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*

ادلؼدمة

اظؿققالتماظقزقػقةمواظدميغراصقةماظلرؼعةماظيتمتزاعـتمذدتفامععمادؿعادةم
عدؼـةماجلزائرمظقزقػؿفامطعاصؿةمورـقةمسامم،2:73مطانمعـمذلغفامإحداثممنقٍم
سؿراغلٍ مشري معلؾقق .م أدت مػذه ماظؿققالت مإدي مخؾؼ مدؼـاعقؽقة مطان معـ مذلغفام
إحداثم تغريمذاعؾموسؿقؼميفمبـقةمادلدؼـةموتقدعمطؿؾؿفاماحلضرؼة،مباعؿدادػام
يفمزبؿؾػماالجتاػات،مػذاماظـؿقمػقميفماظقاضعمغؿقفةمظؾلقادةماظعؿراغقةماظيتم
تؾـؿفا ماظلؾطة ماظعؿقعقة معـذ ماظعشرؼة ماألودي ماظيت مأسؼؾت ماالدؿؼالل ،مبفدفم
تطقؼرموتـؿقةماظعاصؿة،مظؿصؾحمضطؾاًمرئقلقاًميفماظؾالد.م م
ذرعميفمإضاعة مادلـشك تموادلمدلاتمادلفقؽؾةمظؾؿفال،مذاتماظؾعدماظدوظلمطؼصرم
األعؿ،موادلرطبماظرؼاضل ،موصـدقماألورادلميفمدـقات ماظلؾعقـقات ،مورؼاض ماظػؿحم
وحدؼؼة ماظؿلؾقة مبنب مسؽـقن ميف معطؾع ماظـؿاغقـات ،موشريػا معـ مادلمدلات موادلراصؼم
واظؿففقزاتماحلضرؼة مصقؿامبعد.مطؿاممتمتطقؼر موتقدقع مادلـطؼةماظصـاسقةمرشاؼة-
روؼؾة،ماظؼطبماظصـاسلماظرئقلل ميفماظؾالد،ماظيتمتزؼد معلاحؿفامحاظقاًمسـ م2111م
ػؽؿارمسدام ادلـارؼماظصـاسقةماألخرىمبقادماظلؿارممبلاحةمتصؾمإدي م 511مػؽؿار،م
جلر مضلـطقـة ممبلاحة م 291مػؽؿار ،ماحلراش ممبلاحة م 89مػؽؿار ،مطان مهلذهم
اهلقاطؾماظصـاسقةمإديمجاغبماهلقاطؾماحلضرؼةماألخرىمدوراًمأدادقاًميفمتطقرم
بـقة معدؼـة ماجلزائر ،ممما مأدى مإدي مادؿؼطاب مادلدؼـة مظؾقد ماظعاعؾة معـ مأحقاضم
* أدؿاذمرباضرمو باحث،مضلؿماجلغراصقاموماظؿفقؽةماإلضؾقؿقة،مجاععةمػقاريمبقعدؼـمظؾعؾقممواظؿؽـقظقجقا،م
اجلزائر.
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اظشغؾ مباظرؼػ موادلـارؼ ماجملاورة موإدي مضقام ماظلؾطة ماظعؿقعقة مبنغشاء معـارؼم
اظلؽـماحلضريماجلدؼدةم)(ZHUNميفمبابماظزوار،مضارؼديمباظؼؾة،مسنيماظـعفةم
وماظرشاؼةموشريػا،مممّامزادمعـموتريةم االعؿدادماظعؿراغلموإحداثمتغرياتمػقؽؾقةم
ومذباظقةمععؿربة.م م
اتلعت ميف ماآلوغة ماألخرية مضاحقة ماجلزائر ماظعاصؿة ،مبنضاعة ماظؿفزئاتم
اظلؽـقة ) (lotissementsاظيت مت ؿداخؾ مأحقاغاً معع ماظلؽـ مشري مادلـظؿ ممبكؿؾػم
أمنارف م(اظلؽـ ماهلش ،ماظلؽـ ماظػقضقي م بدون مترخقص ،ماظلؽـ ماظؼصدؼري)م
وظؽـمأملمترتك مػذه ماظؿققالت ماجملاظقة-االجؿؿاسقة مواظؿققالتماظدميقشراصقة ميفم
بـقة مادلدؼـة ،مآثارػا مواغعؽاداتفا ميف معقدان ماظؿـظقؿ ماحلضري مواظلري ماظقزقػلم
ظؾعاصؿة،مالدقؿامصعقبةماظلؽـموارتػاعمأدعارهمذراءاًموطراءًا،موسدممتـظقؿماظلققم
اظعؼارؼة،موصعقبةماحلرطةم()mobilitéموتػاضؿمأزعةماظـؼؾمواظؿـؼؾمبادلدؼـة؟ م
مإن مذبؿؾمادلشؽالت ماظيت متعاغل معـفاماظؾـقة ماحلضرؼة ممبدؼـة ماجلزائر ،معـم
اظصعبمإجيادمحؾقلمهلاميفمإرارمبـقؿفاماظداخؾقةمصقلب،مبؾمتؿقضػمسؾكمأسؿالم
اظؿفقؽةميفمإرارمغاحقؿفا ،م وإجيادمادللاحاتمادلشرتطةمبنيماظؿفقؽةماظعؿراغقةميفم
اإلرارماحملؾلمواإلرارؼـماإلضؾقؿلمواظقرين،موظؽـمذظؽمؼؿطؾبميفمرأؼـامرؤؼةم
إدرتاتقفقة م واضقة متلؿفدف ماظؿؽققػات ماظضرورؼة مسؾك مادللؿقؼات ماجملاظقةم
واالضؿصادؼة،موإسادةم االغؿشارماظلؽاغلمواجملاظلمظألغشطةماالضؿصادؼة،مواظـظرم
إدي مضقةمادؿؼطاب ماظعاصؿة مباظؿقزؼع ماظعؼالغل موادلؿقازنمظالدؿـؿارات ماظؿـؿقؼةم
واالدؿعؿالماظرذقدمظألراضل،موتقجقفماظػائضمإديمعلاحاتموذباالتمأخرىم
يف مإرار ماإلضؾقؿ ،مظؽل مال متؾؼك معدؼـة ماجلزائر معع متراطؿ معشؽالتفا ،مدائؿةم
االغشغال مبلزعة ماظلؽـ مسؾك محلاب ماظقزائػ ماألخرى ،مطلفقظة ماظؿـؼؾم
واحلرطة م واخلدعات ماظـقسقة ماظيت متؾقؼ مبقزائػ معدؼـة-ساصؿة ،ميف مزؾم
اظؿـاصسماظؼ ائؿمبنيمطربؼاتمادلدنمادلؿقدطقة .م

 .1مدوـة اجلزائر يف دقاق التحوالت اجلاروة
عـذ مأطـر معـ مسشرؼة معـ ماظزعـ ،م تعرف ماظؾالد محتقالت مػاعة محتت موضعم
االغؿؼال معـ ماالضؿصاد مادلقجف مإ دي ماالضؿصاد ماحلر ،موػق ممبـابة مأحد مإصرازاتم
االغؿؼال معـ ماظـظام ماظلقادل ماألحادي مإدي ماظؿعددؼة ماظلقادقة ،مأتت مػذهم

44

وجه مدوـة اجلزائر وجوانب من مسارها العؿراني

اظؿققالت مضؿـ مدقاق معـظقعة ماظؿقجفات ماظلقادقة مواالجؿؿاسقة-االضؿصادؼةم
ادلؿـاشؿةمععماظعقدلة.م م
طان مهلذه ماظؿققالت مأثرػا مادلؾاذر ميف معقدان ماظعؿران ،مومتـؾت ماخلصائصم
اظرئقلقة محلرطقة ماظؿعؿري ماجلدؼدة ،م يف محترؼر ماظلقق ماظعؼارؼة مواغعؽاداتفام
اجملاظقةمسؾكماالضؿصاد،مواظؿغريماظلرؼعماظذيمررأمسؾكمدورماظدوظة ،مبعدمثالثةم
سؼقد معـ ماظؿلقري ماألُحادي ،مواظؿقجف مسبق متشفقع مادلؾادرة ماظػردؼة مدلؿعاعؾنيم
اجؿؿاسقني مآخرؼـ .مأزفرت مػذه ماخلصائص مضعػ م أدوات موآظقات ماظؿـظقؿم
اظعؿراغل معـ مجفة ،موإحداث مدؼـاعقؽقة مب ػؿح ماظؾاب مأعام متغريات ماجؿؿاسقة-
اضؿصادؼة معـ مجفة مأخرى ،متعؽس مإدرتاتقفقة مذباظقة مجدؼدة مزبؿؾػةم
وعؿضاربة مادلصاحل مطـؿقفة مظؿعدد مادلؿعاعؾني ،متؿؿققر مباظؿلطقد محقل مرػاغاتم
سؿراغقةموسؼارؼة.م م
يف مزؾ محتدؼات ماظعقدلة موع ؿطؾؾاتفا موضؿان معؽاغة مععؿربة موممقزة ميف مذؾؽةم
ادلرتوبقالتماجلفقؼةمواظدوظقة،مأضقتم عدؼـةماجلزائرمعـذمعـؿصػماظؿلعقـات،م
أعاممعلعكّمورػانمترضقؿفامإديمعصافمعرتوبقلمجفقي موعؿقدطل مورمبامعرتوبقلم
دوظل،موػلمباظػعؾمأعاممجتربةمسؿراغقة،م تؿػاسؾمحقـاًموترتددمحقـاًمأخر،مصقؿام
ؼ ؿعؾؼ مبؿؼـني موتـظقؿ ماظؿققالت ماجملاظقة ماجلدؼدة ،موحرؼة ممتقضع ماألغشطةم
ذاتماظصؾةمبعقدلةماالضؿصاد.م م

 .1.1نؼاط الؼوّة مبدوـة اجلزائر

متؿؾؽمعدؼـةماجلزائرماظؽـريمعـمادلؿقّزاتمظعؾّمأػؿفا :م
 عدؼـة-ساصؿةمعـذمزعـمبعقدمؼعقدمإديمأوادطماظؼرنماظلادسمسشر .م تراطؿمسؿراغلمتارخيلم ثري،مباظـظرمإديمعامسرصؿفمادلدؼـةمعـمتعاضبمأجـاسمسدؼدةمزبؿؾػة،معذمطاغتمممرا مجتارؼا مصقـقؼقا ،معدؼـةمروعاغقة،معدؼـةماخؿؾطم
صقفاماظرببرموادللؾؿقن،معدؼـ ةمأوروبقةمزعـماالدؿعؿارماظػرغللمو مساصؿةمدوظةم
االدؿؼاللمعـدمسامم، 2:73مضاوعتمسؾكماظدوامماحملاوالتماظعدؼدةمالدؿؾداهلامأوم
تغقريمعقضعفا.
 عقضعمادرتاتقفلمؼؿقدطممشالماظؾالدمحقثماظقدطماظطؾقعلماظغينمخبرياتفمادلادؼةموخصقبةمأراضقف.م
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 حتؿؾ م عدؼـة ماجلزائر مادلقضع مادلرطزي مظلاحؾ ماظؾالد مادلؿؿد مسؾك معلاصةم 2311طؿ،مإحدىماظقاجفاتمادلؿقدطقةماجلفقؼةماهلاعة،موربقر ماظؿؼاءمأدادلم
بنيمأصرؼؼقاموأوروبا.
 عـاخمععؿدلمؼقصرمذرورام وادعةمظؾؿـؿقةماالضؿصادؼةمواظلقاحقةمواظـؼاصقة.م ساصؿةمسربقةموعؿقدطقةموإصرؼؼقةمعفؿة،متؿقرّـ مبفاماظؽـريمعـمادلؿـؾقاتماظدبؾقعادقة م واهلقؽات ماحلؽقعقة موشري ماحلؽقعقة ،موضد ممتؽـّت معدؼـة ماجلزائرم
وبـفاحمعـمتـظقؿماظعدؼدمعـمادلـادؾاتمواظؾؼاءا تماجلفقؼةمواظدوظقةميفماظعؼقدم
األربعةمادلاضقة.
 علؿقىّ مععؿرب معـ ماظؿففقزات مواظؾـك ماظؿقؿقة مظالتصال موادلقاصالتمواالدؿؼؾال مواخلدعات موادلراصؼ م اظيت مميؽـفا متشفقع ماالدؿـؿار ماحملؾلم
واألجـيب.م
 عدؼـة مؼزؼد مسدد مدؽاغفا مسـ م 4م عالؼني مغلؿة ،موذبال معرتوبقظل مؼشؽؾمحقزاً مجغراصقاً م ذدؼد ماظرتطز مباظلؽان م(حقاظل م 7معالؼني مغلؿة) موباخلدعاتم
واألغشطةماالضؿصادؼة.م
ػـا مؼؽؿـ ماظؿقدي موؼـؿصب مرػان ماظؿـظقؿ ماظعؿراغل مادلؿزاعـ مواظؿـؿقةم
االضؿصادؼة مواجملاظقة مباظعاصؿة موذباهلا م ادلرتوبقظل ،موػـا مأؼضاً متلتل مأػؿقةم
اظؿـظقؿماإلداريمهلذاماإلضؾقؿمبلدواتمصعاظة،متضؿـ مأصضؾمتؽققػمظشروطمتلقريم
عدؼـة ماجلزائر  ،محلب ماظؼقاسد مواألغظؿة ماظيت متؿقؽؿ ميف متلؾلؾ مادلراطزم
واخلدعات موصؼ مادللؿقؼات ماحملؾقة ماظقرـقة مواجلفقؼة مواظدوظقة ،مواغدعاجم
اخلدعاتمواألغشطةمحلبمعؼاؼقسموضقاغنيمطؾمعلؿقى.م م

 .2.1نؼاط ضعػفا

إذامطان ماظؾعدماظؽؿلمظعؿؾقةماظؿعؿريمضدمحؼّؼمػذاماظؼدرمأومذاكمعـماظـؿائج،م
طنغشاء ماجملؿقسات ماظلؽـقة ماظؽربى ،موادلراصؼ ماظصققة مواظؿعؾقؿقة مواجلاععقة،م
واظؾـقة ماألدادقة مطاظطرق موربطات مغؼؾ مادللاصرؼـ ،مصننّ ماظؾعد ماظـقسل مطـقسقةم
احلقاة ،ماإلرار ماحلضري ،ماجلاغب ماجلؿاظل ،ماظـظاصة مواظؿزؼني ،مادللاحاتم
اخلضراء موأعاطـ ماظراحة مواظؿلؾقة ،مظقس مطذظؽ مطؾؿا مابؿعدغا مسـ معراطز مادلدنم
وأحقائفاماظراضقةموادلـظؿة،مصاألحقاءماظشعؾقةمالمتزالمتعاغلمعـمغؼصماظؿففقزاتم
وادلراصؼماحلضرؼة،موغقسقةماخلدعةماظعؿقعقة،موعـمحدةماظػقارقماظيتمتعقؼمحتؼقؼم
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وحدة مومتادؽ مادلدؼـة م ومنقػا مادلـلفؿ موادلؿقازن مطؽقان محضري معؿؽاعؾ،م
وإحداثماظؿقازنمبنيمعـطؼقِـمضرورؼقِـمظؼقاممادلدؼـةمبقزائػفامخريمضقام:م م
م األولمعـطؼمحضريماضؿصادي .مم اظـاغلمعـطؼمحضريماجؿؿاسل.م مؼلاسد م اظدعج مبني مادلـطؼقِـ مال مرباظة مسؾك ماظؿؽاعؾ مبني مأجزاء مادلـظقعةم
احلضرؼة،موحيؼؼمصؽماالزدحاممواظؿزاحؿميفمادلدنماظؽربىم وحقاضرػا،موؼعقدم
ظعؿؾقةماظؿعؿريمسقاعؾمتـظقؿفاموظؾؿشفدماحلضريمروغؼف،موتقرـماألغشطةموصؼاًم
خلصقصقاتمطؾمذبالميفمطؾمعدؼـة.م م
ومتعؿربمعدؼـةماجلزائرمذاتمأدؾؼقةميفمػذاماظشلن،مدلامظدؼفامعـمضاسدةٍماضؿصادؼةٍم
واجؿؿاسقةمومبـقةمحضرؼةمحباجةمإديماظؿطقؼرمواظؿـظقؿمواظؿشغقؾماألصضؾمدلـظقعؿفام
احلضرؼة ،مظؿؿؿؿع مبؼدرةٍ مأصضؾ مسؾك مادلـاصلة ماظؿفارؼة م(ادلقـاء ،مادلطار موعـطؼةم
ععرض ماجلزائر ماظدوظل) موادلـاصلة ميف ماخلدعات موأغشطة مضطاع ماخلدعات م(بـقك،م
عمدلات معاظقة ،مأغشطة معؽؿؾقة ،مذرطات متلعني ،مدقاحة) مواظؿعؾقؿ ماظعاظلم
(جاععات موععاػد مسؾقا) موتؽرؼس محضقرػا ميف محقض مادلؿقدط .مو مظؽـ مطقػ مأثّرم
عاضلمادلدؼـةمسؾكمحاضرػاماظعؿراغل؟م م

 .2أثر ماضي مدوـة اجلزائر عؾى حاضرها العؿراني
تداوظت م سؾكمحؽؿمعدؼـةماجلزائرمأجـاسمسدؼدة،مسؾكماعؿدادمعامؼزؼدمسـم
أظػلمدـةمعـمغشقئفا،مطؿامؼ شريمادلمرخقن.مظؼدمطاغتميفماألصؾمععربا مجتارؼام
صقـقؼقا،م حتقطمبفامطؿؾةمبقزرؼعةموتلؿـدمإظقفا،مح قثمساعؾماحلؿاؼةماظطؾقعلم
ظؾؿقـاء.مظؼدمأُضقؿتمادلدؼـةم سؾكمربقةٍمباظؼربمعـمادلقـاء،مواخؿقارمادلقضعمؼعؿربم
ودقؾة م ظؾربط مبني ماظلاحؾ ماظشرضل مظؾؾقر مادلؿقدط مواظلاحؾ ماظشؿاظل ماظغربلم
إلصرؼؼقا ،مواظر بطمبنيمادلدنماظلاحؾقةموادلدنماظداخؾقة .م أرؾؼماظػقـقؼققنمسؾقفام
تلؿقة م( )Ikosimموبعد مأن ممنت موتقدّعت ميف ماظعفدؼـ ماظروعاغل مواظؾقزغطل،م
أصؾقتمتعرفمبادؿم(،)Icosiumمثؿم أُسقدمتعدؼؾمادلدؼـةميفمزعـمبقظقشنيمابـم
زؼري ميف ماظؼرن ماظعاذر ،موأصؾقت مساصؿة ميف ماظؼرن م 27مسؾك مؼد ماظداي مخريم
اظدؼـميفماظعفدماظرتطل.1م م
W d’Alger, DPAT, Annuaire statistique, 1996, p. 03.
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سرصتمادلدؼـةميفمتؾؽماظػرتةم ازدػاراًميفمعقادؼـماظعؿرانمواظؿفارةموادلالحةم
اظؾقرؼة،مالدقؿامبعدمتطقؼر م ادلقضعماظطؾقعلمظؾؿردكمإديمعقـاءمؼرتؾطمبادلدؼـةم
سربمرصقػ .م وطغريػامعـمادلدنميفمتؾؽماحلؼؾة،مطاغتمعدؼـةماجلزائرمربارةم
بلقرمرقظفم 4311معرت،متشؽؾتم داخؾماظلقرمعـظقعةمحضرؼةمعؿؽاعؾةممبػفقمم
ذظؽماظعصر .محقثم أُضقؿتممبرطزمادلدؼـةمضصقرماحلؽؿموعؾاغلماإلدارة،موحقهلام
ذقّدت ما ظؼالع مواحلصقن ماظيت محتؿل مادلدؼـة م بادلقازاة معع ماظقاجفة ماظؾقرؼةم
ظؾؿدؼـة،متؿؾعفاميفماحلؾؼةماظـاغقةماألحقاءماظلؽـقةمودورماظعؾادةموغقاصري مادلاء،م
ثؿ ماألدقاق موأغشطة ماظؿفارة م واحلرف ماظؿؼؾقدؼة .م بؾغت معلاحة مادلدؼـة مآغذاكم
حقاظلم61مػؽؿارا،مدبرتقماظلقرم مخلةمبقاباتمتعؾقػامأبراجمربصـة.مذؽؾتم
ػذهماظؾقاباتمادلـاصذمودؾؾماالتصالمععماظعاملماخلارجل .م أعاممحاجةمادلدؼـةم
إدي متقدعات مسؿراغقة مجدؼدة ،ماعؿدت مبراسؿ مادلرطزؼة م( bourgeon de la
)centralitéمس ربمعدخؾمبابماظقادمباجتاهماظشؿالماظغربل،موسربمعدخؾمبابم
سزون مجـقب مذرضل مادلدؼـة ،مغظراً مظصعق بة ماالعؿداد مسرب ماظؾقابات ماألخرىممممم
وم بلؾبماظطؾقعةماظقسرةمظؾؿقضع .م
م

م

الؼصبة "ادلدوـة الؼدمية" ،الـواة األصؾقة دلدوـة اجلزائر ،حماطة بؽتؾة بوزروعة اليت
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 .1.2احلؼبة االدتعؿاروة وبداوة تغري بـقة مدوـة اجلزائر
سشقةماالحؿاللماظػرغلل،مملمتؽـمعدؼـةماجلزائرمعؽؿظة مباظلؽان،موتلاوتمععم
عدؼـة مضلـطقـة ميف مسدد ماظلؽان ماظذي موصؾ مإدي محقاظل م 41مأظػ مغلؿة ،مومل متؿعدم
علاحؿفا مداخؾ مأدقارػا م( )Intra-murosم 61مػؽؿاراً مو مال متؿقصر مسؾك مادللاحاتم
اظضرورؼةمألؼةمتقدعاتمجدؼدة.م م
بدأموجفمادلدؼـةمؼعرفمتغرياتمجذرؼةمبعدماالحؿاللماظػرغللمسامم ،2941محقثم
بدأتمسؿؾقاتماهلدممواظؿفقؽةمظؽؾمعـمبابماظقادموبابمسزون.موسؾكمأغؼاضمعامتفدّم،م
متّ مبـاء مداحةٍ مسؿقعقة مباظؼصؾة ماظلػؾك ،مأُرؾؼ مسؾقفا ماظلاحة مادلؾؽقة ،موذؼتم
اظطرقماظقادعةمظؿلعنيمحرطةما آلظقاتماظعلؽرؼة،موبـاءمادللاطـمإلؼقاءماجلـقدم
وأدرػؿ.مخ اللماظعؼدماألولمعـماحؿاللمادلدؼـة ،مبدأتمبقاطريماظـؿقذجماظعؿراغلم
االدؿعؿاريمباظظفقرموبصػةٍمعغاؼرةممتاعاًمظـؿقذجماظعؿرانمواظطابعماألصؾلمظؾؿدؼـة.م م
ملمتؽـمسؿؾقةماظؿعؿريماظيتماغطؾؼت موصؼمزبططمتفقؽةمذاعؾموعدروس ،مبؾم
متقزت مبطابعفا ماظظريف ماظقزقػل ماظذي مؼؾيب ماحؿقاجات محربقة موسلؽرؼةم
ظالحؿالل .متقاصؾت مسؿؾقة ماهلدم ،محقث مبقذر مبفدم ماألدقاق ماحملاذؼة مظؾابم
سزون ،مباب ماظقاد موحل ماظؾقرؼة ،مومت مػدم ماظلقر موطاصة ماألبقاب مسام م،2957م
وبـاء ماظقاجفة ماظؾقرؼة مسام م ،2971موتقدعة معقـاء ماجلزائر موعؿابعة مذؼ ماظطرقم
اظقادعةمبنيم-2976م .229:1م
األعرماظذيمدصعمبزحػمرباورماظـؿقماظعؿراغلميفمذرقماظـقاةماظؼدميةمبؾـاءمحلم
( )Islyادلعروفماظققممحبلماظعربلمبـمعفقدي،موشربمغقاةمادلدؼـةمبؾـاءمحلمبابم
اظقاد،موبذظؽمبدأتمتظفرمعالعحموجفمسؿراغلمجدؼد ،مؼعؾِّرمبالمذؽمسـمعدؼـةم
أوربقة ميف مررؼؼ ماظـؿق ،موعـ مػـا متؾدأ ميف مغظرغا مضصة ماظعؿران ماحلدؼث ممبدؼـةم
اجلزائرماظعاصؿة.م م
م

2

عرجعمدابؼ،مص.15.
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واجفة البحر والؼصبة السػؾى .منوذج التعؿري االدتعؿاري خيػي معامل الـواة الؼدمية
لؾؿدوـة خؾف الصورة

 .2.2من ادلدوـة الؼدمية إدي ادلدوـة احلدوثة
بدأتمادلدؼـةماظؼدميةمبادلؼابؾمتػؼدمتدرجيقاًمدورػاماظقزقػل،موأضقتمذبردمحلم
"اظؼصؾة"،موظؽـمعؿكماغطؾؼماظػعؾماحلضريموسؿؾقةماظؿعؿريماظقادعممبدؼـةماجلزائر؟م
يفماظقاضعمطانمجيبمعرورمغصػمضرنمعـماظزعـ،مظقؿضحمذؽؾفامبظفقرمأحقاءمجدؼدةم
يف مأساظل مادلدؼـة :محل معقشؾل م( )Micheletمذارع مدؼدوش معراد ،موػق ماظشارعم
اظرئقلل مبادلدؼـة محاظقاً ،متقؾؿؾل م( )Télemlyمذارع مطرؼؿ مبؾؼادؿ ماظققم ،موحلم
عصطػكمباذاموداحةمأولمعايمو ماحلاعّةمطاعؿدادمدلرطزمادلدؼـةماجلدؼدة،موصؼممنطم
اظعؿرانماألوروبل .م
م
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حيم عبان رمضان بـسق
م
عؿراني حدوث ضؿن نسقج
م
ادلدوـة األوروبي( .تصوور
م
فوزي بودقة) 2002 ،

م
م
م

م

م
م
م
م
م
م
م

الربود ادلركزي ودط ادلدوـة منط
معؿاري حياكي الـؿط األندلسي.
(تصوور فوزي بودقة،م) 2002

دادمتؾؽماظػرتةممنطمععؿاريمجدؼدمحياطلماظـؿطماألغدظللماحلدؼث م(
)néo mauresqueمبؾـاءمعؼرماظقالؼةماحلاظل،ماظربؼدمادلرطزي،موطاظةماظربقمواألروضةم
اجلزائرؼةمبشارعمبـمعفقدي،مسالوةمسؾكمادلـازلماظػردؼة ماظراضقة ،موؼؾدومأنّمػذهم
احملاطاةمضدمذؼتمررؼؼفاميفمشقابمتصقرٍمواضحمخلطةممنقمذاعؾةمظؾؿدؼـةمطؽؾ .م
مؼشري مبعض معـ مطؿب معـ ماظػرغلقني مسـ معدؼـة ماجلزائر ،مأنّ ماظػـقنيم
وادلعؿارؼنيمخالل مضرنٍمعـماحؿاللمادلدؼـة،مملمتؽـمظدؼفؿمأؼةمصؽرةمظؾؿؿققزمبنيم
مما مميؽّـفؿ معـ موضع ماخلطقطم
اظقدط موادلـاخ ميف مصرغلا موغظريه ميف ماجلزائر ،م ّ
اظعرؼضةمظؿفقؽةموتـظقؿمادلدؼـة.3م م
Style

Esquer, Gabriel, Alger et sa région, Paris, Arthaud,] s.d [, p.04.
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تقاصؾ ممنق مدؽانمعدؼـةماجلزائرموبؾغمحقاظلم 291 111مغلؿة 4مغفاؼةماظؼرنم
،2:مممامأدىمإديمحاجةمعؿزاؼدة مظؾـاءماظلؽـموادلراصؼ ،وطان محؾمادلشؽؾةمؼؼقمم
سؾكمادلـطؼماظؿاظل:مإدؽانمأطربمسددمعـ ماظـاسميفمأصغرمعلاحةمممؽـة .ممتّ مإغشاءم
سددمعـمادلؾاغلموادلراصؼماظعؿقعقةمطؼصرماحلؽقعة،مدارماظػالحة،مدارماظؾؾدؼةموشريػامعـم
ادلؾاغلميفماظػرتةمبنيم.2:61-2:31م م
أُضقؿتميف ماظعؼدماألخريمعـماظعفدماالدؿعؿاري ،ميفمإرارمدقادةمبـاءماجملؿقساتم
اظلؽـقة ماظؽربى مإلؼقاء مذوي ماظدخؾ ماحملدود مسدد معـ ماألحقاء ماظلؽـقة م()HLMمممم
ادؿؼؾؾ مبعضفا مدؽان ماظؼصؾة مممـ متداست معـازهلؿ -مطلحقاء مدؼار ماحملصقل ،مدؼارم
اظلعادة،معـاخمصرغلام(وادمضرؼشمحاظقاً) ،مدؼارماظؽاف مودؼارماجلؿاسة .موبنغشاءمػذهم
اجملؿقساتماظلؽـقةماظؽربى،مأُحلؼتمباظـلقجماجلدؼدماظؿفؿعاتماحلضرؼةماجملاورة،م
طاألبقارموبقظقشنيمشرباً ،محلنيمداي،مادلدغقةموبؽرمعرادمراؼسمذرضاًموجـقباً ،مظقؽقّنم
ػذاماظـلقجماجلدؼدمعاماصطؾحمسؾكمتلؿقؿفمسامم2:6:م"اجلزائرماظؽربى" .5م

 .3بـقة تتـامى عؾى موضع ضقق
واصؾت معدؼـة ماجلزائر ممنقػا مواعؿداداتفا مسؾك معقضعٍ مضقؼ ،مودط مإضؾقؿٍ مػقم
األصغرمعلاحةً مبنيماألضاظقؿ ماظقرـقة ،محقث متؿقضعمادلدؼـةمسؾكمذرؼطمداحؾلم
ضقؼ،مؼرتاوح مرقظف مبني م 211 -86مطقؾقعرتاً،موبعؿؼ مؼؼدرمحبقاظل م 41طقؾقعرتاً،م
تشرفمادلدؼـةمسؾكماظؾقرموتـقصرمبنيماظلاحؾمواحلقاجزماجلؾؾقة .م
موظؽـّمعدؼـةماجلزائرمتشؽؾمادلقضعماألطـرمػقؽؾةًموأػؿقةًمسؾكمادللؿقىماظقرينم
بؾـقؿفاماألدادقة موػقاطؾماظدوظةمواإلدارة ،مواظقزنماظلؽاغلمادلعؿرب ،مصؿـمأضؾمعـم
غصػمعؾققنمغلؿةمسامم 2:73مإديم 3.6مغلؿةمسام م،2::9م 4.3معؾققن مغلؿةم3119م
أيمبزؼادةمتػققماخلؿلةمأضعاف .6مومػذامسالوةمسؾك موزغفاماالضؿصادي ،محقثم
متـؾماألغشطةماظصـاسقةم%36معـماألغشطةماظصـاسقةماظقرـقة،مومتـؾمأغشطةمعقـاءم
اجلزائر مأطـر معـ م %51معـ ماألغشطة مادلقـائقة ماظقرـقة مأؼضاً ،مطؿا مميـؾ ماظؼطبم
اجلاععل مواظؿعؾقؿل موادلعاػد موادلدارس ماظعؾقا مظؾؿؽقؼـ محقاظل م %56معـ مأغشطةم
اظؿعؾقؿماظعاظلمسؾكمادللؿقىماظقرين.م م
5
6

Côte, M., L’Algérie. Espace et société, Paris, Masson/Armand Colin, 1996, p.147.
 W d’Algerدؾؼمذطرهمص15 .

اظـؿائجماألوظقةمإلحصاءماظلؽانمواظلؽـ .3119
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وبلؾب م اظطؾقعة ماظطؾقشراصقة ماظقسرة (اظشُعَب ،معضاؼؼ مواديِ مجر مواظشّػةم
شرباً ،موعرتػعات ماألخضرؼة ماظيت متؿكؾّؾ ماألرؾس ماظؾؾقدي مذرضاً) متربز معشؽؾةم
صعقبة ماالغدعاج مواظؿقاصؾ معع مإضؾقؿ مودط ماظؾالد ،موبادؿــاء مدفؾ مادلؿقفةم
اظؼرؼب،ماظذيمأصؾحمعؿداخالًمععماظـلقجماحلضريمظؾؿدؼـة،مالمحيؿقيمزفريػام
سؾكمدفقلمخصؾة،موالمبدائؾمسؿراغقةمػاعةمحؿكماآلن،محتقطمبفامودبػػمعـم
ضغقراتفا،موحتؿؾمععفامجزءاً معـموزغفاموثؼؾمعرطزؼؿفا .ومبرشؿمذظؽممتؿؾؽم
عدؼـةم اجلزائرماظعاصؿةمعؽاغةمػاعةميفماظؾـقةماظعؿراغقةماحملؾقةمواظقرـقة،موعام
ؼقصره معامتؾؼكمعـمدفؾمادلؿقفة مودفقلماظلاحؾمعـمأراضٍمخصؾةمػلممبـابةم
اظؾطـ ماظغضّة م( )le ventre mouمسؾك محد متعؾري معارك مطقت م( 7)M. côteماظيتم
ذؽّؾت مسؾك ماظدوام مخزّان ماظغذاء ماالدرتاتقفل .وظؽـ مػذه ماألراضل ماخلصؾةم
تؿعرض مؼقعاً مبعد مؼقم مظالعؿداد ماظعؿراغل ماظؿعلػل مخارج مربقطات ماظؿعؿري ماظيتم
حددػا مادلكطط ماظؿقجقفل مظؾؿفقؽة مواظؿعؿري م( )PDAUموادلكططات ماظؿػصقؾقةم
ادلـؾـؼة مسـف موادلؿؿـؾة ميف مزبططات مذغؾ ماألرض م( )POSمحقث متشري مبعضم
اظؿؼدؼراتمإديمأنمعامادؿفؾؽفماظؿعؿريمادلـظؿموشريمادلـظؿمؼصؾمإدي حقاظلم %31معـم
ذبؿؾمدفؾمادلؿقفةماظذيمتؾؾغمعلاحؿفم 246111مػؽؿار ،ماألعرماظذي مؼفددمععم
عرور ماظزعـ ماظظفري ماخلصب ماظقحقد ماحملقط ممبدؼـة ماجلزائر ،موباظؿاظل متفدؼدم
األعـ ماظغذائل موتعرؼضف مظؾكطر ،مسالوة مسؾك مارتػاع مصاتقرة متلعني ماالحؿقاجاتم
اظغذائقةمظؾلؽانمعـمجفةمأخرى.مم م
ال مميؾمادلر ُء معـموصػمعدؼـةماجلزائرمبلغّفامتـؾضمدقراًموذياالً،مخبؾقففام
اخلالبم( )Baie d’Algerمو مبقضعفاماظذيمؼـلابمتدرُّجاًمبنرالظؿف ماظؾفقّةمسؾكم
ممامذؽّؾمعـفاموهلامعشفداً،مرمبامػقماألطـرمذياالًمبنيمعـقالتفامعـمادلدنم
اظؾقر،م ّ
ادلؿقدطقة ،معشفدٍمسؿراغلمصرؼدممبرطزؼةمتؾؿػّمطاألُدقارةمحقلماظشرؼطماظلاحؾل،م
عـ ماظـقاة ماألودي ماظؼصؾة معروراً مباظـؿق مخارج مأدقارػا ،مأؼـ مؼؿشؽّؾ مغلقج محضريم
جدؼد.م م
إنّممتقضعمخؾقففامجعؾمعـمادلدؼـةماظعؿقؼة،مادللؿـدةمإديمطؿؾةمبقزرؼعة،معقـاءم
ػاعّامحتؿقفماظرأسمادلؿؼدعة،موظؽـَّفمعقضعمدرسانمعاممتّمجتاوزهمغظراًمظضقؼمعلاحؿف،م
ظقؿطقر ماظـؿق ميف مطؾ ماجتاه مجراء ماظدؼـاعقة ماظعؿراغقة ،ماظيت معقّزت مربع ماظؼرنم
7

 ،Côte M.عرجعمدؾؼمذطره،

ص.ص.341-336.
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األخري معـ ماحلؼؾة ماالدؿعؿارؼة ،موبدأت مادلدؼـة متعرف مػقؽؾة مسؿراغقة مإضاصقة،م
وضغقراتمدميقشراصقةمواضؿصادؼةمجدؼدة.م م
أدتمػذهماظضغقراتماظلؽاغقةموعؿطؾؾاتماظؿـؿقةماالضؿصادؼة،مإديمتشؾعماجلزءم
ادلرطزيمعـمادلدؼـة ،مواتلاعمغلقففاماحلضريمادلؿصؾ ،مواعؿدادػاماظعؿراغل مسؾكم
جقارػا معـ مادللاحات ماظزراسقة ماخلصؾة ،موادللاحات ماخلضراء معـ ماظغاباتم
واألذفار ميف مضقاحقفا ،ماألعر ماظذي مدصع ماظلؾطة ماظعؿراغقة ،مإدي مإجراء ماظؿعدؼؾم
اإلداريمحلدودموالؼةماجلزائر مسامم،2::8متفدفماظلؾطةماظعؿقعقةمعـموراءمػذام
اظؿعدؼؾ،مادؿقعابماالعؿدادماحلضريمظؾؿدؼـة،مظؿـؿؼؾمادللاحةمعـم38111مػؽؿارم
8
إديم91:33مػؽؿار،محقثمؼغطلمغطاقمادلدؼـةمعلاحةمالمتؼؾمسـم:1111ممػؽؿار
أطـرمعـم غصػفامعـماألراضلماظػالحقة .م
.4م حتدوات العؿران مبدوـة اجلزائر م
تقاجف معدؼـة ماجلزائر ماظعاصؿة ماظققم محتدّؼان مأدادقان :ماألول ،متشؾع مادلدؼـةم
واطؿظازفا ماظلؽاغل موتـقسفا ماظقزقػل ،مأعا ماظـاغل مصقؿؿـّؾ ميف ماالعؿداد ماظعؿراغلم
اظضاحقيم()étalement urbain périphériqueموخاصةماظؿعؿريمادلـؿشرموادلؾعـر.9موظؽـم
باظـظرمإديمعمذرماظؽـاصةماظلؽاغقة،معاذامغؾقظم؟ مغالحظمأنّ ميفموالؼةماجلزائر مطقحدةم
ترابقة محضرؼة ممبلاحؿفا ماحلاظقة  91 :33مػؽؿار ،مؼصؾ معؿقدط ماظؽـاصة ماظلؽاغقةم
اخلاممإديم48مغلؿة/اهلؽؿارمسامم،3116معؼابؾم 261مغلؿةميفمبريوت،م 311غلؿة ميفم
اظؼاػرة،م:4مغلؿةميفمبرذؾقغة،م73مغلؿةميفمبغداد،م71مغلؿةميفمسؿّان.م م
حؿك مو مإنِ متعّؾؼ ماألعر مباظؽـاصة ماظلؽاغقة ميف ماظـلقج ماحلضري مباجلزء مادلرطزيم
ظؾؿدؼـة،موبادلؼارغةمععمبعضمغظرياتفاماظعربقةموادلؿقدطقة،مؼؾؼكماجلزءمادلرطزيمعـم
عدؼـة ماجلزائر ماألضؾُّ مطـاصةً م 241مغلؿة/اهلؽؿار 10معؼابؾ م 411مغلؿة/اهلؽؿار مباظدارم
اظؾقضاء ،ماظعاصؿة ماالضؿصادؼة مظؾؿؿؾؽة مادلغربقة ،م 344ممبدؼـة ماظؼاػرة .مغلقق مػذهم
األعـؾةمظؽلمغؾقّـ مصروقماظؽـاصات،موظـمطّدمأنّماظؿقدّيمالمؼؽؿـمباظضرورةميفمتضكّؿم
عدؼـةماجلزائرمأوماطؿظازفاماظلؽاغل،مطؿامؼردميفماظقثائؼماظصادرةمسـماظؼطاعمادلؽؾّػم
8

ANAT, Maîtrise et organisation de L’urbanisation dans l’aire métropolitaine d’Alger,
1997, p. 05

 9اجلزائرمشداً ،عؾػاتماظؿفقؽةماظعؿراغقة،موزارةماظؿففقزمواظؿفقؽةماظعؿراغقة.2::6،
 W d’Alger 10دؾؼمذطره.
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باظؿفقؽةماظعؿراغقة،مبؾمؼؽؿـماظؿّقديميفماالعؿدادماظعشقائلمظؾؿعؿري،مغظراًمظعدممضدرةم
اجلؿاسات ماحملؾقةمسؾكمتلقريموسؼؾـةمادؿعؿالماجملالموضعػماظؿقؽؿميفمآظقاتم
اظـؿق،مورمباميفمأحقانٍمطـريةمجتاػؾمزبططاتماظؿعؿريمووضعفامجاغؾاً،مإعامظلقءم
ادؿقعابماظرتتقؾات ماظيت متـصمسؾقفا مغظراًمظضعػ مطػاءة مادلـؿكؾني ماحملؾقني ،مأوم
رمبامظؿعارضمتقجقفاتمادلكططاتمععمعامجيريمحؼقؼةمسؾكماألرض.م م
وبادلؼارغة معع معدؼـة ماظؼاػرة ،مصاألخرية متلوي محقاظل م 8معالؼني مغلؿة مداخؾم
غلقففاماحلضريمادلؿصؾممبلاحةم461طؿ²محلبماظصقرماجلقؼةمسامم2::1م(اهلقؽةم
اظعاعة مادلصرؼة مظؾؿكطقط ماظعؿراغل) ،مععـك مذظؽ مأنّ معدؼـة ماجلزائر م -محلب مآظقةم
منقػاماحلاظقة-مومحؿكمتلويم8معالؼنيمغلؿة،مالبدمأنمتؿقصرمسؾكمعلاحةمتزؼدمسـم
2611طؿ ،²موعـؾمػذه مادللاحةمشري معؿقصرةميفمعـطؼة ماظعاصؿة ،مصادلدؼـة متؼع مضؿـم
ذبالٍمضقّؼموربصقرمبنيماظؾقرمواظقابلةمطؿامػقمععروف،مإذنمملمؼؿؾؼمدقىماألرضم
اظزراسقة،ماظيتمتشؽؾمزفريػاماخلصبماظقحقد،مدفؾمادلؿقفةماظذيمؼػؼدمعلاحاتم
ععؿربة،متصؾمإديمحقاظلم2111مػؽؿارمدـقؼا ّ .م
أعاماظؿقديماظـاغلمصفقمعاماصطؾحمسؾكمتلؿقؿفمباظؿعؿريماظػقضقيمأومشريمادلـظؿ،م
وػـا متؽؿـ مإذؽاظقة متـظقؿ ماجملال م احلضري مواالدؿع ؿال ماألعـؾ مظؾؿلاحاتم
اظؾقـقة،موبقدماظلؾطةماظعؿقعقةمإعؽاغقات متقجقفماالغؿؾاه م إديمسؿؾقاتماظؿدخؾم
اظذطقة مواظعؼالغقة مسؾك ماظـلقج ماظع ؿراغل ،مظؿقؼقؼ ماظـؿائج ماجملزؼة موادلػقدةم
اظيت معـ مذلغفا مخ دعة ماال ضؿصاد ماحلضري مظؾؿدؼـة ،مو باظؿقازي معع مػذهم
األسؿالماظضرورؼة،مالبدمعـمعراساة ماظـظرةماظشؿقظقة ،م وحتدؼدماظلقاقماظذيم
يفمإرارهمتـؿقمادلدؼـةمالدؿقعابماظلؽان،مواألغشطةمواخلدعاتموإسادةمتقزؼعم
اظـشارات مظؿقؼقؼ م اظؿقازن مبني مادلدؼـة موربقطفا ماحلضري ،مبني مادلدؼـةم
وغطاضفامادلرتوبقظل،مظؿفـقبمادلدؼـةماظؿعطؾماظقزقػلمععمعرورماظزعـ،مبػعؾم
ثؼؾ مغظام مادلرطزؼة م( )système de centralitéم وباظؿاظل مسدم متقازن ماظـظامم
اظعؿراغل.م م
ظ ؼد ممتؽـت مبعض ماظؾؾدان م وحاوظت مأخرى م(ع ؿؼدعة مأو مدائرة ميف مررؼؼم
اظـؿق)م عـماظؿكػقػمعـمعرطزؼةمعدغفاماألودي ،م وسؾكمدؾقؾمادلـال،ماظضاحقةم
اظؾارؼلقة متضؿ م 9معالؼني مغلؿة ،م وػل ماظؽؿؾة ماحلضرؼة األطـر مادؿؼطاباًم
ظؾلؽانموظألغشطة،مبقـؿامدؽانمعدؼـةمبارؼسم داخؾماألدقار ،مؼزؼدمضؾقالًمسـم
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عؾققغل مغلؿة )11مأي مأنمع رطزؼةمادلدؼـةمخارجمادلدؼـةموظقسمبداخؾفا ،ماظشلءم
غػلفمباظـلؾةمدلدؼـةمظـدن،محقثمتؿقرّـمعرطزؼؿفامبضاحقؿفا،مععمضؿانماحلدودم
اظضرورؼة مظعالضة مادلدؼـؿني ،مبضاحقؿقفؿا ميف معقادؼـ مسالضة ماظلؽـ-اظعؿؾ،م
وزبؿؾػماظؼضاؼاماظيتمتؿعؾؼمحبرطةماألصرادمواظلؾعمواخلدعاتموذبؿقعماألغشطة.م م
وحتاول معدؼـة ماظؼاػرة متقجقف ممنقػا ميف مإرار مإضؾقؿفا ،مالدقّؿا مسؾك ماألراضلم
اظصقراوؼة ،مشربماظؼاػرةمواظلػقحماظشرضقةمظؾؿدؼـة ،12موعدؼـةماظدارماظؾقضاءميفم
ررؼؼماظؿققل ،مإديمعرحؾ ةماظؿكػقػماظـليبمعـمعرطزؼؿفا،مبنغشاءمعـارؼمأغشطةم
ثاغقؼةمحقلمادلرطزماظرئقللمظؾؿدؼـة.13م م
إنّ ماظؿقديماظؽؾريماظذيمؼقاجفمعدؼـةماجلزائر،مؼؽؿـميفمعللظؿنيمرئقلقؿني:م
األودي ،متؿؿـّؾ ميف مطقػقة مادلقائؿة مبني ماظـؿق ماظلؽاغل مواظـؿق ماجملاظل ماحلضري،م
واظـاغقة ،ماحلدود ماظيت متؼػ مسـدػا مادلدؼـة ،مواظؿقؽؿ مبعؿؾقة ماظؿـظقؿ ماجملاظل،م
وإغؿاجماجملاالتماإلضؾقؿقةماظيتمتشؽّؾمإراراًمؼلؿقسبمػذاماظـؿق .م

.5ماالمتداد احلضري بالضاحقة
تلؿؼؾؾماظضاحقةمصائضماظلؽانمعـمبؾدؼاتمودطمادلدؼـة،مواألغشطةماظؿفارؼةم
اظيتماغؿعشتميفماظعشرؼةماألخرية،موأصؾقتمتشغؾمعلاحاتمععؿربةميفماظعدؼدمعـم
بؾدؼاتماظضاحقة،متؿؿـؾميفمادلكازنموادللؿقدساتموجتارةماجلؿؾةموغصػماجلؿؾة،م
طاحلؿقز مباظدار ماظؾقضاء موادلـظر ماجلؿقؾ مباظؼؾة مواظطرؼؼ ماظرابط مبني مداظل مابراػقؿم
واظشراضة مباظضاحقة ماظغربقة موشريػا معـ مأحقاء مبؾدؼات ماظضاحقة .معـ مػـا مؼؿّضحم
عدىمتضكّؿمزاػرةماظؿعؿريمسؾكم األراضلماحملقطةمباظعاصؿة ،الدقّؿاماظضاحقةم
اظغربقة مواجلـقبقة ماظغربقة ،ماظقاضعة مبني م حدود موالؼة ماجلزائر موطؾٍ معـمممم
والؼيتِمتقؾازة م واظؾؾقدة،محقثمأصؾقتمػذهماألراضلمادلؽانمادلػضّؾمالجؿذابم
اظلؽان،مظقسمبلؾبمصعاظقؿفاماظقزقػقة،مبؾمظؿقّصرػامسؾكماألراضل معـمجفة،م

11

Vincent, Fouchier, Les densités urbaines et le développement durable. Le cas de l’Îlede-France et les villes nouvelles, Paris, édition du SGVN, 1997, p. 69.
12
Programme de coopération technique franco-égyptien : Schéma directeur de la région
du Grand Caire, 1985.
13
Elmansouri, El Hassan, «La pression démographique, véritablement défi pour une
réparation spatiale équilibre de la population au Maroc» in Urbanisation et agriculture en
méditerranée, Paris, Harmattan, 1996, p.118.
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وباسؿؾارػامأعاطـمإضاعة خ اظقةمعـماألغشطةماظصـاسقةموادلؾقثة مظؾؿققطمعـمجفةٍم
أخرى.م م
ظؼد مبؾغ معؿقدط مغلؾة ممنق ماظضاحقة م %6346مباظؽؿؾة ماحلضرؼة مظؾؿدؼـة مبنيم
 ،2::9-2:98موبؾغت مععدالت ماظـؿق مأرضاعاً مضقادقة مبؾعض مبؾدؼات ماظضاحقةم
 %25394باظدرارؼة،م%23مباظعاذقر،م%22مباظلقاوظة،م%:مباظشراضة،م %9بلوالدم
صاؼت ميف ماجلزء ماظغربل مواجلـقب ماظغربل معـ ماظعاصؿة ،م %25مباظدار ماظؾقضاء،م
 %2433:مباظربج ماظؾقري ،م %24مجبلر مضلـطقـة مباجلزء ماظشرضل معـ ماظعاصؿةم
( .)armature urbaine2000مؼدصع مودط م عدؼـة ماجلزائر مجبزء معـ مدؽاغف مسبقم
اظضاحقة،م طؿامػقماحلالمباظـلؾةمظؽؾمادلدنماظؽربى.م م
و ظؽـ مػذا ماظػائض م اظلؽاغل مادلؿفف مسبق ماظضاحقة ،متلؿؼؾؾف ماألراضلم
اخلصؾة مب لفؾمادلؿقفةمواظلفقلماظلاحؾقة ،م ظؽـمأظقسمعـمذلن م ػذاماالعؿدادم
اظضاحقيمومبرورماظزعـموباظلرسة م اظيتمؼـؿشرمبفا،مغؼؾماألزعةمعـماألجزاءم
ادلرطزؼة م عـمادلدؼـةمإديمضقاحقفاماجملاورةمو بلرراصفا؟مأالمؼمديمإديمعزؼدمعـم
اظؿـاصسم سؾكمعصدرؼـمػاعنيمعـمادلصادرماظطؾقعقةماظـادرة،ماألراضلموادلاءمعام
بنيماحؿقاجاتماظؿعؿريمعـمجفةمواحؿقاجاتماظػالحةمعـمجفةٍمأخرى؟م م

اخلالصة

تؾدو مصرضقةماحلدمعـممنق م اظعاصؿة،مشريمواضعقة،مباظـظرمإديممنطمودرسةم
وترية ماظؿعؿري ماظلائ د ،مصادلدؼـة مآخذةٌ ميف ماظـؿق موتؿفاوز مسؿؾقاتممممممممممم
اظؿعؿري مادللاحات ماظيت م وضعؿفا ماظلؾطة ماظعؿقعقة موتضؿّـؿفا مأدوات ماظؿعؿريم
( .)instruments d’urbanismeمإذن ،مومدلقاجفةمػذاماظـؿطمعـماظؿعؿريممبدؼـةم
اجلزائر،ماظيتمؼرادمهلا مأنمحتؿؾمع ؽاغةمػاعّةمباظػضاءؼـمادلغاربلموادلؿقدطل،م
غرىمأنّماظػرضقةمادلـؾكمتؽؿـ مأدادا م يفمإسادةماظـظرمبطرقموأداظقبمتـظقؿفام
وتلقريػا ،موتقجقف ماظـؿق ميف ماإلرارؼـ ماإلضؾقؿل مواظقرين ،ممم ا مؼمدي مإديم
ترتقب مغظام مادلرطزؼة موتقجقف مجزء معـ مأغشطؿفا مووزائػفا ،مسبق مأضطابم
تـؿقةمحضرؼة،مجيريمتـظقؿفامباجملالمادلرتوبقظلماظعاصؿل.م م
وعـ ماظضرورة ممبؽان مأن متلؾؼ مػذه ماظـظرة مضؾط موحتدؼد ماخلقاراتم
و اظؿقجفات معـ ممنط :معاذا مغرؼد معـ ماظعاصؿة موعاذا مغرؼد مهلا ،مأن مسبد معـم
منقػا؟مأنمتـؿقم ػؽذامبصػةمتؾؼائقة؟م أنمتـؿقميفمإرارمعـطؼؿفامادلرتوبقظقةموصؼم
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غظرةٍ م إضؾقؿقة؟مصؿقدؼدماخلقارات م عللظةٌميفمشاؼةماألػؿقة ،م سـدعامؼؿعؾؼماألعرم
بلسؿالماظؿطقؼرمواظؿـظقؿماجملاظلمواظؿلقريماحلضري ،مصف ذهمادلللظة مالمميؽـم
تصقر مخصكصؿفا ،مباسؿؾارػا مواحدة معـ ماظؼضاؼا م اإلدرتاتقفقة ماظيت متشؽؾم
ض اسدةمظؾؿـؿقةماظيتمتؿؽػؾمبفامدؾطةماظدوظة ،مإذن مػل معللظة متؼعمسؾكمساتؼم
اظلؾطة ماظعؿقعقة موعـ ماخؿصاصاتفا موصالحقاتفا ،م بعد مإجراء ماظؿشاور مععم
زبؿؾػمعؿعاعؾلمسؿؾقةماظؿعؿري.م وػـامتلتلمضرورةمحتدؼثمادلكططماظؿقجقفلم
ظؾؿفـؽة مواظؿعؿري م( ) PDAUماظذي معضك مسؾك مصدوره مواظعؿؾ مبف معا مؼؼربم
اظعؼدؼـ معـ ماظزعـ ،محبقث متُمخذ مباالسؿؾار ميف مػذ ا ماظؿقدؼث ،ماظؿققالتم
االجؿؿاسقة مواحلؼائؼ ماظدميقشراصقة موا دلؿغريات ماالضؿصادؼة ماجلدؼدة ،مومنطم
احلقاةماجلدؼدمظدىماظلؽانموتـقعمأذواقم أصرادماجملؿؿع .م
طؿا مأن معقاجفة ماظؿغريات مواظؿققالت مسؾك مادللؿقى ماالجؿؿاسل-اظـؼايف،م
تطرح معللظة مإدعاج ماجملؿؿع موتؽقّػف معع مادلؿغريات ،م صقؿا مؼؿعؾؼ مباظشغؾم
وسالضاتماظعؿؾماجلدؼدة،موطذظؽمتؾينماظلقادةم اجملاظقةماظيتمتلاؼرمحتقالتم
بـقة محضرؼة مضكؿة مو متؿفف مسبق م ادلرتوبقظقة ميف مزعـ ماظعقدلة ،مصادلدن ماظيتم
تمدي ماظقزائػ مساظقة مادللؿقى ،م يف معقدان مجتارة موتلقؼؼ ماظلؾع مواخلدعات،م
وتطقؼرمعـظقعؿفاماحلضرؼة،محتؼؼمبدونمذؽمإصادةمأطرب.م م
ال مذؽ مأنّ م عـؾ مػذه ماألوضاع ماجلارؼة مو مدرؼعة ماظؿققل ،متدخؾ متصقراتم
جدؼدةموعػاػقؿمسؿراغقة ،مذباظقةمووزقػقةمجدؼدةمإديمعػفقممادلرتوبقلمواظؽؿؾم
احلضرؼة م اظؽؾرية ،موعا مؼرتتب مسـ مذظؽ معـ مضرور ة مأخذ مػذه ماظؿققالتم
اظلرؼعة مبعني ماالسؿؾار معـ مررف معلريي مادلدؼـة مصقؿا مؼؿعؾؼ مبؿطقؼر مأدواتم
اظؿعؿري موجتدؼدػا موحتدؼـفا مبني ماظػقـة مواأل خرى ،مظؿلؿفقب مظؾدؼـاعقةم
اظعؿراغقةمظؾؿدؼـة،موما ظؿققالتماالجؿؿاسقةماحملؾقة معـفامو ماظدوظقة.مويفمػذام
ادلقدان مؼؼقل مبقل مطالصال م) :(Paul Clavalم"عدؼـة مطؾرية ،مساصؿة مطاغت مأمم
عرتوبقالًمبادلعـكمادلعاصرمظؾؽؾؿة،مالمدبؿصرميفمجقاغؾفاماظقزقػقةمصقلب،مبؾمإنّم
جزءاً معـ مذفرتفا مؼعقد مطذظؽ مإدي ماظؾعد ماظرعزي موخاصة ماظؾعد ماظـؼايف" .14مػذام
اظطرح ميف ماظقاضع ،مجيد متعابريه ميف مادلدن ماظؽربى ،ماظيت مإدي مجاغب مممقزاتفام
14

Claval, Paul et Sanguin, André Louis, Métropolisation et politique, Paris, L’Harmattan,
1998, pp.37-51.
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اظقزقػقةمذاتماظؾعدماظدوظل،مصننمرعقزػاموععادلفاماظـؼاصقة،مظعؾتمدوراًمطؾرياًميفم
جذبمرجالماألسؿالمعـمطربؼاتماظشرطاتمعؿعددةماجلـلقاتمورؤوسماألعقال .م
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