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  : امللخص

 نشأاو اجلديدة املدن تطور إىل التطرق خالل من باجلزائر، اجلديدة املدن حالة إىل التطرق الدراسة هذه خالل من سنحاول
 دفعت اليت واألسباب إنشائها من واهلدف ظهورها مراحل مربزين باجلزائر ناملد هذه واقع على التعرف حماولة إىل باإلضافة العامل عرب
 .قيامها إىل

 .اجلزائر يف اجلديدة املدن اجلديدة، احلضرية التجمعات اجلديدة، املدن :الكلمات املفتاحية

Summary: 

 In the current work we will attempt to shed light on the situation of the new cities in Algeria 
through identifying the development and the creation of these cities around the world. Likewise, we 
try to recognition the reality of these cities in Algeria giving a clear picture about the stages of its 
emergence, the aim and the causes led to its creation..  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

ستقبال خ  20/05/2018: تار

ـــــــول  ـــــ ــــــ القبـ خ  20/06/2018: تار
المدن الجديدة في الجزائر واقع وتحدياتالعنوان:

مجلة الباحث االجتماعيالمصدر:

جامعة عبدالحميد مهري - قسنطينة 2 - قسم علم االجتماعالناشر:

بوشال، خديجةالمؤلف الرئيسي:

ع14المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2018التاريخ الميالدي:

148 - 139الصفحات:

:MD 1128698رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

Arabicاللغة:

EduSearchقواعد المعلومات:

التخطيط العمراني، التنمية العمرانية، المخططات العمرانية، الجزائر، المجتمعمواضيع:
الجزائري

http://search.mandumah.com/Record/1128698رابط:

© 2021 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/1128698


 

 
–142018 

139 

 
 

 

 

 
2

   

  : امللخص

 نشأاو اجلديدة املدن تطور إىل التطرق خالل من باجلزائر، اجلديدة املدن حالة إىل التطرق الدراسة هذه خالل من سنحاول
 دفعت اليت واألسباب إنشائها من واهلدف ظهورها مراحل مربزين باجلزائر ناملد هذه واقع على التعرف حماولة إىل باإلضافة العامل عرب
 .قيامها إىل

 .اجلزائر يف اجلديدة املدن اجلديدة، احلضرية التجمعات اجلديدة، املدن :الكلمات املفتاحية

Summary: 

 In the current work we will attempt to shed light on the situation of the new cities in Algeria 
through identifying the development and the creation of these cities around the world. Likewise, we 
try to recognition the reality of these cities in Algeria giving a clear picture about the stages of its 
emergence, the aim and the causes led to its creation..  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

ستقبال خ  20/05/2018: تار

ـــــــول  ـــــ ــــــ القبـ خ  20/06/2018: تار



 

 
–142018 

140 

  : اإلشكالية
يعترب املسكن البيئة اليت يصنعها اإلنسان والذي يعترب مبثابة اـال األساسـي يف احليـاة وهـو احملـيط والواقـع الـذي            

  .نعيش يف كنفه، ميارس فيه اإلنسان حياته مع بقية أفراد اتمع
املعماريـة أمهيتـها    وقد وجد العمران مع وجود اإلنسان على سطح األرض ومـن خـالل ذلـك اكتسـبت اهلندسـة     

  .وتطورت مع مرور الزمن من عصر التاريخ القدمي إىل يومنا هذا وتدرجت
ويف اجلزائر برزت عدة أشكال وطرازات معمارية خمتلفة وتأسست مـن خالهلـا الكـثري مـن املـدن علـى مسـتوى        

زائريـة سياسـة بنـاء املـدن اجلديـدة      التراب الوطين، وبعد االستقالل مباشرة ودف احلد من أزمة السكن انتهجت الدولـة اجل 
  . بغية تفادي األزمة العمرانية

ما جعلها تسعى إىل حماولة إجياد حلول ملشكلة اختناق املدن من خالل إنشاء مـدن جديـدة علـى غـرار التحـوالت      
شـروع  الدميغرافية واالقتصادية اليت عرفتها البالد فأنشأت مدن جديـدة عـرب خمتلـف واليـات الـوطن ،كـل هـذا كـان م        

استراتيجي انتهجته الدولة اجلزائرية من أجل تغيري التوزيـع اجلغـرايف للسـكان يف اجلزائـر والقضـاء علـى األحيـاء الشـعبية         
والقصديرية  مع زيادة اهلجرات املختلفة من األريـاف إىل املـدن منـد انطـالق املخطـط الثالثـي والربـاعي األول والثـاين         

 ضة عمرانية جديدة تتماشى وزيادة السكان املطردةواخلماسي ،وهذا من أجل البدء يف .  
إن التغريات االجتماعية والتزايد املفصل يف عدد السكان الذي نـتج عـن اهلجـرة الريفيـة والزيـادة الطبيعيـة، كـل        
 هذه املؤشرات أدت إىل اكتظاظ املدن اجلزائرية والذي بدوره أدى إىل تفشـي ظـاهرة البنـاء العشـوائي والفوضـوي وكـذلك      

أزمة يف املرور، وبطبيعـة احلـال صـار لزامـا علـى الدولـة أن جتـد حـال هلـذه          وأحياء الصفيح، أي ظهور أزمة يف السكن 
  .األزمات وكان احلل يف تبين إنشاء املدن اجلديدة

كإسـتراتيجية جديـدة ملواجهـة ظـاهرة      1995وكان أن مت تبين هذا األداء من طرف السـلطات العموميـة سـنة    
ع خاصة عرب املدن الكربى الساحلية وقد مست هذه املشاريع مـدن جديـدة بـالقرب مـن املـدن املتـرو بوليـة        التحضر السري

إضافة إىل وهـران وباتنـة وغريهـا مـن املـدن لتنتشـر علـى        ) -بوغزول-مدينة و -علي منجلي–املدينة اجلديدة (كقسنطينة 
  1ن خالل مدينة ماسينيسا اجلديدةمستوى مدن أخرى أقل حجما وكثافة مثل اخلروب مبدينة قسنطينة م
لتنطلـق ـا    1986هـي مدينـة بـوغزول رمسيـا سـنة      ومن الناحية التطبيقية العملية مت اقتراح أول مدينة جديـدة  

 2يف جتربة عمرانية جديدة 1987األشغال األوىل عام 
اهللا بوينـان، بـوغزول   صدر املرسوم التنفيذي إلنشاء املـدن اجلديـدة يف سـيدي عبـد      2004ويف الفاتح من أفريل 

صنفت هذه املدن ضمن اإلنشاءات الكربى اهلادفة إىل تطوير اقتصاد الـبالد خاصـة مـن الناحيـة العمرانيـة والعلميـة       وواملنيعة 
  .والتكنولوجية واعتربت هذه اإلنشاءات الكربى فرصة لنقل التكنولوجيا من خارج إىل اجلزائر

وزيـع السـكاين واالقتصـادي بشـكل متـوازن بـني املنـاطق السـاحلية         ووضعت الدولة يف إستراتيجيتها إعادة الت
واملناطق الداخلية كما أن القشرة األرضية يف الساحل تعاين من تصدعات جيولوجية جتعلـها تشـهد مـن حـني آلخـر نشـاط       

                                                             
د الحم1  يعب د دلیم ماعیل -ی رة إس یط  -قی راھیم، التخط امي إب ة وتوھ دى للطباع ریة، دار الھ ة الحض ر والتنمی ع، والنش ، ص 2008التوزی

135.  
  .135التوزیع، صوالنشر والمدینة، دار الھدى للطباعة وجمعة، العمران وخلف هللا ب 2
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الناحيـة اجليولوجيـة    زلزايل مما حيتم التفكري يف إعادة تركيز السكان  يف مناطق اهلضاب العليا الـيت تعـد أكثـر اسـتقرارا مـن     
  .حىت يكون هناك توازن يف الكثافة السكانيةو

ومل تكتف اجلزائر بالتخطيط إلنشاء مدن يف املناطق الوسطى للـبالد بـل هنـاك مشـاريع مـدن جديـدة يف غـرب        
جنـوب  الواقعـة  " مـوالي سليسـن  "مدينـة  وبقسـنطينة  " ماسينيسـا -علي منجلي"شرق البالد على غرار املدينتني اجلديدتني و

  3.يف اجلنوب" حاسي مسعود"بوالية باتنة باإلضافة إىل املدينة " امدغاسن"تلمسان، املدينة اجلديدة 
ختفيـف الضـغط إىل املـدن    وويبقى الغرض من إنشاء املدن اجلديدة هو حتقيق نوع من التوازن يف الشـبكة احلضـرية   

  .الكربى 
الذي كانت تصبو إليـه أم بقيـت جمـرد حـرب علـى ورق أم       فماهو واقع املدن اجلديدة باجلزائر ؟ هل حققت اهلدف

 .هي جمرد أحياء سكنية بال روح؟
 
  :مفاهيم أساسية نوظفها يف هذه الورقة 

  : مفهوم املدن اجلديدة -
يرتبط مفهوم اتمع اجلديد ارتباطا وثيقا مبفهوم التخطيط الشامل للتكامل من ناحيـة، والتنميـة مـن ناحيـة أخـرى      

مع اجلديد بأنه له مقومات من حيث بناء النظم االجتماعيـة واالقتصـادية، الـيت تتصـل بصـفة خاصـة بالعوامـل        يعرف اتو
قد أنشئ هذا اتمع مـن خـالل إرادة إنسـانية خمططـة لتحقيـق أهـداف اقتصـادية        واإليكولوجية والسياسية الالزمة لبقائه، 

كل اليت طرحها اتمع القـدمي الـيت ظهـرت فيـه إمـا عـن طريـق        ذلك دف التغلب على املشاواجتماعية يف احملل األول و
   4زيادة السكان أو نقص املوارد

خلـق مسـاحات جديـدة    : وليس هناك شك يف أن خلق جمتمعات جديدة ميكن أن يؤدي إىل حتقيـق هـدفني، األول  
لفـة األغـراض فيمـا بعـد،     الزراعة ومن مث إجياد األساس الضروري لقيـام صـناعات عديـدة خمت   ومن األرض صاحلة للسكن 

  .على األقل يف إنتاج مواد الغذاءوزيادة اإلنتاج ملواجهة اخللل يف القدرة االقتصادية على االكتفاء الذايت :الثاين
ليس إال منـط آخـر مـن اتمـع، نشـأ بفعـل       " اتمع اجلديد"هذا ومن املقبول أن يقال أن ما يطلق عليه اصطالح 

   5لبية لسياسة معينة أو نتيجة لربامج خمططة من أجل مواجهة مشاكل الكثافة السكانيةظروف اجتماعية معينة أو ت
ومما سبق ففكرة املدن اجلديدة أو اتمع اجلديد تعد كبديل للحد من مشـاكل عديـدة تعـاين منـها معظـم الـدول       

السياسـات الـيت تنتـهجها     ، فاملدن اجلديدة والتجمعـات احلضـرية اجلديـدة تعتـرب مـن     6خاصة مشكلة اإلسكان احلضريو
  .7بالذات بالنسبة للمراكز احلضرية الكربىوالعديد من الدول حلل مشاكلها العمرانية 

  
                                                             

 
  .245جامعیة، اإلسكندریة، صالثقافة، دار المعرفة الومدخل لدراسة المجتمع مصطفى عمر حمادة،  4
  .49، ص2001عبد هللا محمد عبد الرحمان، علم اجتماع المجتمعات الجدیدة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،  -مریم أحمد مصطفى 5

ا،  6 ي لیلی یط "حفیظ تراتیجیات تخط دةواس دن الجدی ة الم ان "تنمی ة اإلنس ة و، مجل دى للطباع ة، دار الھ ر والمدین م التوالنش ع، رق ، 01وزی
  .91، ص2011

ي،  7 د دلیم د الحمی كان "عب رواإلس ي الجزائ دة ف دن الجدی ة الم ان "تنمی ة اإلنس ة و، مجل دى للطباع ة، دار الھ ر والمدین موالنش ع، رق ، 03التوزی
  .82، ص 2011
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  : نشأة املدن اجلديدة
   8إمنا هي موجودة منذ العصور القدمية خاصة يف املستعمرات الرومانيةوإن فكرة املدن اجلديدة ليست وليدة النهضة احلديثة 

أنشـأ  و) فرسـاي (مدينـة  " لـويس الرابـع عشـر   "أنشـأ  وبالعراق لتخلف بغداد عاصمة للحكـم،  ) أىسر من ر(فقد شيدت 
مـع ذلـك ينبغـي اإلقـرار بـأن مفهـوم       و، فهذه املدن قامت على أساس إداري لتلبية غرض معني )نابويل(قيصر روسيا مدينة 

تضـخم  وقائمة بـذاا فأمـام تفـاقم أزمـة اإلسـكان      أصبح ميثل سياسة ختطيطية واملدينة اجلديدة تطور كثريا يف القرن العشرين 
الوظـائف لتحقيـق   واألنشـطة املختلفـة   واملدن بعد احلرب العاملية الثانية، مت اللجوء إىل هذا االختيار إلعادة توزيـع السـكان   

  9نوع من العدالة والتوازن
، حيـث جنـد أن أسـباب النشـأة     أخـرى دينيـة  وصناعية وتطورت نتيجة لعوامل جتارية وإن املدن القدمية قد نشأت 

أخرى سياسية، كـان هلـا الـدور األساسـي يف نشـأة      ووالنمو للمدن اجلديدة ختتلف فإا نشأت نتيجة لعوامل جتارية  صناعية 
 10هذه املدن اجلديدة الستيعاب تلك الزيادة الرهيبة يف عدد السكان

الغـد طـرق سـليمة إىل إصـالح     "بعنـوان  وذلك بصدور كتاب هـام   1898بدأت فكرة املدن اجلديدة تتضح عام 
مـدن  "وبريطاين األصل إنشاء مـدن جديـدة وسـط الطبيعـة اخلضـراء يطلـق عليهـا        " هاورد"حيث اقترح مؤلفه " حقيقي
 1907نسمة وقد قـام املؤلـف بتنفيـذ فكرتـه املتصـلة مبـدن احلـدائق عـام          30000، وال يزيد عدد سكاا عن "احلدائق

  .لفكرة مل تلقى جناحا كبريا بسبب بعض الصعوبات اإلدارية واملاليةإال أن ا 1920وأخرى عام 
ذلـك  و، 1971سـنة   28ال أن احلكومة بعد ذلك قامت بإنشاء جتمعات حضـرية جديـدة حيـث بلـغ عـددها      إ

 .11دف استقبال احلجم الفائض باملدن الكبرية
اجلديـدة متثـل فكـرة مقبولـة لتحقيـق أغـراض        وبعد احلرب العاملية الثانية وجدت مجيع الدول األوروبية فكرة املدن

  .12إصالح اختالل يف توزيع املستوطنات البشرية اليت أحدثتها احلربوالبناء والتعمري 
أمـا خــارج أوروبـا فقد تبىن هذا احلل التجمعـات احلضـرية اجلديـدة يف سـتوكهومل مـثال، حيـث اعتمـد        

جممـوع هـذه التجمعـات    وجمتمعـة حـول حمطـات املتـرو      نسـمة  20000و 10000املخطط على اجناز جتمعات صغرية 
  13مركزها يقع بإحدى هذه التجمعاتوألف نسمة على األكثر  50الواقعة على اخلط تشكل مدينة جديدة حبجم 

  : وهناك جمموعة من األسس اليت يرتكز عليها قيام اتمع اجلديد
اجتماعيـة  وا يقـام اتمـع اجلديـد أساسـا لتحقيـق اقتصـادية       إمنواتمع اجلديد ال ينبغي أن يكون جمتمعا سكنيا فحسب  -

  .معينة، ومن مث البد أن يوفر اتمع اجلديد العمل لغالبية سكانه

                                                             
8J.Bastié, b.Desert, la ville, éd. Masson, Paris, 1991, p340.  

   . 122التوزیع، صوالنشر والمدینة، دار الھدى للطباعة وران جمعة، العمونقال عن خلف هللا ب
   . 122التوزیع، صوالنشر والمدینة، دار الھدى للطباعة وجمعة، العمران وخلف هللا ب 9

  .271الثقافة،كلیة اآلداب جامع اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، صومصطفى عمر حمادة، مدخل لدراسة المجتمع  10
  .51، ص2001عبد هللا محمد عبد الرحمان، علم اجتماع المجتمعات الجدیدة، دار المعرفة الجامعیة، وطفى مریم أحمد مص 11
  .36، ص2011التوزیع، والنشر والدیمغرافیا،  دار الھدى للطباعة وبوقحقوح وداد، موضوعات في علم االجتماع ومریم بودوخة  12

13Urbaco plan d’occupation des sols, premier tranche, rapport d’orientation, juin 1994, p5.    
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ضمان تكامل اخلدمات واستكماهلا قيل البدء يف عملية التهجري والتـوطني، فـال شـك أن مسـتوى اخلـدمات الـذي يعـد        -
شأنه أن يساهم يف التـأثري علـى طبيعـة املشـاركة اجلماهرييـة يف اسـتكمال مسـرية        انعكاسا ملستوى الرفاهية يف اتمع من 

  .التنمية يف اتمع اجلديد
إن قيام جمتمع جديد له مميزات جتعله جمتمع حيتذى  به وميكـن اإلفـادة منـه يف اتمعـات التقليديـة، يـرتبط مبسـألة غلـى         -

  .التنمية يف اتمع اجلديدووجه لعملية التغيري هي الوضوح اإليديولوجي املوجانب كبري من األمهية 
ال بد وأن تنطلق عمليات التغري والتنمية يف اتمع اجلديد من خـالل ختطـيط مشـويل، ينطلـق مـن اإلمكانـات والطاقـات        -

  14واألهداف احمللية باعتبارها جزء متكامل من األهداف القومية الكربى
 
  : أهداف قيام املدن اجلديدةومربرات  -

توجيه بشـكل عمـدي قـد قصـد تكـوين جمتمعـات       ويبدو أن اتمعات اجلديدة، اليت أنشئت نتيجة عنصر ختطيط 
مـن ناحيـة، وملواجهـة بعـض     ) مشـكالت التخلـف  (منوذجية خالية بقدر اإلمكان مـن مشـكالت اتمعـات التقليديـة     

ـ  ومشكالت التنمية القومية من ناحية أخرى،  ة القوميـة مـن ناحيـة أخـرى، وعلـى وجـه       ملواجهة بعض مشـكالت التنمي
اخلصوص املشكلة السكانية واليت تعد انعكاسا ألوضاع التخلف يف اتمعات، لـذلك كـان انتـهاج سياسـة جديـدة إلعـادة       

االجتماعيـة، حبيـث   وتوطني السكان من خالل إقامة مناطق توطني بشرية جديدة تتـوافر فيهـا مقومـات احليـاة االقتصـادية      
    15استقرار سكانينيونطق جذب جتعل منها م

  :وميكن استخالص اهلدف إنشاء املدن اجلديدة يف  
خاصـة العواصـم الـيت أصـبحت     وتتمثل يف ختفيض التركز احلضري علـى املـدن الكـربى    وهناك أهداف عمرانية 

تمعـات العـامل   خاصـة يف جم و 16تـوفري السـكن الالئـق   وخلق بعض التوازن والتزاحم والعشوائية وتعاين من مشاكل التضخم 
إتاحـة الفرصـة للقلـق السياسـي هـذا فضـال عـن        واالجتماعية والثالث حيث الزيادة السكانية تؤثر على اهلياكل االقتصادية 

  17استمرار الزيادة يف معدالت الفقر واجلرمية مع ما يصاحب ذلك كله من هبوط كفاءة الدولة يف مواجهة أعباء التنمية
زيـادة املسـاحات   ووية مراكز املدن الكـربى عـن طريـق ختفـيض عـدد السـكان       نعين ا ووهناك أهداف بيئية 

  .الضجيجواخلضراء مما يساعد على اإلقالل من التلوث الصويت 
تـوفري إطـار حيـايت    وأما األهداف اجتماعية فتتلخص يف احلد من التمـايز االجتمـاعي السـائد يف املـدن الكـربى      

أي خلـق جمتمعـات كليـة تبتعـد عـن األمنـاط القبليـة         18طات ختدم هـذا الغـرض  خلق نشاومقبول ألغلبية شرائح اتمع 

                                                             
  .54،55، ص ص2001عبد هللا محمد عبد الرحمن، علم اجتماع المجتمعات الجدیدة، دار المعرفة الجامعیة، ومریم أحمد مصطفى  14
  .40المحلیة، مكتب غریب، صوالھادي تقدیم السید الحسیني، المجتمعات الجدیدة بین العالمیة وحامد عبد 15
  

  .124التوزیع، صوالنشر والمدینة، دار الھدى للطباعة وجمعة، العمران وخلف هللا ب 16
17 Richard SANDUROOK , The politics of Basic Needs,urban aspects of assaulting poverty in Africa, 

Heinemann, London, 1982, pp2-6. 
 . 57، ص 2001، دار المعرفة الجامعیة، عبد هللا محمد عبد الرحمنونقال عن مریم احمد مصطفى 

 .124التوزیع، صوالنشر والمدینة، دار الھدى للطباعة وجمعة، العمران وخلف هللا ب 18
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ثقافية جديدة ـدف إىل حتقيـق الوحـدة الوطنيـة مـن خـالل التوحـد        واقتصادية والعشائرية لتواجه إقامة هياكل اجتماعية و
  19ماعية املوروثةاألبعاد االجتوتذويب احلواجز اليت اعتمدت غلى قصة التاريخ اهول واإلداري، والثقايف 

برجمـة  والنشـاطات االقتصـادية   وهي خلق فرص عمل جديـدة عـن طريـق تنويـع الوظـائف      وأهداف اقتصادية 
   20.التجهيزات املختلفة الضرورية

  :ميكن تلخيص أهم أسباب اليت أدت إىل التفكري يف إنشاء املدن اجلديدة يفو
سياسـية كمـا تـأثرت مبجموعـة     واجتماعيـة  واديـة  مومن املؤكد أن املدن قد انبثقت تعبريا عن ظـروف روحيـة   

أنسـاق االتصـال   واألفكار املنظمة للعالقات االجتماعية، كذلك كانـت متصـلة بوسـائل اإلنتـاج     والقيم وخمتلفة من التقاليد 
  21منو العمارة فيهاوقد انعكست صور هذا التغري االجتماعي على تغري املدن بصفة عامة وتطور املدن، و
  : بيعيةاألسباب الط*
  .هي تتمثل يف الظواهر البيئية اليت تساعد على استيعاب الزيادة اهلائلة يف عدد السكانو
  :األسباب االجتماعية*
النمو أو إىل أسـباب تـرتبط بتحسـني مسـتوى معيشـة األفـراد       والكثافة وهي تتعلق باملشكالت السكانية من حيث التوزيع و

  .أو فئات معينة من السكان
  :تصاديةاألسباب االق*

ذلـك إلعـادة توزيـع    وأقواها اليت تدفع إىل التفكري، بـل التعجيـل بإنشـاء مـدن جديـدة      ووهي من أهم األسباب 
القوى البشرية اليت تكتظ ا املدن الكربى، أو حبثا عن املوارد الطبيعية اليت متلـك حـال للمشـاكل االقتصـادية امللحـة الناجتـة       

  .عن الزيادة السكانية
  :اسيةاألسباب السي*

عمومـا فـإن اهلـدف األساسـي     والعسـكرية  ووهي تلك اليت تتصل بإستراتيجية دولة معينة من النـواحي السياسـية   
ميكـن مـن خـالل التغلـب     وثقـايف  واقتصـادي  ومن إنشاء املدن اجلديدة هو حماولة الوصول ذه املدن إىل مستوى اجتماعي 

  22.على املشكالت اليت طرحها اتمع القدمي
إعطـاء مقترحـات لتجـاوز    " بـارلو "خالل احلرب العاملية الثانية طلبت احلكومة االجنليزيـة مـن   و بريطانيا فمثال يف

يف سـنة  واحلضـرية خاصـة يف العاصـمة لنـدن     والشعور باخلوف من األخطار اليت كانت حتدق بـاملواقف العامـة الصـناعية    
ـ     1940 ختفيـف  وجيع الصـناعات يف املنـاطق الريفيـة    حتصلت منه على تقرير يوصي بوضع حـد للتركيـز الصـناعي بتش

  .التجمعات السكانية الكبرية عن طريق خلق مدن جديدة مما يعين أن هذا احلل كان عبارة عن إستراتيجية دفاعية
  

                                                             
  .59، ص2001عبد هللا محمد عبد الرحمن، دار المعرفة الجامعیة، ومریم احمد مصطفى   19
  .124التوزیع، صوالنشر والمدینة، دار الھدى للطباعة وجمعة، العمران وخلف هللا ب 20

ري  21 اع الحض م االجتم ث، عل اطف غی د ع ري–محم دخل حض ة، ص-م ة الجامعی دخل .144، دار المعرف ادة، م ر حم طفى عم ن مص ال ع نق
  .270الثقافة،  دار المعرفة الجامعیة، صولدراسة المجتمع 

22 Howard.E , Garden cities of tomorrow, faber & faber, London, 1962, pp29.30. 
ع ن ة المجتم دخل لدراس ادة، م ر حم طفى عم ن مص ال ع ة، ص ص وق ة الجامعی كندریة، دار المعرف امع اإلس ة اآلداب ج ة، كلی الثقاف

264.265.  
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  :بعض جتارب املدن اجلديدة يف العامل-4
االقتصـادي  وات اجلديدة قضية جمتمعية تارخيية فرضـت نفسـها علـى مسـرية التطـور االجتمـاعي       ن قضية اتمعإ

هي اآلن تواجه جمتمعـات العـامل الثالـث منـذ مرحلـة التحـرر       ولكل دول العامل، فقد واجهت أوروبا أثناء التحول الصناعي 
االنفصـالية الـيت   والقضـاء علـى احلركـات القبليـة     وبناء الدولة احلديثـة  وحماوالت االعتماد على الذات والوطين فاالستقالل 

  23تتغذى على رواسب املاضي
بالعـدد األكـرب مـن     polder landsحظيـت منـاطق البولـدر    وكانت هولندا من أسبق الدول يف هذا اـال،  

ق اجلديـدة  من الطبيعي أن ختتلف أهـداف هولنـدا مـن إنشـاء املـدن اجلديـدة يف هـذه املنـاط        واحملالت العمرانية اجلديدة 
الـيت أنشـأت املـدن اجلديـدة يف منـاطق حميطـة       واملستردة، من البحر بالتجفيف، عن أهداف بلد مثل بريطانيـا أو غريهـا   

  .أحيانا حمل مدن وحمالت كانت قائمة من قبل بالفعلوبالعاصمة لندن، 
أربعـة منـها إلسـكان    ويف السويد كانت خطة إلنشاء مثان عشر مدينة جديـدة قامـت البلـديات احملليـة بإنشـاء      

  .كانت خمصصة للتطويرو 1904اليت لديها األرض الالزمة منذ سنة ونسمة من سكان ستوكهومل العاصمة  25 000
كوسـيلة لتلبيـة   " املـدن اجلديـدة  "عمرانية دفعت فرنسـا إىل اختيـار   واقتصادية وال شك أن هناك ظروف اجتماعية 

   24.يزاتالتجهواالحتياجات املتزايدة يف ميدان السكن 
اكتنف الغموض مصطلح املدن اجلديدة يف فرنسا أكثر من غريهـا ألن األمـر يف هـذا البلـد تعلـق بعمليـات اجنـاز        
مساكن بأعداد كبرية يف ضواحي املدن الرئيسية أطلق عليها اسم اموعة الكـربى، كمـا تعلـق يف بعـض األحيـان بعمليـات       

علـى هـذا األسـاس صـممت املـدن اجلديـدة       ومورنكس باملنطقة الرئيسية  الشأن يف ولتسهيل بناء جممع صناعي جديد كما ه
  :لتكون أقطابا عمرانية يف نفس اجتاه التوسع باملدن األم وفق مبدأ تعداد املركز الذي يهدف إىل بلوغ ثالث غايات هي

  .احتضان جزء هام من التوسع العمراين: كميا
بتجهيـزات  وق مراكـز مدنيـة متعـددة الوظـائف  جمهـزة بشـكل جيـد        خلق إطار حيايت مالئم يف الضاحية عن طري: كيفيا

  .مناسبة
  .حقيقيةوخلق مدن متكاملة : عمرانيا

قـد  والـذي مت تعميمـه فيمـا بعـد     وأما يف بريطانيا فتعترب التجربة الربيطانية النموذج األول يف ميدان املدن اجلديـدة  
مثانيـة منـها خططـت حـول العاصـمة       1950-1946ة مـا بـني   مدينة جديد 14كانت االنطالقة الفعلية مع تزايد إنشاء 

بعـد ذلـك   واثنان يف كل من مشال شرق اجنلترا وضاحية غالسكو باسكتلندا أو بالقرب مـن كرديـف يف بـالد الغـال     ولندن 
تبعـد عشـرة   و" بيتـالنج جايـا  "تعتـرب مدينـة   . 25مدينـة  32مبوجب قرارات جديدة وصل عدد هذه املدن يف بريطانيـا إىل  و
تـرتبط  وألـف نسـمة،   70يلو متر غلى اجلنوب الغريب من كواالالمبور العاصمة أقيمـت لتعمـل كمدينـة تابعـة إلسـكان      ك

ذلـك عقـب   و) كواالالمبـور (العشوائية القـاطنني يف وسـط املدينـة    ومبشروعات إعادة إسكان أصحاب املساكن غري لشرعية 

                                                             
  .60، ص2001عبد هللا محمد عبد الرحمن، دار المعرفة الجامعیة، ومریم احمد مصطفى  23
  .131التوزیع، صور النشوالمدینة، دار الھدى للطباعة وجمعة، العمران وخلف هللا ب 24

ة  25 ین النظری ري ب اع الحض م االجتم ید، عل اطي الس د الع ید عب كندریة، والس ة اإلس ة، جامع ة الجامعی اني، دار المعرف زء الث ق الج التطبی
  .279، ص2004
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من قبـل مجعيـات ال تبغـي الكسـب املـادي متخصصـة يف       " بيوالتا"أما فنلندا أنشأت مدينة  195726استقالل ماليزيا سنة 
  .مبساعدة االحتادات العامليةواإلسكان  احلضري 

كـان هلـا شخصـيتها إذ أن الكـثري منـها خصـص       وويف االحتاد السوفييت السابق، مت إنشاء عشرات املدن اجلديدة، 
خصوصـا يف سـيبرييا   وشاسـعة اخلاليـة مـن السـكان     الوكمدن علمية، أيضا قصد منها اعتمار املساحات الفارغـة املمتـدة   

 27.بطبيعة احلال كانت الدولة مركزية التخطيط هي اليت تنشئ هذه املدنو
أما يف الواليات املتحدة فقد قامت احلكومة الفدرالية يف الثالثينات ببنـاء أول ثالثـة جمتمعـات حمليـة جديـدة، كـان       

 -بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة     -خل، مث بدأت شـركات اإلنشـاء اخلاصـة    الغرض منها توفري فرص العمل لفئة متوسطي الد
متارس ضغوطا على الكونغرس األمريكي حىت مت اسـتبعاد احلكومـة وحصـلت الشـركات علـى احتكـار إنشـاء اتمعـات         

   28مدينة تقريبا 64اجلديدة اليت بلغ عددها يف أوائل السبعينيات 
لـيس  وواليات املتحدة األمريكية نتيجة جهود مسـتثمرين مـن القطـاع اخلـاص     التايل فاملدن اجلديدة ظهرت يف البو

لـيس بعيـدا عـن كوـا بـدون      وأ تقع إىل جوار مراكز املترو بوليتـان  .م.ختتلف املدن اجلديدة يف الوونتيجة جلهود حكومية، 
  .ناعة داخلهاسلطة حكومية فيما عدا اإلدارة احمللية فإن املدن اجلديدة يف أمريكا جتذب إقامة الص

  29ميال من نيويورك 16يف نيوجرسي على بعد " رادبون"أ هي .م.ولقد كانت أول مدينة يف الو
  :مبدينة قسنطينة" علي منجلي"املدينة اجلديدة -6

مبدينة قسنطينة اليت أنشئت مبوجـب مرسـوم رئاسـي يف مـاي مـن العـام       " علي منجلي"تشكل اليوم املدينة اجلديدة 
  ".قسنطينة الكربى"موز الكفاح املسلح من أجل التحرير الوطين يؤكد على البعد املستقبلي لـباسم أحد ر 2000

فبعد االستفادة من جتارب املاضي ومن دراسات عمرانية وصفت باملقتنعة يكـون مصـممو هـذا املشـروع العمـالق      
تعلقـة مبخطـط شـغل األراضـي شـرع فيهـا       إذ أن الدراسات امل" املدينة املرقد"قد برهنوا على وعي حيول دون الوقوع يف فخ 

 50أعطت أولوية قصوى لشروط الراحة اليت تتطلبها احلياة العصـرية علـى مسـتوى موقـع مصـمم الحتضـان        1992العام 
عقـب اجتماعـات   وألف نسمة باإلضافة إىل عشرات التجهيزات العموميـة ذات الطـابع االجتمـاعي التربـوي،      300وألف 

حتويل على برنـامج عمـل بعـد أخـذ أراء مجيـع املصـاحل       وة اليت نصبتها الوالية متت املصادقة لوظيفتها ماراطونية للجنة املتابع
وضـع نظـام خـاص بشـبكة سـونلغاز      وحتويل األراضي الفالحيـة  والطرق لوظيفتها وأداء الشوارع والتقنية فيما يتعلق بتنظيم 

  .30غرب-دة بالطريق السيار شرقمشروع طريق اجتنايب بربط املدينة اجلديوواملساحات اخلضراء 
قضـت بشـكل كـبري علـى ظـاهريت األكـواخ       " علـي منجلـي  "من الناحية التقنية، يالحظ أن املدينة اجلديـدة  

البنايات الفوضوية بعد أن ظلت مواجهة األخرية مقصورة يف السـابق علـى مبـادرات حمليـة حمتشـمة، حيـث أن       والقصديرية 
مـا  ومن السكنات اهلشة اليت بقيت تشـوه حمافظـة قسـنطينة لسـنوات طويلـة،       % 70املنطقة متكنت من امتصاص أكثر من 

                                                             
ي  26 ران الریف ة العم ابر، جغرافی دحت ج د م ة االنجلومحم ر مكتب ري، الناش ةو الحض ریة، مطبع ریم حس: المص د الك د عب ، 2006ان، محم

  .424ص
 .423الحضري، نفس المرجع السابق، صومحمد مدحت جابر، جغرافیة العمران الریفي  27
  .51، ص2001عبد هللا محمد عبد الرحمن، علم اجتماع المجتمعات الجدیدة، دار المعرفة الجامعیة، ومریم أحمد مصطفى  28

ة 29 ین النظری ري ب اع الحض م االجتم ید، عل اطي الس د الع ید عب كندریة، و الس ة اإلس ة، جامع ة الجامعی اني، دار المعرف زء الث ق الج التطبی
  .279، ص2004

30www.dzscop.com/ar/index,phpالجزائر تایمز  "منطقة علي منجلي نموذج للمدن الجدیدة في الجزائر"الشرازي،  كامل ،  
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البيـوت  ورافقها من معاناة لآلالف من العائالت كانـت تعـيش يف ظـروف قاسـية للغايـة أبانـت عنـها أالف األكـواخ         
  .القصديرية

  
  :اخلامتة

تلبيتـها إىل انفجـار ينطـوي علـى      يعترب السكن احلاجة االجتماعية األكثر حساسية والـيت تتحـول يف حالـة عـدم    
خماطر مجة والرهان يف اجلزائر يف جمال السكن يعترب يعترب أساسيا كونه يتعلق بتخفـيض العجـز عـن الوحـدات السـكنية مـن       
خالل إنشاء املدن اجلديدة ،وقد أدى ظهور هذه الوحدات السكنية اجلديـدة إىل املزيـد مـن اجلهـود لـدى البـاحثني وذلـك        

وهـي مـدن مصـنوعة ال    .اليت ختتلف يف نشـأا مـن مدينـة ألخـرى     ول إىل تنميط تلك اتمعات اجلديدة من أجل الوصو
التنظيميـة والعمرانيـة   ويتدخل سكاا يف عملية ختطيطها بل تتوىل اجلهات احلكومية مهمة التخطـيط مـن الناحيـة االقتصـادية     

تكون عـامال يف وضـها وتطورهـا وال يكـون عبئـا عليهـا حـىت        دون النظر إىل الفئات اليت ستقطن هذه املدن اجلديدة حىت 
  . حيقق اهلذف من إنشائها كون هذه املدن شيدت لتحقق ظروف أفضل مما كانت عليه املدينة القدمية
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