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  *ةفوزي بودّق

 ادلؼدمة 

مععمادؿعادةم ماظيتمتزاعـتمذدتفا ماظلرؼعة مواظدميغراصقة اظؿققالتماظقزقػقة
،مطانمعـمذلغفامإحداثممنٍقم2:73عاصؿةمورـقةمساممطعدؼـةماجلزائرمظقزقػؿفام
م مشريمعلؾقق. مدؼـاعقؽسؿراغٍل ماظؿققالتمإديمخؾؼ معـمذلغفامأدتمػذه مطان قة

تغريمذاعؾموسؿقؼميفمبـقةمادلدؼـةموتقدعمطؿؾؿفاماحلضرؼة،مباعؿدادػامإحداثم
ماظـؿقمػقميفماظقاضعمغؿقفةمظؾلقادةماظعؿراغقةماظيتم يفمزبؿؾػماالجتاػات،مػذا

م ماالدؿؼالل، مأسؼؾت ماظيت ماألودي ماظعشرؼة معـذ ماظعؿقعقة ماظلؾطة مبفدفتؾـؿفا
مم.دالؾطؾًامرئقلقًاميفماظتطقؼرموتـؿقةماظعاصؿة،مظؿصؾحمض

اظؾعدماظدوظلمطؼصرمتموادلمدلاتمادلفقؽؾةمظؾؿفال،مذاتمكادلـشمإضاعةذرعميفم
مورؼاضماظػؿحم موصـدقماألورادلميفمدـقاتماظلؾعقـقات، األعؿ،موادلرطبماظرؼاضل،

مو ماظـؿاغقـات، معطؾع ميف مبنبمسؽـقن ماظؿلؾقة مادلمدلاتموادلراصؼممشريػاوحدؼؼة عـ
مبعدمؼةواظؿففقزاتماحلضر مصقؿا ممتم. موتقدقعمطؿا -ادلـطؼةماظصـاسقةمرشاؼةتطقؼر

ممزؼديفماظؾالد،ماظيتمتماظرئقللروؼؾة،ماظؼطبماظصـاسلم محاظقًا م2111مسـعلاحؿفا
ػؽؿار،مم511متصؾمإديادلـارؼماظصـاسقةماألخرىمبقادماظلؿارممبلاحةمسدامػؽؿارم

م ممبلاحة مضلـطقـة مم291جلر ماحلراشممبلاحة مم89ػؽؿار، ذهمانمهلطػؽؿار،
ميفم مأدادقًا تطقرماهلقاطؾماظصـاسقةمإديمجاغبماهلقاطؾماحلضرؼةماألخرىمدورًا

م ماجلزائربـقة معدؼـة م، ممادلدؼـةمادؿؼطابمإديمأدىمما ماظعاعؾة مأحقاضمظؾقد عـ

                                                                                                              
،م،مجاععةمػقاريمبقعدؼـمظؾعؾقممواظؿؽـقظقجقاضلؿماجلغراصقاموماظؿفقؽةماإلضؾقؿقة،مثباح أدؿاذمرباضرمو*

اجلزائر.
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ماجملاورة موادلـارؼ مباظرؼػ مضقاموماظشغؾ ممإدي ماظعؿقعقة معـارؼمباظلؾطة نغشاء
سنيماظـعفةمرؼديمباظؼؾة،مضا،مزواريفمبابماظم(ZHUN)اظلؽـماحلضريماجلدؼدةم

االعؿدادماظعؿراغلموإحداثمتغرياتمػقؽؾقةموتريةممامزادمعـمّماظرشاؼةموشريػا،ممو
مم.ذباظقةمععؿربةمو

م ماتلعت مضاحقة ماألخرية ماآلوغة ميف ماظؿفزئاتمبنضاعةم،اظعاصؿةاجلزائر
متاظيتم (lotissements) اظلؽـقة مشري ماظلؽـ معع مأحقاغًا ممبكؿؾؿداخؾ ػمادلـظؿ

م ماظلؽـ ماهلش، م)اظلؽـ ماظؼصدؼري(ماظػقضقيأمنارف ماظلؽـ مترخقص، مبدون
يفممدميقشراصقةاظاظؿققالتموماالجؿؿاسقة-ةاجملاظقمققالتاظؿمهػذمرتكتوظؽـمأملم

م مآثارػادلدؼـةبـقة مماواغعؽاداتفما، ماظؿـظقؿ معقدان ميف ماظقزقػلماحلضري واظلري
،موسدممتـظقؿماظلققمًاطراءًاموذراءمهراالدقؿامصعقبةماظلؽـموارتػاعمأدعم،ظؾعاصؿة

م؟وتػاضؿمأزعةماظـؼؾمواظؿـؼؾمبادلدؼـةم(mobilité)اظعؼارؼة،موصعقبةماحلرطةم
ماظؾـقةمذبؿؾمادلشؽالتماظيتمإنم ماجلزائرماحلضرؼةمتعاغلمعـفا عـمم،مبدؼـة

اظداخؾقةمصقلب،مبؾمتؿقضػمسؾكمأسؿالممهلاميفمإرارمبـقؿفاماظصعبمإجيادمحؾقل
وإجيادمادللاحاتمادلشرتطةمبنيماظؿفقؽةماظعؿراغقةميفمم،حقؿفااظؿفقؽةميفمإرارمغا

ماإلرارماحملؾلمواإلرارؼـماإلضؾقؿلمواظقرين،موظؽـمذظؽمؼؿطؾبم رؤؼةميفمرأؼـا
مادللؿقؼاتماجملاظقةممإدرتاتقفقة مسؾك متلؿفدفماظؿؽققػاتماظضرورؼة واضقة

واظـظرمم،ةؼاالضؿصاداجملاظلمظألغشطةماالغؿشارماظلؽاغلموإسادةموواالضؿصادؼة،م
ماظعؼالغلموادلؿقازنم مباظؿقزؼع مادؿؼطابماظعاصؿة مضقة ؼةمقاظؿـؿمظالدؿـؿاراتإدي

ماظػائضمإديمعلاحاتموذباالتمأخرىم واالدؿعؿالماظرذقدمظألراضل،موتقجقف
ماجلزائر معدؼـة متؾؼك مال مظؽل ماإلضؾقؿ، مإرار ممععميف معشؽالتفا، دائؿةمتراطؿ

ما ماظقزائػ محلاب مسؾك ماظلؽـ مبلزعة ماظؿـؼؾمألخرى،االغشغال مطلفقظة
م مواحلرطة مبقزائػ متؾقؼ ماظيت ماظـقسقة مزؾمم،ساصؿة-عدؼـةواخلدعات يف
مائؿمبنيمطربؼاتمادلدنمادلؿقدطقة.اظؿـاصسماظؼ

 مدوـة اجلزائر يف دقاق التحوالت اجلاروة .1

ماظزعـ معـ مسشرؼة معـ مأطـر موضعمم،عـذ محتت مػاعة محتقالت ماظؾالد تعرف
مإ مادلقجف ماالضؿصاد معـ مإصرازاتماالغؿؼال مأحد ممبـابة موػق ماحلر، ماالضؿصاد دي

مػذهم مأتت ماظلقادقة، ماظؿعددؼة مإدي ماألحادي ماظلقادل ماظـظام معـ االغؿؼال
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مواالجؿؿاسقة ماظلقادقة ماظؿقجفات معـظقعة مدقاق مضؿـ االضؿصادؼةم-اظؿققالت
مادلؿـاشؿةمععماظعقدلة.م

ماخل مومتـؾت ماظعؿران، معقدان ميف مادلؾاذر مأثرػا ماظؿققالت مهلذه صائصمطان
ماجلدؼدة ماظؿعؿري محلرطقة مواغعؽاداتفامم،اظرئقلقة ماظعؼارؼة ماظلقق محترؼر يف

بعدمثالثةمم،اجملاظقةمسؾكماالضؿصاد،مواظؿغريماظلرؼعماظذيمررأمسؾكمدورماظدوظة
مدلؿعاعؾنيم ماظػردؼة مادلؾادرة متشفقع مسبق مواظؿقجف ماأُلحادي، ماظؿلقري معـ سؼقد

مآخرؼـ مم.اجؿؿاسقني ماخلصائص مػذه ماظؿـظقؿممضعػأزفرت موآظقات أدوات
مو ماحدإاظعؿراغلمعـمجفة، متغرياتماجؿؿاسقةبثمدؼـاعقؽقة ماظؾابمأعام -ػؿح

مأخرى،ماضؿصادؼة مجفة ممعـ مزبؿؾػةممإدرتاتقفقةتعؽس مجدؼدة ذباظقة
مرػاغاتم محقل مباظؿلطقد متؿؿققر مادلؿعاعؾني، مظؿعدد مطـؿقفة مادلصاحل وعؿضاربة

مم.سؿراغقةموسؼارؼة
موع مذؾؽةميفمزؾمحتدؼاتماظعقدلة ميف موممقزة مععؿربة معؽاغة موضؿان ؿطؾؾاتفا
م،عدؼـةماجلزائرمعـذمعـؿصػماظؿلعقـاتأضقتمادلرتوبقالتماجلفقؼةمواظدوظقة،م

رمبامعرتوبقلموموعؿقدطلمأعاممعلعّكمورػانمترضقؿفامإديمعصافمعرتوبقلمجفقي
تؿػاسؾمحقـًاموترتددمحقـًامأخر،مصقؿامم،دوظل،موػلمباظػعؾمأعاممجتربةمسؿراغقة

ماجلدؼدةؼ ماجملاظقة ماظؿققالت موتـظقؿ مبؿؼـني ماألغشطةمم،ؿعؾؼ ممتقضع وحرؼة
ممذاتماظصؾةمبعقدلةماالضؿصاد.

 ة مبدوـة اجلزائرنؼاط الؼّو .1.1

مأػؿفا:مظعّؾزاتمّقؿاظؽـريمعـمادلماجلزائرمعدؼـةمتؿؾؽم
م.اظلادسمسشرمأوادطماظؼرنزعـمبعقدمؼعقدمإديمساصؿةمعـذم-عدؼـة -
ثري،مباظـظرمإديمعامسرصؿفمادلدؼـةمعـمتعاضبمأجـاسمتراطؿمسؿراغلمتارخيلم -

ماخؿؾطماصقـقؼقماجتارؼماسدؼدةمزبؿؾػة،معذمطاغتمممر مروعاغقة،معدؼـة ،معدؼـة
موادللؾؿ ماظرببر ماظػرغللمون،معدؼـقصقفا مزعـماالدؿعؿار مأوروبقة مدوظةممة ساصؿة

هلامأوم،مضاوعتمسؾكماظدوامماحملاوالتماظعدؼدةمالدؿؾدا2:73عـدمساممماالدؿؼالل
 تغقريمعقضعفا.

اظغينمخبرياتفمحقثماظقدطماظطؾقعلمعقضعمادرتاتقفلمؼؿقدطممشالماظؾالدم -
 م.ادلادؼةموخصقبةمأراضقف
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م - محتؿؾ مادلؿؿد ماظؾالد مظلاحؾ مادلرطزي مادلقضع ماجلزائر معدؼـة علاصةمسؾك
مأدادلمموربقرطؿ،مإحدىماظقاجفاتمادلؿقدطقةماجلفقؼةماهلاعة،م2311 اظؿؼاء

 روبا.بنيمأصرؼؼقاموأو
 وادعةمظؾؿـؿقةماالضؿصادؼةمواظلقاحقةمواظـؼاصقة.مماعـاخمععؿدلمؼقصرمذرور -
ماظؽـريمعـممـقّرؿساصؿةمسربقةموعؿقدطقةموإصرؼؼقةمعفؿة،مت - مادلؿـؾقاتبفا

مماظدبؾقعادقة ماحلؽقعقة، موشري موواهلقؽاتماحلؽقعقة ماجلزائرممتؽـّتضد معدؼـة
ماظعدؼدمعـمادلـادؾاتمواظؾؼاءا تماجلفقؼةمواظدوظقةميفماظعؼقدموبـفاحمعـمتـظقؿ

 ادلاضقة.مةاألربع
موادلقاصالتم - مظالتصال ماظؿقؿقة مواظؾـك ماظؿففقزات معـ مععؿرب علؿقّى

موادلراصؼ مواخلدعات ماحملؾلممواالدؿؼؾال ماالدؿـؿار متشفقع مميؽـفا اظيت
 .مواألجـيب

م - ممؼزؼدعدؼـة مدؽاغفا مسسدد مؼشؽؾمم4ـ معرتوبقظل موذبال مغلؿة، عالؼني
م مجغراصقًا م)حقزًا مباظلؽان ماظرتطز موباخلدعاتمم7محقاظلذدؼد مغلؿة( عالؼني

 .ماالضؿصادؼةمواألغشطة
مواظؿـؿقةم مادلؿزاعـ ماظعؿراغل ماظؿـظقؿ مرػان موؼـؿصب ماظؿقدي مؼؽؿـ ػـا

مو مباظعاصؿة مواجملاظقة مأػؿقةممذباهلااالضؿصادؼة متلتل مأؼضًا موػـا ادلرتوبقظل،
أصضؾمتؽققػمظشروطمتلقريمماظؿـظقؿماإلداريمهلذاماإلضؾقؿمبلدواتمصعاظة،متضؿـ

ماجلزائر مادلراطزمعدؼـة متلؾلؾ ميف متؿقؽؿ ماظيت مواألغظؿة ماظؼقاسد محلب ،
مواغدعاجم مواظدوظقة، مواجلفقؼة ماظقرـقة ماحملؾقة مادللؿقؼات موصؼ واخلدعات

معؼاؼقسموضقاغنيمطؾمعلؿقى.ممحلباخلدعاتمواألغشطةم

  فانؼاط ضعػ .2.1

مطانإ ماظؼدرمأومذاكمعـماظـؿائج،ماظؾعدماظؽؿلمظعؿؾقةماظؿعؿريمضدممذا حّؼؼمػذا
مط مواجلاععقة،منغشاء مواظؿعؾقؿقة ماظصققة موادلراصؼ ماظؽربى، ماظلؽـقة اجملؿقسات

ماظـقسل ماظؾعد مصنّن مادللاصرؼـ، مغؼؾ موربطات مطاظطرق ماألدادقة ـقسقةمطمواظؾـقة
مادللاحاتم مواظؿزؼني، ماظـظاصة ماجلؿاظل، ماجلاغب ماحلضري، ماإلرار احلقاة،

موأعاطـ مواظؿلؾقةماخلضراء مادلدنمم،اظراحة معراطز مسـ مابؿعدغا مطؾؿا مطذظؽ ظقس
وأحقائفاماظراضقةموادلـظؿة،مصاألحقاءماظشعؾقةمالمتزالمتعاغلمعـمغؼصماظؿففقزاتم
وادلراصؼماحلضرؼة،موغقسقةماخلدعةماظعؿقعقة،موعـمحدةماظػقارقماظيتمتعقؼمحتؼقؼم
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م مادلدؼـة مومتادؽ مطوحدة موادلؿقازن مادلـلفؿ محومنقػا عؿؽاعؾ،ممضريؽقان
م:مخريمضقامموإحداثماظؿقازنمبنيمعـطؼِقـمضرورؼِقـمظؼقاممادلدؼـةمبقزائػفا

م.األولمعـطؼمحضريماضؿصاديم-
مم.اظـاغلمعـطؼمحضريماجؿؿاسلم-
مؼ مادلـظقعةملاسد مأجزاء مبني ماظؿؽاعؾ مسؾك مرباظة مال مادلـطؼِقـ مبني اظدعج

وحقاضرػا،موؼعقدماحلضرؼة،موحيؼؼمصؽماالزدحاممواظؿزاحؿميفمادلدنماظؽربىم
األغشطةموصؼًامظعؿؾقةماظؿعؿريمسقاعؾمتـظقؿفاموظؾؿشفدماحلضريمروغؼف،موتقرـم

مؾمذبالميفمطؾمعدؼـة.مطخلصقصقاتم
عدؼـةماجلزائرمذاتمأدؾؼقةميفمػذاماظشلن،مدلامظدؼفامعـمضاسدٍةماضؿصادؼٍةمتعؿربموم

دلـظقعؿفاممصضؾبـقةمحضرؼةمحباجةمإديماظؿطقؼرمواظؿـظقؿمواظؿشغقؾماألمومواجؿؿاسقة
مادلطار م)ادلقـاء، ماظؿفارؼة مادلـاصلة مسؾك مأصضؾ مبؼدرٍة مظؿؿؿؿع وعـطؼةمماحلضرؼة،

ماظدوظل موععرضماجلزائر م( ميف موادلـاصلة ماخلدعات ماخلأغشطة )بـقك،ممدعاتضطاع
م معاظقة، معمدلات معؽؿؾقة، ماظعاظلمأغشطة مواظؿعؾقؿ مدقاحة( متلعني، ذرطات

موتؽرؼسمحضقرػا مسؾقا( مم)جاععاتموععاػد مطقػمأّثمويفمحقضمادلؿقدط. رمظؽـ
مم؟اظعؿراغلمعاضلمادلدؼـةمسؾكمحاضرػا

 أثر ماضي مدوـة اجلزائر عؾى حاضرها العؿراني .2

سؾكمحؽؿمعدؼـةماجلزائرمأجـاسمسدؼدة،مسؾكماعؿدادمعامؼزؼدمسـممتتداوظ
ماجتارؼمايفماألصؾمععربظؼدمطاغتمشريمادلمرخقن.مؼأظػلمدـةمعـمغشقئفا،مطؿام

قثمساعؾماحلؿاؼةماظطؾقعلمحتقطمبفامطؿؾةمبقزرؼعةموتلؿـدمإظقفا،محم،اصقـقؼق
واخؿقارمادلقضعمؼعؿربممسؾكمربقٍةمباظؼربمعـمادلقـاء،ادلدؼـةمُأضقؿتممظؼدم.ظؾؿقـاء
ماظغربلممودقؾة ماظشؿاظل مواظلاحؾ مادلؿقدط مظؾؾقر ماظشرضل ماظلاحؾ مبني ظؾربط

أرؾؼماظػقـقؼققنمسؾقفامم.ةبطمبنيمادلدنماظلاحؾقةموادلدنماظداخؾقراظومصرؼؼقا،إل
م) مIkosimتلؿقة ممنتموتقّدعت( مأن ماظيفموبعد مواظؾقزغطلروماظعفدؼـ م،عاغل

ُأسقدمتعدؼؾمادلدؼـةميفمزعـمبقظقشنيمابـممثؿم(،Icosiumأصؾقتمتعرفمبادؿم)
م ماظؼرن ميف موأصؾقتمساصؿة ماظعاذر، ماظؼرن مؼسم27زؼريميف اظدايمخريممدؾك

مم.1اظدؼـميفماظعفدماظرتطل

                                                                                                              
1 W d’Alger,  DPAT, Annuaire statistique, 1996, p. 03. 
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مدؼـةمسرصتمادل موادلالحةميفمتؾؽماظػرتة ميفمعقادؼـماظعؿرانمواظؿفارة ازدػارًا
ادلقضعماظطؾقعلمظؾؿردكمإديمعقـاءمؼرتؾطمبادلدؼـةممتطقؼراظؾقرؼة،مالدقؿامبعدم

معـمادلدنميفمتؾؽماحلؼؾة،مطاغتمعدؼـةماجلزائرمربارةمم.سربمرصقػ وطغريػا
ؿؽاعؾةممبػفقممداخؾماظلقرمعـظقعةمحضرؼةمعتشؽؾتمعرت،مم4311بلقرمرقظفم
ُأضقؿتممبرطزمادلدؼـةمضصقرماحلؽؿموعؾاغلماإلدارة،موحقهلامحقثمم.ذظؽماظعصر

ماذّق مادلدؼـةدت محتؿل ماظيت مواحلصقن ماظؾقرؼةممظؼالع ماظقاجفة معع بادلقازاة
ادلاء،ممظؾؿدؼـة،متؿؾعفاميفماحلؾؼةماظـاغقةماألحقاءماظلؽـقةمودورماظعؾادةموغقاصري

م ماألدقاق مثؿ ماظؿفارة مآغذاكممواحلرفماظؿؼؾقدؼة.وأغشطة مادلدؼـة بؾغتمعلاحة
ذؽؾتمممخلةمبقاباتمتعؾقػامأبراجمربصـة.م،مدبرتقماظلقراػؽؿارم61حقاظلم

مودؾؾماالتصالمععماظعاملماخلارجل ماظؾقاباتمادلـاصذ مادلدؼـةمم.ػذه محاجة أعام
م مبراسؿ ماعؿدت مجدؼدة، مسؿراغقة متقدعات مإدي  bourgeon de la)ادلرطزؼة

centralitéم ماظشؿالماظغربل،موسربمعدخؾمبابمس( ربمعدخؾمبابماظقادمباجتاه
مظصعق مغظرًا مادلدؼـة، مذرضل مجـقب ماألخرىسزون ماظؾقابات مسرب ماالعؿداد مممممبة

مبلؾبماظطؾقعةماظقسرةمظؾؿقضع.وم
م

م
الـواة األصؾقة دلدوـة اجلزائر، حماطة بؽتؾة بوزروعة اليت  ،الؼصبة "ادلدوـة الؼدمية"

 الطبقعي لؾؿدوـة وادلقـاء تشؽل عامل احلؿاوة
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 احلؼبة االدتعؿاروة وبداوة تغري بـقة مدوـة اجلزائر.1.2

ماظلؽان،موتلاوتمععبمةعؽؿظشقةماالحؿاللماظػرغلل،مملمتؽـمعدؼـةماجلزائرمس
مع مضلـطقـة مدؼـة ماظلؽانيف مإديمسدد مماظذيموصؾ متؿعدمم41حقاظل مومل أظػمغلؿة،

م) مأدقارػا مداخؾ مIntra-murosعلاحؿفا موم61( مادلمػؽؿارًا مسؾك متؿقصر ملاحاتال
ممألؼةمتقدعاتمجدؼدة.مةاظضرورؼ

قثمحم،2941بدأموجفمادلدؼـةمؼعرفمتغرياتمجذرؼةمبعدماالحؿاللماظػرغللمسامم
فّدم،متمسؾكمأغؼاضمعاوم.بابماظقادموبابمسزونواظؿفقؽةمظؽؾمعـمسؿؾقاتماهلدمممبدأت

م مسؿقعقة مداحٍة مبـاء مسؾقم،اظلػؾكمظؼصؾةبامّت مادلؾؽقةُأرؾؼ ماظلاحة وذؼتمم،فا
ماجلـقدمارطةمحاظطرقماظقادعةمظؿلعنيم مادللاطـمإلؼقاء آلظقاتماظعلؽرؼة،موبـاء

اظعؿراغلممقذجبدأتمبقاطريماظـؿم،اللماظعؼدماألولمعـماحؿاللمادلدؼـةخوأدرػؿ.م
مم.ظطابعماألصؾلمظؾؿدؼـةظـؿقذجماظعؿرانمواباظظفقرموبصػٍةمعغاؼرةممتاعًامماالدؿعؿاري
ماظؿعؿريماظيتماغطؾؼتملمتؽـم بؾمموصؼمزبططمتفقؽةمذاعؾموعدروس،مسؿؾقة

ماظظريف مبطابعفا مماظقزقػلممتقزت ماحؿقاجات مؼؾيب موسلؽرؼةمحاظذي ربقة
ماهلدمم.حؿاللظال مسؿؾقة مم،تقاصؾت مظؾابمحقث ماحملاذؼة ماألدقاق مبفدم بقذر

مو ماظلقر مػدم مومت ماظؾقرؼة، موحل مبابماظقاد مسزون، مطاصة م،2957األبقابمسام
موبـا ماء مسام ماظؾقرؼة مم،2971ظقاجفة ماجلزائر معقـاء ماظطرقموتقدعة مذؼ وعؿابعة

29:1م-2976اظقادعةمبنيم
م.2

ذرقماظـقاةماظؼدميةمبؾـاءمحلميفممظـؿقماظعؿراغلارباورمحػمزاألعرماظذيمدصعمب
(Isly) ؾـاءمحلمبابمشربمغقاةمادلدؼـةمبو،مبلمبـمعفقديرلماظعحبمادلعروفماظققم

عؾِّرمبالمذؽمسـمعدؼـةمؼم،فرمعالعحموجفمسؿراغلمجدؼددأتمتظباظقاد،موبذظؽم
م مػـا موعـ ماظـؿق، مررؼؼ ميف مأوربقة ماحلدؼثممبدؼـةمتؾدأ ماظعؿران مضصة مغظرغا يف

مم.اجلزائرماظعاصؿة
م

                                                                                                              
 .15.صم،دابؼمعرجع 2
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م
منوذج التعؿري االدتعؿاري خيػي  معامل الـواة الؼدمية  .جفة البحر والؼصبة السػؾىوا

 لؾؿدوـة خؾف الصورة

 لؼدمية إدي ادلدوـة احلدوثةمن ادلدوـة ا .2.2

ادلدؼـةماظؼدميةمبادلؼابؾمتػؼدمتدرجيقًامدورػاماظقزقػل،موأضقتمذبردمحلممبدأت
؟ممبدؼـةماجلزائرموظؽـمعؿكماغطؾؼماظػعؾماحلضريموسؿؾقةماظؿعؿريماظقادعم"اظؼصؾة"،

ؼدةمدظفقرمأحقاءمجبمماظقاضعمطانمجيبمعرورمغصػمضرنمعـماظزعـ،مظقؿضحمذؽؾفايف
م مأساظل ميف معقشؾلحادلدؼـة: مذMichelet)مل ماظشارعم( موػق معراد، مدؼدوش ارع

محاظقًا، مبادلدؼـة مماظرئقلل مبؾؼادؿم(Télemly)تقؾؿؾل مطرؼؿ موحلمامذارع ظققم،
دؼدة،موصؼممنطمةمطاعؿدادمدلرطزمادلدؼـةماجلاحلاّعمعصطػكمباذاموداحةمأولمعايمو

ماظعؿرانماألوروبل.
م
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 Style)مةممنطمععؿاريمجدؼدمحياطلماظـؿطماألغدظللماحلدؼثدادمتؾؽماظػرت

néo mauresqueبؾـاءمعؼرماظقالؼةماحلاظل،ماظربؼدمادلرطزي،موطاظةماظربقمواألروضةم(م
مؾدومأّنمػذهوؼماظراضقة،ماجلزائرؼةمبشارعمبـمعفقدي،مسالوةمسؾكمادلـازلماظػردؼة

م.ذاعؾةمظؾؿدؼـةمطؽؾمطةممنقخلاحملاطاةمضدمذؼتمررؼؼفاميفمشقابمتصقٍرمواضحم
مم مأّن ماجلزائر، معدؼـة مسـ ماظػرغلقني معـ مطؿب معـ مبعض ظػـقنيماؼشري

معـماحؿاللمادلدؼـة،مملمماللخوادلعؿارؼنيم مظؾؿؿققزمبنيمتضرٍن ؽـمظدؼفؿمأؼةمصؽرة
ماجلزائر ميف موغظريه مصرغلا ميف موادلـاخ معـمّمم،اظقدط مميّؽـفؿ ماخلطقطموما ضع

مم.3اظعرؼضةمظؿفقؽةموتـظقؿمادلدؼـة

                                                                                                              
3  Esquer, Gabriel, Alger et sa région, Paris, Arthaud,] s.d [, p.04. 
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موبؾغمحقاظلممقمنمقاصؾت ماظؼرنمم4غلؿةم291 111دؽانمعدؼـةماجلزائر غفاؼة
مأدىمإديمحاجةممم،م:2 ماظلؽـموادلراصؼ،معؿزاؼدةا حؾمادلشؽؾةمؼؼقممموطان ظؾـاء

مإغشاءممّتم.اظـاسميفمأصغرمعلاحةمممؽـةمـدؽانمأطربمسددمعإاظؿاظل:مادلـطؼمسؾكم
عة،مدارماظػالحة،مدارماظؾؾدؼةموشريػامعـمؼصرماحلؽقطمةـمادلؾاغلموادلراصؼماظعؿقعقعسددم
م.م2:61-2:31يفماظػرتةمبنيممادلؾاغل

يفمإرارمدقادةمبـاءماجملؿقساتمم،ماظعؼدماألخريمعـماظعفدماالدؿعؿارييفُأضقؿتم
ماظؽربى ماحملدودماظلؽـقة ماظدخؾ مذوي ممإلؼقاء ماظلؽـقة ماألحقاء معـ مممم(HLM)سدد

متداستمعـا مممـ ماظؼصؾة مدؽان مبعضفا مدؼارمم-زهلؿادؿؼؾؾ ماحملصقل، مدؼار طلحقاء
م)وادمضرؼشمحاظقًا( ماظؽافم،اظلعادة،معـاخمصرغلا وبنغشاءمػذهمم.ؼارماجلؿاسةدومدؼار

اورة،مظؿفؿعاتماحلضرؼةماجملاباظـلقجماجلدؼدممتُأحلؼم،اجملؿقساتماظلؽـقةماظؽربى
موجـقبًام،طاألبقارموبقظقشنيمشربًا منّقظقؽم،حلنيمداي،مادلدغقةموبؽرمعرادمراؼسمذرضًا

م.5""اجلزائرماظؽربىم:2:6اممسمجماجلدؼدمعاماصطؾحمسؾكمتلؿقؿفقػذاماظـل

   موضع ضقق تتـامى عؾىبـقة  .3

معواصؾتم ماجلزائر مواعؿداداتفادؼـة مػقمممنقػا مإضؾقٍؿ مودط مضقؼ، سؾكمعقضٍع
ماظقرـقة، مبنيماألضاظقؿ معلاحًة ممحقثماألصغر سؾكمذرؼطمداحؾلمتؿقضعمادلدؼـة

م،طقؾقعرتًا 41مؼؼدرمحبقاظلمعؿؼبقؾقعرتًا،موطم211 -86مبنيمرقظفمرتاوحضقؼ،مؼ
م.قصرمبنيماظلاحؾمواحلقاجزماجلؾؾقةـتوسؾكماظؾقرمادلدؼـةمتشرفم
ـّم مسؾكمادللؿقىماظقرينمألطـرمػقؽؾًةموأػؿقًةامادلقضعاجلزائرمتشؽؾممعدؼـةموظؽ

ـمأضؾمعـمصؿم،واظقزنماظلؽاغلمادلعؿربماظدوظةمواإلدارة،وػقاطؾممبؾـقؿفاماألدادقة
م3119غلؿةممعؾققنم4.3،م9::2مسامغلؿةمم3.6إديمم2:73ؾققنمغلؿةمساممعغصػم

متػققماخلؿلةمأضعافأ مم.6يمبزؼادة ماالضؿصاديمسالوةمسؾكومػذا حقثمم،وزغفا
عـماألغشطةماظصـاسقةماظقرـقة،مومتـؾمأغشطةمعقـاءمم%36األغشطةماظصـاسقةمممتـؾ

م معـ مأطـر مادلقـائقةم%51اجلزائر ماألغشطة مأؼضًامعـ ماظم،اظقرـقة مميـؾ ؼطبمطؿا
مواجل مواظاععل موادلؿعؾقؿل ممظؾؿؽقؼـماظعؾقامدارسادلعاػد مأغشطةمم%56حقاظل عـ

مم.اظؿعؾقؿماظعاظلمسؾكمادللؿقىماظقرين
                                                                                                              
4 Côte, M., L’Algérie. Espace et société, Paris, Masson/Armand Colin, 1996, p.147. 

5 W d’Alger  15. دؾؼمذطرهمص 
  .3119اظـؿائجماألوظقةمإلحصاءماظلؽانمواظلؽـ 6
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ماظقسرةمبلؾبو ماظطؾقشراصقة مواظّشػةم اظطؾقعة مجر موادِي معضاؼؼ )اظُشَعب،
مذ ماظؾؾقدي ماألرؾس ماظيتمتؿكّؾؾ موعرتػعاتماألخضرؼة معشؽؾةممرضًا(شربًا، تربز
موبادؿــاء ماظؾالد، مودط مإضؾقؿ معع مواظؿقاصؾ ماالغدعاج مادلؿقفةممصعقبة دفؾ

،مالمحيؿقيمزفريػامؾؿدؼـةاظـلقجماحلضريمظأصؾحمعؿداخاًلمععمماظذيم،اظؼرؼب
معـدبػػموحتقطمبفاممحؿكماآلن،مسؾكمدفقلمخصؾة،موالمبدائؾمسؿراغقةمػاعة

مجزءو،مفاضغقرات مومًاحتؿؾمععفا مبرشؿمذظؽم .عرطزؼؿفاثؼؾمعـموزغفا ؿؾؽممتو
ماظعاصؿةمعؽاغةمػاعةميفماظؾـقةماظعؿراغقةماحملؾقةمواظقرـقة،موعامعدؼـةم اجلزائر
متؾؼكمعـممؼقصره ودفقلماظلاحؾمعـمأراٍضمخصؾةمػلممبـابةممفؾمادلؿقفةدعا

م) ماظغّضة مطقتم)م(le ventre mouاظؾطـ معارك متعؾري محد ظيتمامM. côte)7سؾك
م ماظدوام مسؾك ماظغذاءذّؽؾت مػذ .االدرتاتقفلمخّزان ماخلوظؽـ ماألراضل صؾةمه

مبعد ماظعؿراغلماظؿعلػلمتؿعرضمؼقعًا مظالعؿداد خارجمربقطاتماظؿعؿريماظيتممؼقم
مظؾؿفق ماظؿقجقفل مادلكطط م)ؽحددػا مواظؿعؿري ماظؿػصقؾقةمم(PDAUة وادلكططات

ماألرض مذغؾ مزبططات ميف موادلؿؿـؾة مسـف مبعضمم(POS)مادلـؾـؼة متشري حقث
عـمم%31حقاظلم اظؿؼدؼراتمإديمأنمعامادؿفؾؽفماظؿعؿريمادلـظؿموشريمادلـظؿمؼصؾمإدي

ؼفددمععمماظذياألعرمم،ػؽؿارم246111ذبؿؾمدفؾمادلؿقفةماظذيمتؾؾغمعلاحؿفم
ماجلزائر ممبدؼـة ماحملقط ماظقحقد ماخلصب ماظظفري ماظزعـ متفدؼدمعرور موباظؿاظل ،

م ماظغذائل مظؾكطراألعـ ماالحؿقاجاتمسم،وتعرؼضف متلعني مصاتقرة مارتػاع مسؾك الوة
ممم.اظغذائقةمظؾلؽانمعـمجفةمأخرى

موذيااًل،مخبؾقففامبلعـموصػمعدؼـةماجلزائرممُءمميؾمادلرال متـؾضمدقرًا ّغفا
مبنرالظ وم(Baie d’Algerاخلالبم) سؾكمةمؾفّقاظمؿفمبقضعفاماظذيمؼـلابمتدرُّجًا
عـقالتفامعـمادلدنمذيااًلمبنيماألطـرممػق،مرمبامدًاامذّؽؾمعـفاموهلامعشفمّمماظؾقر،

محقلماظشرؼطماظلاحؾل،مم،ادلؿقدطقة متؾؿّػمطاأُلدقارة مسؿراغلمصرؼدممبرطزؼة عشفٍد
مخار مباظـؿق معرورًا ماظؼصؾة ماألودي ماظـقاة معـ مأدقارػا، مؼج محضريمؿشّؽأؼـ مغلقج ؾ

مم.جدؼد
قـاءمعة،مادللؿـدةمإديمطؿؾةمبقزرؼعم،اظعؿقؼةممتقضعمخؾقففامجعؾمعـمادلدؼـةإّنم

مجتاوزهمغظرًامظضقؼمعلاحؿف،ممّتدرسانمعاممعقضعمفظؽَّوحتؿقفماظرأسمادلؿؼدعة،مماػاّع
م ماجتاه مطؾ ميف ماظـؿق ماظعؿراغقةاظدؼـاعقمجراءظقؿطقر معّقزتم،ة ماظؼرنمماظيت ربع

                                                                                                              
7 Côte M.، 341-336.ص.ص دؾؼمذطره،معرجع.   
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مماألخري ماالدؿعؿارؼة، مأبدوعـماحلؼؾة مسؿراغقة متعرفمػقؽؾة ،مإضاصقةتمادلدؼـة
مم.ادؼةمجدؼدةدميقشراصقةمواضؿصوضغقراتم
اجلزءمإديمتشؾعمماظلؽاغقةموعؿطؾؾاتماظؿـؿقةماالضؿصادؼة،مػذهماظضغقراتمأدت

سؾكممواعؿدادػاماظعؿراغلم،واتلاعمغلقففاماحلضريمادلؿصؾم،ادلرطزيمعـمادلدؼـة
ماخلصؾة ماظزراسقة مادللاحات معـ ماظغاباتمم،جقارػا معـ ماخلضراء وادللاحات

ميفم ماظذيمدصعم،مضقاحقفاواألذفار ماظعؿراغقةاألعر ماظؿعدؼؾمم،اظلؾطة إديمإجراء
،متفدفماظلؾطةماظعؿقعقةمعـموراءمػذام8::2ساممماإلداريمحلدودموالؼةماجلزائر

ػؽؿارمم38111ظؿـؿؼؾمادللاحةمعـمماظؿعدؼؾ،مادؿقعابماالعؿدادماحلضريمظؾؿدؼـة،
8ػؽؿارمم1111:ـةمعلاحةمالمتؼؾمسـمؼؼغطلمغطاقمادلدحقثمم،ػؽؿارم91:33إديم

 

مغصػفامعـماألراضلماظػالحقة.أطـرمعـم

محتدوات العؿران مبدوـة اجلزائرم.4

مادلدؼـةم متشؾع ماألول، مأدادقان: محتّدؼان ماظققم ماظعاصؿة ماجلزائر معدؼـة تقاجف
مو ماظلؽاغل مواطؿظازفا ماظـاغلتـقسفا مأعا ماظعؿراغلمميفمؾقؿؿـّصماظقزقػل، االعؿداد

مظؽـوم.9ؿريمادلـؿشرموادلؾعـروخاصةماظؿعم(étalement urbain périphérique)اظضاحقيم
طقحدةمموالؼةماجلزائريفممأّنمغالحظم؟مباظـظرمإديمعمذرماظؽـاصةماظلؽاغقة،معاذامغؾقظ

ماحلاظقة ممبلاحؿفا محضرؼة ماظلؽاغقةممؼصؾم،ؽؿارػم91 33: ترابقة ماظؽـاصة عؿقدط
يفممغلؿة 311غلؿةميفمبريوت،مم261،معؼابؾم3116غلؿة/اهلؽؿارمساممم48اخلاممإديم

ميفمسّؿان.ممغلؿةم71يفمبغداد،ممغلؿةم73يفمبرذؾقغة،ممغلؿةم4:رة،ماظؼاػ
م محؿك متعو مادلرطزيممؼّؾإِن ماحلضريمباجلزء ماظـلقج ميف ماظلؽاغقة مباظؽـاصة األعر

ظؾؿدؼـة،موبادلؼارغةمععمبعضمغظرياتفاماظعربقةموادلؿقدطقة،مؼؾؼكماجلزءمادلرطزيمعـم
م مطـاصًة ماألضؾُّ ماجلزائر مم10غلؿة/اهلؽؿارم241عدؼـة مباظدارمم411عؼابؾ غلؿة/اهلؽؿار

م ماالضؿصادؼة ماظعاصؿة مظؾاظؾقضاء، مادلغربقة، ماظؼاػرةمبم344ؿؿؾؽة مػذهمم.دؼـة غلقق
صروقماظؽـاصات،موظـمّطدمأّنماظؿقّديمالمؼؽؿـمباظضرورةميفمتضّكؿمماألعـؾةمظؽلمغؾّقـ
عمادلؽّؾػمأوماطؿظازفاماظلؽاغل،مطؿامؼردميفماظقثائؼماظصادرةمسـماظؼطامعدؼـةماجلزائر

                                                                                                              
8 ANAT, Maîtrise et organisation de L’urbanisation dans l’aire métropolitaine d’Alger, 

1997, p. 05 
 .6::2اظؿفقؽةماظعؿراغقة،موزارةماظؿففقزمواظؿفقؽةماظعؿراغقة،مؾػاتع ،اجلزائرمشدًا 9

10 W d’Alger دؾؼمذطره.   
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باظؿفقؽةماظعؿراغقة،مبؾمؼؽؿـماظّؿقديميفماالعؿدادماظعشقائلمظؾؿعؿري،مغظرًامظعدممضدرةم
ميفمآظقاتممؿاساتاجل مادؿعؿالماجملالموضعػماظؿقؽؿ احملؾقةمسؾكمتلقريموسؼؾـة

مظلقءم مجاغؾًا،مإعا مجتاػؾمزبططاتماظؿعؿريمووضعفا مطـرية ميفمأحقاٍن اظـؿق،مورمبا
مادلـؿكؾنيماحملؾقني،ادؿقعابماظرتتقؾاتماظ مظضعػمطػاءة مغظرًا أومميتمتـصمسؾقفا

مطاتمععمعامجيريمحؼقؼةمسؾكماألرض.مطرمبامظؿعارضمتقجقفاتمادلك
مو محقاظل متلوي مصاألخرية ماظؼاػرة، معدؼـة معع مداخؾممؼنيعالم8بادلؼارغة غلؿة

ماهلقؽة)م1::2حلبماظصقرماجلقؼةمساممم²طؿ461ممبلاحةغلقففاماحلضريمادلؿصؾم
ما ماظعؿراغل(اظعاعة مظؾؿكطقط مأّنـععم،دلصرؼة ماجلزائرمكمذظؽ حلبمآظقةمم-معدؼـة

مالؼنيمغلؿة،مالبدمأنمتؿقصرمسؾكمعلاحةمتزؼدمسـعم8حؿكمتلويمومم-منقػاماحلاظقة
متؼعمضؿـمم،²طؿ2611 مصادلدؼـة ماظعاصؿة، ميفمعـطؼة مشريمعؿقصرة مادللاحة وعـؾمػذه

دقىماألرضمموف،مإذنمملمؼؿؾؼذباٍلمضّقؼموربصقرمبنيماظؾقرمواظقابلةمطؿامػقمععر
اظذيمؼػؼدمعلاحاتمماظيتمتشؽؾمزفريػاماخلصبماظقحقد،مدفؾمادلؿقفةم،اظزراسقة

مّ.ػؽؿارمدـقؼام2111ععؿربة،متصؾمإديمحقاظلم
م،أعاماظؿقديماظـاغلمصفقمعاماصطؾحمسؾكمتلؿقؿفمباظؿعؿريماظػقضقيمأومشريمادلـظؿ

م ماجملال متـظقؿ مإذؽاظقة متؽؿـ مواالدؿعوػـا مظؾؿلاحاتماحلضري ماألعـؾ ؿال
إديمسؿؾقاتماظؿدخؾممتقجقفماالغؿؾاهمإعؽاغقاتاظؾقـقة،موبقدماظلؾطةماظعؿقعقةم

ماظ ماظـلقج مسؾك مواظعؼالغقة موادلػقدةمعاظذطقة ماجملزؼة ماظـؿائج مظؿقؼقؼ ؿراغل،
م مذلغفا معـ ماالخاظيت مدعة ماحلضري مػذهمومؾؿدؼـة،ظضؿصاد معع باظؿقازي

معـمعراساة ماظشؿقظقةماألسؿالماظضرورؼة،مالبد ماظذيمم،اظـظرة ماظلقاق وحتدؼد
يفمإرارهمتـؿقمادلدؼـةمالدؿقعابماظلؽان،مواألغشطةمواخلدعاتموإسادةمتقزؼعم

مظؿقؼق ماحلضريمؼاظـشارات موربقطفا مادلدؼـة مبني مادلدؼـةمم،اظؿقازن بني
وغطاضفامادلرتوبقظل،مظؿفـقبمادلدؼـةماظؿعطؾماظقزقػلمععمعرورماظزعـ،مبػعؾم

مادلرطز مغظام م)ثؼؾ مsystème de centralitéؼة م( متقازنوباظؿاظل اظـظامممسدم
ماظعؿراغل.م

ماظؾؾدانظ مبعض ممتؽـت مأخرىمؼد مررؼؼم)عموحاوظت ميف مدائرة مأو ؿؼدعة
ماظـؿق ماألودي( وسؾكمدؾقؾمادلـال،ماظضاحقةمم،عـماظؿكػقػمعـمعرطزؼةمعدغفا

م متضؿ مغلؿةم9اظؾارؼلقة مم،عالؼني ماظؽؿؾة مادؿؼطابًام حلضرؼةاوػل األطـر
مـسمؼزؼدمضؾقاًلم،داخؾماألدقارمظؾلؽانموظألغشطة،مبقـؿامدؽانمعدؼـةمبارؼس
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معأنمميأم(11غلؿةملؾققغع مادلدؼـةمخارجمادلدؼـة مءاظشلم،وظقسمبداخؾفارطزؼة
حقثمتؿقّرـمعرطزؼؿفامبضاحقؿفا،مععمضؿانماحلدودمم،غػلفمباظـلؾةمدلدؼـةمظـدن

مادلدؼـؿني مظعالضة مم،اظضرورؼة معقادؼـ ميف ماظلؽـبضاحقؿقفؿا اظعؿؾ،م-سالضة
م.موزبؿؾػماظؼضاؼاماظيتمتؿعؾؼمحبرطةماألصرادمواظلؾعمواخلدعاتموذبؿقعماألغشطة

م مإضؾقؿفا،عوحتاول ميفمإرار ممنقػا متقجقف ماظؼاػرة مسؾكماألراضلمالمدؼـة دّقؿا
موم،اظصقراوؼة ميفمم،12ؾؿدؼـةاظشرضقةمظلػقحماظشربماظؼاػرة ماظؾقضاء وعدؼـةماظدار

ةماظؿكػقػماظـليبمعـمعرطزؼؿفا،مبنغشاءمعـارؼمأغشطةمإديمعرحؾم،ؿققلظررؼؼما
م.م13ثاغقؼةمحقلمادلرطزماظرئقللمظؾؿدؼـة

اظؿقديماظؽؾريماظذيمؼقاجفمعدؼـةماجلزائر،مؼؽؿـميفمعللظؿنيمرئقلقؿني:ممّنإ
ماحلضري ماجملاظل مواظـؿق ماظلؽاغل مبنيماظـؿق مادلقائؿة مطقػقة ميف متؿؿـّؾ م،األودي،

ماظيتمتؼػم ماحلدود مادلدؼـة،واظـاغقة، ماجملاظل،ممسـدػا ماظؿـظقؿ مبعؿؾقة واظؿقؽؿ
م.وإغؿاجماجملاالتماإلضؾقؿقةماظيتمتشّؽؾمإرارًامؼلؿقسبمػذاماظـؿق

 االمتداد احلضري بالضاحقةم.5

،مواألغشطةماظؿفارؼةمودطمادلدؼـةاظضاحقةمصائضماظلؽانمعـمبؾدؼاتمتلؿؼؾؾم
ععؿربةميفماظعدؼدمعـمغؿعشتميفماظعشرؼةماألخرية،موأصؾقتمتشغؾمعلاحاتمااظيتم

م،جلؿؾةموغصػماجلؿؾةاادلكازنموادللؿقدساتموجتارةممتؿؿـؾميفبؾدؼاتماظضاحقة،م
مابراػقؿم مبنيمداظل ماظرابط مواظطرؼؼ مباظؼؾة ماجلؿقؾ موادلـظر ماظؾقضاء مباظدار طاحلؿقز

م ماظضاحقة. مبؾدؼات مأحقاء معـ موشريػا ماظغربقة مباظضاحقة مواظشراضة مػـا حمضؼّؿعـ
ّقؿاماظضاحقةمدال األراضلماحملقطةمباظعاصؿة،ماظؿعؿريمسؾكعدىمتضّكؿمزاػرةم

مبني ماظقاضعة ماظغربقة، مواجلـقبقة معـمماظغربقة موطٍؾ ماجلزائر موالؼة مممحدود
دلؽانمادلػّضؾمالجؿذابماواظؾؾقدة،محقثمأصؾقتمػذهماألراضلممةوالؼيِتمتقؾاز

جفة،معـمماظلؽان،مظقسمبلؾبمصعاظقؿفاماظقزقػقة،مبؾمظؿّقصرػامسؾكماألراضل

                                                                                                              
11 Vincent, Fouchier, Les densités urbaines et le développement durable. Le cas de l’Île-

de-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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ظؾؿققطمعـمجفٍةمماظقةمعـماألغشطةماظصـاسقةموادلؾقثةخ وباسؿؾارػامأعاطـمإضاعة
مم.أخرى

م مظؼد معؿقدط مغبؾغ ماظضاحقة ممنق مماظؽؿؾةبم%6346لؾة مظؾؿدؼـة نيمباحلضرؼة
مو9::2:98-2 مبب، مضقادقة مأرضاعًا ماظـؿق مععدالت مؾغت ماظضاحقةمؾعض بؾدؼات

بلوالدم %9باظشراضة،مم%:اوظة،مباظلقم%22باظعاذقر،مم%23مباظدرارؼة، 25394%
ماظغربل ماجلزء ماظغربلمصاؼتميف ممواجلـقب ماظعاصؿة، ماظؾقضاءم%25عـ م،باظدار

مم%:2433 ماظؾقري، ماظعاصؿةمم%24باظربج معـ ماظشرضل مباجلزء مضلـطقـة جبلر
(armature urbaine2000م ممؼدصع(. مدؽاغودط معـ مجبزء ماجلزائر سبقممفعدؼـة

م.ماظؽربىدلدنمظؽؾماطؿامػقماحلالمباظـلؾةمم،اظضاحقة
مو ماظػائض مػذا مظؽـ ماظضاحقة، مسبق مادلؿفف ماألراضلماظلؽاغل تلؿؼؾؾف

ماالعؿدادممظؽـمأظقسمعـمذلنم،لفؾمادلؿقفةمواظلفقلماظلاحؾقةبماخلصؾة ػذا
ماظزعـموباظ مبفا،مغؼؾمملرسةاظضاحقيمومبرور ماألاظيتمؼـؿشر األجزاءمعـمزعة

بلرراصفا؟مأالمؼمديمإديمعزؼدمعـمعـمادلدؼـةمإديمضقاحقفاماجملاورةمومادلرطزؼة
سؾكمعصدرؼـمػاعنيمعـمادلصادرماظطؾقعقةماظـادرة،ماألراضلموادلاءمعامماظؿـاصس

مبنيماحؿقاجاتماظؿعؿريمعـمجفةمواحؿقاجاتماظػالحةمعـمجفٍةمأخرى؟م

 اخلالصة

معـممنقمتؾدو ماحلد مإديممنطمودرسةممصرضقة مباظـظر اظعاصؿة،مشريمواضعقة،
ماظلائ ماظؿعؿري مسؿؾقاتموترية موتؿفاوز ماظـؿق ميف مآخذٌة مصادلدؼـة مممممممممممد،

ماظؿعؿريمماظيتمادللاحاتماظؿعؿري مأدوات موتضّؿـؿفا ماظعؿقعقة ماظلؾطة وضعؿفا
(instruments d’urbanismeم.)مومم،إذن مبدؼـةمؿعؿريمظااظـؿطمعـمدلقاجفةمػذا

دلؿقدطل،مؽاغةمػاّعةمباظػضاءؼـمادلغاربلمواعأنمحتؿؾمم،ماظيتمؼرادمهلااجلزائر
ماظػرضقةمادلـؾكمتؽؿـ ميفمإسادةماظـظرمبطرقموأداظقبمتـظقؿفامأدادامغرىمأّن

م مواظقرين، ماإلضؾقؿل ماإلرارؼـ ميف ماظـؿق موتقجقف مإديمموتلقريػا، مؼمدي ما
مجزء موتقجقف مادلرطزؼة مغظام مووزائػفامترتقب مأغشطؿفا مأضطابمم،عـ سبق

مصؿل.مقظلماظعابتـؿقةمحضرؼة،مجيريمتـظقؿفامباجملالمادلرتو
م ماظـظرة مػذه متلؾؼ مأن ممبؽان ماظضرورة موحتدؼدضوعـ متااخلقارمؾط

معـمو مأنمسبد مهلا، مغرؼد موعاذا ماظعاصؿة معـ مغرؼد معاذا اظؿقجفاتمعـممنط:
وصؼممةبقظقادلرتوأنمتـؿقميفمإرارمعـطؼؿفامم؟ػؽذامبصػةمتؾؼائقةمأنمتـؿق؟ممنقػا
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سـدعامؼؿعؾؼماألعرممعللظٌةميفمشاؼةماألػؿقة،مإضؾقؿقة؟مصؿقدؼدماخلقاراتمغظرٍة
المميؽـممذهمادلللظةصفم،بلسؿالماظؿطقؼرمواظؿـظقؿماجملاظلمواظؿلقريماحلضري
م ماظؼضاؼا معـ مواحدة مباسؿؾارػا مخصكصؿفا، اظيتمتشؽؾمماإلدرتاتقفقةتصقر

متؼعمسؾكمساتؼمعللظةمػلمإذنم،اسدةمظؾؿـؿقةماظيتمتؿؽػؾمبفامدؾطةماظدوظةض
موصال ماخؿصاصاتفا موعـ ماظعؿقعقة مععمم،حقاتفااظلؾطة ماظؿشاور مإجراء بعد

وػـامتلتلمضرورةمحتدؼثمادلكططماظؿقجقفلمم.زبؿؾػمعؿعاعؾلمسؿؾقةماظؿعؿري
م)مةظؾؿفـؽ مؼؼربمPDAUواظؿعؿري معا مبف مواظعؿؾ مصدوره مسؾك معضك ماظذي )
مماظعؼدؼـ ماظزعـ، معـ ممُتحبقث ماظؿقدؼثذػميفماالسؿؾاربخذ اظؿققالتمم،ا

م ماظدميقشراصقة مواحلؼائؼ موااالجؿؿاسقة ماجلدؼدة، ماالضؿصادؼة ومنطمدلؿغريات
م.أصرادماجملؿؿعماحلقاةماجلدؼدمظدىماظلؽانموتـقعمأذواق

ماالجؿؿاسل مادللؿقى مسؾك مواظؿققالت ماظؿغريات معقاجفة مأن اظـؼايف،م-طؿا
موتؽّق ماجملؿؿع مإدعاج معللظة مادلؿغرياتتطرح معع مباظشغؾمم،ػف مؼؿعؾؼ صقؿا

اجملاظقةماظيتمتلاؼرمحتقالتمموسالضاتماظعؿؾماجلدؼدة،موطذظؽمتؾينماظلقادة
م مضكؿةبـقة ممومحضرؼة مسبق ماظيتمتؿفف مصادلدن ماظعقدلة، مزعـ ميف ادلرتوبقظقة

مادللؿقى ماظلؾعمواخلدعاتم،تمديماظقزائػمساظقة موتلقؼؼ م،يفمعقدانمجتارة
مأطرب.ممإصادةبدونمذؽمحتؼؼمم،وتطقؼرمعـظقعؿفاماحلضرؼة

مأ مذؽ ممّنال مو ماجلارؼة ماألوضاع مػذه ماظعـؾ متصقراتمدرؼعة متدخؾ ؿققل،
مادلرتوبقلمواظؽؿؾمجدؼدةموعػاػقؿمسؿراغقة ،مذباظقةمووزقػقةمجدؼدةمإديمعػفقم

مضرورماحلضرؼة معـ مذظؽ مسـ مؼرتتب موعا ماظؿققالتماظؽؾرية، مػذه مأخذ ة
مادلدؼـة معلريي مررف معـ ماالسؿؾار مبعني مأدواتمماظلرؼعة مبؿطقؼر مؼؿعؾؼ صقؿا
مواأل ماظػقـة مبني موحتدؼـفا موجتدؼدػا مظؾدؼـاعاظؿعؿري مظؿلؿفقب ةمقخرى،

مظؾؿدؼـة،م مااظعؿراغقة مومظؿققالتماالجؿؿاسقةماحملؾقةو ممعـفا ويفمػذاماظدوظقة.
م مادلقدان مؼؼقل مطالصال مأمم(Paul Claval)بقل مطاغت مساصؿة مطؾرية، م"عدؼـة :

مإّنعرتوبقاًلمبادلعـكمادلعاصرمظؾؽؾؿة،مالمدبؿصرميفمجقاغؾفاماظقزقػقةمصقلب،مبؾم
م مذفرتفا معـ ممطذظؽمؼعقدجزءًا ماظرعزي ماظؾعد ػذامم.14اظـؼايف"مؾعداظموخاصةإدي

متع مجيد ماظقاضع، ميف ماظؽربىاظطرح مادلدن ميف مابريه ماظيت مممقزاتفامإ، مجاغب دي

                                                                                                              
14 Claval, Paul et Sanguin, André Louis, Métropolisation et politique, Paris, L’Harmattan, 

1998, pp.37-51. 
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ظعؾتمدورًامطؾريًاميفمم،اظقزقػقةمذاتماظؾعدماظدوظل،مصننمرعقزػاموععادلفاماظـؼاصقة
م.سماألعقالورؤوماتعؿعددةماجلـلقطربؼاتماظشرطاتمعـممجذبمرجالماألسؿال
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م6::2 م، ماظعؿراغقة، ماجملؿؿعات موإدارة ماإلدؽان ظؾؿكطقطمماظعاعةمةؽاهلقوزارة
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