونمغاز، المياه، النقؿ 
العمومي باإلضافة إلدارات الخواص المتخصصة في 

 والت.الطرقات و التييئة، والمقا

 منطقة الحظائػػر 115

 أغمبيا تابعة لمخػػػػواص
 

 (: موقع منطقة الحضائر بالنسبة لممدينة18الصورة رقم )

 
 Google Earth2013 المصدر:
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كوسيمة فنية تتولى تقديم المساعدة واالستشارة التقنية  اعتبار المراجعةحول  (:59دول رقم)ج
 ة+الوالية(لصاحب القرار الجماعات المحمية )البمدي
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 %100 20 نعـ

ضفاءنظرة جديدة لمعالجة الوضعية   % 40 8 الحموؿ وا 
 % 35 7 معرفة المناطؽ الموجة لمتعمير 

وسيمة تبلقي وتقارب مختمؼ الفاعميف لتفعيؿ 
 الحوار

5 25 % 

 % 100 20 المجموع

 %0 0 ال
 0 100 % 

 % 100 0 المجموع
المجموع 

 الكمي
20 100 %  20 100 % 

يمكف اعتبار أجمعوا عمى أنو  21/21 مف خبلؿ اإلجابات المقدمة لنا مف طرؼ المبحوثيف،
كوسيمة فنية تتولى تقديـ المساعدة واالستشارة التقنية لصاحب القرار الجماعات المحمية  المراجعة

يروف أنيا تعد  % 40منيـ بنسبة  8/20، وذلؾ مف خبلؿ اجابة  % 100بنسبة  الية()البمدية+الو 
ضفاءنظرة جديدة لمعالجة الوضعية  يقروف  % 35منيـ بنسبة 7/20، كما سجمنا اجابة الحموؿ وا 

 25منيـ بنسبة  5/20أما  أو محتمؿ تعميرىا، معرفة المناطؽ الموجة لمتعميرانيا وسيمة مف اجؿ 
 خاصة . تبلقي وتقارب مختمؼ الفاعميف لتفعيؿ الحوارب تسمح وسيمةا يروف أني %

إف عممية الترخيص بالتغيير في المجاؿ العمراني أو الحضري بالجزائر سواء لصالح القطاع 
الخاص يتـ قانونيا بموافقة أربعة ىيئات أساسية أوليا البمدية التي ُتقَدـ إلييا الطمبات مف  أو العاـ

و تحتاج ىي نفسيا إلى أراضي إلنجاز مشاريع في مجاؿ التييئة العمرانية والتنمية جيات متعددة، أ
ضمف مساحاتيا؛ إال أف البمدية ووكاالتيا العقارية ال تستطيع قانونيا التدخؿ والترخيص أو البيع 
المباشر لؤلراضي العمومية دوف المرور بمصمحة أمبلؾ الدولة والمساحة التي تدرس طمبات 

عف األراضي العمومية لصالح البمدية مقابؿ األسعار المحددة مف طرؼ الدولة، والتأكد مف التنازؿ 
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أف األراضي التي تطمبيا البمدية لـ يتـ التنازؿ عنيا أو بيعيا مف قبؿ، أو أنيا لوزارات أخرى 
ة كوزارات الفبلحة والغابات أو الثقافة أو السياحة، أو تابعة لمقطاع الخاص...الخ، وأف عممي

عقاقبة عبد )التنازؿ أو الرفض تحتاج إلى مصادقة الوصاية )الوالية( عمى المستوى المحمي.
 (168-163ص ،2010،العزيز

أما الييئة الرابعة التي تحتاج إلى المراقبة واالستشارة المعمارية بعد االنتياء مف العمميات 
دة األطراؼ التي تتأكد أوال مف أف السابقة الذكر ىي مصمحة البناء والتعمير ولجنة العمراف المتعد

االستعماؿ لممجاؿ يتماشى مع توجييات المخطط العمراني، وثانيا أف المواصفات والمقاييس 
المعمارية المتطمبة في المنشآت المبرمجة يتماشى مع مقاييس المنطقة التي ُيراد إنجاز المشروع 

  ضمنيا.
مسجمة في مجاؿ التجاوزات في مخططات وقد تبيف أف السبب الرئيسي في أكثر الحاالت ال

التوجيو العمرانية في مختمؼ المدف الجزائرية، وبمختمؼ أحجاميا ىو عدـ احتراـ اإلجراءات 
القانونية المتَطَمبة في تغيير النسيج العمراني، واستخداـ األرض بسبب قمة التوعية والتكويف بصفة 

الس البمدية تبيع األراضي العمومية أو توزعيا، أو عامة لممنتخبيف المحمييف؛ إذ أف الكثير مف المج
تقيـ فوقيا المشاريع دوف المرور باإلجراءات السالفة الذكر، ثـ تبدأ في التسوية القانونية ليا فيما 

عقاقبة عبد  )بعد، فتظير األخطاء المرتبكة في استخداـ األرض وانتياؾ قانوف المخطط العمراني.
 (171-170ص،2010،العزيز

يانا ُتَتخذ قرارات عمى المستوى المركزي )عمى مستوى الوزارات( أو اإلقميـ )الوالية( دوف وأح
 أي اعتبار لممخططات العمرانية ذات الصمة باألماكف التي تمسيا ىذه القرارات.

 ،الخاصة لممشاكؿ ولكؿ أولويتو رغـ تعدد المتدخميف في المدينة باعتبار أف لكؿ رؤيتوو 
وبالتالي التناقض في بعض األحياف بيف الكيفيات  ف عممية التنسيؽ أمرا معقدا،األمر الذي يجعؿ م

التعقيدات، لذا كثيرا ما نتساءؿ عف بعض النماذج الناجعة في  المطروحة لمعالجة الوضع وضبط
 : التسيير
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القطاعات التابعة ليا  ىؿ نعتمد التسيير الخاص: أي أف البمدية ىي التي تشرؼ عمى تسيير كؿ-
 الخاصة؟ لؾ باستعماؿ وسائميا البشرية والماديةوذ

إيجاد التجانس،  العمؿ ىنا يقتضي إيجاد تحالؼ اجتماعي سياسي واسع النطاؽ ييدؼ إلى
الفقري الذي يرتكز حولو ىذا  في ىذه الحالة البمدية تكوف ىي العمود، التنسيؽ واإلدماج االجتماعي

 .لتسييري االجتماعياالنشاط 
 
بإستراتيجية كفيمة لتنظيم توسع المجال  PDAU المخطط الحالي ةساىمم (:60دول رقم)ج

 : الحضري يالءم مشروعات التنمية المستدامة بمدينة بسكرة
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 % 75 15 نعـ
 % 53.33 8 إستراتيجية مستقبمية لمتنمية العمرانية

 % 46.67 7 لجيود وكؿ القطاعاتتضافر كؿ ا
 % 100 15 المجموع

 % 25 5 ال
 % 100 5 غياب التحميؿ العميؽ والواقعي لموضعية الحالية

 % 100 5 المجموع
المجموع 

 الكمي
20 100 %  20 100 % 

مف  %75بنسبة  85/21مف خبلؿ اإلجابات التي تحصمنا عمييا مف طرؼ المبحوثيف، تبيف أف 
سيساىـ بإستراتيجية كفيمة لتنظيـ توسع المجاؿ  لمدينة بسكرة PDAU المخطط الحالييرى أف 

إستراتيجية مستقبمية  يا، حيث أنو يساىـ في تبنيالحضري يبلءـ مشروعات التنمية المستدامة ب
، كما يروف أنو يساىـ تضافر كؿ الجيود وكؿ % 53.33بالمدينة بنسبة  لمتنمية العمرانية
يبلءـ و  لمدينة بسكرة إستراتيجية كفيمة لتنظيـ توسع المجاؿ الحضريجؿ انتياج القطاعات مف أ

يروف  %25مف المبحوثيف بنسبة  5/20، أما % 46.67بنسبة  مشروعات التنمية المستدامة
لممدينة فإف  غياب التحميؿ العميؽ والواقعي لموضعية الحاليةعكس ذلؾ، حيث يقروف أنو بسبب 
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يبلءـ مشروعات التنمية  لمدينة بسكرة وكذا ال نظيـ توسع المجاؿ الحضريتالمخطط ال يساىـ في 
 بيا. المستدامة

التوافؽ  رغـ اف نمو المدف والتمدف الحضري ضرورة الستمرار العمراف فإف مراعاة عوامؿ
الراحة واألماف  والتوازف بيف ىذا النمو ومحددات البيئة المحيطة يمثؿ حاجة ضرورية لتوفير

التوظيؼ األمثؿ لمموارد  واستمرار التنمية المتناغمة لئلنساف والمكاف. لذلؾ فإف والخصوصية
واألخذ باألساليب الحديثة المتوازنة وتوافؽ البيئة  مدنناواالمكانات الطبيعية المتاحة والكامنة في 

اصر لتحقيؽ المنظومة العمرانية المتجانسة التي يمكف اف تحقؽ العن والعمراف يمثؿ ضرورة الزمة
 الشؾ أف كيفية تقسيـ المجاؿ عمرانيا مف خبلؿ المقاربة الوظائفية )سكف ، عمؿ الضرورية،

عمى ىذا ،،خدمات( ىي التي تتحكـ في العممية التخطيطية و التسييرية برمتيا قديما و حديثا
و  المجاؿ مف جية، المستوى ينبغي أف نمتمؾ رؤية بعيدة المدى تتضمف تناسقا مابيف طريقة تنظيـ

 تسييره مف جية أخرى.
مفيػػػـو االستدامة في التخطيط و التسيير الحضرييف ال تختمؼ عف  وليػػذا فإف بواعث تبني

  Sustainable Development  إلى ظيور وتبني مفيـو التنمية المستدامة البواعث التي أدت
 وط فاصمة بيف البيئةفمـ تعد ىناؾ خط ،بأبعادىا البيئية واالقتصادية واالجتماعية المتداخمة

–يتبنى فكرة أف اإلنساف ىو محور االرتباط بيف البيئة  العمراف المستداـف ،االجتماعواالقتصاد و 
األنشطة اإلنسانية عمى البيئة ليا أبعاد اقتصادية و اجتماعية  االجتماع)ألف تأثيرات-االقتصاد

، 2005،مر حافظ ادريخمجد ع ).لمضرر في النياية ىو اإلنساف( واضحة العنصر المتمقي
 (45-43ص

 التجمع، مراجعة المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير لمجموع بمديات قراءة مف خبلؿف
بسكرة المتوفرة حاليا والوضع الراىف لمكوناتيا والذي نتج  لمدينة والوقوؼ عمى اإلمكانيات المجالية

 ،األقطاب الثانوية المحيطة بوعنو تطور خطي  لمنسيج العمراني خاصة ما بيف القطب الرئيسي و 
، ا الوضع عمى مستوى الوالية ككؿذووضوح ظاىرة التبلحـ العمراني ولمعالجة انعكاسات ى

وإلعطاء الدور الجيوي لبسكرة كقطب فعاؿ في التنمية الوطنية بخمؽ مدينة كبيرة بمكوناتيا 
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بمزرؽ فاطمة ) :المجالية التالية االستراتيجيةخدماتية( فإننا اعتمدنا ، صناعية، الفضائية ) عمرانية
 (85-79ص  ،2113،الزىراء
 التجمع الحضري بسكرة : .أ 

بسكرة وأقطاب  اليدؼ منيا تكويف مدينة كبيرة بحجـ جيوي والذي يشمؿ القطب الحضري الرئيسي
غرافي والخدمات والتحكـ في و الحاجب ( وىذا إلحداث توازف في التوزيع الديم ،التوازف ) شتمة

مع ىيكمة التبلحـ العمراني بشكؿ يسمح بتأدية مختمؼ الوظائؼ  ،طي ليذه األقطابالنمو الخ
 العمرانية ويتركز ىذا عمى :

 ( .46المقترح شرقا والطريؽ المبرمج وىو انحراؼ لموطني رقـ )ى مستوى الطريؽ عم -
 اعتماد مبدأ التوازف في توزيع المرافؽ الكبرى المقترحة داخؿ المجمع. -
ف وأخرى لممرافؽ  وتدعيمو صناعيا بخمؽ قطب صناعي موازي لمتطور خمؽ مناطؽ لمسك -

 العمراني.
 تنمية الظيير الريفي : .ب 

 بمختمؼ تجمعاتيما  ،الذي يمثؿ المساحات الفبلحية الشاسعة لكؿ مف بمديات الحاجب وشتمة
 وذلؾ بػ :

 ـ عمى توفير ميكانيزمات ومقومات القطاع الفبلحي لتثبيت السكاف في مناطقيـ وتشجيعي
 .ممارسة مختمؼ األنشطة

 السكنية وتحديث  اإلحتياجات تدعيـ التجمعات العمرانية الرئيسية والثانوية بالمرافؽ ومختمؼ
 توسعاتيا المستقبمية.

 تنمية مركز الحاجب : .ج 
وذلؾ بحصر إمكانية توسعو المتوقعة وتدعميو ليكوف قطب ثانوي ذو تأثير مباشر عمى المجمع 

وقربو مف محطة المسافريف الجديدة  ،احيةيبفعؿ مؤىبلتو الطبيعية والس الحضري الكبير خاصة
 والييكمة المجالية الواضحة التي تربطو بمختمؼ األقطاب .  
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 : الييكمة العمرانية المتوقعة 
المجاؿ العمراني لمتجمعات واألقطاب الحضرية وأفاؽ توسعيا يعتمد عمى نظرة شاممة لتكويف مدينة 

 ي تكوف تفاعبلتو وفؽ المبادئ التالية : كبيرة بحجـ جيو 
 يتكوف مف :

 الذي يتحكـ في توزيع جميع  التفاعبلت المجالية إلى مختمؼ  القطب الرئيسي بسكرة :
 األقطاب تدريجيا وفؽ مكوناتو التالية:

 وسط المدينة ) المركز الحيوي(. -
 العاليا .حي وسط خدماتي عمى المحور المؤدي عمى  -
 دة خاصة عمى المحيط العمراني لمسكف الفردي في عمومو .مناطؽ سكنية موجو  -
القطب العمراني الجديد )الجية الغربية( وىو توسع ميـ في إحداث توازف عمراني وخدماتي  -

 داخؿ المدينة.
مناطؽ التوسع المقترحة في ىذه الدراسة ىي تواصؿ لما ىو موجود عمى مستوى الطرؽ  -

ىذه الفضاءات المجالية تعتمد في ىيكمتيا عمى  (83( ,)31( ,)46( ,)03الوطنية رقـ )
 المحاور الداخمية والوالئية والوطنية والتي ترتبط في معظميا بالطريؽ المحيطي المقترح. 

 : أقطاب التوازن 
 : ( 46ـ فييا محوري الطريؽ الوطني رقـ )كالييكمة المجالية ليذا القطب يتح قطب شتمة

وليذا عممية التوسع تكوف حـ العمراني مع مدينة بسكرة لتبلباتجاه أريس وعمى مستواه يتـ ا
 بالجية الشمالية .  

 :( داخؿ 46إف موقع القطب الجامعي عمى مستوى الطريؽ الوطني رقـ ) قطب الحاجب
يسمح باالندماج بسيولة مع مدينة بسكرة وىذا ما سيجعمو قطبا أساسيا  ،إقميـ بمدية الحاجب

ولكف اإلشكاؿ الحقيقي ليذا القطب ىو عائؽ الخطوط  ،في التنمية العمرانية بالمجمع
 وأنبوب الغاز الذي يخترؽ النسيج العمراني . ، والمتوسط الكيربائية ذات الضغط العالي

 وحضري إلعطاء مدينة بسكرة دورىا المجالي الفعاؿ كقطب جيوي ذو تأثير عمراني
فبل بد مف  والتنموية، المجاليةواقتصادي، والوصوؿ إلى حجـ  مدينة كبيرة بمختمؼ مكوناتيا 
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وتصور نسيج عمراني  مجاليا الحضري، اعتماد آليات عمرانية و مجالية لمتحكـ في تسيير
مف أجؿ  مستقبمي يعتمد عمى معيار التخطيط كأداة لئلنسجاـ والتجانس بيف مختمؼ القطاعات

العشوائي بيف القطب و يكوف ذلؾ بمعالجة ظاىرة  التبلحـ العمراني ضماف تحقيؽ االستدامة، 
و تنظيـ و إعادة ىيكمة األحياء  ،المركزي )بسكرة( و أقطاب التوازف األخرى )شتمة، الحاجب(

الفوضوية الحالية، و محاوالة إعادة النمو الطبيعي لمتجمعات العمرانية خاصة بسكرة بالتركيز عمى 
 :النمو بشكؿ شعاعي إنطبلقا مف الوسط باتجاه أقطاب التوازف

 (31شتمة )الطريؽ الوطني رقـ  * قطب
 (46* قطب الحاجب )الطريؽ الوطني رقـ 

لى دور جيوي البد مف معالجة المكونات  إولتغيير ىذا الدور مف دور محمي داخؿ إقميـ الوالية 
 المجالية الحالية وفؽ األىداؼ المستقبمية مف :

 تحسيف اإلطار المبني المجالي . -

 توقيع مرافؽ كبرى حيوية . -

مظير عمراني مبلئـ بمختمؼ مكوناتو )سكف، مساحات خضراء، مناظر خمؽ  -
 طبيعية...إلخ (.

  إحداث توازف لمشبكة الحضرية داخؿ التجمع الحضري . -
 و لمعالجة التوسع العمراني بإعتماد إستراتيجيػة لتنظيـ المجاؿ الحضري وفؽ ما يمي :

 : أ / المجمع الحضري لبسكرة
بيرة بحجـ جيوي، والذي يشمؿ القطب الحضري الرئيسي )بسكرة ( و اليدؼ منػو تكويف مدينػة ك

أقطاب التوازف )شتمة ،الحاجب ( المعنيػة بظاىرة التبلحـ العمراني، و ذلؾ إلحداث توازف في 
التوزيع الديموغرافػي و الخدماتي و التحكـ في النمو الخطي ليذه األقطاب، مع ىيكمػة التبلحـ 

يػة مختمؼ الوظائؼ العمرانية داخؿ المجمع، و يرتكز ذلؾ عمى مستوى العمراني بشكؿ يسمح لتأد
( 46الطريؽ المحيطي المقترح شرقا والطرؽ المحيطي المبرمج وىػو إنحراؼ لمطريؽ الوطني رقـ )

،و كما نعتمد عمى مبدأ التوازف في توزيع المرافؽ الكبرى المقترحة داخؿ ىذا المجمع و خمؽ 
 رافؽ و تدعيمو صناعيا بخمؽ قطب صناعي موازي لمتطور العمراني .مناطؽ لمسكف و أخرى لمم



 الفصل السادس

 نتائج الدراسة

 

424 

 

 تنميـة  الظييـر الريفـي : -ب
الذي يمثػؿ المساحػات الفبلحيػة الشاسعة لكؿ مف بمدية الحاجب و شتمة بمختمؼ تجمعاتيما و 

عمى  ذلؾ بتوفير ميكانيزمات ومقومات القطاع الفبلحي، و لتثبيت السكاف في منطقتيـ و تشجيعيـ
ممارسػة مختمؼ األنشطة، فيسمح ذلؾ بالتنمية الريفية المتوازنة مع تدعيـ التجمعػات العمرانية 

 الرئيسية و الثػانوية بالمرافػؽ و مختمؼ البرامج السكنية ، و تحديث توسعاتيا المستقبميػة .
 تنميـة مركـز الحاجـب : -ج

 قطب ثانوي ذو تأثير مباشر عمى المجمع  و ذلؾ بحصر إمكانية توسعو المتوقعة و تدعيمو ليكوف
الحضري الكبير خاصة بفعؿ مؤىبلتو الطبيعيػة و السياحيػة و قربػو مف محطة المسافريف الجديدة 

 و الييكمة المجاليػة الواضحة التي تربطو بمختمؼ األقطاب.
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  2008بسكرةمدينة  مديات:المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير لمجموع ب(: 19الصورة رقم )

 
 URBA مكتب الدراسات. المصدر:
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 :تحميل وتفسير النتائجثالثا: 
بعد ىذه الوقفات التنظيرية و اإلجرائية مف الدراسة و البحث عف الحقيقة نقؼ لنتساءؿ عف 
، أىـ النتائج التي تمخضت عمييا ىذه الدراسة، و التي يمكف أف تتجاوز بنتائجيا  اكتشافات األمس

و عميو البد مف الحكـ عمى مدى تطابؽ الواقع مع ما بينتو الدراسة التحميمية في الجانب الميداني 
في ظؿ تساؤالت اإلشكالية، و التي انطمقت مف التساؤؿ العاـ الذي سنحاوؿ اإلجابة عنو مف 

 خبلؿ اإلجابة عمى األسئمة الفرعية التالية :
 ؤل األول : تفسير و تحليل النتائج تبعا للتسا  1-1

  يضمف استدامة لممشروعات مجاؿ الحضريال في متوسعل عمرانيةال المخططات وتقدم ماىؿ 
 بالمدينة ؟

 والتقنييف واإلدارات المصالح مف المعنييف مع أجريناىا التي والمقاببلت الميدانية معطياتنا خبلؿ مف

 الحقائؽ إلى يستند جيدا إعدادا تعد لـ أنيا أي ، األدوات في ضعؼ أف كبيرة ونسبة لنا تأكد والخبراء

 . حميةمال
 الكيفية الشواىد أف أثبتت قد المحمي لمواقع مطابقتيا إلختبار الدراسة في المستعممة فالمؤشرات

 ألدوات الجيد اإلعداد انعداـ أف ذلؾ كبير، حد إلى عدـ تطابقيا مع الواقع تؤكد الميدانية والحقائؽ

ستعابا وتحميبل فيما الميدانية الحقائؽ إلى يستند ال والذي التعمير  األدوات ىذه عمى حتما يؤثر وا 
 وىذه ، وواقعي عقبلني بشكؿ السكاف إحتياجات عف تعبر ال وبالتالي ( المصادقة بعد أي) ميدانيا

 اإلقتصادية مستوياتيا بجميع الحضرية التنمية وتيرة ضعؼ األمر نياية في نتيجتيا تكوف الوضعية
 .والثقافية اإليكولوجية واإلجتماعية

 في النوعية القفزة ؽتحق لـ والتحصيصات السابقة التعمير أدوات أف إال النتائج ىذه ورغـ

لى تفسر الوضعية ىذه ،وفعاؿ جدي بشكؿ تحتـر لـ األدوات ىذه ألف نظرا ، المستدامة التنمية  حد وا 

 المراحؿ في التقنية والمتابعة التصميـ مسألة أي ، البداية مند الدراسات إعداد بمسألة بعبلقتيا كبير

 أو ، الواقع أرض عمى وبصرامة كمية تطبيقيا إستحاؿ وبالتالي جيدا إعداد تعد لـ ألنيا فإما ، األولى

 تنمية تسجؿ لـ وىكذا ، المتنامية السكاف إلى اإلستجابة مف تتمكف حتى الكافي بالقدر تعد لـ أنيا
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لضماف استدامة   الحضري المجاؿ وتشكيؿ لنموىا قاعدة وتكوف ومكانا زماف تستمر المدينة حضرية
 المشروعات بيا.

 أدوات عبلقة فيـ في المساعدة المستويات ألولي كشفنا عبر لمسناىا التي الحقيقة ىذه إف
 ىذه بأف واإلدارات التقنية المصالح وباعتراؼ لنا أظيرت ، بسكرة بمدينة الحضرية بالتنمية التعمير

 ظروؼ في إعداده يتـ لـ بسكرةل بالنسبة والتعمير لمتييئة التوجييي المخطط منيا صةخا المخططات
 السياسي واالستقرار األمف بانعداـ المتسمة المرحمة لصعوبة نظرا لمتصميـ مبلئمة موضوعية

 البدايات) ميدانيا الصغرى الوحدات مستوى عمى أفرزه وما ، العاـ واالجتماعي واالقتصادي
 بوجود تميزت المرحمة ىذه وأف خاصة األدوات أو الدراسات ىذه إعداد في (لمحميةا والجماعات

 أثر مما ، اىتماماتيـ خارج التعمير أدوات كانت ، محددة لمياـ حامميف اإلدارة مف مفوضيف مسؤوليف

 . جيدا إعداد إعدادىا في والمساىمة الدراسات المتابع سيرورة عمى

إال بعد  هلبمدية بسكرة لـ يتـ إنجاز  والتعمير لمتييئة التوجييي ططالمخ أف الوقائع لنا كشفت كما
مف الزمف، ألف المسؤوليف أخذوا بعيف االعتبار ما يمكف أف يتطمبو إنجاز مثؿ ىذا  طويمةفترة 

المخطط التوجييي مف مجيودات و إمكانيات مسخرة، خاصة وأنو لـ تمض فترة زمنية كبيرة أو 
و بعده ،  1991نوفمبر 28في  1987عمى المخطط التوجييي لسنة حتى متوسطة عف المصادقة 

ىذا ما أدى إلى ، 11/12/1991تـ صدور قانوف ينص عمى إنجاز مخطط آخر توجييي في 
و لـ يتـ إنجازه  1996بسكرة حتى سنة ل "PDAU" المخطط التوجيي تأخر الشروع في إنجاز

 .1998ماي  28 تاريخ حتى
 جية مف التقنية والدوائر والمصالح جية مف التنفيذية الييئات بيف متيـل تبادؿ ه الحظنا ما وىذا

 إنما أساسا العيب أف إعتبار إلى الثانية تذىب ، األدوات في العيب أف ترى األولى كانت فإذا ، ثانية

 .التنموية والبرامج المخططات تنفيذ عمى الساىرة التنفيذية الييئات في ىو
 أو الدراسات بعض كانت فإذا ، السواء حد عمى وذاؾ ىذا بيف الربط إلى فيميموف الخبراء أما

 ثانية جية مف الييئات فإف ، المستقبمي تصورىا إعداد في الميداف الحقائؽ عمى تعتمد لـ المخططات

 في رئيسيا طرفا باعتبارىا والمصادقة اإلعداد مرحمة عند البداية مند المطموب المستوى في تكف لـ

 .المتابعة



 الفصل السادس

 نتائج الدراسة

 

428 

 

 آليات توفير عمى المعنية الييئات قدرة عدـ ىو المحمييف المسؤوليف حسب السببمف يكو 

 خاصة ممكية بإعتباره ، الحضري المجاؿ بتغيير  يسمح بما القديـ المبنى العقار تسيير عمى تساعدىا

 هبإعتبار  الخاص لئلستثمار المباشر التدخؿ خبلؿ مف إال تأتي أف يمكف ال العممية وىذه مجمبل في
نشاء المنفعة تحقيؽ عبر الميداف ىذه خبلؿ مف مضافة قيمة تحقيؽ عمى وقادرة لمثروة مالؾ  المساكف وا 

 عمى وجوده وقرض الميبرالي النظاـ أفرزه ثقافي كنمط التنافسية اإلستيبلؾ وحرية الخدمات وتوفير

 . ظيورىا مند التعمير أدوات

 تحديد في واألساسية األولى األداة التوجييي المخطط بخصوص الحظناىا ذاتيا النتيجة

نتاج وتسيره المجاؿ تنظيـ حوؿ مفصمة توجيات تبرز خبلؿ مف والتي سنة 20 مدى عمى التوجييات  وا 

 . األرض شغؿ مخطط عبر العمراني المشروع

 مف سنوات 10 مف أكثر مرور مف بالرغـ إطبلقا يطبؽ لـ المخطط ىذا أف ىي الكبرى فالمفارقة

 والمتوسط القريب المدى إستيمؾ أنو آخر بمعنى، 1998 سنة عميو المصادقة مف نواتس 7 و إعداده

 .المجالي التوسع وسياسة التنموية البرامج معو وتعطمت المعالـ، واضح أثر ودوف فعالية دوف
 (والمتوسط القريب المدى ة)سن ريفعش مرور بعد خاصة وجوده يثبت توجييي مخطط فأي

 منطقة في جميا معالمو تظير أف المفروض مف كاف ، وحضري مجالي توسع ؿخبل مف يتجسد وأف البد
 . البرنامج ذلؾ يبرر متميز عمراني تدخؿ أي مف حاليا زالت ال المحمي الواقع

 ؟ واإلعداد الدراسة عند الميدانية الوقائع إلى يستند لـ (PDAU)المخطط ىذا أف فيؿ -

 زالت وال أثرت التي المتغيرات مف العقار مشكمة فأ عمى تدؿ المحمية والحقائؽ المؤشرات كؿ إف

نتاج الحضرية التنمية عممية في كذلؾ  . المدينة أي الحضري المجاؿ وا 

 تمتمؾ التي وىي ، بسكرةب الحضرية التنمية في واضح تراجع مباشرة أنتج الوضعية وىذه

 الخدمات مف المزيد توفير ىعم قادرة غير المدينة وأصبحت ،ذلؾ لتحقيؽ والكامنة الموضوعية العوامؿ
  ،الحالي الحضري المجاؿ ضمف والتعمير التوسع إمكانية وعدـ الشبع مرحمة إلى وصمت أنيا درجة إلى

زدادت  والكثافة العشوائي والتوسع كأزمة عديدة حضرية لمشاكؿ سمبية إجتماعية مؤشرات معيا وا 

 المدينة قدرة عدـ درجة إلى ضعيةالو  ىذه ووصمت ، إلخ... اإلقتصادي النشاط وضعؼ، العالية
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 يرجع وىذا ، القطاعية المديريات قبؿ مف المعدة السكنية والبرامج واليياكؿ المرافؽ مف المزيد بإستعاب

  ؟؟ لمتعمير مجاالتوعاءات عقارية  وجود عدـ ىو وحيد لسبب

عتماد لذا يجب عمى الجيات المسؤولة إعادة النظر في كؿ قراراتيا الحضرية مف خبلؿ اال
عمى واقع المدينة و خصوصيتيا الجغرافية و التاريخية و احتياجات سكانيا في ظؿ أسس عممية 

عمى مستوى التخطيط و التنسيؽ مع مراعاة المشاركة الشعبية في صنع  التنميةمتطورة ألساليب 
 القرارات.

راني، وذلؾ عتبر التييئة الحضرية وسيمة لتسيير وتنظيـ المجاؿ الحضري والعمويمكف أف ن
لوضع  الدولة لما ليا مف أىمية كبيرة في تنظيـ واستغبلؿ النسيج الحضري،وعمى غرار  ذلؾ تسعى

قوانيف عمرانية إلستغبلؿ المجاؿ الحضري والعمراني وفؽ اجراءات ادارية وتنظيمية، مع االخذ 
وكذا تصميـ  بعيف االعتبار التوزيع االمثؿ والعقبلني لمسكاف، ومختمؼ النشاطات الصناعية 

 الحضري والعمرانيوذلؾ بخمؽ توازف بيف التخطيط وتخطيط التوسعات داخؿ المجاؿ الحضري 
 لضماف استدامة المشروعات بالمدف.

 تفسير و تحليل النتائج تبعا للتساؤل الثاني :   1-1

 مستدامةال التنمية مشروعات تحقؽشأنيا أف  مف التي ةبيئيال األبعاد انيةالعمر  األدوات ىؿ تأخذ 

 ؟ بالمدينة

لقد أصبح أنو  المتحصؿ عمييا اتنستنتج مف تحميؿ بيانات ىذه الدراسة و مف خبلؿ اإلجاب
مساىمتيا في تحقيؽ التنمية حضرية الحالية ىو خدمة البيئة، و التوجو الجديد لمسياسات ال

اجد بو، فيذا سوؼ المرجوة، فإذا كاف ىناؾ اختبلؿ بيف بيئة الفرد أو المجاؿ الذي يتو المستدامة 
يؤدي بالضرورة إلى انعداـ أحد مرتكزات التنمية و عرقمة مسارىا ، لذا فإف التنمية لـ تبؽ في 
أبعادىا االقتصادية فحسب، بؿ انتقمت إلى أبعادىا االجتماعية و الثقافية المرتبطة باإلنساف 

 .ات األساسية لمفردوأبعادىا البيئية طالما أنيا تسعى إلى تنمية الموارد و إشباع الحاج
وكوف ىذه العممية بحاجة إلى ىيكمة إدارية و مراقبة لمتغييرات التي تطرأ عمى المجاؿ 

الفبلحية  الحضري، فإف قمتيا في مدينة بسكرة، فسحت المجاؿ لمزيد مف التعدي عمى األراضي
 ةمنطق، خاصة طابع البالكـ عمى حساب النوع والتوسع العمراني و الصناعي اىتمام لحساب
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نوعية الحياة التي يحتاجيا اإلنساف و تعبر عف ثقافة مما شوه مجاؿ المدينة بتمؾ الصحراوي، و 
الفسيفساء مف المباني التي تتضارب أشكاليا و تتداخؿ خصائصيا العمرانية دوف مراعاة ألي 

يا ما يعانيو أصحابو  ،و يطور المدينة جتمعإدماج معماري خاص بالمنطقة أو وظيفي يخدـ الم
   ،مشكمة ىوية المدينة في تخطيطيا و تعميرىازاد في حدة ، مما يـو بعد يـو مف مشاكؿ تقتميـ

 .كما بينتو الدراسة الميدانية  وخدمات مشكمة في وظائفيا الحيوية مف سكف و عمؿ و
و مف خبلؿ البيانات و النتائج المحصؿ عمييا، يمكف القوؿ أف سياسة التوسع في المجاؿ 

مدينة لحد اآلف لـ تتمكف مف الوقوؼ عمييا، رغـ ما خصص ليا مف إجراءات الحضري لم
وميزانيات وأدوات عمرانية و مخططات و كذا موارد بشرية و مادية، و ما زاؿ المشكؿ مطروح لحد 
الساعة، لذا يجب عمى الفئات المسؤولة إعادة النظر في كؿ منجزاتيا، و محاولة إعطاء ىذه 

ف خبلؿ االعتماد عمى أسموب عممي جديد مف أساليب السياسة التنموية السياسة وجيا آخر، م
 لمتدخؿ المباشر بواسطة أفكار و قرارات و تقنيات و وسائؿ الدراسات و التنفيذ و اإلنجاز لتنظيـ 
و تحسيف ظروؼ معيشة المواطف، و تطوير و تنمية الشبكة العمرانية واالقتصادية واالجتماعية 

خذ بعيف االعتبار جميع المقومات الوسطية لممجاؿ الذي يتواجد بو و يتفاعؿ بشكؿ متوازف مع األ
 معو، لموصوؿ إلى نموذج مف نماذج المدف العصرية في إطار تحقيؽ الغاية المرجوة و ىي تنمية 

 حقيقية.مستدامة 
 تفسير و تحليل النتائج تبعا للتساؤل الثالث :   1-1

  تحقيؽ التنمية المستدامة فيالعمرانية  خططاتالمختبلالت في اال ساىمت مراجعةىؿ 
 ؟ بالمدينة

 التنفيذية الييئات وعي بمدى دوما ترتبط المخططات تطبيؽ في والفعالية الصرامة إف
 الميداف في التعمير أدوات تطبيؽ عدـ فإف شؾ دوف ومف، الحضرية التنمية تحقيؽ في بأىميتيا

 عميو التأكيد إلى تذىب كما المالية والموارد الخاصة يةوالممك الطبيعية العوائؽ األساسي مرده ليس
نما ، التنفيذية والييئات المصالح تمؾ  يمكف الذي وبالدور األىمية بيذه حقيقي وعي بانعداـ يرتبط وا 
 ليذه معايشتنا خبلؿ مف لمسنا فقد أصبح بمعنى ، التنمية تحقيؽ في التعمير أدوات تمعبو أف

 أىداؼ تحقيؽ عمى المساعدة اآلليات كؿ وتوفير التغير إحداث في قوية دةإرا إنعداـ محميا الظاىرة
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 المشاريع مف نبلحظو ما غرار ، عمى التعمير أدوات عمى باإلعتماد المستدامة  الحضرية التنمية
 البرامج عبر المحمية السمطات خبللو مف تحاوؿ جديدا نفسا أعطى والذي الجديدة السكنية
 الصحي والصرؼ لمشرب الصالحة والمياه القاعدية واليياكؿ والمرافؽ كفالس مجاؿ في القطاعية
 العجز لتدارؾ جاءت انيا اعتبار عمى الحضرية، لمتنمية ما وتيرة إعطاء الحضرية والتييئة
 .والتأخير

 والخبراء والوالئية المحمية والمصالح والييئات المحمييف المسؤوليف وبشيادة التنمية فوتيرة إذف؛
 معظـ في يرد والذي الكامنة، واإلمكانيات الطموحات إطبلقا تعكس ال فإنيا اريفالمستش

 حممت والتي والحالية السابقة المخططات أو األدوات لكؿ الفعمي التطبيؽ عدـ إلى التصريحات
 .ليا خطط كما وفعميا ميدانيا تترجـ لـ والتي عديدة، مجاالت في ىامة تنموية برامج

 مراكز قبؿ مف تتبع التي اإلستراتيجية األمر نياية في ىو حضريال التخطيط أف ويتضح
 توزيع عمى تعمؿ أنيا بحيث ، الحضرية الييئات وتوسع نمو وضبط وتوجيو لتنمية القرار ذإتحا

 مف الفوائد أكبر تحقيؽ عمى تسير فإنيا لمسكاف وبالنسبة متوازنا جغرافيا توزيعا والخدمات األنشطة
    .الحضرية لبيئةا داخؿ النشاطات ىذه

 الحضرية السياسة في أولوياتعتماد ا تبني بنا يجدر الدراسة، ما لمسناه مف خبلؿومف خبلؿ 
 التعمير ظاىرة آثار لمواجية والتعمير التييئة أدوات عبر ةمستدامال التنمية لتحقيؽ كسبيؿ الجزائرية
  :وىي باستمرار، المتزايدة والتحضر

 قصد المحمية والجماعات المركزية المؤسسات بيف القرار تخادإ سمطة وتقسيـ تحديد إعادة (1

 محددة مشكبلت مف انطبلقا الممكنة التدخبلت وتحديد المحمي لمواقع وفعمي واقعي استيعاب

 .المحمية والموارد اإلمكانيات وتسخير

 .منيا الحضرية خاصة العقارية، الممكية حقوؽ مبادئ تغيير (1

 عبلقة مف إنطبلقا المجالية وتوسعاتيا اإلقتصادية لمنشاطات اقبةالمر  بالبرمجة القياـ إمكانية (1

 .ومنسجـ متوازف تكامؿ تحقيؽ قصد باإلقميـ المدينة
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 والفيزيقية اإلجتماعية المجاالت جميع إلى (standard urbain) الحضرية فكرة تعميـ (1

 ساعدةالم الشروط ووضع التنمية في الكبير العجز امتصاص قصد ريفية أـ كانت حضرية

 .واإلقميمية المحمية الحضرية الخصائص عمى ومفتوحة مرنة معايير وفؽ ذلؾ تحقيؽ عمى

عادة الموجود المشيد اإلطار استعادة (1 قتصاديا، مجاليا اإلمكاف قدر تأىيمو وا   تجنب أجؿ مف وا 

 ةوالتنمي والتعمير التييئة إطار ضمف المدمجة المختمفة والموراد األراضي استغبلؿ في التبذير
 ضمف الجديدة الحضرية السياسة ؼأىدا وتحقيؽ جية، مف واإلقميمية المستدامة الحضرية

 .الحضري المشروع
 
 العامة : تفسير و تحليل النتائج  1-1

 لنا تبيف ، لتحقيؽ التنمية المستدامةعوامؿ التوسع في المجاؿ الحضري  في بحثنا في إذف، 
مف  المقصودة، المستدامة التنمية لتحقيؽ األساسي المحرؾ ىو عموما الحضري التخطيط أف اوال

مف خبلؿ الدراسة الميدانية  ولكف لذلؾ؛ النموذجية القاعدة اإني بؿ خبلؿ أدوات التييئة العمرانية 
 تـ والتي الجزائر، في المعتمدة الحضري والتسيير التخطيط في كآليات التعمير أدوات إف تبيف

نمو وتوسع   عرفت تماما بالعكس بؿ المتوقعة، النوعية نقمةال تحدث لـ ة بسكرةنيبمد اجراءىا
 المجاؿ فتح والترفيو، والخدمات والتعمير والبناء اإلقتصادي النمو في ممموس تراجع ف، بسببمدال

 وبروز المعيشي المستوى وانخفاض البطالة ظاىرة تنامي أماـ اإلجتماعية الضغوطات مف لمزيد
 الطمب تزايد: مثؿ مف المحمي المجتمع في لمسوؾ جديدة جيةوا أصبحت والتي مرضية لظواىر

 مؤشري بفعؿ لعددىـ كمي تزايد مقابؿ في ،، ...والجريمة السرقة ،المختمفة السكاف حاجيات عمى
 أدوات بأف نقر أف ويكفي ، الحضري المجاؿ ىذا اتجاه في المتواصمة واليجرة الطبيعية الزيادة
 قد وما الحضرية، التنمية في المنتظرة النوعية القفزة تحقيؽل األصؿ في جاءت التي التعمير
 كاف تنموية برامج إلى ميدانيا تترجـ ولـ اطبلقا تحتـر لـ واجتماعي، فردي رخاء مف ذلؾ يصاحب
 والنقؿ والتعميـ والصحة والخدمات الشغؿ ميداف عبر والخاص، العاـ ايبلحظي أف باإلمكاف
 .خال...والترفيو الناجح والتعمير
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 : ىي أساسا التوجييي والمخطط األدوات ىذه فشؿ ميزت خصائص ومف
 .المدينة بنظاـ تيتـ وال العقار مف انطبلقا بحثو فيزيقية بخاصية المجاؿ إلى ينظر  .1
 .الخاصة والممكية العقار لمشكمة إىمالو  .2
 .لمبناء الصالحة األراضي تخصيص في العشوائية  .3
 .الحضري المجاؿ تسيير في الييئات بيف االنسجاـ انعداـ  .4
 .الفاعميف بيف التفاوض إمكانية تحقؽ آلية وضع وضرورة العقار مشكمة  .5

ىماؿ، األدوات يذمنف عمى مف أكثر االدوات عمى الوضعية ىذه تعيب الحقيقة في وىي  وا 
 إلى موجيا االىتماـ كاف إذا خاصة ، المدينة تشكيؿ فكرة عمى بأخر أو بشكؿ يؤثر الجوانب ىذه
ىماؿ الكمية ةالنظر   التعمير ألدوات تقييمو في خبرائنا أحد إليو ذىب ما وىذا ،الكيفية الجوانب وا 
 .بسكرة  دراستنا مجاؿ مستوى عمى بالييئات مقارنة

 عبلقتيا في الحضرية المسألة حوؿ والقضايا التساؤالت مف جممة تثير أف الدراسة حاولتفقد 
 مف انطبلقا العامة األىداؼ تحقيؽ في الدولة راتيجيةإست أنيا إعتبار ،عمىالمستدامة بالتنمية
 وأىـ اعتمادىا، مف سنة 15 مف أكثر ذمن المحمية الحضرية المجتمعات أو (البمديات ) الوحدات

 :القضايا ىذه
 الجماعات مف العديد تتمكف لـ لماذا معرفة ومحاولة الجزائر في التعمير أدوات تقييـ ضرورة -1

 ما تغيير :األىداؼ يحقؽ بما لتنفيذىا جديدة آليات وضع يمكف وكيؼ انياميد تطبيقيا المحمية
 .فعمو صح ما عمى والتأكيد تعديمو وجب ما وتعديؿ تغييره وجب

 ىتح ،الدراسات ومكاتب والخبراء والتقنييف االجتماعييف الفاعميف بيف مفتوحا يكوف التقييـ -2
 وفقا مسارىا تغير محاولة وبالتالي نجاز،واإل التصميـ مستوى عمى النقائص تحديد مف نتمكف

 أدوات إلى بحاجة نحف: ميدانيا تنفيذىا عمى يساعد بما المحمية والحقائؽ اإلجتماعية لؤلولويات
 .لمتنفيذ وقابمة واقعية تعمير

 وفقا يكوف أف يجب تشكيميا إعادة وأف المنشأ محمية تكوف وأف بد ال التعمير أدوات فإ-3
 الجاىز اإلستيراد قضية مع نتيين حتى ، لممجتمع المحمية والحقائؽ اعيةاإلجتم لمخصوصيات
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 التجارب مف وحكمة بعقؿ االستفادة مف اإلقبلؿ دوف ىذا واإلنجاز، التصميـ في عنا بعيدة ألدوات
 .الرائدة العالمية

 في ائريةالجز  لممدف بالنسبة الحضرييف والتنظيـ لمتسيير كآليات التعمير أدوات إلى النظر يجب -4
 ، لتحقيؽ التنمية المستدامة. المحمية الحضرية التنمية مع عبلقتنا

 واألولويات لؤلىداؼ وفقا عموما والمقاييس المحمية لممدف الجزائر في التنموية المقاييس تحديد-5
 .ليا األدوات إخضاع ومحاولة باستمرار المتغيرة اإلجتماعية لممتطمبات يستجيب بما

 الفعمية خبلليا مف تتحقؽ بأخرى األدوات ىذه تدعيـ في التفكير ضرورة ىإل المجاؿ فتح 6-
 اإلقميـ مستوى عمى كالتدخؿ المحمية، الحقائؽ مف إنطبلقا لؤلدوات المعقمف والتطبيؽ ،واالنسجاـ

 مستوى عمى والتدخؿ القطاعات أو والنوايا األحياء مستوى عمى والتدخؿ بالمدينة، الريؼ عبلقة في
 .لذلؾ وفقا والتدخؿ بدقة الحضرية المشاكؿ تحديد شأنيا مف والتي ،إلخ...الشوارع

  إلى التصميـ مف االجتماعييف الفاعميف جميع بيف لممشاركة وعممي فعمي بشكؿ المجاؿ فتح-8
 مف بالرغـ الجزائر في الموجودة األدوات ىذه عف شيئا يعرؼ يكاد ال العادي فالمواطف اإلنجاز،

 المواطف يشعر ال وبالتالي الفعمية، إرادتو خارج وتنتج تتشكؿ فالمدينة مباشرة، بيا المعنى ىو أنو
 .المدينة في رئيسي وفاعؿ المشروع مف جزءا بأنو
 الراعي ىي الدولة تكوف الحضري لمتخطيط مرادفة تكوف وأف بد ال الحضرية السياسية أف-9

 .العبلقة ىذه لتحقيؽ والدائـ الرسمي
 مستوى عمى التعمير أدوات مع عبلقتيا في المستدامة الحضرية ميةالتن مفيـو إدخاؿ-10

 .اإلنجاز مستوى وعمى التصميـ
 يمعب والتي اإلختصاصات، متعددة تدخبلت عمى أساسي بشكؿ يعتمد الحضري التخطيط أف-11
نتاج التصميـ في فعاال دورا السوسيولوجي الباحث خبللو مف  ئةالتيي أدوات عبر التنموية النماذج وا 

 .والتعمير
 الصفر، مرحمة إلى دوما الرجوع عمى المعتمد السمبي السموؾ مع كمية االنتياء ضرورة 12-
 كؿ اعادة ضرورة عمى الفاعميف تحث خفية إرادة ىناؾ وكأف البداية، مرحمة إلى المستمرة والعودة
 ! شيء كؿ ومحو شيء
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 لنماذج المتواصؿ االستيراد عف ميوالتخ التخطيط مجاؿ في الوطنية الطاقات عمى اإلعتماد 13-
 أننا التاريخية الحقائؽ لنا كشفت فمقد بو؛ المرتبطة والحقائؽ المحمي المجتمع مع تنطبؽ ال جاىزة
 بعد حتى خصوصا الفرنسية الحضرية والسياسة التعمير ألدوات المتواصؿ االستيراد حبيسي الزلنا

 قائـ بفرنسا ومتماسؾ كامؿ وطني نظاـ مف يافجزئ نقتبس اننا األمر في والعجيب بؿ اإلستقبلؿ،
 حضرية تنمية نحو المدف وتسيير تنظيـ في الدولة استراتجية ويشكؿ المتواصؿ التقييـ عمى

 .مستدامة
تنمية  وجود بالضرورة يعني ال ما حضرية لبيئة الجغرافية الرقعة واتساع المجالي النمو أف 14-

الحضري تحكمو اعتبارات كثيرة مف أىميا معدؿ نمو كؿ  التوسع في المجاؿعمرانية فقط، بؿ إف 
مف السكاف واألنشطة االقتصادية أوال، والظروؼ الطبيعية البيئية القائمة كالموقع الجغرافي وطبيعة 

تأثر نمو وامتداد الرقعة يكمف  األرض ثانيا، وطبيعة القيـ والمفاىيـ االجتماعية ثالثا، وبناء عميو 
 باالعتبارات الثبلث السابقة.دينة الجغرافية لمم

 قبؿ مف بيا البلزمة والعناية االىتماـ تمؽ ال قد أساسية، قضية عمى التعرؼ لنا أمكف كما 15-
  المحمييف؛ والباحثيف الدارسيف

 
 



 

 

 

 ـةـــمــــاتـــخـ
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 ة :ــمـــاتــــخ
 
 جممة إلى وبالنظر إلييا، المتوصؿ النتائج خالؿ مف القوؿ يمكف الدراسة ىذه نياية في
 تـ حصر حيث المختمفة، جوانبو في الجزائر في التييئة العمرانية قطاع منيا يعانى التي المشاكؿ
 إلى ذلؾ ويرجع الحديثة، بالمواصفات مدينة بناء في فشمت العمرانية السياسة أف منيا، العديد
 المدف وضعية تدىور إلى أدى ذلؾ كؿ ثانوية، أخرى وأسباب األولى، بالدرجة التسيير أسموب

 .العمرانية سياستيا لنجاح العاكسة العمرانية المفاتيح إلى المقابؿ في تفتقر التي الجزائرية
 لتوسع و معايشتنا نتاج أوال؛ ىي بسكرة بمدينة توسع المجاؿ الحضري لموضوع دراستنا إف

 عمى واعتمادا ،لمسارىا وتطورىا وتتبعنا المجتمع ىذا إلى ننتمي أننا اعتبار عمى ،المدينة ىذه لنمو
 فيـ في ىذا كؿ ساعدنا ، ومقابالتنا حواراتنا عبر عمييا المتحصؿ والشواىد والمعمومات البيانات
دراؾ  .التاريخية سيرورتيا وتحميؿ وا 

 التخطيط في الحضري اإلجتماع عمـ دور إلبراز ىادفة محاولة ىي الدراسة فيذه وثانيا،
 تحقؽ عدة جوانب مف بالموضوع اإللماـ عمى البداية ذمن حرصنا ولذلؾ ، الحضرية والسياسات

 واالستجوابات المقابالت عمى المعمومات جمع في أساسا اعتمدنا ذلؾ، ولبموغ، الدراسة أىداؼ
 الشواىد لنا وكشفت ،المحمي لممجتمع الميدانية الحقائؽ جمع في كبير حد إلى جميعيا مكنتنا والتي

 ومحاولة ،عوامؿ توسع المجاؿ الحضري بمحؿ الدراسة )بسكرة( عف والمعاينات واإلحصاءات
جؿ أوتوسعيا ، لضماف االستدامة لممشروعات بيا مف  نموىا في التحكـ جؿأ مف لممدينة لتخطيط

 . والتعمير التييئة ادوات المستدامة وباألخص مف خالؿتحقيؽ التنمية 
 قدمت والتي وحديثا، قديما بالمدينة المتعمقة والمخططات والصور الوثائؽ عمى اباعتمادن و

 ىذه توظيؼ عمى ساعدنا ما وىو نشأتيا، ذمن المحمي والمجتمع المدينة واقع عف ىامة شواىد لنا
 التي المحمية والتنمية المجالي النمو تحقيؽ في ودورىا النشأة عوامؿ وفيـ تحميؿ في المعطيات

 .الطويؿ تاريخيا مف ما مرحمة في المدينة عرفتيا
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 السوسيولوجية بالتطورات حافال تاريخا بسكرة مدينة عرفت التاريخي، المسار ىذا وعبر
 وتممؾ واستصالح، األوروبي االستيطاف بمرحمة بدأت اإليكولوجية، و والثقافية واإلقتصادية

 الزمتيا األولى، بالدرجة واحاتي فالحي اقتصاد نحو وجيت والتي ، المدينة انشاء ثـ األراضي
 توسعا عرفت السبعينات نياية مع متوسطة مدينة إلى اإلستقالؿ، بعد حتى طويمة سنوات

خاصة بعد  االقتصادي والنشاط لمسكاف جذب قطب أصبحت أنيا اعتبار عمى ىاما واستقطابا
 مجاليا نموا عرفت اف بعد القرف، ىذا بداية مع الكبيرة المدينة مرحمة إلى ،)أصبحت والية(1794

 .متسارعا وديموغرافيا
 أدوات المدينة عرفت الديموغرافي، والنمو اليجرة وعاممي المجالي والتوسع النمو ىذا وأماـ

 الموجو التعمير مخطط والثمانينات السبعينات سنوات ، الجزائرية المدف باؽ غرار عمى تعمير
(PUD) المجاؿ توسع تفعيؿ في 1974 لسنة العقارية اإلحتياطات قانوف عمى اعتمد والذي 

 لممتطمبات المتزايد الطمب لمواجية واليياكؿ والمرافؽ المساكف مف أكبر حجـ واستيعاب الحضري
 ذلؾ في واعتمدت ، باستمرار (ZHUN ) ومناطؽ والتحصيصات المتنامية اإلجتماعية والحاجات

 تنمية تحقيؽ في ما حد إلى ساعدت والتي النشاطات، الجديدة الحضرية السكنية البرامج عمى
 مباشر كانعكاس العشرية تمؾ نياية مع وتيرتيا فقدت ما سرعاف الثمانينات، سنوات محمية حضرية
 عمى المعتمدة الموجو التخطيط مرحمة بذلؾ لتنتيي الجزائرية، المدف معظـ ميزت وطنية ألزمة
 ، السكاف بانشغاالت التاـ الدولة وتكفؿ الثروة بتوزيع يعني اشتراكي فكر عف تعبر حضرية سياسة
 التسعينات، بداية مع والتعمير التييئة ادوات عبر الجديدة الحضرية السياسة مرحمة بعدىا وبدأت
 .التسعينات بداية مع الجزائري المجتمع ميزت كبرى سياسية توجيات عف أيضا كتعبير

 والتي الفترة تمؾ في األدوات بيذه وجوبا مدينة بسكرة كغيرىا مف المدف  استفادت وىكذا
 المدى عمى وزمنيا مجاليا تمتد تنموية برامج عبروالعمرانية  المجالية المدينة توجيات حددت
  .والبعيد والمتوسط القريب
 تفعيؿ عمى قادرة وغير مقيدة نفسيا المدينة وجدت المخططات، ىذه عمى المصادقة بعدولكف 
 عمى النيائية المصادقة مف سنوات 7 مرور بعد تقريبا حاليا عمى األمور وبقيت ميدانيا، ادواتيا

 بدا وىكذا .ببسكرة األدواتتطبيؽ   واقع لمعرفة نموذجاك األرض شغؿ ومخطط التوجييي المخطط
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 بعض قبؿ مف التاـ بالركود توصؼ أنيا لدرجة معطمة، اصبحت التنمية وتيرة اف والخاص، لمعاـ
 .ذلؾ تحقيؽ في عمييا تتوفر التي لإلمكانيات قياسا المحمية، التقنية والمصالح والمستشاريف الخبراء

نسمة حسب تقديرات احصاءات سنة  222373إف مدينػة بسكرة بتعداد سكانيا البالغ 
المؤرخ  20/ 01وذلؾ حسب القانوف   Les Metros Pôlesأصبحت تعد في مصاؼ  2011
التي تشيد دينامكية  المدينة ىذه المتعمؽ بالتييئة و التنمية المستديمة لإلقميـ، 12/12/01في 

 عوامؿ عمى نشأتيا في اعتمدت والوظيفي، المجالي التوسع نحو باستمرار زاحفة مجالية وعمرانية
 دائمة، تنمية بعث في ومستقبال حاضرا عمييا تعتمد وأف البد التي ذاتيا وىي،  محمية وخصائص

 .المحمي المجتمع و المحيط مع عالقتيا في
 عبر اإلقميمية، التييئة مع عالقتو في الحضري التخطيط مف تتخذ واف البد ذلؾ ولتحقيؽ

 وآليات ميكانيزمات خالؿ ومف..، لممدينة التوجييي القانوف والقوانيف التشريعية مثال، التعمير أدوات
 الجماعات يد في الحضري لمتسيير حقيقية وسيمة األدوات تمؾ مف تجعؿ أف والتنفيذ، لممراقبة فعالة

 والتشاور القرار اتخاذ في الجماعية المشاركة أف كما، دائمة حضرية تنمية بيا تحقؽ المحمية
شراؾ والحوار  حضرية لتنمية تؤسس التي أيضا العوامؿ مف االجتماعييف الفاعميف مختمؼ وا 

 والبشرية والمادية االقتصادية التنمية مقومات كؿ عمى ذلؾ في معتمديف ورائدة، متميزة واجتماعية
 مجاؿ عبربسكرة  بمدينة المحمي لممجتمع والجماعية الفردية الرفاىية تحقؽ حتى والتكنولوجية

 .الجغرافي وامتدادىا نفوذىا
ليا مف  وتوما سطر  التي تطمح ليا سياسة الدولة، المتوازنة لإلقميـإف السعي نحو التنمية 

وبرامج منذ بداية التسعينات اضحى صعب المناؿ بسبب الرؤية المحدودة  وأعماؿ وأدواتترتيبات 
والمجردة لتنظيـ المجاؿ الوطني، بكؿ ما يحممو مف خصوصيات ومميزات اقتصادية، اجتماعية، 

، ناىيؾ عف تضافر عوامؿ اخرى زادت مف حدة االختالفات بيف مختمؼ ثقافية، ايكولوجية، بيئية
 مناطؽ البالد.
عنو في المقابؿ تطور عمراني سريع  أنجزتشيد الجزائر حاليا تطورا ديمغرافيا متواصؿ حيث 

وذلؾ نتيجة لممشاريع التنموية التي تقـو بيا  ،يتمثؿ في إتساع المساحات العمرانية بصفة كبيرة
مف أجؿ تمبية مختمؼ المتطمبات والحاجات المتزايدة  ،الدوؿ والقطاع الخاص في جميع المياديف
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وبيذا  لجأت الدولة إلى التييئة العمرانية كأساس لتحقيؽ أىداؼ ممحة في ، لممواطنيف يـو بعد أخر
تحقيؽ التنمية واالزدىار والتي تيدؼ مف خالؿ ، اب الوطنيجميع المدف الجزائرية وعبر كامؿ التر 

، االستدامةعمى المدى البعيد وفي كؿ االحواؿ يكوف تطبيؽ  ، االجتماعي، الثقافي...،االقتصادي
 نتيجة ليست وىي ومتطور وديناميكي مستمر حياة ومنيج طريقة عف عبارة عاـ بشكؿ التي ىي
، طريؽ اجتماعي، سياسي ونيج عممية أساسا ىي بؿ معينة زمنية مدة بعد تحقيقيا يمكف محددة

 سحرية حموؿ إلى بحاجة تصميمية مشكمة منيا أكثر مسمؾ اقتصادي، بعد بيئي، مسار تكنولوجي،
عداد لتعريؼ المعدة والمخططات التصاميـ غياب في رئيسي بشكؿ المشكمة وتنبع، محددة  وا 
 ةالسكاني التجمعات مستوى عمى االستدامةما يضمف مىذا ،محميا االستدامة مفاىيـ تطبيؽ وتجييز

 واالجتماعية والبيئية والسياسية الثقافية واألىداؼ االحتياجات تمبي وأف بد ال ،بو عنىن ما وىو
 وتوفر عادؿ بشكؿ والمسكف والممبس المأكؿ توفير يتـ حيث لمجميع، والفيزيائية واالقتصادية

مف أىـ الخصائص الواجب  لذلؾ، الجميع عمى ومتوازف متساوي بشكؿ والصحة التعميـ خدمات
مراعاتيا وىي: مراعاة الجوانب االقتصادية والسكانية واالجتماعية مف جية، والثقافية والنفسية مف 
جية أخرى كمكونات أساسية في المخططات التي توضع لمبيئة الحضرية، وبذلؾ يؤكد التخطيط 

ية والسموكية والتعامؿ مع الخصائص الطبيعية والمواقع الحضري عمى الربط بيف الجوانب المعمار 
لجغرافية لممناطؽ الحضرية وذلؾ بمراعاة مواضع ومواقع تمؾ المناطؽ األمر الذي يمعب دورا ىاما 
في نموىا العمراني؛ حيث تتوفر لبعضيا إمكانية التوسع والتنمية، وال يتوفر ذلؾ لمبعض اآلخر مما 

ات التنمية الحضرية لتمؾ المناطؽ الحضرية أو المدف، معالجة يتطمب انعكاس ذلؾ عمى مخطط
المنطقة الحضرية كوحدة مترابطة في جميع مكوناتيا وعناصرىا مع بعضيا،فمعالجة أي جزء 

 يشكؿ عنصرا أساسيا مف النظاـ الحضري.
خاصة ما تعمؽ  المرتبطة توسع  المجاؿ الحضري لمدينة بسكرة ومختمؼ عوامموإف  إذف،

التييئة والتعمير والتي تسعى لممساىمة في استدامة المشروعات بالمدينة مف أجؿ تحقيؽ  أدواتب
 التنمية لتحقيؽ األساسي المحرؾ ىو عموما التخطيط الحضري أفب اوال تبيف مستدامة، تنمية

 والتسيير التخطيط في كآليات التعمير أدوات ولكف إف لذلؾ؛ النموذجية القاعدة إنو بؿ المقصودة
 بؿ المتوقعة، النوعية النقمة تحدث لـ بمدنتنا تـ اجراءىا والتي الجزائر، في المعتمدة الحضري
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 وتراجع في بعض المجاالت ركودفوضى ومشاكؿ وحتى   مدينة بسكرة عرفت تماما بالعكس
 مف لمزيد المجاؿ فتح والترفيو، والخدمات والتعمير والبناء اإلقتصادي النمو في ممموس

 لظواىر وبروز المعيشي المستوى وانخفاض البطالة ظاىرة تنامي أماـ اإلجتماعية الضغوطات
 كما، والجريمة السرقة مثؿ مف المحمي المجتمع في وؾملمس جديدة واجية أصبحت والتي مرضية
 الزيادة مؤشري بفعؿ لعددىـ كمي تزايد مقابؿ في المختمفة، السكاف حاجيات عمى الطمب تزايد

 التعمير أدوات بأف نقر، أف ويكفي ،الحضري المجاؿ ىذا اتجاه في المتواصمة واليجرة الطبيعية
 ذلؾ يصاحب قد وما الحضرية، التنمية في المنتظرة النوعية القفزة لتحقيؽ األصؿ في جاءت التي
 أف باإلمكاف كاف تنموية برامج إلى ميدانيا تترجـ ولـ اطالقا تحتـر لـ واجتماعي، فردي رخاء مف

 الناجح والتعمير والنقؿ والتعميـ والصحة والخدمات الشغؿ ميداف عبر والخاص، العاـ يمحظيا
 .الخ...والترفيو
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كيف؟  -
.......................................................................................................

.......................................................................................................
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لتنظيم توسع المجال الحضري يالءم بإستراتيجية كفيمة PDAU ىل سيساىم المخطط الحالي-42
 نعم                   ال             ؟ مشروعات التنمية المستدامة بمدينة بسكرة

كيف ذلك ؟ 
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.......................................................................................................

.......................................................................................................
....................................................................................................... 

 


