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التحديث العمراني نهاية الفرتة االستعمارية من خالل 

 املخططات التوجيهية لست مدن يف الشرق اجلزائري
 د. معاوية سعيدوين)*( 

مقدمة -1  

ا البحث ضمن الدراسات العمرانية ذات الطابع التارخيي، واليت هتتم بتحليل املناهج املتبعة ذيندرج ه

ية كبرية يف حتديد مهدن، واليت أصبحت هلا أيف ختطيط امل ةاملعتمدية سخرة والسياسات العموموالتقنيات امل

السلطات العمومية  الذي عرف تزايد دور  من القرن العررين،ثاينخاصة منذ النصف ال ينة،دشكل امل

  ا.وحتديد مستقبله املدنوالتقنية يف ختطيط 

ليل اشأشكا  واشأاما  العمرانية وانطالقا من هذه الفكرة احملورية فإن اهلدف من هذا البحث ليس حت

أنتجتها من خال   اليتمدينة بعينها، بل هو الوقوف على اآلليات والسياسات  واملعمارية يف حد ذاهتا ويف

 .ختارةمثلة املبعض اشأ

احلديث مبنطقة  العمراين مقاربة لبداايت تطبيق التخطيط يف -ابلتحديد-تتمثل هذه الدراسةو 

نطاق واسع يف بداية النصف الثاين من القرن العررين، واليت تزامنت مع السنوات الررق اجلزائري على 

اشأخرية من الفرتة االستعمارية، اليت عرفت إطالق سياسة عمومية لتنمية الصناعة يف احلواضر الكربى. وقد 

 :بفكرتني رئيسيتني اثنتني، مها العمراينارتبط هذا النوع من التخطيط 
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الكم  جمة مراريع صناعية وسكنية كربى مل تكن معهودة آنذاك، من حيثالعمل على بر  :أوال -

الطبيعية  لإلمكاانت باملطلو دون االعتبار  من الكربى، ابملدنوالكثافة يف املناطق احمليطة 

للمجاالت املعنية وقدرهتا على استيعاب التوسع املربمج؛ وتزامنت برجمة املراريع السكنية مع إعطاء 

ة صناعات كربى ابعتبارها حمركا للتنمية يعيد تركيل البنية االقتصادية للمدينة، وذلك اشأولوية إلقام

يف  -خاصة منها املورفولوجية -ظل إعطاء اشأولوية لألبعاد االقتصادية على غريها من اشأبعاد يف

 .ختطيط املدن

( zones(( )ر ))مناطقاثنيا: اعتماد التجزئة الوظيفية واملورفولوجية للمجا  احلضري؛ حبيث يتم إقرا -

 .متجانسة تغلب عليها وظيفة واحدة، ويسود فيها خطاب معماري موحد بل أوحد

 École) الناحية النظرية يرتبط هذا النوع من التخطيط العمراين مبا يعرف ابملدرسة الوظيفية نوم

fonctionnaliste )لتحكم فيها بركل آيل، كن ارة تقنية حبتة، فتعتربها ظاهرة مياليت تنظر إىل املدينة نظ

دينة أكثر فاعلية حيث يتم البحث عن االختالالت الوظيفية هبدف وضع خمططات لتصحيحها، وجعل امل

وظيفيا واقتصاداي، وتبعا لذلك تكون أنواع املباين وتنظيمها واشأحياء وطرق الواصالت وتوزيع الوظائف كلها 

لنجاعة والسيولة يف التنقالت والتبادالت واإلنتاج درجة من ا حتقيق أكرب يف خدمة اهلدف الرئيسي، وهو

وحبجة حتقيق أكرب قدر من النظام والنجاعة يقسم  .الصناعي وسوق أراضي البناء واملساكن والقوى العاملة

خطط العمراين املدينة إىل وحدات يتم التحكم يف تطورها عن طريق النظم اإلدارية واملعايري الكمية والقوانني امل

السكان والوظائف  ع؛ وهذا ما يؤدي بدوره إىل توحيد أشكا  السكن وصورة املدينة عموما، وإىل توزيامللزمة

هذا، ونظرا إىل اعتماد هذا  .يف مناطق خمتلفة تربط بينها شبكات نقل تسمح ابلتنقل اليومي لليد العاملة

اشأبعاد الرتاثية للمدينة واملقاييس النوع من التخطيط العمراين على الربجمة الكمية وإغفاله اجلانب الركلي و 
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التخطيطية الصغرى وارتكازه على خمططات تنجزها مكاتب دراسات تقنية مركزية ال أتخذ بعني االعتبار 

  .البريوقراطيادة ما يوصف ابلتخطيط فعلية، اخلصوصيات احمل

اجلزائرية يف  ومن أنسب احلاالت اليت ميكن إخضاعها للبحث بغية فهم هذه الظاهرة حالة البالد

اليت كانت - ، حيث تبنت السلطات الفرنسية(8591 -8591) السنوات اشأخرية من الفرتة االستعمارية

ير الصناعات الكربى و هذا النوع من التخطيط لتجسيد سياسة تط -تسعى إىل إبقاء اجلزائر حتت نفوذها

أهم  -أي الصناعة واإلسكان-رين رئيسية؛ ما جيعل هذين العنصوالتجمعات السكنية الضخمة يف املدن ال

حمركني للتخطيط العمراين، وأهم عنصرين تقوم عليهما املخططات العمرانية التوجيهية اليت أجنزت هبذه 

 .(8) املناسبة

فحىت إن مشلت الدراسة  ،(مقياس املدينة)قياس اجلهوي وإاما العمراين هذا، وال تتعلق الدراسة ابمل

يف أهم مدهنا ابعتبارها عينات مستقلة  جلزائري، فإن اختياران املنهجي قد احنصراملنطقة الررقية من القطر ا

يط طتؤكد كل واحدة منها، أبشكا  متفاوتة وخمتلفة، اشأثر العميق لسياسة التنمية الصناعية وملبادئ التخ

 .العمراين احلديث على اجملا  احلضري

 اجلزائرياخلاصة بست مدن كربى يف الررق  العمرانية راريعوسيتم التطرق يف هذا اإلطار إىل امل

شأخرية قد متت ا اخلمس املدنيف، وابتنة؛ وكانت ط، وسكيكدة، وجباية، وسةقسنطينة، وعناب :، هي(1)

)عماالت  ( إىل مرتبة عواصم شأقاليم إدارية8591 -8599) ترقيتها يف مخسينيات القرن العررين

Départements) ،وكان جيب أن  ا.اتبعة هل املدنكانت هذه   اليتة اشأصلية ومت فصلها عن عمالة قسنطين

زائرية أواخر الكبري الذي شهدته البالد اجل يفميوغرادال كانت نتيجة للنمو  يتال-ترتافق هذه الرتقية اإلدارية 
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تزا  تركل إىل حد اآلن أهم  املدن اليت ال هصناعية( وعمرانية هلذ)بتنمية اقتصادية  -الفرتة االستعمارية

 .(3) طقةناملراكز احلضرية يف امل

العمرانية واإلقليمية  تواملخططاهذا، ومن الناحية التوثيقية تقوم الدراسة على حتليل الواثئق املكتوبة 

رب إدراج خمططات للمدن تعود إىل احل مع ،(4)ة ة والعاديوياملنجزة هبذه املناسبة، وكذلك بعض الصور اجل

حىت يسهل الوقوف على أثر هذه  -فرتة السابقة للتحوالت العمرانيةأي ال-( 8541العالية الثانية )

هناية الفرتة االستعمارية يف  املدنختطيط  يفالتحوالت وحجمها، واستخالص أثر سياسة التنمية الصناعية 

 احلضري القدمي املوروث عن القرن التاسع عرر، والذي هو نتاج ا اجلزائر، والذي ميزته قطيعة عميقة مع اجمل

 .الفرتة االستعمارية اشأوىل

 تمثلةاملاسة العمرانية اجلديدة اشأسس املورفولوجية الكالسيكية لسيفعلى املستوى املورفولوجي أزالت ا

بدلت بطرق مواصالت سريعة وفراغات خضراء وترفيهية؛ أما على تيف الروارع والساحات العامة اليت اس

الوظيفية، حيث تسود  ابشأحاديةاملعروف يف املدن التارخيية  د  التنوع الوظيفيتبستوى الوظيفي فقد اسامل

فكانت  .والوظائف اخلدمية يف منطقة أخرى تلك، يفهذه املنطقة، والوظيفة الصناعية  يفالوظيفة السكنية 

الكربى حبق مبنزلة ولوج عنيف يف عامل احلداثة  املدناملخططات العمرانية التوجيهية احلديثة ابلنسبة إىل 

- عدية احلديثة يف النسيج العمراينالربجمة االستررافية، وإقحام املنرآت القا -رانية جبوانبها اإلجيابيةالعم

هراشة فضاءات احلياة  ، وفقر اخلطاب املعماري، وانعدام أونةورفولوجية للمديالتجزئة الوظيفية وامل -والسلبية

 .احلضرية

رحلة احلامسة من التاريخ العمراين إىل هذه امل يف اشأخري جتدر اإلشارة إىل أن اهلدف من التطرق

عرفة التارخيية البحتة، بل أنمل أن تفتح هذه الدراسة النقاش حو  أصو  بعض ى امللال يقتصر ع ابجلزائر
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جتد منطلقها يف بداايت التخطيط العمراين احلديث،  واليتجما  ختطيط املدن ابجلرائر،  يفاملمارسات املعاصرة 

 .دارة االستعمارية الفرنسية هناية مخسينيات وبداية ستينيات القرن العررينكما أرادته اإل

ارابت واملناهج، قبداية تطبيق هذه امل -الفرتة االستعمارية املتأخرة يف-فإذا كانت اجلرائر قد عرفت 

لة ثري من التجمعات السكنية الكربى يف الضواحي قبيل االستقال ، غري أن اجلزائر املستقك  حيث أجنز

 اليتأتثري اشأدوات التخطيطية  ين املوروث عن الفرتة االستعمارية، حيث استمرنواصلت العمل ابإلطار التق

ابجلرائر بعد االستقال ، من خال  أدوات  الفرنسي االستعماريالسنوات اشأخرية من الوجود  يف طبقت

االت اشأدوات تركت بصمة عميقة يف اجمل وميكن القو  إمجاال أبن هذه .التعمري اليت تبنتها الدولة اجلزائرية

ترهد حتوالت مورفولوجية كربى، وأقحمت  القدميةرية اجلزائرية، حيث بدأت اشأنسجة العمرانية ضاحل

الضواحي. هذه التجمعات اليت، وإن قدمت آنذاك على أهنا رمز للتنمية  يفالتجمعات السكنية الضخمة 

 .واجلمايل عيية على املستويني االجتماسلبظرا إىل نتائجها الوالتقدم، أصبحت اليوم حمل انتقاد ورفض ن

لقد كان االهتمام منصبا، خال  الستينيات وبداية السبعينيات من القرن العررين، على تنمية 

القائم  -لذي سيأيت ذكره ابلتفصيل الحقاا-ة ومواصلة تطبيق مرروع قسنطينة القدرات اإلنتاجية الصناعي

التصنيعية، فكانت لذلك آاثر ابلغة على هتيئة اجملا  الوطين، خاصة مناطق القطر اليت على فكرة الصناعات 

ويف  ...(،احملروقات، الفوالذ، الصناعة امليكانيكية الثقيلة)تقرر أن تستقبل النراطات الصناعية الكربى 

 .مقابل ذلك مل يتم حتضري اشأرضية الستيعاب هذه التحوالت الكمية والنوعية

اجلزائرية أن أتوي نراطات صناعية كربى مل تعهدها من قبل، وأن تستقبل عددا   املدنعلى لقد كان 

لذلك؛ شأن التهيئة العمرانية مل تكن من اشأولوايت؛ وقد  توهل مل املدنكبريا من سكان الريف، غري أن هذه 

  استفادت املدينة خال  العقد اشأو  من االستقال)وصف اجلغرايف الفرنسي مارك كوت هذا الوضع بقوله: 
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عمرانية ال ختضع  ةمن التطور والنمو غري أنه مل يكن ينظر إليها كظاهرة عمرانية. لقد كانت جماال لتهيئ

جتمعات سكنية كربى، من دون التفكري يف إجناز املرافق اليت   لضوابط، حيث كانت السلطات العمومية تنجز

بنون خارج القانون فوق أراض غري صاحلة للبناء املراريع اخلاصة ي أصحاب كانت تتطلبها، فيما كان

ى لويف هذا الوضع تكمن يف نظران االختالالت الوظيفية والتأخر الذي تعانيه املدن اجلزائرية ع(. والتعمري

 .رافقجما  السكن وامل يفاحلضرية وصعوبة االستجابة للطلب  مستوى نوعية اجملاالت

ائر ز ابجل العمراينمن التخطيط  وعجهات الرئيسية هلذا النوهناك عوامل موضوعية تفسر استمرار التو 

اسة الوطنية يف جما  التعمري ابلتدخل سيمتيزت ال 8551و 8591بعد االستقال ؛ فخال  الفرتة املمتدة بني 

مداخيل احملروقات(، واختيار توجه سياسي )الكبري للدولة، هذا التدخل الذي مسح به توافر موارد مالية كافية 

 .م الدولة يف خمتلف دواليب احلياةاكي قائم على حتكاشرت 

ائر بعد ز أما من الناحية التقنية فإن االختيارات املتماشية مع هذا التوجه كانت واضحة. فاجل

الذي سار على دربه  (Tout planifié) املروهم التخطيط الكلي وال عنمنأى  يفاستقالهلا مل تكن 

-لقرن العررين، ويتميز هذا الوهم ية الثانية، واستمر إىل هناية سبعينيات االتخطيط العمراين بعد احلرب العامل

احلضري،  ا لوظيفة على غريها من مكوانت اجمليف االعتقاد الراسخ أبولوية ا -قت اإلشارة إىل ذلكبكما س

بقرارات  واالقتصادي العمراينتسارعة للنمو واالعتماد على الربجمة الكمية، وحماولة مسايرة الوترية امل

 .بريوقراطية

خال  العقدين اشأولني من فرتة االستقال  اليت مل تكن يف - يعة التهيئة العمرانية ابجلرائرإن فهم طب

جما   يف  املبذو الواقع هتيئة عمرانية شاملة للمجاالت احلضرية، بل هتيئة فقط يغلب عليها اجلهد 

مير عرب دراسة جذورها، وذلك  - القطاعات املختلفةأة بنياالستثمارات اإلنتاجية الكربى، وأيضا التهيئة اجملز 
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روع )مرهناية الفرتة االستعمارية، واليت جاءت يف سياق  ابلتطرق إىل التجارب التخطيطية اليت عرفتها

 .له فيما يلي ض، وهذا ما سنتعر (نطينةقس

 قسنطينة عالعام: مشرواإلطار  .1

 كربى مدن الررق اجلزائري مع سياسة تنمية ترافق اعتماد أدوات التخطيط العمراين احلديث يف

صناعية طموحة اعتمدهتا السلطات االستعمارية الفرنسية يف السنوات اشأخرية لكبح الثورة اجلزائرية اليت كانت 

، وكان املنظرون أخرة عن غريهامتكانت تعترب   اليت اجلزائريمرتعلة آنذاك عن طريق حتديث منطقة الررق 

بواسطة االستثمارات الصناعية -اإلقالع االقتصادي  سيون الفرنسيون يعتقدون أنياساالقتصاديون وال

ابجلرائر، فبمجرد أن جيين السكان اجلزائريون الفوائد  الفرنسيكفيل بضمان استمرارية االستعمار  -الكربى

لسياسية ا سرتاتيجيةاالرفت هذه عاملادية للتنمية االقتصادية ختفت مطالبهم السياسية الوطنية؛ وقد 

 .(9) ينةطواالقتصادية اترخييا مبرروع قسن

القائمة على املراريع الصناعية الكربى على اجملاالت  املدنهذا وقبل التعرض شأثر سياسة ختطيط 

 .عرو يف هذا املر واملتمثلاحلضرية، جيدر بنا أن نوضح اإلطار العام الذي أحا  هبذه السياسة 

 ع االقتصادي السائد وأهداف مشروع قسنطينة. احلالة الدميوغرافية والوض1. 2 

 -8594رفت مبرروع قسنطينة، يف فرتة )عأطلقت السياسة االقتصادية واالجتماعية اجلديدة اليت 

سكانية مهمة، حيث ارتفع عدد سكان  بتطورات( متيزت يف الررق اجلزائري على وجه اخلصوص 8591

إىل ثالثة ماليني  8594يني وأربعمائة وسبعني ألفا يف العام اجلهة الررقية من البالد اجلزائرية من ثالثة مال

؛ وقد تزامنت هذه الزايدة مع نزوح كبري لسكان الريف حنو املدن بفعل 8595وتسعمائة ألف يف العام 
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حقل  يفك العاملني ئبذلك عدد السكان املرتغلني ابلزراعة، وازداد عدد أول صأحداث الثورة اجلزائرية، فتقل

واخلدمات واإلدارة، كما بينت ذلك الدراسة امليدانية اليت أجنزها آنذاك معهد دراسات تنمية الصناعة التجارة 

 (.S.E.D.I.A). ابجلرائر

كان كانت سلا أن مداخيل 8591نطقة الررق اجلزائري يف سنة هذا ويبني تقييم البنية االقتصادية مل

كان املسلمني )مقارنة سكثافة لل حيث توجد أكرب-زائري متدنية مقارنة ببقية املناطق اجلزائرية؛ فالررق اجل

 8594عرف تراجعا يف حصته من الناتج العام للبالد بني سنيت  -ية من اجلزائر(غربقتني الوسطى والطابملن

مداخيل   ، كما أن االقتصاد احمللي ظل يعاين اختالال مزمنا بسبب هيمنة قطاع الزراعة الذي ال يوفر8591و

وتضخم مفر  لقطاعي التجارة الصغرية واخلدمات، ابإلضافة إىل ضعف قطاع  ني فيه،كافية للعامل

لية الفرنسيون الصناعة أهم حمرك للتنمية احمل ناملخططو وانطالقا من هذه احلوصلة اعترب  .الصناعات التحويلية

ري التقليدي، ولفتح أبواب اجلزائ عاجملتمواختذوها أداة لكسر الدائرة املفرغة اليت كان يعيش فيها  املستقبلية،

 .الفرنسياحلداثة أمامه من املنظور 

ر عرية إطالق النظر عن احلالة اخلاصة للررق اجلزائري، كان الوضع االقتصادي للجزائ ضوبغهذا 

سنة  ، إذ كانت مصادر التمويل املتوافرة للجزائررمصادر االستثماعجزا خطريا يف  مرروع قسنطينة يعرف

كانت فيه طاقة   الذيالوقت  يففرنك للفرد الواحد،  5411 مليار فرانك. أي بنسبة ، تقدر بتسعني8594

ألف فرانك. للفرد الواحد، ومما زاد الوضع حدة أن  91بنسبة  أيمليارا،  1311التنمية بفرنسا تصل إىل 

يف  11إىل  8593يف املائة سنة  31نسبة تغطية التنمية ابجلرائر من مصادر حملية ما لبثت أن اخنفضت من 

أوسا  املسلمني،  يفيف املائة  11 ـــــكان بنسبة قدرت بس، يف وقت ارتفع فيه عدد ال8594املائة سنة 

الفرنسية قبل جميء دجيو  إىل احلكم، واليت ارتفعت من  فيها اخلزينةسامهت  اليتالتمويالت اإلضافية  ىتوح
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مل تنجح هي اشأخرى يف إحداث  8591 -8591مليارا سنة  11إىل  8599 -8599مليارا سنة  98

انطالقة اقتصادية حقيقية يكون هلا أثر ملموس يف حتسني أوضاع أغلبية اجلزائريني الذين كانوا يعيرون أزمة 

ألفا،  491العمل من جمموع  عنألفا من العما  غري الزراعيني العاطلني  891ت فرز اقتصادية حقيقية أ

بطالة مقنعة من جمموع العاملني يف الزراعة البالغ عددهم مليوان  يف ألف فالح بدون شغل، أو 111وبقاء 

، مع زايدة خصعمل يقدر أبكثر من مليون شال ا، وهذا ما جعل عدد العاطلني عنومثاامائة ومخسني ألف

 .ألف فرد 311 عنمطردة يف هذا العدد تقدر سنواي مبا ال يقل 

 ابالعتمادمرروعه  دجيو  اجلنرا  ضعاملالية، و صادر وانطالقا من هذا الواقع الذي يتصف بقلة امل

أو املتعاملة معها بفرنسا، وقد انتهت  كانت تعمل مبكاتب الوالية العامة ابجلزائر على اإلطارات الفرنسية اليت

مليار فرنك أي مبعد   4181 ـــنجزة إىل حتديد آفاق التنمية العررية ابستثمار مكثف قدر بالدراسات امل

 ألف فرانك سنواي 11مع رفع حمسوس للدخل، ابلنسبة لألفراد، حبيث يتطور من  لكل سنة، 411

آالف فرانك يف السنوات العرر التالية. وقد أعطيت يف  881 ـــــ(، ليصل إىل معد  سنوي يقدر ب8591)

كن اعتمادا على خطة سابقة كانت قد تقدمت هبا حكومة سهذا التصور اشأويل مكانة خاصة للصناعة وال

، وتعود أصو  هذه اخلطة اليت أخذ 8591، وذلك يف شهر ديسمرب دجيو قبيل جميء  (Gaillard) ارغي

مؤسسة صناعية جديدة قادرة  841هبا املخططون الفرنسيون إىل تصور وضع يف أواخر اشأربعينيات إلنراء 

قا (، انطال8591 -8541)ظرف عرر سنوات  يفعلى توفري عمل ملا ال يقل عن عررة آالف شخص 

(، ومل يسفر عن أي 8543ديسمرب  81من برانمج اقتصادي تقدمت به احلكومة الفرنسية أثناء احلرب )

 .نتيجة إجيابية، سواء ابلنسبة إىل املسلمني أو إىل اإلدارة االستعمارية
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ع قسنطينة بعدة تقارير اقتصادية أمجعت على أن الوضع و رر أتثرت اخلطو  العامة مل دهذا وق

تنريط وترية  واثنيا  اجلزائر تتحدد طاقته بعاملني اثنني، أوهلما إحداث مناصب شغل مكثفة،االقتصادي يف

تفوق امو السكان، وهذا ما تعكسه اخلطو  الرئيسية للمرروع اليت ميكن تلخيصها يف  يعالتنمية مبعد  مرار 

 :االستثمارات التالية

لف وظيفة كل سنة مع ختصيص أ 41سلمني بنسبة وظيفة جديدة لفائدة امل فأل 411إحداث  -

(، يف فرنسا للعنصر ...اإلدارة، القضاء، اجليش، التعليم.)عرر الوظائف واخلدمات العمومية 

 .اجلزائري املسلم

 .صألف سكن إليواء مليون شخ 191إنراء  -

 .توفري مقاعد دراسية لثلثي أطفا  املسلمني -

عمرين من اجلزائريني بعد شرائها من امل ألف هكتار من اشأراضي الزراعية على الفالحني 119توزيع  -

ألف هكتار وتقسيمها إىل قطع زراعية سنة  831طرف احلكومة، ومتكنت املصاحل املعنية من هتيئة 

8595. 

إقامة صناعة حديد وصلب وبرتوكيمياء متطورة من طرف احلكومة الفرنسية وأرابب الصناعات  -

معاجلة الفسفا  جببل العنق والبرتوكيماوايت بناحية بفرنسا، انطالقا من جممع الصلب مبنطقة عنابة و 

 .عدة شركات ضأرزيو، وأسست هلذا الغر 

راريع الطموحة، اليت كان يتطلب تطبيقها يف الظروف العادية ما ال يقل عن عرر ارتبطت هذه امل

صيص ضاعفة اجلهود وختح الوقت، مببدجيو  على االلتزام هبا لر  سنوات بد  السنوات اخلمس اليت أحل

هذا االجتاه، على سن قوانني إلزالة  يفاعتمادات إضافية وإجراءات خاصة، وابلفعل عملت اإلدارة الفرنسية، 
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بني فرنسا واجلزائر، وتعهدت احلكومة الفرنسية بدورها بتقدمي عالوة  االجتماعيةالفوارق يف املرتبات واملنافع 

رروع، كما ابدرت اخلزينة العامة إىل ة املئرها هييف املائة من تكاليف كل وظيفة جديدة تق 41تصل إىل 

تقدمي عرض بتغطية قسم مهم من املرروع يصل إىل حدود ثلثي اشأموا  املستثمرة، وذلك لترجيع رأس املا  

 .للمسامهة ابلثلث الباقي من تكاليف املرروع اإلمجالية صاخلا

عونة الفرنسية للجزائر وفق خطة سامهات املرصودة للمرروع ارتفعت املمبثل هذه اإلجراءات وامل

 111مليار فرنك آنذاك، حبيث أصبحت تقدر سنواي مبا ال يقل عن  111إىل  839دجيو  املبدئية من 

سنوي يصل  مبعد مليار فرنك  941إىل  111مليار فرنك، يف الوقت الذي قفزت فيه االستثمارات من 

ة للمرروع خيالية ابلنسبة إىل القيمة النقدية لتلك مليار فرنك، وهذا ما جعل التكاليف اإلمجالي 411إىل 

، فإذا طرحنا أمريكيون دوالر اشأخرى سنواي ببلي هيكانت تقدر   اليتالفرتة، فقد فاقت مصاريف احلرب 

رروع فإن صايف اإلنفاق على النراطات الصناعية البرتولية من قيمة امل واالستثماراتيف اإلضافية صار امل

 :طاعات التمويل، على الركل التايلكان يتوزع، وفق السنوات وق  واالجتماعية والسكن

 8598سنة  8591سنة  8595سنة  نوعية االستثمار

 مليار فرنك 813 891 103.4 القطاع االقتصادي -

 مليار فرنك 839 81321 19 القطاع االجتماعي -

 مليار فرنك 11 53 8124 قطاع السكن والعقارات -

 مليار فرنك 381 151 891 ت املربجمةجمموع االستثمارا -

 ... وظيفة 84811 84511 عدد الوظائف املتوقعة -
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 مؤسسة 91 113 819 عدد املؤسسات املستحدثة -

 سكن 41111 31111 11111 عدد املساكن املربجمة -

 ةوالعمرانيية ادتصرك للتنمية االقكمح لصناعيةمية اناعتماد الت -2 -2

اجلزائري، وهي أقل مناطق اجلزائر املستعمرة اموا، كأهم منطقة  الررققة وقع االختيار على منط

 ابملزاايتفسري اختيار هذه املنطقة  كنتستفيد من مراريع التنمية الصناعية اليت أقرها مرروع قسنطينة، ومي

ني الرما  املوقع اجليد على احملور االقتصادي االسرتاتيجي ب :بيلقهبا من  متتعاالقتصادية املهمة اليت 

الصحراء( الذي أصبح ذا أمهية قصوى بعد اكتراف احملروقات يف الصحراء اجلزائرية  -فرنسا)واجلنوب 

حد ذاهتا  يفالررقية، وكذلك توافر الررق اجلزائري على شبكة مدن متوازنة نسبيا، ابإلضافة إىل كون املنطقة 

لتوجه مت تكليف معهد دراسات تنمية الصناعة وضمن هذا ا .غرايفو سوقا حملية مهمة نظرا إىل وزهنا الدمي

، إبعداد دراسة حو  إمكاانت التنمية ابلررق اجلزائري، فاعتمد يف جما  8595ائر، يف شهر مارس ز ابجل

التنمية اإلقليمية مراريع صناعية كربى خاصة مبنطقة الررق اجلزائري، منها: مد أنبوب نقل البرتو  بني 

  مناجم الفوسفات يف جبل العنق، وإجناز مصنع احلديد والصلب مبنطقة جباية، واستغالو حاسي مسعود 

 .ابةعن

إجراءات ترجيعية من بينها: املزااي الضريبية  اختذتوهبدف ترجيع التنمية االقتصادية ابملنطقة 

 منحت للصناعيني الذين يقدمون على االستثمار؛ وإنراء مناطق صناعية ترتبع على اليتواملساعدات املالية 

ر مساحة املناطق الصناعية يف املخططات مقارنة مبساحة املدن(، وتوفري ظن)امساحات كبرية خارج املدن 

املراكز الصناعية الكربى اشأربعة،  يفعرض عقاري حتفيزي من خال  هتيئة أراض للبناء خمصصة للصناعة 

طيف وابتنة، قطبني ساملهمتان، وجباية، بينما صنفت املدينتان الداخليتان  بةوهى: قسنطينة وسكيكدة وعنا
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تنة( توفر سطيف واب يتمدين خمططيانظر )إجناز خمططات عمرانية توجيهية خاصة هبما  للصناعة، فيما تقرر

 .اشأمر ابلصناعات الغذائية أساسالية، ويتعلق وارد احملجماال للصناعات اخلفيفة اليت تستغل امل

د سياسة تسويقية قائمة على إظهار مزااي االستثمار إطار اإلجراءات التحفيزية دائما مت اعتما يف

؛ ومن بني اإلجراءات نذكر على سبيل املثا  ال احلصر، ومن دون عرض اجلزائريالررق  يف الصناعي

أو أقل من قيمة  %41تبلغ قيمتها  اليتهذا البحث: منحة التجهيز  يفال جما  لذكرها  اليتالتفاصيل التقنية 

رار اعتماد االستثمار؛ ومنحة ترغيل قاليت تصرف يف السنوات اخلمس التالية لتاريخ االستثمار املعتمدة و 

نحة على مدى سنة إىل من كتلة اشأجور اخلاصة ابلوظائف اإلنتاجية، وتصرف هذه امل %39 بــــسنوية تقدر 

عما ، الذي طبقة على رقم اشأا(؛ وختفيض لضريبة اإلنتاج املنفسهاستثنائي للمدة  متديد)مع  مخس سنوات

على مدى سنة إىل مخس سنوات  التخفيضال ميكن االستفادة منه، إضافة إىل منحة الترغيل، ويعتمد هذا 

ابلتجهيزات؛ وإعفاء من الضريبة على الفوائد  ةاملتعلقوتعويض لضريبة اإلنتاج  بعد أو  إعالن ضرييب؛

لتخفيف  ةاملستحقفيض للفوائد البنكية الصناعية والتجارية على مدى عرر سنوات بعد بداية اإلنتاج؛ وخت

ح مالعبء املايل الناجم عن االقرتاض؛ وضمان عمومي أطلق عليه اسم ضمان اجلزائر؛ ووثيقة اعتماد تس

؛ ومراركة مالية لرركات التنمية اجلزائرية يف االستثمار تبلغ نسبتها القصوى نواملخزو ابلتمويل املايل لإلنتاج 

من رأمسا  شركة التنمية؛ وأخريا، ختفيف احلقوق املرتتبة على  %19، وملستثمرةامن رأمسا  الرركة  39%

كل هذه اإلجراءات كان اهلدف منها ترجيع االستثمارات اخلاصة   .الصفقات العقارية أو إعفاء منها

على  صلتحقيق التنمية الصناعية، غري أهنا جاءت متأخرة، فالظروف السائدة مل ترجع الرأمسا  اخلا

تثمار، برغم احلوافز، فكانت أغلب مراريع التصنيع مببادرة من الدولة واستمر هذا الوضع بعد االس

 .االقتصادية الفرنسية راريعاالستقال  عندما تبنت الدولة اجلزائرية امل
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حتتلها  اليتساحة حبيث أصبحت امل احلضري  ااجمل يفسوس كان للتنمية الصناعية أثر حم  دهذا، وق

 ، كما تبينه املخططات امللحقة ابلدراسة. واخلدمي ساحة اجملا  السكينمية تناهز بل تفوق ناطق الصناعامل

 السكن والبناء -3 -2

ساكن املخصصة كان لزاما أن ترتافق عملية التنمية الصناعية املرجوة مع جهد كبري يف جما  بناء امل

 اعدية، كانت تركل أسس النموواملستخدمني، إذ إن الصناعة والسكن، وكذلك املنرآت الق للكوادر

 .راريع العمرانية التوجيهية، والذي جتسد اجلزء اشأكرب منه بعد االستقال الذي خططت له امل العمراين الكبري

 181على أن اجلهد يف جما  اإلسكان مل يرق إىل مستوى املراريع الصناعية الطموحة، فمن بني 

، (8593إىل  8595) ، على مدى مخس سنواتريئاجلزاكامل القطر   يفآالف وحدة سكنية مربجمة 

 (،يةبألفا للمنطقة الغر  51وألفا للمنطقة الوسطى،  91ألف وحدة سكنية ) 91خصصت للررق اجلزائري 

 8192118 بــــ 8595 كن ابجلهة الررقية وحدها يف اشأو  من يوليوسينما قدرت االحتياجات يف جما  الب

فقط،  ريئاجلزاعتبار البلدايت احلضرية الثالث عررة ملنطقة الررق وحدة سكنية، إذا ما أخذان بعني اال

ة، بسكرة، سطيف، سكيكدة، جباية، جيجل، ابتنة، تبسة، سوق أهراس، قاملة، بقسنطينة، عنا :وهى

 .سطورة، القالة

ساكن املتوافرة ابلررق اجلزائري آنذاك كانت ، يالحظ أن أغلبية املالكميابإلضافة إىل هذا العجز 

ساكن اليت تستجيب ملا كان مسكنا، ال تتعدى نسبة امل 9112819، مت إحصاء 8594الئقة، ففي  ريغ

كنات على مستوى سضة مقارنة بنسبة هذا النوع من ال، وهي نسبة منخف%8129يسمى املعايري اشأوروبية 

و  العيش احلديثة لرر  ساكن اليت تستجيب، كما أن هذا النوع من امل%18القطر اجلزائري كله، واليت تبلغ 

ساكن؛ هذا من جمموع امل %48البلدايت احلضرية، حيث يركل نسبة  يف -مبختلف أاماطه-كان ينحصر 
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كانت   -تستجيب ملعايري اإلسكان احلديثة أي اليت-ن املساكن ذات الطابع اشأورويب من دون أن ننسى أ

هذه املساكن كان يسكنها املعمرون من  %91بعيدا عن متناو  أغلب السكان اجلزائريني، حبيث إن نسبة 

 اشأحياء يف اليت تعود إىل القرن التاسع عرر، أو املدناشأوروبيون، وتقع أغلب هذه املساكن يف مراكز 

مارات سكنية ع السكنية اليت أجنزت خاصة يف فرتة ما بعد احلرب العاملية اشأوىل يف شكل مناز  عائلية أو

للواجهة البحرية ملدينة جباية(. أما  81قسنطينة اشأوروبية والصورة الرقم ملدينة  88و 81الرقم  )انظر الصور

أطراف املدن  أو( سنطينةحالة مدينة ق)السكان اجلزائريون فقد كان أغلبهم يقطن املدينة العتيقة عند وجودها 

الزدواجية يف أحياء سكنية مكتظة ال تتوافر فيها شرو  احلياة احلديثة. وقد أوجد هذا الوضع حالة من ا

 .والتفاوت جعلت معضلة اإلسكان أهم معضلة تواجه املخططني املررفني على املرروع

لعمراني: ا طيطتخلا يف ديةقاعاملنشآت الو كانواإلس الصناعية ميةنالت .2

 مدن الشرق اجلزائري الست الكربى عرض حلالة

لفرنسية يف آخر الفرتة االقتصادية والعمرانية ا اخلططبعد تقدمي اإلطار العام الذي قامت عليه 

اليت -ية واإلسكان واملنرآت القاعدية نستعرض فيما يلي مراريع التنمية الصناع االستعمارية ابجلرائر،

يف املدن الست اليت مت اعتمادها كعينات هلذه الدراسة،  -تركل ثالثية هذا النمط من التخطيط العمراين

مت الرتكيز يف التحليل على كيفية  قدة. و نجباية، سطيف، ابتوفق الرتتيب التايل: عنابة، سكيكدة، قسنطينة، 

ناطق الصناعية اليت كان هلا أثر ابلغ ضرية، خاصة فيما يتعلق مبراريع املإدماج هذه املراريع يف اجملاالت احل

 .يطة هبايف بنية املدن واجلهات احمل
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الصندوق )دراسات املسمى ع الصناعية والعمرانية الكربى مكتب الراريبتجسيد هذه امل كلفوقد  

والذي استمر دوره يف  ، .C.A.D.A.Tاملعروف اختصارا ابحلروف الالتينية (مية وهتيئة اإلقليملتناجلزائري 

 .(9) ستقال يف فرتة ما بعد اال ـىتقطاع التعمري والبناء ح

 ألف نسمة( 131مدينة عنابة ) -1 -3 

حجر الزاوية يف عملية  اجلزائريللررق  الررقي  أقصى الرما يفتعترب منطقة مدينة عنابة الواقعة 

منها: مصنع  التنمية الصناعية للررق اجلزائري، وهذا نظرا إىل ما خصص هلا من اعتمادات ومراريع، نذكر

يناء وتوسعته، ومد خطو  السكة احلديدية احلديثة، والطرق، ومرروع امل ،احلديد والصلب، ومصنع اإلمسنت

أغىن سهل زراعي يف اجلزائر، بعد  حييط هبا سهل زراعي غين هو ةاملدينأن هذه  طار؛ هذا فضال علىوامل

 .لحق ابلدراسة(ر خمطط مدينة عنابة املظان)اجلزائر العاصمة  ببدينة طاحمليسهل متيجة 

االت ساب غريه من اجملحعلى  الصناعيطيت للمجا  عأ اليتتتميز مدينة عنابة عن غريها ابشأمهية 

، طويلشكل  يف ةاملدينمخس مناطق صناعية متتد جنوب  التوجيهي العمرايناملخطط  عتمدااحلضرية، فقد 

من الرما  إىل اجلنوب، ويربط بني هذه املناطق الصناعية طريق صناعي خمصص حلركة النقل الثقيلة والكثيفة 

وتتفرع عنه طرق تربطه  الصناعية، املناطقاملرتقبة، وينطلق هذا الطريق من امليناء ابجتاه اجلنوب مرورا بكل 

مع هذا الطريق متتد السكة احلديدية على طو  املناطق الصناعية من  ةوابملوازابربكة الطرق احلضرية؛ 

الرما  حنو اجلنوب أيضا، فتصبح بذلك املناطق الصناعية مبنزلة العمود الفقري للتنظيم العمراين اجلديد، 

 (.1ما يوضحه املخطط الرقم )كطراف تركل اشأ حتأصباالت اشأخرى السكنية واخلدمية بينما اجمل

غلق كن وصفه ابلنظام اهلرمي امل( ما مي1الرقم  املخططر )انظالصناعية اخلمس  املناطقوتركل 

الصناعي يف حد  ا القائم على ختصص كل منطقة صناعية، ما يركل تطبيقا ملبدأ التجزئة الوظيفية على اجمل
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هكتار، وهي أكرب املناطق الصناعية وأبعدها عن  411إىل  311على مساحة  ترتبعاليت  -أ-ذاته: فاملنطقة 

 -8ب–احلديد والصلب وحمطة كهرابئية من احلجم الكبري(؛ أما املنطقة )صصت للصناعة الثقيلة خ ةاملدين

ابمليناء؛ وخصصت  ةاملرتبطجهت إىل النراطات و واملدينة، فقد  ءامليناهكتار والقريبة من  811اليت تضم 

للنراطات الصناعية العادية  هكتارا، 811ساحة معلى  8ب ةاملنطقالواقعة جنوب  -1ب-املنطقة 

هكتار  111ساحة متدة جنواب على مامل -3ب- ةاملنطقنفت ص؛ فيما (ةواملتوسطالصناعات اخلفيفة )

ة من ماء البحر، مثل تلك اليت حتتاج إىل استهالك كميات كبري  نا للصناعات اليت تستوجب القرب منطاق

 811على مساحة  -3ب-واملنطقة  -أ- ةاملنطق، الواقعة بني -4ب-علت املنطقة جتربيد؛ وأخريا، ال

ة ئضرة، مما ميكن اعتباره بداية اهتمام إبشكالية البيجماال للصناعات اليت تفرز الروائح الكريهة وامل هكتار،

 .طواحملي

ركل يف حد ذاته منظومة مستقلة عن غريها ي إن حالة مدينة عنابة تبني أن اجملا  الصناعي أصبح

واحلجم واآلاثر على  حيث النوع ناالعتبار مميزات خمتلف اشأنرطة الصناعية م ختضع لرتاتب أيخذ بعني

  البيئة.

دينة اجلديدة الواقعة طلق عليه امليأما يف جما  التوسع احلضري السكين فقد أوجد املخطط ما أصبح 

 ويف هذا اإلطار مت ختصيص. (8لرقم ر املخطط ا)انظيت تضاءلت إمكاانت توسعها جنوب املدينة القدمية ال

ألف  19كتلة هضبة بومحرة إلقامة املدينة اجلديدة اليت هي يف الواقع ضاحية سكنية ميكنها استيعاب 

وحدة يف اشأو  من يوليو  852451 بــــكنات سي قدرت فيه احتياجات عنابة من اليف الوقت الذ)مسكن 

حتيط هبا من  اليتبني املدينة القدمية واملدينة اجلديدة  الربط(. وهنا جتدر اإلشارة إىل انعدام عناصر 8595

فاملدينة اجلديدة ملحقة ابملناطق الصناعية، وهي  ناطق الصناعية املذكورة آنفا؛واجلنوب امل يبالرما  الغر 
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وع من التخطيط العمراين يقوم على استحداث اجلديد فهذا الن .ة القدميةيندأكثر ارتباطا هبا من ارتباطها ابمل

بل إدماجه يف القدمي الذي عادة ما يتم جتاهله، فتكون النتيجة ظهور جماالت حضرية مزدوجة سيتوخى  وال

 .البنية تفتقر إىل الرتابط فيما بينها

ا النمط من هذالتخطيطية، ف اإلسرتاتيجيةاالت احلضرية السكنية ال تركل حمور وعلى كل فإن اجمل

يقوم على خمطط للتنمية الصناعية أكثر  -ابلنسبة إىل العينات اشأخرى أيضاكما سيتبني -التخطيط العمراين 

إنراء جماالت حضرية مدجمة يف حميطها. كما توضح حالة مدينة عنابة كيف  يعتمدطط للتعمري خممنه على 

 -كان أحد أسس هذا النمط التخطيطي  وإن- ية كبريةأن التوسع العمراين القائم أساسا على مراريع سكن

 ةاملخصصناعية الكربى، كما تد  على ذلك املساحات الكبرية صرجة الثانية مقارنة ابملراريع الأييت يف الد

 .للصناعات، مقارنة بتلك املوجهة للمجاالت احلضرية السكنية

يوجب ذلك املنهج التخطيط ما ك-نصبا م االهتمامكنية كان سضافة إىل املراريع الصناعية والابإل

واصالت والسكة احلديدية، فكان من الضروري أن على املنرآت القاعدية املتمثلة يف طرق امل -الوظيفي

ظهر حالة تالعمراين هلذا البعد، ملا له من أثر يف أداء املدينة لوظيفتها بركل فعا . و  املخططيستجيب 

تركل عناصر رئيسية  -إىل جانب املناطق الصناعية-ت قاعدية أصبحال املنرآتمدينة عنابة كيف أن هذه 

ركل، ابإلضافة ي ة هو الذينالرابط بني عنابة وقسنطي 18يف هيكلة اجملا  احلضري. فالطريق الوطين الرقم 

 .ضرية السكنية اجلديدةناطق الصناعية واحلإىل السكة احلديدية، حدود امل

الواصل  44طريق يربط بني الطريق الوطين الرقم  كما تقرر توسيع شبكة املنرآت القاعدية إبقامة

من جهة أخرى،  ةالرابط شرقا بني القالة وعناب 81غراي بني عنابة وسكيكدة من جهة والطريق الوطين الرقم 

كما اعتمد مرروع ازدواجية الطريق   .رور إىل قلب مدينة عنابةمبا يسمح بعدم دخو  قسم من حركة امل
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الصناعية الواقعة على طوله. وأخريا، تقرر إنراء  املناطقنرا   ينة حتسبا لنموطقسنابجتاه  18الوطين الرقم 

 .سكة حديدية تربط اخلط املتوجه إىل قسنطينة ابلسكة احلديدية املتجهة حنو اجلنوب

طرق وسكة حديدية، تركل  نم املنرآت القاعدية اجلديدة، ناملخطط أ نهذا ويظهر جليا م

إقامته على كتلة هضبة بومحرة مما  عاملزماملدينة اجلديدة( )التوسع العمراين اجلديد  جما  حزاما حقيقيا حو 

 .إحداث القطيعة بني خمتلف مناطق املدينة به ويف طاحملياحلضري  اجملا فصله عن  يفيسهم 

يستجيب للطرق اإلقليمية، فمقياس التخطيط  العمراينخطط كل هذا يظهر حرصا على جعل امل

أكثر من غريه من املستوايت، وهذا ما يفسر اعتبار الطرق  اشأولوية هلذا املستوى من التخطيط املعتمد يويل

بعبارة أخرى اعتبارها طرق  احلضري، أو اجملا  تملكوانأدوات ربط وظيفية وليست أدوات ربط مورفولوجية 

ركيل بنية وصورة املختلفة وليست عناصر ربط )جادات وشوارع( تساهم يف ت املناطقمواصالت وفصل بني 

 .املدينة

 ألف نسمة( 01. مدينة سكيكدة )2. 3 

مدينة قسنطينة، إىل  تعود أمهية مدينة سكيكدة الواقعة على ساحل البحر غرب مدينة عنابة ومشا  

الررقية الداخلية، أي مدن قسنطينة  املناطقاملنفذ البحري الرئيسي شأغلب  -بفضل مينائها-كوهنا تركل 

 .كيكدة حييط هبا إقليم زراعي غينومنطقة الصحراء الررقية كلها، فضال على أن مدينة سوابتنة وبسكرة 

وقد تعاظمت أمهية ميناء مدينة سكيكدة يف آخر الفرتة االستعمارية )مخسينيات القرن العررين(، 

صحراء حديثا، والذي أصبح يتدفق من ال فوانطلقت اشأشغا  لتوسيعه وجعله ميناء لتصدير البرتو  املكتر

 .مرروع إلقامة أنبوب لنقل البرتو  ينتهي إليه اجلزائرية حنو الرما ؛ وما زاد يف أمهية ميناء سكيكدة اعتماد
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خطط نة االستعمارية الصغرية )انظر املأهم حمرك لتطور هذه املدي البرتوليةلقد شكل امو الصناعة 

تكن نسبة السكان املسلمني هبا آنذاك تتعدى )مل  ( اليت كان يغلب عليها العنصر السكاين اشأورويب3الرقم 

قبل امو الصناعة البرتولية  املدينةومل تعرف  .، أي أهنا كانت أكثر مدن الررق اجلزائري فرنسية(91%

امل إنتاج اجلعة ومعامل التعليب علي من قبيل الرحى ومصناعات غري تلك املرتبطة ابالقتصاد الزراعي احمل

 .املنتجات الزراعية احملليةاملرتبطة ابلصيد البحري و 

، الذي قفز ناءياملالصناعة البرتولية، برغم حداثته، إىل حد كبري يف تنريط حركة  وقد ساهم امو

ألف طن خاصة  911طن )من بينها  821112111إىل  8594ألف طن يف  311حجم تعامالته من 

ميناء سكيكدة كان يصدر برتو   وابإلضافة إىل نراطه العادي فإن .8591ع املختلفة( يف سنة ئابلبضا

أن ترفع هذه الكمية بركل معترب بعد ترغيل ظر وكان من املنت (،8591ألف طن يف  431) الصحراء

الصناعية اجلديدة، يقع شرق  ةابملنطقأنبوب نقل البرتو . وهلذا السبب مت ختطيط إقامة ميناء جديد مرتبط 

 .افامليناء القدمي على الضفة اليمىن لوادي الصفص

صصت منطقة صناعية كبرية بسكيكدة إلقامة خإطار اشأولوية املمنوحة للتنمية الصناعية،  ويف

هزت بسكة حديدية جطار، و ومت ربطها مباشرة ابمليناء واملدينة وامل الصناعات البرتولية والكيميائية الناشئة،

اعية لسكيكدة متتد من الرما  إىل نالص احلا  ابلنسبة إىل مدينة عنابة فإن املنطقة هيوكما  .وطرق سريعة

وقسمت إىل قطاعات خمتلفة، خصص أحدها للصناعات اليت تنرئها االستثمارات اخلاصة، بينما   اجلنوب،

رك قطاع أخري للصندوق اجلزائري تالصناعية، فيما  ةاملنطققطاع آخر من  لفت الغرفة التجارية احمللية بتنميةك

 .ويرهية وهتيئة اإلقليم ليقوم بتطللتنم
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ملدينة سكيكدة حيدد مناطق توسع  يالتوجيه ينخطط العمراص التهيئة العمرانية، فإن امليما خيفأما 

ويتبع ختطيطها تعرجات وادي  طار،تد بني هذه اشأخرية واملمت ،ي كبري جنوب شرق املدينة القدميةصناع

  .متتد على طو  امليناء ليتدينة، والصغرية الواقعة مشا  املة اناعية القدميالصفصاف، بعيدا عن املنطقة الص

نطقة نطقة احلضرية واملخطط اعتمد فصال بينا بني اململاحلا  ابلنسبة إىل عنابة، فإن ا وكما هي

أن  وهذا ما يظهر يف اإلبقاء على جما  غايب فاصل؛ غري رية الفصل الوظيفي احلداثية،ظالصناعية، وفقا لن

أساسا، سينجر عنه حتما  الررقياحلضرية ابجتاه اجلنوب  املنطقةع قراءة استررافية للمخطط تبني أن توس

املستقبل سوى السكة  يفضرية واملنطقة الصناعية اللتني لن تفصل بينهما اتصا  مباشر بني املنطقة احل

 .اجلنوب يفمدينة عزابة  حنو هاملتجاحلديدية والطريق 

ملدينة سكيكدة أوجد  سريعاالقتصادي الالسكين فإن النمو  احلضري اجملا أما فيما خيص تطوير 

وحدة  52119 بــــدر العجز يف جما  السكن ابملدينة ق، 8595لسكن، ففي اشأو  من يوليو طلبا كبريا ل

يطة ابملدينة القدمية للتوسعات دن اشأخرى فقد خصصت اشأراضي احملسكنية. وكما هي احلا  يف عنابة وامل

 وعومرر  سكن يف مشا  شرق املدينة، 311التوسعات مرروع إقامة السكنية املستقبلية، ومن بني هذه 

 املناطقاملراريع السكنية خصت الضاحية اجلنوبية القريبة من  أن أكرب سكن يف مشاهلا الغريب، غري 8111

 3سكن، وأخريا أكرب هذه املراريع الذي يضم  8911سكن ومرروع  911رروع م :الصناعية، ومن بينها

يف  املتمثلوراء حوض وادي احلدائق. وقد أتكد هذا التوجه  ميتدجنوب املدينة، والذي  آالف وحدة سكنية

 واديمبوازاة  يشكل خط يفاجلنوب بعد االستقال  ابمتداد اشأحياء السكنية  توسع اجملا  السكين حنو

املراريع ن تراعى يف ذلك اشأخطار اليت قد يتسبب فيها فيضان الوادي. وإضافة إىل أاحلدائق، من دون 
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التوجيهي حدد منطقة أخرى صغرية للتوسع السكين على طو   املخططالسكنية الكربى يف اجلنوب، فإن 

 .الصفصاف لواديساحل البحر، على الضفة اليمىن 

-عمراين اليت فرضها امو الصناعة دد التعارض الواضح بني متطلبات التوسع الصونالحظ يف هذا ال

يما خيص التضاريس الصعبة فتميز وبني طبيعة موقع سكيكدة امل -جه اخلصوصوالكيميائية على و  البرتولية

 اجلغرايفحتد من إمكاانت التوسع العمراين؛ وقد استعمل  يتاملزدهر، ال الزراعيوالبيئة احلساسة والنرا  

رفته مدينة اجملا  املضغو (( للداللة على التطور العمراين اهلائل الذي ع)) اشأستاذ مارك كوت عبارة الفرنسي

املكان: فاملنطقة الصناعية البرتولية  يبايل بظروف ال والذي سكيكدة بفعل عملية التنمية الصناعية،

من اشأراضي اليت كانت مزروعة ابلكروم والبساتني يف  هكتار 8411والكيميائية استولت لوحدها على 

املوارد املائية للمنطقة لتلبية  احلوض اشأسفل لوادي الصفصاف، يضاف إىل هذا حتويل كميات معتربة من

 .الثانية يفلرتا  991 بــــقدرت  اليتالصناعة واملدينة  حاجة

مل يكن التخطيط العمراين السائد آنذاك والقائم على املراريع الكربى يراعي االهتمامات البيئية اليت 

كدة أكثر من غريها، فقد متت تبلورت حاليا حتت تسمية التنمية املستدامة. ويتضح هذا اشأمر يف مدينة سكي

ينا بعض ثنسبيل حتقيق التنمية االقتصادية والصناعية، اللهم إذا ما است التضحية فيها ابشأبعاد البيئية يف

 .التوجيهي املخططاملساحات اخلضراء املعزولة هنا وهناك، واليت أبقى عليها 

 ألف نسمة( 231مدينة قسنطينة ) -3 -3

عاصمتها  فهيالت حاضرة وقلب اجلهة الررقية من البالد اجلزائرية، كانت مدينة قسنطينة وماز 

(. وقد 9ر املخطط الرقم )انظاإلسالمية القدمية على حضورها  املدينةالتارخيية والفعلية اليت حافظت فيها 

 صالت وإقليم زراعياملوااستمدت قسنطينة أمهيتها من موقعها املمتاز وسط شبكة املراكز العمرانية وطرق 
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ة هناية الفرت  اجلزائريضرية للررق غين؛ وهذا ما جعلها حلقة مهمة يف مراريع التنمية الصناعية واحل

 .االستعمارية

يف حاليت عنابة  عليهاووفق املقاربة نفسها اليت تقوم على حتديد جما  التوسع الصناعي، واليت وقفنا 

 ،(1)نة كلها يف جنوب شرق املدي صناعية، تقعاملناطق ال ربعة مواقع لتطويرأ وسكيكدة، فقد عني املخططون

. ستقبلياملللتوسع العمراين  ةاملخصصوقد خصصت هلا مساحات شاسعة يفوق امتدادها املساحات 

وتركل هذه املساحات الصناعية الكربى مهزة وصل بني مدينة قسنطينة ومدينة اخلروب الزراعية الصغرية 

لتطوير الصناعات املرتبطة ابلزراعة وصناعات النسيج،  كمجا  واليت اختريت الواقعة إىل اجلنوب منها،

جزءا ال يتجزأ من حاضرة قسنطينة الكربى، كما أن هذا التوسع حنو  لاملستقبليركل مركز اخلروب يف 

لرقم ا املخططانظر )اجلنوب جيعل املدينة تتصل مباشرة مبطارها الواقع على بعد عررة كيلومرتات جنواب أيضا 

مدينة قسنطينة مقارنة بغريها،  يف أخذ حظا أكرب التخطيطقياس اإلقليمي يف ما يد  على أن امل اوهذ (.9

صلت كل و مبحيطها البعيد. ويف إطار حتقيق النجاعة الوظيفية املطلوبة فقد  ابعتبارها مدينة كبرية تؤثر وتتأثر

قة الصناعية الكربى الواقعة جنوب الصناعية اجلديدة ابلسكة احلديدية وبربكة الطرق، خاصة املنط املناطق

واصالت تقرر إجناز هذا ولتسهيل حركة امل .، واحملاطة ابلسكة احلديدية والطريق من كل اجلوانباملدينةشرق 

ني بني مدينيت ينة ابلنسبة إىل املتنقلطمدينة قسن سطمنرآت طرق جديدة تسمح بعدم الدخو  إىل و 

 . وسكيكدة مشاالابيف غر طس

ن ابلنسبة إىل مدينيت عنابة وسكيكدة، فإن قسنطينة عرفت انطالق برانمج ضخم وكما هو الرأ

 املدينةساكن هناية الفرتة االستعمارية، واختذ هذا الربانمج شكل توسعات حضرية يف ثالثة أجزاء من لبناء امل
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 ناشأو  م يفقدرت  واليتكن، سجما  ال يفواجهة االحتياجات املعتربة بيلفو وبوفريكة وسيدى مربوك، مل ي:ه

 .وحدة سكنية 332155 بــــ 8595يوليو 

وكما هي حا  املناطق الصناعية فإن التوسعات السكنية متتد هي اشأخرى حنو اجلنوب، إضافة إىل 

الحظناها  يتال كينسال ما يؤكد قاعدة ترافق التوسع الصناعي والتوسع بيلفو(،) الغريبامتداد حنو اجلنوب 

سيدي مربوك(، )الرما  الررقي  اجتاه يفينا توسع السكن ثنوسكيكدة، هذا إذا ما است ابلنسبة إىل عنابة

آالف وألف سكن يف الرما   3برانمج  :يضاف إىل هذا كله برامج سكنية يف ضواحي املدينة، هي

آالف سكن يف  9و 12911آالف سكن يف اجلنوب، ومرروعا  4الررقي، واملرحلة اشأوىل من برانمج 

 (.1الرقم  املخطط )انظر غريبالاجلنوب 

واليت تضم مئات من  ،ارية بعماراهتا ذات احلجم الكبريوتتميز هذه املراريع من الناحية املعم

قياس مما أوجد اختالفا كبريا يف امل ،ة(نطينسألحياء السكنية بضواحي قل ةامللحقالصور  )انظرساكن امل

لوجية والركلية والوظيفية ورفو ، وأسهم يف تعميق القطيعة املاالت احلضرية القدمية واجلديدةاملعماري بني اجمل

اري الباهت فإن موقع مدينة قسنطينة عمكنية وشكلها املسلى الرغم من حجم هذه املراريع الهذا وع .بينها

مبساحاته اخلضراء الواسعة واملنحدرات اليت تتخلل النسيج العمراين القدمي واجلديد يف أماكن عدة، قد  املتميز

 .حد نسبيا من اشأثر السليب هلذه العمليات العمرانية الكربى على صورة املدينة

مل  املدينةالسكنية الكبرية يف ضواحي  عاملراريوهناك ظاهرة أخرى جيب اإلشارة إليها وتتمثل يف أن 

قل مالءمة من اشأ املناطقية واليت تطورت يف متنع انترار اشأحياء العفوية اليت ال ختضع لألطر والنظم والرمس

اإلسالمية القدمية،  املدينةفهناك  ينة رابعية التكوين،طوهذا ما جيعل صورة مدينة قسن حيث التضاريس،

والتجمعات السكنية  واملدينة اشأوروبية القدمية اليت تعود إىل القرن التاسع عرر وبداية القرن العررين،
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فيما بينها لتكون مدينة مرتابطة  تاملكواناصل هذه وأخريا اشأحياء العفوية، وال تتو  والصناعية احلديثة،

 مكتملة الصورة.

 ألف نسمة( 01مدينة جباية ) -1 -3

لبرتو   ، تزايدت أمهية مدينة جباية االقتصادية بوصو  خط اشأانبيب الناقلمثلها مثل سكيكدة

كما أن  .ائري إىل فرنساا أقرب ميناء جز أمهية موقعها اجلغرايف الذي جيعل منه عززالصحراء إليها، والذي 

الررق، وهي  يفمدينة جباية تركل مهزة الوصل بني منطقة القبائل الكربى يف الغرب والقبائل الصغرى 

اجلزائرية كثافة سكانية،  املناطقأكثر  يفاملدخل إىل حوض وادي الصومام الزراعي الغين، زايدة على وقوعها 

 .ما جيعلها تتوسط سوقا حملية مهمة

ما جعل  .يناء واملناطق الصناعية املرتبطة بهخطط على تطوير قدرات املإذن يف أن يركز امل ال غرابة

جباية تتوافر على ميناء كبري موصو  ابلسكة احلديدية وينقسم إىل مكوانت وظيفية خمتلفة: فهناك امليناء 

هكتارا وأرصفة  19ساحته القدمي الذي يتوافر على حوض م ءواملينا هكتارا، 19ساحته مالبرتويل الذي تبلغ 

. مرتا 991متتد أرصفته على طو  هكتارا و  91وامليناء اخللفي املرتبع على مساحة  مرتا، 8191طوهلا 

ة هكتار مؤهلة الستقبا  الصناعات اليت حتتاج إىل قرب ئما حوايلوتتصل ابمليناء منطقة صناعية مساحتها 

ضافة إىل منطقة صناعية أخرى أطلق عليها اسم املنطقة امليناء والبحر أي الصناعات البرتولية أساسا، إ

وتقع غرب املنطقة الصناعية السالفة الذكر يف  هكتار، 811وهي متتد على مساحة  الصناعية الداخلية،

تقرر إجناز املطار اجلديد فيما  الصناعية، املناطقوابلقرب من  اجلنوب، ويف. سكة احلديديةلل اجلهة اشأخرى

 .ربجمةملمام الذي يركل احلد الطبيعي اجلنويب للمناطق الصناعية اوراء وادي الصو 
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عادة إب -آنذاك-وجتدر اإلشارة هنا إىل أن جباية اعتربت كإحدى نقا  ما اصطلح على تسميته 

 Zones industrielles) ناطق الصناعية الالمركزيةابمل ياجلزائر ضمن ما مس يفانترار الصناعة 

décentralisées )ن اهلدف منها احلد من الرتكز الكبري للصناعات حو  مدينة اجلزائر العاصمة،اليت كا 

يف املنطقة الوسطى  إىل جانب مدينة تيزي وزو فكانت جباية إحدى املناطق الصناعية الالمركزية الثالث،

مية كما مت تصنيف مدينة جباية ضمن ما عرف ابلنطاق الثالث للتن .الغربيةومدينة بين صاف يف املنطقة 

لفت بتنمية هذه كهذا وقد   فيه من أكرب التسهيالت املالية. االستثماراتتستفيد  الذي الصناعية، وهو

ناعية الالمركزية اليت كان يساهم يف إدارهتا الصندوق صال املناطقالصناعية اخلاصة شركة جتهيز  املناطق

هناية  ابجلزائر العمراينالتخطيط  يفالذي أدى دورا مهما  (C.A.D.A.T) اجلزائري لتنمية وهتيئة اإلقليم

وحىت يف السنوات اشأوىل  الفرتة االستعمارية والذي كان وراء أغلب املخططات العمرانية املنجزة خالهلا،

 .لذلك التعرضق بال ، كما سقلالست

ط العمراين خطفيتبني من قراءة للم أما فيما خيص أثر التنمية الصناعية على هتيئة اجملا  احلضري،

الصناعية وامليناء  املناطقجاية أن التطور العمراين هلذه املدينة كان أكثر راديكالية من غريه، من حيث حجم بل

ة طالقدمي وحم ءامليناالبرتويل اليت مل ترتك سوى جما  ضيق للصناعات الصغرية والصناعات التقليدية قرب 

 .(5خطط الرقم وامل 1)قارن بني املخطط الرقم  السكة احلديدية

هبدف  42911 بــــربجمة كنات املسحدد عدد ال اخلماسيأما ابلنسبة إىل السكن فإن املخطط 

ساكن املربجمة مل يكن يرقى إىل مستوى أن عدد امل املستقبل؛ غري يفة جباية نمرافقة التطور الصناعي اهلائل ملدي

 .وحدة سكنية 92113 بــــ 8595 االحتياجات اليت حددت يف اشأو  من يوليو
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هذا ونظرا إىل تضاريس موقع مدينة جباية فإن املراريع السكنية كانت حمدودة احلجم ومل تؤثر 

السكنية  املراريعالستقبا   املدينةوقد اختريت سفوح اجلبا  غرب ومشا   .املدينةبركل كبري يف صورة 

رى يف طور اإلجناز غص كانت هناك مراريع سكنية  املخططاجلديدة، على أنه يف الوقت الذي مت فيه اعتماد 

 املدينةمركلة بذلك حزاما سكنيا حو  املركز التجاري واإلداري )أي  يطة بقلب املدينة؛احمل املناطقيف 

والنافورات اخلمس،  ،التوايت سيديأحياء  يفصغرية عدة  مبراريعويتعلق اشأمر  االستعمارية اشأوىل(،

وحدة  139و 91، 11، 54، 114، 941 ،81،  814، 15، 35، 19تعد  واليت يفلسعسكر الوامل

ع هذه املراريع السكنية وبرانمج يالصدد الفرق الراسع بني حجم وتوز  احظ يف هذنالو  ؛لكل منهاسكنية 

هذا وميكن تفسري  خطط التوجيهي، والذي خيص غرب ومشا  املدينة كما أسلفنا.اإلسكان املعتمد يف امل

كثري من  وعدم توافر بصعوبة التضاريس، املدينةخمتلفة من  املراريع السكنية اجلديدة على جهات توزع

 متثلسكيكدة  فبجاية مثلها سكنية ضخمة، راريعساحة الكبرية اليت تسمح إبجناز مأراضي البناء ذات امل

 .حتد فيه طبيعة التضاريس من إمكاانت التوسع العمراين -وفق تعبري مارك كوت-جماال مضغوطا 

اعي كما الحظنا صناية ال يتبع ابلضرورة التوسع اللتوسع السكين يف جبن جهة أخرى يالحظ أن ام

خصصت للمراريع  ينة؛ فبينما متتد املراريع الصناعية جنوب املدينة،طحاالت عنابة وسكيكدة وقسن يف

، وإن كان مرد ذلك صعوبة التضاريس غري أنه حيقق فصال واضحا بني والغربيةالسكنية املناطق الرمالية 

راء العازلة ضقة اخلنطالصناعية من جهة، والوظيفة السكنية من جهة أخرى؛ وهذا ما جتسده امل ةالوظيف

 .املمتدة مشا  قناة وادي سرير
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 ألف نسمة( 22مدينة سطيف ) -1 -3 

وجباية اليت تعترب مراكز تصنيع الررق اجلزائري الكربى، واليت  ةدن قسنطينة وسكيكدة وعنابخالفا مل

يف الداخلية الواقعة يف اهلضاب العليا اختريت إلقامة طية، فإن مدينة سحلنطقة التلية الساتقع كلها يف امل

 لية أي الزراعية. وارد احملصناعات أقل حجما، تستغل أساسا امل

منها  جيعل والذي شبكة املوصالت، طوس يف االسرتاتيجيسطيف أمهيتها من موقعها  وتستمد

 .ياملواش وتربية سوقا داخلية كربى ملنتجات الزراعة

وإن كان ذلك بدرجة -ون أحد مراكز التنمية الصناعية الداخلية لتك فولعل اختيار مدينة سطي

 ظلت تركز اليتمؤشر لبداية حتو  حمترم يف سياسة التهيئة اإلقليمية يف الفرتة االستعمارية  -أقل من غريها

 .اد اجلزائري وفرنسا، وهتمل دواخل البالدتركل مهزة الوصل بني االقتص اليتالساحلية  املدندوما على 

دد موقع املنطقة الصناعية بسطيف جنويب املدينة على طو  السكة احلديدية، وهي أقل حلقد 

تطرقنا إليها سابقا، وخصصت الستقبا  الصناعات املوجودة آنذاك يف  اليتمساحة من املناطق الصناعية 

ات إنتاج الدقيق واملعجنات وآليات اشأشغا  العامة، ابإلضافة الرحى ووحد :املدينة، واليت تتمثل أساسا يف

واشي امل برتبيةالصناعات الغذائية والصناعات املتصلة  :إىل صناعات جديدة مرتبطة ابالقتصاد احمللي، وهي

 .وصناعات ميكانيك السيارات واآلليات الزراعية واشألبسةإنتاج اشألبان والعلف( وصناعات النسيج )

 بــــ 8595يف اشأو  من يوليو  فالسكين، فقد قدرت احتياجات سطي اجملا خيص توسع أما فيما 

ما هي احلا  ابلنسبة إىل ك-وجيهي للمدينة التوسع العمراين خطط التووجه امل وحدة سكنية. 52141

جنوب املدينة إبقامة مراريع سكنية جنوب غرب وجنوب شرق النسيج العمراين  حنو -ناعيصالتوسع ال
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ينا جيبا سكنيا صغريا ثنالسكين، إذا ما است ما يؤكد نظرية ترافق التوسع الصناعي والتوسع احلضري دمي،الق

 (.ابجتاه مدينة جباية) 5الرقم  الوطينعلى طو  الطريق  املدينةمشا  

)الرابط بني مدينة اجلزائر غراب ومدينة قسنطينة  9هذا ويركل مرروع حتوير الطريق الوطين الرقم 

ربجمة، لتأخذ املدينة والصناعية امل ابلتوسعات العمرانية السكنية طيف جنوب املدينة حزاما حقيقيا حيي (شرقا

جلنوب اوإىل  اجلنوب. يفابلتوسعات اجلديدة  املدينةبذلك شكال نصف دائري، فيما تربط طرق فرعية قلب 

برحا . وتفصل بني  وادي وضفافة مبوازاة السكة احلديدي طويلشكل  يفالصناعية  املنطقةد تمن كل هذا مت

الصناعية منطقة جتارية وسوق تركل بذلك جما  انتقا  وفصل بني املدينة مشاال واملنطقة  واملنطقة املدينة

  (.81الرقم  املخططالصناعية جنواب )انظر 

لطريق اجلنوب مع تغيريات على البنية التحتية تتمثل يف حتوير ا حنو املدينةهذا ويرتافق توسع عمران 

ة القطارات إىل اجلنوب طابجتاه اجلنوب، والذي سبق ذكره، ونقل خط السكة احلديدية وحم 9الوطين الرقم 

 الررقي للمدينة.

  ألف نسمة( 11مدينة ابتنة ) -0 -3

كانت ابتنة أصغر املدن اليت طاهلا مرروع التنمية الصناعية والعمرانية، ومل تكن ابتنة لفرتة سوى 

كن تفسري تزايد أمهيتها مبوقعها دينة استعمارية داخلية صغرية، وميفرنسي، مث حتولت إىل ممعسكر للجيش ال

-ورقلة -بسكرة -قسنطينة -سكيكدة)بني الرما  واجلنوب  االسرتاتيجيواصالت تميز على حمور املامل

 مهما أن ابتنة أصبحت قطبا جتاراي االنفط. كمنافذ البحرية ومناطق إنتاج أي بني امل (سي مسعودحا

 .شياملوا وتربيةت اباحلبوب والغا تملنتجا
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ة على طو  الطريق والسكة احلديدية ومت جتهيزها الستقبا  نقد مت ختطيط منطقة صناعية بباتو 

 .واخلرب بسواجل صناعات خفيفة مثل اآلجر واجلري

وحدة  92341 بــــ 8595اشأو  من يوليو  يفكنات اجلديدة سة من التنوقد قدرت حاجة مدينة اب

على أن التوسع العمراين املستررف ابلنسبة إىل املدينة آنذاك مل يكن حبجم توسع املدن اشأخرى اليت   سكنية،

، إضافة الررقيجه هذا التوسع، كما جرت العادة، حنو اجلنوب و كانت مؤهلة لعملية تصنيع أكرب. هذا وقد 

 اهلندسيإمجاال على شكلها  املدينةافظ طار، حبيث حتإىل جيب صغري جنوب غرب املدينة ابلقرب من امل

 .جليش ونواة املدينة االستعماريةاملستطيل املوروث عن معسكر ا

 ،ة إىل حد ما، إذا ما قورنت ابملدن اشأخرىئيببنية وظيفية بسيطة، بل بدا تتميزكما أن مدينة ابتنة 

، ومنطقة  38ق الوطين الرقم مبحاذاة الطري املدينةحيث يطبعها وجود مساحات كبرية خمصصة للجيش شرق 

ة على طو  القناة؛ كما أن املنطقة نديكبرية من البساتني يف الرما  الغريب متتد يف شكل خطي حىت قلب امل

 .اذ للسكة احلديدية وطريق قسنطينةأن تكون سوى شريط ضيق حم ربجمة ال تعدوالصناعية امل

الطريق  بربطر خارج املدينة يسمح إحداث طريق مي :مت ختطيط منرآت طرق جديدة، هي دهذا وق

؛ وطريق آخر شرق املدينة يركل حدا للتوسع العمراين؛ وأخريا، 38ابلطريق الوطين الرقم  3الوطين الرقم 

 .طريق غرب املدينة يسمح ابالنتقا  بني قسنطينة وبسكرة من دون الدخو  إىل وسط املدينة

 خطيط العمرانيلعالقة بني التنمية الصناعية والتالفهم  مفاتيح .3

بعد هذا التقدمي السريع ملراريع التنمية الصناعية والتوسع السكين لكل مدينة على حدة، يتضح لنا 

تقوم على  -ءت يف سياق اعتماد مرروع قسنطينةواليت جا -الستن أن املراريع العمرانية اخلاصة ابملد
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الذي قلب رأسا على عقب أسس  أواسط القرن العررين يفاحلديث  العمراينمبادئ وخصائص التخطيط 

 :واخلصائصبادئ التارخيية، ونذكر من بني هذه امل املدينة

االت العمرانية، كما يتضح ذلك خاصة ابلنسبة إىل مدن يف مقياس التعامل مع اجمل التغيري الكبري -

تفوق من حيث  املدينةة وسكيكدة اليت ضمت خمططاهتا جماالت للتوسع حو  بقسنطينة وعنا

توسعة عمرانية، بل مراريع  عكن القو  أبننا لسنا بصدد مراريأنه مي ىتاملدينة القائمة، ح مساحتها

ا مدن جديدة ال تتواصل مورفولوجيا ووظيفيا مع ما سبقها من اشأنسجة العمرانية، كما ختتلف عنه

ملدينة ت الراسعة اليت حيتلها التوسع العمراين اجلديد مقارنة ابحاجذراي من حيث مقياسها. فاملسا

مثيال يف اتريخ املدن اجلزائرية اليت  ال جند هلا العمراينالتخطيط  يفحد ذاهتا ثورة  يفل القدمية، ترك

 .التطور والركل نبضع سنوات اموا عمرانيا مل تعرفه على مدى قرون م يفشهدت 

اهتمام ينصب  حيثالكمية خاصة فيما يتعلق ابلسكن،  تاملعطياالربجمة العمرانية القائمة على  -

جمة دون االكرتاث ابجلوانب الركلية واجلمالية هلا ملرب خطط على حتديد عدد الوحدات السكنية اامل

راريع؛ فكانت النتيجة عمارة ابهتة ال تندمج رك بتها لرركات البناء الكربى املكلفة إبجناز املتاليت 

وجد اختالالت مورفوجلية يف حميطها العمراين، وهذا ما ساهم يف تقطيع أواصر اجملا  احلضري وأ

وغرافية )الكثافة السكانية العالية يف اشأحياء السكنية العمراين( ودمي حبني مكوانت النسي)القطيعة 

مد كان عتاجلديدة يف الضواحي( يف جسم املدينة، من دون أن ننسى أن النموذج السكين امل

يتوافق مع البنية الدميوغرافية الصغرية املتوسطة احلا ، وال  يستجيب لنموذج اشأسرة الفرنسية

نتيجة اختالال يف العالقة بني التأقلم معه، فكانت ال عليهااالجتماعية لألسرة اجلزائرية، اليت كان 

 .كان وجماهلم السكينسال
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؛ نفتني رئيسيتني مها الصناعة والسكتقوم أساسا على وظي واليتالتجزئة الوظيفية للمجا  احلضري  -

ذلك الطرق والسكة  نمهيتها يف التخطيط العمراين، ومقاعدية اليت تزايدت أإضافة إىل املنرآت ال

للوظيفة  ندحميط امل يفختصيص جماالت واسعة  يفويتجلى هذا  وانئ واملطارات.احلديدية وامل

الصناعية اليت قلبت اجملا  احلضري للمدينة اجلزائرية مثلما أحدثت الثورة الصناعية ثورة عمرانية يف 

سيرتكها هذا التحو   اليتدون أن نعرف مدى اآلاثر  نم وروبية يف القرن التاسع عرر،اشأ ناملد

 .على املدينة اجلزائرية على املدى البعيد

يف تقييم وحتليل املعطيات،   املفر ستوى املنهجي والتقين النزعة إىل التجريد ى امللوأخريا، نالحظ ع -

واجلداو  واملعايري الكمية  به كلي على اشأرقامخال  اعتماد ش نم االت العمرانية،وتركيل اجمل

ه حبجمه قبل شكله. وفضال على هذا نالحظ اعتماد تقنيات واإلحصائية؛ فاملرروع تتحدد معامل

تبسيطية يف رسم املخططات تقوم على استعما  اشألوان للتفريق بني اجملاالت احلضرية وليس على 

مساحات  املخططاجملاالت احلضرية هي ابلنسبة إىل  إظهار اختالف طبيعة النسيج العمراين، فهذه

قبل أن تكون أنسجة عمرانية؛ فتكون النتيجة التبسيط يف حتليل ظواهر معقدة، وهذا ما يؤدي بعد 

فضال على جتاهلها ، ذلك ابلضرورة إىل مراريع معمارية وعمرانية فقرية من حيث تركيبها وشكلها

دينة اإلسالمية يف حالة امل) القدميةث يالحظ تغييب املدينة التخطيط، حي يف الرتاثيللبعد  يالكل

اشأوروبية اليت تعود إىل القرن التاسع عرر يف كل احلاالت املدروسة( يف  املدينةأو  مدينة قسنطينة،

 .منهجية التخطيط وانعدام أي مرجعية من هذا النوع

خر الفرتة االستعمارية تتطابق إىل حد  يف أوا وبرغم أن مبادئ التخطيط العمراين املعتمدة يف اجلزائر

يد أن حناو  التعرف على التجربة اخلاصة اليت ففإنه من امل كبري مع تلك اليت عرفتها فرنسا يف الفرتة نفسها،
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اختذ فيها تطبيق هذه  واليتوالتنمية الصناعية،  يت طرحت إشكالية التحديث العمراينوال شهدهتا اجلزائر،

من  منذ أكثر ائرز ية على النظام الذي قامت عليه املدينة االستعمارية الفرنسية يف اجلبادئ شكل ثورة حقيقامل

مائة عام، والذي يستند إىل أسس التخطيط العمراين الكالسيكي الذي كان قائما على الكثافة املورفولوجية 

للبناء إىل أقصى  باين على طو  الرارع وتالصقها، وتقسيم اشأرض املخصصةللنسيج العمراين، أي تراص امل

والرارع، وينعدم فيه مفهوم النسيج  بىنينفي العالقة بني امل "اجلديد"بينما التخطيط العمراين  كنة؛ماحلدود امل

السكنية أو الصناعية أو اخلدمية(، كما أنه يستهلك ) العمراين الكثيف ليعوضه مفهوم املنطقة الوظيفية

. إن اجملا على إمكاانت توسع  -ابلضرورة-دون الوقوف  ،املدنمساحات كبرية من اشأراضي يف أطراف 

االت احلضرية هبذه الكيفية وهبذا الكم ال ميكن تصوره إال يف إطار النظرية احلداثية املؤمنة بفكرة توسع اجمل

احلضري جيب أن يتغري  ا التطور اإلجيايب للمجتمع الذي يفرزه التطور االقتصادي والصناعي حتديدا، فاجمل

االت احلضرية، وهذا ما اجمل يفويكون حمرك التغيري الرئيسي هو التنمية الصناعية  -ورنظمن هذا امل- جذراي

 الصناعي يف املدينة إلحداث التغيري اجملا ورية يف الدراسة، أال وهي إقحام يقودان إىل التطرق إىل النقطة احمل

 وتنظيمها. املدينةيف شكل 

 انية بواسطة اجملال الصناعيت العمر يل اجملاالشكادة تإع -1 -1

 عيالصنا اجملا يف إطار عملية إعادة تنظيم اجملا  العمراين يف شكل جماالت وظيفية خمتلفة، خص 

املنطقة ) عيالصنا اجملا ففي مدينة جباية أصبح  :كل احلاالت املدروسة  يف مبكانه متميزة، كما يظهر

أن املساحة اليت حتتلها  أهم مكون للمجا  احلضري، حىتختلفة( واملناطق الصناعية امل البرتوليةالصناعية 

بقسميه: القدمي الذي يعود  واخلدمياحلضري السكين  تتجاوز مساحة اجملا  املخططالوظيفة الصناعية يف 

واملالحظة نفسها تنطبق على مدن سكيكدة  رروع؛إىل بداية الفرتة االستعمارية. واجلديد الذي أوجده امل
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بدرجة أقل؛ فاشأولوية اليت حظيت هبا الصناعة يف التخطيط العمراين جتعلنا نصف هذا وعنابه وقسنطينة 

، ليس لعملية التنمية الرئيسيأن الصناعة تركل احملرك  أي، «تصنيعي»النوع من التخطيط أبنه ختطيط 

  .، بل لعملية تركيب اجملا  العمراين أيضاطاالقتصادية فق

على املدينة ككل القطيعة املورفولوجية والوظيفية الواضحة بينه وبني  اجملا  الصناعي ومما يزيد يف أثر

اليت عرفت هذا النوع من التخطيط أصبحت  ننا القو  أبن املدنكمي ىتاجملا  احلضري السكين واخلدمي، ح

 فتنحصروختضعان إلجراءات تنظيمية وختطيطية متباينة،  تتركل من مدينتني اثنتني متنافرتني شكال ووظيفة،

ظاهرة ازدواجية اجملا  الظاهرة )) ه، وميكن أن نطلق على هذليبسالعالقة اجلوار  يفالعالقة بينهما 

ظاهرة سلبية تعانيها أغلب املدن اجلزائرية الكبرية، وتساهم إىل حد كبري يف رداءة اجملاالت  ي، وه((العمراين

 .رة تكاد تكون سكيزوفرينية عدميةكان معها؛ إذ أصبحوا ينظرون إليها نظسالعمرانية وعدم جتاوب ال

ويف بعض احلاالت خيضع اجملا  الصناعي بدوره، ونظرا حلجمه يف املخطط إىل مبدأ التجزئة 

الصناعية إىل منطقة مرتبطة ابمليناء، ومنطقة للصناعات العادية، ومنطقة  املناطقفت صنالوظيفية؛ ففي عنابة 

 املنطقة بني فصلويف جباية  .ومنطقة للصناعات الثقيلة ة، ومنطقة للصناعات املضرة،اصللصناعات اخل

الصناعية منطقة  ةابملنطقسطيف أحلقت  ومنطقة امليناء ومنطقة الصناعات الصغرية والتقليدية؛ ويف البرتولية

 .جتارية منفصلة عنها

طرق وسكة حديدية.  ندية اجلديدة معالقا املنرآتراريع الصناعية عن هذا وال ميكن فصل امل

ربجمة ل املخططات تقريبا ترمل حتويرا للطرق حتسبا للتوسع العمراين وضماان التصا  املناطق الصناعية املفك

بربكة الطرق اإلقليمية والوطنية مباشرة. ويف بعض اشأحيان مت اعتماد الطرق اجلديدة كحدود مستقبلية 

، لتساهم هذه الطرق كذلك يف جتزئة للتوسع العمراين، أو كحدود فاصلة بني اجملا  الصناعي واجملا  السكين
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مم كروابط مورفولوجية، بل كطرق مواصالت تصالعمراين ويف تقطيع أوصا  النسيج العمراين؛ شأهنا مل  اجملا 

 .اجلزائرية بعد االستقال  املدنوقد أتكد هذا التوجه يف تصميم املنرآت القاعدية يف  .فقط

ري فإهنا أدت كذلك دورا سليبا إبحداثها اختالال يف وبرغم دور الصناعة كعامل حتديث عمراين جذ

االت، ، شأن التصنيع الذي عرفته املدن اجلزائرية احتل حيزا كبريا من هذه اجملابملدنالعمرانية احمليطة  اجملاالت

أن عملية  اواملياه. كموارد الطبيعية احمللية، وعلى رأسها اشأراضي الزراعية وحو  لصاحله قسما مهما من امل

هجرة ريفية كبرية،  يفالبرري، حيث سامهت  اجملا  يف سليبالتنمية الصناعية الراديكالية كان هلا أثر 

القضاء على أسس االقتصاد الزراعي احمللي، بتحويل جزء مهم من اليد العاملة  يفوأسهمت إىل حد ما 

لكم الكبري من السكان الذين ن دون أن تكون املدن مهيأة ماداي ووظيفيا إليواء امالزراعية حنو الصناعة 

وغرافية يف دمي نزحوا إليها، فكانت النتيجة تعميق االختالالت املورفولوجية والوظيفية إبحداث اختالالت

 .املدنأقاليم 

 -قبل وبعد االستقال -كما أن حصر الصناعات يف عدد من املراكز العمرانية الكربى كان له دور 

حدث اختالال يف توازن التهيئة اإلقليمية الساحلية الكربى، مما أ املدنمن  يف تركيز التوسع العمراين يف عدد

فمن خال  اشأمثلة اليت تطرقنا إليها فإن أكرب وأهم  .كة املدن ككل، ويف توازن هذه املدن يف حد ذاهتابوش

يؤكد التوجه تنة(، ما سطيف واب)خالفا للمدينتني الداخليتني  ية الكربى،حلالصناعات تركزت يف املدن السا

مميزة على  ةوالذي خص املناطق الساحلية مبكان ع التطور العمراين يف الفرتة االستعمارية وبعدها،بالذي ط

  .الداخلية، وإن كانت لذلك مربرات اقتصادية موضوعية املناطقحساب 
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 هيمهت كنية اليت ارتبطت هبا ساسدينة اجلزائرية، فإن املراريع الوكما أن الصناعة غريت وجه امل

من خال  اختال  التوازن بني املناطق السكنية اجلديدة من جهة،  بل القطيعة، إحداث التغيري، يفاشأخرى 

 االت السكنية واخلدمية القدمية. فما مدى هذا االختال  واجمل

 التوسع العمراين الالحمدود والتجمعات السكنية الكربى -2 -1

 تاملخططاضرية يف احل املناطقا  العمراين، قسمت يف إطار املنهجية القائمة على جتزئة اجمل

مستقبلية(؛ وال )حالية( ومناطق توسع حضري )التوجيهية، اليت أخضعت للدراسة، إىل مناطق حضرية قدمية 

 الذي الوظيفيفيها التنوع  ينتفي تعدو هذه اشأخرية أن تكون يف الواقع سوى مناطق توسع سكين فقط،

، فجاءت مراريع التوسع العمراين ةاملختلفاخلدمية  ة بني الوظيفة السكنية والوظائفاملدن القدمي يف جز جنده مي

من دون ارتبا  وتناسق مورفولوجي  املدنيف شكل مراريع سكنية ذات حجم كبري، متتد يف ضواحي 

 ففي خمططات مدن جباية وسكيكدة وقسنطينة نالحظ قطيعة اتمة بني اجلديد .القدمية املدينةووظيفي مع 

تفسريه  كننوعا من التواصل بني اجلديد والقدمي، وهذا ما مي يفطبينما حيقق خمطط مدينة س والقدمي،

 .قرتحتواضع للتوسع املقياس املابمل

هذا ما يؤكد لنا دور احلجم الكبري للمراريع يف تعميق االختال ، فإذا نظران إىل مساحة اجملاالت 

ة كبرية مساحة توسع احلضري اجلديد تفوق يف كل احلاالت وبنسبالسكنية اجلديدة، يتبني لنا أن مساحة ال

ثورة  -يف حد ذاته-ساحة ويركل هذا االختال  يف امل. فابتنة وسطي حاليتينا ثنإذا ما است-املدينة القدمية 

 حقيقية يف التخطيط العمراين الذي كان يتم يف السابق من خال  مراريع صغرى متتالية متواصلة ال تؤثر

، احلضري اجملا يف بنية املدينة؛ بينما يقرر املخطط هنا جبرة قلم إدراج مساحات كبرية من اشأراضي يف  كثريا

 .دون اعتبار آلليات ربطها مورفولوجيا ووظيفيا ابملدينة القائمة من
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، يقوم على الوظيفة السكنية وحدها وال حيقق التمازج بصددهالذي حنن  ومبا أن التوسع احلضري،

رجو يف كل ختطيط عمراين، فإن الوظيفتني التجارية واإلدارية مت حصرمها الضروري إلجياد التوازن املالوظيفي 

اجلديدة، ما ترتب  االستعماري القدمي، برغم هراشته وعدم تناسب حجمه مع التوسعات احلضرية ركزيف امل

 نكمل، ونتج عنه عجز مزمتلفة على الوجه اشأملخعنه الحقا عجز املدينة ككل عن االضطالع بوظائفها ا

 ن.كسات احلضرية الضرورية امللحقة ابليف اخلدم

 اشأرضاحة مس، و نساكحيث عدد امل نكنية اجلديدة حبجمها، مسهذا وسامهت التوسعات ال

وقطيعتها مع النسيج  املركز، نوموقعها بعيدا ع متباعدة يف أطراف املدينة، كنوانترارها يف أما  املستهلكة،

فكانت النتيجة انفجارا  عامة، وروفولوجية من شوارع وميادينامل دمي، سامهت يف انعدام الروابطالعمراين الق

شكال ووظيفة؛ وقد تفاقم هذا  متناسقة، حقيقيا للمجا  احلضري الذي اختذ شكل أجزاء متناثرة وغري

 املدنانتررت حو   اليتالكربى والتحصيصات السكنية الفردية  نالوضع بعد االستقال  بفعل برامج اإلسكا

 ن.القرن العرري خاصة منذ هناية سبعينيات الكربى،

كنية الذي بدأ يف جتسيدها سين برامج التنمية الصناعية والبوابلفعل شهدت فرتة ما بعد االستقال  ت

 أنه يف ىتوأمشل، ح واختذت هذه السياسة بعدا أكرب قبل االستقال  الصندوق اجلزائري لتنمية وهتيئة اإلقليم،

منطقة سكنية حضرية جديدة يف طور اإلجناز أو مت االنتهاء  19أحصى اشأستاذ مارك كوت  8513سنة 

يتعدى عدد الوحدات السكنية لكل منها اشألف  املناطقأغلب هذه  نالعلم أب عمنها عرب الرتاب اجلزائري، م

تجهيزات واخلدمات مع انعدام ونقص ال ما جيعل كل واحدة منها مدينة صغرية يف حد ذاهتا، وحدة،

والذي بدأت مالحمه ترتسم  اجلزائرية، للمدنما ساهم يف تعميق االختال  الدميوغرايف والوظيفي  الضرورية،

 املدنأصبحت متيز هذه  اليتالفوضى الركلية  نهناية الفرتة االستعمارية، كما تبينه هذه الدراسة، فضال ع
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رداءة  نرها يف كل مرروع معماري، فضال عفية الواجب تواللمعايري اجلمال عاملراريلعدم خضوع أغلب هذه 

 .هيكلةأو انعدام الفراغات العمومية امل

 خامتة

يف اجلزائر بعد االستقال ، والقائم  اعتمدالتخطيط العمراين املزدوج الذي  نمما سبق، أ يتضح لنا،

وضعت أسسه قبل االستقال  واملناطق الصناعية من جهة أخرى، قد  جهة، نعلى تطوير املناطق السكنية م

بينما امتد يف سبعينيات القرن  ل يف هناية الفرتة االستعمارية سوى املراكز احلضرية الكربى،مبرغم أنه مل ير

 .املتوسطة يف البالد يف إطار حتقيق ما اصطلح على تسميته آنذاك ابلتوازن اجلهوي ندالعررين إىل كل امل

الكربى اليت عرفتها هناية الفرتة االستعمارية، شهدت  نواإلسكاخال  مراريع التنمية الصناعية  نوم

وصف هذه الظاهرة أبهنا ثورة  نكومي يف البالد اجملاورة واملراهبة، هتااجلزائرية ظاهرة مل تعرفها مثيال ناملد

ت رية فرضتها ظروف الثورة التحريرية اجلزائرية آنذاك على السلطاسعملية حتديث ق رانية، أوعمصناعية و 

اجلزائرية عامل احلداثة العمرانية، يف ظل ظروف صعبة وارجتالية مازالت  املدنفدخلت بذلك  االستعمارية،

عاصرة، برغم وجود جانب إجيايب هلذه الظاهرة هو حداثة احلضرية اجلزائرية امل آاثرها السلبية ابدية يف اجملاالت

 .ثا لى سبيل املع ،غرباجلزائر، مقارنة بتونس وامل يفاجملاالت احلضرية 

لقد حاولنا أن نقدم للقارئ عرضا عن منهجية ختطيط عمراين قائمة على الصناعة ومراريع 

االت ال ؛ ما أثر بركل عميق يف اجملقتطبيقها خال  العررينيات اشأوىل لالست استمراإلسكان الكربى، 

اجلزائرية من حيث  املدينةيف حتديث وإن كان هذا النهج قد ساهم ابلتأكيد  .احلضرية ابجلرائر إىل يومنا هذا

غري أنه أنتج كذلك مدينة مروهة تطبعها التجزئة الوظيفية والركلية، واشأحياء السكنية  ظهر والوظيفة،امل
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ف واملنرآت القاعدية اليت ال تراعي االحتياجات ئوالربجمة الفوقية للوظا الضخمة ذات النمط اشأوحد،

فعلى الرغم من أن الوضع  أما اليوم،. يط واجملتمعيع العمرانية على احملاحلقيقية واآلاثر السلبية للمرار 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي للبالد مل يعد يسمح مبواصلة العمل هبذا النوع من التخطيط العمراين 

إىل -زا  يؤثر ي البريوقراطي، فإن هذا اشأخري ترك آاثرا مادية واجتماعية عميقة يف املدينة اجلزائرية، كما أنه ال

 .العمراينمنهجيات ممارسة التخطيط  يف -حد ما

اجلزائرية صورة مقبولة وحتقق النجاعة الوظيفة  املدنتسرتجع  ىتإن تقومي هذا الوضع ضروري ح

نظرا للرروخ اليت أحدثها التخطيط العمراين احلداثي  ،وإن كان حتقيق هذا اهلدف صعب املنا  الالزمة،

غفل تونظرا الستمرار املمارسات التخطيطية البريوقراطية اليت هتتم ابلربجمة الكمية و  الدومجايت يف جسمها،

اجملاالت احلضرية، خاصة أن املدينة اجلزائرية  الركل واملضمون والعناية ابلتفاصيل اليت هي مفتاح نوعية

 .راحلوجه إىل االقتصاد املاالقتصاد سريع من تواجه اليوم قطيعة اثنية بفعل االنتقا  ال

 يفإن وعي اشأجيا  اجلديدة هبذا الوضع هو اخلطوة اشأوىل اليت يؤمل منها حتقيق قفزة نوعية 

 يتالضغو  ال فوتوفري حد أدىن من اخلدمات احلضرية وختفي لعمرايناة اجملا  ئالتخطيط، مبا يضمن جتاوز جتز 

االت احلضرية يف اليت أوجدت اجمل لآلليات، ومن املؤكد أن املعرفة الدقيقة العمراينمتارس على البيئة والرتاث 

لية إعادة تركيلها لتصبح أكثر تناسقا واستجابة عمجلرائر خال  العررينيات السابقة ضرورية إلجناح ا

 .تطلبات العصرمل

أهنا تسلط الضوء على نقا   مظهرها، غري يفدراستنا هذه مقاربة قد تبدو اترخيية  يفلقد اعتمدان 

، وما هذه الدراسة احلايلع الوظيفي واجلمايل والتنظيمي للمدن اجلزائرية الكربى يف وقتنا رئيسية يف فهم الوض

سوى مسامهة ميكن أن تتبعها مسامهات أخرى لتفكيك وحتليل اشأطر النظرية والتطبيقية اليت أحدثت القطيعة 
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 -على املدى الطويل -سراجلزائرية منذ هناية الفرتة االستعمارية واليت تف احلضرية الكربى يف اجملاالت

عاصرة، وكذلك حداثتها وحركيتها مقارنة مبثيالهتا ركالت الوظيفية والتباينات الركلية للمدينة اجلزائرية املامل

 م.عمرانية هبذه الكيفية وهبذا احلجيف البلدان اجملاورة اليت مل تعرف ثورة 

 واملخططات الصور قائمة

 الصور أوال:

 

 (8591) صورة جوية ملدينة قسنطينة

 

 (8519صورة جوية ملدينة قسنطينة )
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 (8519صورة جوية ملدينة قسنطينة )

 
 (8511صورة جوية حلي فياليل السكين مبدينة قسنطينة )

 
 (8511صورة حلي فياليل السكين مبدينة قسنطينة )
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 (8511صورة لعمارات سكنية حبي بيلفو )قسنطينة( )

 
 دينة قسنطينة )مثانينيات القرن العررين(التوسع العمراين يف أطراف م

 
 (8511صورة لعمارات سكنية حبي بيلفو )قسنطينة( )
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 التوسع العمراين يف أطراف مدينة قسنطينة )مثانينيات القرن العررين(

 
 (8511صورة لعمارات سكنية حبي بيلفو )قسنطينة( )

 
 ت القرن العررين(التوسع العمراين يف أطراف مدينة قسنطينة )مثانينيا
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 (8511صور لعمارات سكنية حبي بيلفو )قسنطينة( )

 تثانيا: املخططا

 

 .8541مدينة عنابة يف العام 
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 .(8598املخطط التوجيهي ملدينة عنابة )

 
 .8541مدينة سكيكدة يف العامل 

 
 .(8598املخطط التوجيهي ملدنية سكيكدة )
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 .8541مدينة قسنطينة يف العام 

 

 
 .مدينة قسنطينة وما جاورها
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 .(8598ة قسنطينة )املخطط التوجيهي ملدين

 

 
 .8541مدينة جباية يف العام 
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 .(8598املخطط التوجيهي ملدينة جباية )

 
 .(8598: املخطط التوجيهي ملدينة سطيف )81املخطط رقم 
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 .(8598ملدينة ابتنة ) املخطط التوجيهي

 امشاهلو

)ابلتزامن مع إطالق ما  8595 -8591ات التخطيطية احلديثة بركل فعلي يف اجلزائر يف بدأ تطبيق اشأدو 

كما حددهتا النظم والقوانني الفرنسية يف  وتتمثل هذه اشأدوات، رف مبرروع قسنطينة الذي سيأيت ذكره(.ع

ذو  (Plan d’urbanisme directeur (P.U.D) أوال، املخطط العمراين التوجيهي :تلك الفرتة يف

حتليال  اجملا يل ليقوم على حت دى الطويل(، وهوى امل)عل ( والدائماملدينةالطابع الرمويل )يغطي كامل تراب 

إحصائيا يتعلق أساسا ابشأبعاد الدميوغرافية واالقتصادية هبدف حتديد املستقبل الوظيفي لقطاعات املدينة 

خمططات تفصيلية تقوم إبجنازها  يالتوجيه خططاملختلفة والربانمج الزمين لتعمريها أو حتويرها؛ وتلي امل
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ط طمناطق؛ ويتبع ذلك خم وهي هتتم ابلتقسيم الوظيفي للمجا  إىل السلطات البلدية ويسهل حتويرها،

الذي يتوخى أهدافا اقتصادية ( Plan de modernisation et d’équipement) التحديث والتجهيز

منطقة " بــــعرف تاطق اشأطراف، فقد مت اعتماد أداة خاصة ومن الضواحيهذا وابلنسبة إىل  يف اشأساس.

واليت يقوم ختطيطها الوظيفي على ما يعرف ( Zone à urbaniser en priorité) " ذات اشأولويةلتعمريا

الذي حيتوي على معايري ونسب كمية لربجمة الوظائف حبسب ( Grille d équipement) جبدو  التجهيز

كوانت املدينة ينطلق من اة من النموذج الوظيفي للمدينة وفق تنظيم تراتيب ملستوحموهي  عدد السكان،

 .وينتهي مبقياس احلاضرة الكربى(، Unité de voisinage) الوحدة اإلسكانية

 -Grand) الكربى ةالقسطنطينيمنطقة الررق اجلزائري: كانت تعرف أيضا بتسمية املنطقة  .8

Constantinois) ألف كلم  51ى ما يقارب لع عرتبر اجلزائري وتطلقتقع يف الرما  الررقي ل

 Département de) ينةطقسن ةدود اإلدارية ملا كان يعرف بعمالع، وتوافق حدودها احلبمر 

Constantine ) قبل أن تفصل عنها عمالة عنابة8599اليت استمر وجودها حىت العام ، 

(Département de Bône،) 8591يف العام ة تنمث فصلت عنها عمالتا سطيف واب . 

قة الوسطى نطمشاال والصحراء جنواب وامل توسطملجغرافيا تونس شرقا والبحر ا املنطقةوحيد هذه 

وغرايف اجلزائرية ابلثقل الدمي املناطق؛ وكانت هذه املنطقة تتميز عن غريها من راب)عمالة مدينة اجلزائر( غ

تارخيي يف تبلور احلركة الوطنية اجلزائرية وخال  الثورة وهذا ما يفسر دورها ال سلم( فيها،للعنصر اجلزائري )امل

بفضل الدور الذي  التحريرية، فضال على أن عاصمتها مدينة قسنطينة كانت العاصمة الثقافية الفعلية للجزائر

لناحية االقتصادية فقد كانت منطقة الررق ن اأما م (؛8591 -8531) سلمنيالعلماء امل مجعيةلعبته 
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 اماهتمكل هذا يفسر   .ا لفرتة طويلةعلى أن الصناعة ظلت متخلفة فيه جماال زراعيا غنيا، اجلزائري تركل

 .لعقود اشأخرية من الوجود الفرنسيالسلطة االستعمارية ابملنطقة خال  ا

التابعة ملدينة  (préfectures- Sous) راكز اإلدارية الثانويةوأهم مدن املنطقة اليت كانت تركل امل

 املدنوتركل  .املةقوابتنة، و  ف،وسطي ة،عنابة، وسكيكدة، وجباي ي:ه يرق اجلزائر الر قسنطينة عاصمة

 .الدراسة هذهاخلمس اشأوىل الذكورة ابإلضافة إىل مدينة قسنطينة عينات 

 بعد االستقال  أهم حمرك للتنمية أصبحتجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن الرتقية اإلدارية  .3

، 8514وبعده تقسيم  8514للعام  ما يرهد على ذلك التقسيم اإلداريكاالقتصادية والعمرانية،  

الذين شهدا ترقية عدة مراكز حضرية صغرية إىل عواصم للوالايت مع ما أوجده ذلك من 

 .استثمارات عمومية ضخمة

ظهر كيف تؤثر السياسات توحتاو  أن  (،املدينةقياس اإلقليمي )إقليم تتعلق هذه الدراسة ابمل .4

طيطية )اعتماد أدوات التخطيط العمراين خسياسة التنمية الصناعية حتديدا( والت)ية االقتصاد

 املدنورفولوجية شأجزاء احلديث( على بنيته. أما ما قد يالحظه القارئ فيما خيص غياب الدراسة امل

اشأبعاد ية )املباين( وأتثري السياسات التخطيطية عليها، فمرده أن هذه ر عما)اشأحياء( أو املكوانت امل

املستقبل هبذه  يفهذا وحيبذ أن هتتم دراسات أخرى  برغم أمهيتها. ليست هدفا هلذه الدراسة،

 .لتعم الفائدة وتكتمل الصورة ةيالدقيقاملقاييس الصغرى واجلوانب 

حماصرة  ائر هتدف إىلز سياسة ابجل تطبيق بعد عودته إىل سدة احلكم يف فرنسا بدأ اجلنرا  دجيو  يف .9

وهدف عسكري  أساسيني أحدمها ذو طابع حريب اولة تصفيتها، وذلك من خال  حمورينالثورة وحم

أسلوب اجتماعي  ، واآلخر ذو(Plan Challe) رف خبطة شا عمباشر بدأ تطبيقه ضمن ما 
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رري واحلد من بومنطلق اقتصادي وهدف ثقايف سياسي، يرمي إىل عز  الثورة اجلزائرية عن حميطها ال

رف مبرروع قسنطينة عأساسا فيما  دجيو ور من سياسة اجلنرا  د متثل هذا احملأتثريها الرعيب، وق

قرر دم يف شكل خطة مخاسية لتنمية اقتصادية واجتماعية لصاحل اجلزائريني، كان من املقالذي 

جعل  8591لكن استقال  اجلزائر يف شهر يوليو  (،8594 -8595تطبيقها يف سنوات )

بدئية للمرروع، هذا ربجمة يف اخلطة املاريع املرة دون استكما  املالرابعنة ساراهتا تتوقف يف التثماس

 هاجلنرا  دجيو  هبذ هوقد محل هذا الرروع اسم مدينة قسنطينة إذ مت اإلعالن عنه يف خطاب ألقا

دجيو  قسنطينة عن قصد لعرض مرروعه، وذلك لكوهنا  وقد اختار. 8591 أكتوبر 3يف  املدينة

اشأمر الذي جيعلها يف ، يةحلالسا ابملدنابلداخل بعيدا عن التجمعات اشأوربية  مدينة جزائرية تقع

ة وإبعاد السكان ة اقتصادية واجتماعية هادفة لعز  الثور ربنظر الساسة الفرنسيني آنذاك ميدان جت

ق عم)هذا البلد( عليه أن يتغري ب: "وقد عرب اجلنرا  دجيو  عن ذلك بقوله أبن. اجلزائريني عنها

الواقع،  أرضث تصبح شرو  احلياة به على الدوام أفضل لكل واحد وواحدة، وأن حتقيقه على حبي

 ...يكون بتطوير مصادر اشأرض وجهد اإلنسان وعطاء النخبة، وأن يقدم التعليم فيه لألطفا 

وابختصار، فعلى اجلزائر أبكملها أن أتخذ نصيبها مما تستطيع أو جيب أن توفره احلضارة احلديثة 

خطط تكنوقراطي ارتبطت به اإلدارة الفرنسية مكمل مل وعرر . وجاء هذا امل.(رفاهية وكرامة.. من

( .G. G. A) ( وعرف مبكاتب الوالية العامة ابجلرائر8599) ائر منذ السنة اشأوىل للثورةز ابجل

 Perspectives décennales de: )آلفاق العررية للتنمية االقتصادية للجزائراب

développement)د أطلق عليها يف ذلك الوقت مرروع سوستا ، وق (Plan Soustelle )

صصة هلذا خمادات املالية املسلمني، بعد أن تطورت االعتللم االجتماعيةالذي ارتبط ابلرتقية 
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الصادرة يف شهر مارس من العام  (Décrets Guy Mollet) الغرض بفعل مراسيم جي مويل

خطة هادفة ملواصلة سياسة قدمية أبسلوب  عننة عبارة يقسنط؛ كل هذا جيعل من مرروع 8599

 .وتقنيات حديثة ونظرة جديدة عملي

9. C.A.D.A.T.: Caisse Algérienne de Développement et d’ 

Amenagement du Territoire 

 C.A.D.A.T. (Caisse Algérienne)اجلزائري لتنمية وهتيئة اإلقليم ر دور الصندوقستما

d’amenagement du territoire) ،طات خطبعد االستقال  )خال  العقدين اشأولني( يف وضع امل

، اجملا العمرانية التوجيهية للمدن؛ وكان من بني هيئات ومكاتب دراسات عمومية مركزية احتكرت هذا 

 Bureau d’étude des) ،(T.A.U) عمارية والتعمري: مكتب دراسات اشأشغا  العامة واهلندسة امليوه

travaux publics, d’architecture et d’urbanisme( والكوميدور )C.O.M.E.D.O.R. )

 ).C.N.E.R.U) العمران يفالدراسات واإلجناز مركز  8511وابتداء من  ابلنسبة إىل مدينة اجلزائر،

Centre d’études et de realisation en urbanisme والوكالة الوطنية لتهيئة اإلقليم ،)

A.N.A.T.( Agence nationale pour l’aménagement du territoire.) 

ربجمة يكون موقعها يف اجلنوب الررقي للمدن، قد يالحظ القارئ أن أغلب املناطق الصناعية امل .1

ما  أن الرايح السائدة يف الرما  اجلزائرية هي الرايح الرمالية الغربية، يب موضوعي، وهوبولذلك سب

 .د من آاثرها البيئية على التجمعات احلضريةحلصناعات للل واقعالررقي أنسب امل اجلنوب جيعل
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 والببليوجرافيا املراجع
 ترمجة عربية للعناوين األصلية باللغة العربية( )مع

، سرتاتيجيةاال(: النتائج العاجلة واشأهداف 8591انصر الدين(، مرروع قسنطينة ))سعيدوين  -
 -149، ص 1111، ميغرب اإلسال، بريوت، دار ال«اجلزائر: منطلقات وآفاق» ضمن كتاب

111. 

- Institut pour ]’Etude et le Développement de l’Industrie en Algérie 

(S.E.D.I.A.), Etude du développement économique de l’Est algérien, 
TomeI, Ière partie: Situation actuelle et facteurs généraux de développe- 

ment, 2ème partie: Secteurs d’activité, Décembre 1959, imprimé par G. 

Courmontagne. 

 . 8595، اجلزائريالصناعة ابجلرائر، دراسة حو  التنمية االقتصادية للررق  ةوتنميمعهد دراسة 

- L>industrialisation de l>Est algérien (Bone, Constantine, Philippeville, 

Batna, Sétif, Bougie), C.A.D.A.T., 3ème édition. Mai 1961. 

 .8598طيف، جباية(، سة، نة، سكيكدة، ابتنطين)عناية، قس تصنيع الررق اجلزائري
- BENDJELID (Abed), Planification et organisation de l’espace en Algé- 

rie, Alger, Office des publications universitaires, 1986. 

 . 8519 ،اجلزائريف  اجملا ظيم نختطيط وت
- BRULE (Jean-Claude) & FONTAINE (Jacques), L’Algérie, volon- 

tarisme étatique et aménagement du territoire, Alger, Office des publica- 

tions universitaires, 1990. 

 .8551اجلزائر: تدخل الدولة وهتيئة اإلقليم، 
- COTE (Marc), L’Algérie ou l’espace retourné, Constantine, Média-plus 

Algérie, 1993. 

 . 8553عكوس، اجلزائر أو اجملا  امل
- COTE (Marc), L’espace algérien, les prémices d’un aménagement, Al- 

ger. Office des publications universitaires, 1983. 

 .8513اجلزائري، بوادر التهيئة،  اجملا 
- MARIE (M.), Le plan de Constantine, l’aménagement et les sciences de 

l’homme, in «L’aménagement du territoire et la colonie», Dossiers des 

Seminaires «Techniques, territoires et sociétés», n° 4, DRI-MEL, Avril 

1988, pp. 61- 72. 

 . 8511سانية، مرروع قسنطينة، التهيئة اإلقليمية والعلوم اإلن
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