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ف   عرب  ،الت  لة  مج 
ل
ا ها  ب 

هاا هداف 
الات   :ومج 

و الحضري  مجلة التخطيط العمراني و المجالي ، مجلة فصلية دولية محكمة متخصصة في علوم التخطيط العمراني            
واإلقليمي و تخطيط المدن، وكل ما له عالقة بالبعد التخطيطي باالعتماد على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ، كما تهتم المجلة 

طيط الحضري مثل النقل والمنشات القاعدية ، تخطيط المرافق وحماية األنسجة العمرانية وموقع بتطبيق الهندسة المدنية على جوانب التخ
نمية المحلية وتأهيلها ،الهندسة المعمارية والت التراث ،تخطيط المناطق السياحية والمدن الجديدة ، تحسين المناطق الحضرية وإعادة تنميتها

راضي ، المرافق ، ددارة البنية التحتية ، تشريعات البناء والتعمير ، تخطيط النقل   البيئة ، االعتبارات الجمالية ، تخطيط استخدام األ
 .المجاليوالتخطيط 

و تهدف هذه المجلة دلى توفير منصة للباحثين العرب والدوليين ، وخاصة أولئك الذين يعملون في العالم العربي ، لنشر البحوث المتعلقة 
ات السريعة التي تؤثر على البيئة المبنية والقضايا المتعلقة ببرامج التخطيط واستدامة هذه التطورات وآثارها بالمسائل المتعلقة بالتغير 

االجتماعية واالقتصادية والمادية ،كما تهدف أيضا بشكل خاص دلى فهم الدوافع وتوضيح التحديات والعوائق التي تواجهها المجاالت 
لنسبة للدراسة والبحث وجمع البيانات ووضع خطط للتنمية واستدامة هذه المجتمعات وفق مخططات الحضرية ، مما يشكل تحديات كبيرة با

 .عمرانية ومعمارية تراعي خصوصيات المجال وهوية المجتمع

ر ش  روط و ق واعد الن   :ش 

ية و المعلومات الجغرافالمجلة متفتحة على جميع البحوث في مجاالت التخطيط العمراني و المجالي، و كذا الهندسة المعمارية ونظم 
 .التركية، األلمانية،اإليطالية و اإلسبانية البيئية، المؤلفة باللغات العربية ، االنجليزية ، الفرنسية، 
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 .دلتزام الموضوعية واحترام حقوق الملكية الفكرية واألمانة العلمية، ونبذ أي سلوك من شأنه اإلساءة دلى البحث العلمي

 .على درجة علمية، و يرفق مشروع مقاله ببيان سيرته الذاتيةأن يكون الباحث حاصال 

 .يعّبر المقال عن رأي صاحبه الذي يتحمل المسؤولية عنه، و ال يعبر عن رأي المجلة

 .أن يكون مشروع المقال أصيال و جديدا لم ينشر سابقا

ة في مجلة أخرى مستقبال قبل أن يحصل على موافقأن يكون المقال غير مقدم للنشر في مجلة أخرى، مع التزامه بعدم تقديمه للنشر 
 .مسبقة من المجلة بذلك

 ضرورة ادراج العنوان و كذلك الكلمات المفتاحية باللغة اإلنجليزية.

ة و ييزّود المقال بملخصين أولهما بلغة المقال و الثاني باللغة اإلنجليزية، أما دذا كان المقال باللغة اإلنجليزية ،يدرج ملخص باإلنجليز 
 .اآلخر بالعربية و ذلك في حدود صفحة واحدة

 باللغة اإلنجليزية في آخر المقال. ( références)ضرورة ددراج المراجع  

 Traditional  نوع الخط بالعربية )  Microsoft Word ترسل مادة النشر في شكل ملف مرفق عبر البريد االلكتروني مكتوب ببرنامج
Arabic  بالنسبة للهوامش، أما اللغة األجنبية فنوع الخط 51متن و بالنسبة لل 51مقاسه Times New Roman  بالنسبة  51مقاسه
 .(بالنسبة للهوامش 55للمتن و 

 .بما فيها المصادر و المراجع  ( A4 )صفحة من النوع العادي 22يراعى في حجم المقال كحد أقصى 

 .5.51التباعد بين األسطر سم بالنسبة لكل الجوانب،  2.22بالنسبة لهوامش الصفحة 

توضع اإلحاالت و المراجع و المصادر ) الهوامش ( في أخر المقال أوتوماتيكيا و ترقم بالتسلسل حسب ظهورها في المتن )دستعمال 
 .( APAطريقة 

 .ر المقالك للسماح بنشعلى الباحث دجراء كافة التعديالت المطلوبة من الهيئة العلمية أو من هيئة الخبراء أو من فريق التحرير و ذل

 .يلغى المشروع في حال عدم رد الباحث في اآلجال المحددة من تاريخ آخر مراسلة الكترونية له من المجلة

 .الحق في تأجيل نشره دلى عدد الحق عند الضرورة ولفريق التحريرال تنشر المجلة دال المقال الذي تكتمل فيه جميع الشروط 

 .المجلة ال ترد سواء نشرت أم لم تنشرالمقاالت التي ترسل دلى 

مجلة و معتمدة من المجلة تفيد قبول بحثه للنشر بال وكذا شهادةيمنح للباحث الذي تم نشر مقاله في المجلة نسخة دلكترونية من العدد، 
 .تاريخ النشر و العدد الذي نشر به

 .الفكريةتخلي هيئة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية 
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 jutp@democraticac.deيجب أن يرسل البحث عن طريق البريد اإللكتروني التالي –

 

The Journal of Urban and Territorial Planning is a quarterly, international peer reviewed 
journal. It publishes high quality and original unpublished research articles that deal with studies and 
researches in the fields of Urban and Territorial Planning.  
The JUTP is issued regularly: quarterly edited by the Democratic Arabic Centre for Strategy, 
Political and Economic Studies of Berlin-Germany, and has a worldwide, actively involved scientific 
committee, that oversees its evolutive edition, given that it encompasses a wide range of 
international academicians coming from many countries. 
The JUTP is based on a code of ethics in relation with its editing conditions, and to an 
internal list of reviews’ arranging, knowing that the selection of the articles that would be published in 
every issue, depends on the formal and objective specifications of the international journals. 
All the research content of JUTP is freely available online, and there is no charge to 
researchers who access online, read, download, print, copy or cite parts of the published articles, as 

erence system, and long as they mention the references in conformity with the international ref
BOAI definition of open accessaccordance with the  

chief and Scientific Committee President:-in-Editor 
Dr. Sid Ahmad Soufiane - University of Baji Mokhtar-Annaba-Algeria 

 
Goals and fields of the JUTP: 

The Journal of Urban and Territorial Planning is specialised in Urban, provincial, and territorial 
planning, and every area that deals with the aspects of planning, civil engineering, technologies of 
geographical systems, such as transport and the infrastructure, in addition to the protection of urban 
and heritage sites, touristic areas and new cities, without forgetting the improvement of urban areas 
and their rehabilitation, the architecture and the local development, the aesthetic considerations, the 
planning of the use of lands, the utilities, the infrastructure management, the legislation of the building 
and the reconstruction, the planning of the transport, the environment and the spatial planning. 

The aim of the Journal of Urban and Territorial Planning is to provide a platform for Arab and 
international researchers, especially those working in the Arab world, to disseminate research on issues 
related to rapid changes affecting the built environment. Issues such as those related to the planning 
programs and the sustainability of these developments and their social, economic and physical impacts; 
make the obstacles that the urban areas face, pose great challenges for studies and research. In 
addition, JUTP facilitates every data collection and development plans, aiming to guaranty the 
sustainability of the communities according to the constructive and architectural plans, that take into 
consideration the specificities of the field and the identity of the society. 
Terms and Conditions of Publication: 

mailto:jutp@democraticac.de
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1- The journal is open to all research in the fields of urban planning and space, as well as the information 
systems of architecture,geography and environment, that are written in Arabic, English, French, Turkish, 
German, Italian and Spanish. 

2- Every research candidate should Commit to objectivity in his researchand respect the rights of 
intellectual property and scientific honesty, and most of all renunciate any conduct that would prejudice 
his scientific research. 

3- The researcher must have at least a master's degree or be subscribed on a Philosophy Doctorate or 
having a PhD graduation. 

4- The article expresses the opinion of its own authorwho has the full responsibility about it and does 
never express the opinion of the JUTP. 

5- Every submitted article should be original, unpublished, and not under consideration by another journal, 
neither home nor aboard, before getting a prior agreement from the scientific and editorial team of the 
JUTP. 

6- The submitted article should never be a part of a master’s dissertation or a PhD thesis, or a part of a 
yet published research /article/book… 

7- The articles are printed in black and white 
8- Two abstracts in two languages (one of which should be Arabic, and the other in the language of the 

article) should be attached to the article, length of which should not exceed one page for every abstract 
9- The publication material should be written in Microsoft Word formatwith the Traditional Arabic font, and 

having as size 15 for the body and 13 for the margins,whereas for articles written in Latin characters 
(which language is either French or English or German ...) the font should beTimes New Romanwith 
a size of 13 for the body and 11 for the footnotes and citations). 

10- The whole material of a research should be between 15min and 20max pages of A4 format 
(references and annexes included). 

11- Margins should be 2 cm from the four borders of every page of the article. 
12- Assignments, notes and references should be automatically added at the end of the articles 

(endnotes, references list, annexes), being numbered sequentially as they appear in the text. 
13- Once a reviewing report received, every researcher should agree and apply all the necessary 

modifications that are required by the scientific committee members or the editorial team of the journal 
JUTP. 

14- The research project shall be automatically cancelled if the researcher does not respond within 
one month of the date of the last electronic communication between him and the editorial team. 

15- The JUTP shall publish only the article in which all the conditions are fulfilled, and the editorial 
team has the right to postpone its publication to a later number when necessary. 

16- The sent research projects to the JUTP,are never referred back to the researchers, whether 
published or not. 

17- The researcher, whose article is published in the JUTP journal, is given an electronic copy of 
the issue, as well as an approved certificate from the editorial team of the journal, stating that his 
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research is accepted for publication and mentioning the date of publication and the Volume/Issue of 
the JUTP. 

18- The editorial board of the JUTP disclaims any infringement of intellectual property rights. 
19- The publication material should be sent as an attached file to the e-mail of the journal: 

jutp@democraticac.de, 
 :األمانة

 د. اسماء قواسمية
 باسكال جانين د.

 هاني بالل-الباحث هاني تورغي  :واإلخراج الفنيالتنفيذ 
Journal indexing 
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 اهلجرة والتمدين وإشكالية التهيئة مبناطق الفالحة العصرية ابملغرب

 حالة املراكز احلضرية الناشئة مبنطقة اتدال

Migration, urbanization and planning issues in modern agricultural 

areas in Morocco: Case of emerging urban centers in the TADLA 

region 

 سومية سويعد ,جناة أكحل   ,عبد الغين الدابغي ,يوسف ايتخدجو 

 رباملغ –مالل  بين-اإلنسانيةكلية اآلداب و العلوم   –ابحثني يف اجلغرافيا: جامعة السلطان موالي سليمان 

 امللخص: 

يت عرفتها هذه الدينامية االقتصادية التبحث هذه الدراسة يف جوانب من أتثري تيارات اهلجرة الوافدة على منطقة اتدال، ف

من إعداد هيدروغرايف عصري، أدت إىل خلق مناصب للشغل، وبفعل هذه التحوالت أصبحت املنطقة،  وما رافقهااملنطقة، 

 كنتيجة و مند ذلك احلني إىل اآلن، جماال جاذاب ألفواج من املهاجرين الباحثني عن عمل و الراغبني يف حتسني ظروف عيشهم. 

يف املراكز  ةالسريع، خاصا متعددة منها: التوسع العمراين هلذا التوافد، فإن انعكاسات اهلجرة على املنطقة اختذت أبعاد

 اقتصادية عميقة. -احلضرية الناشئة داخل القطاع املسقي، مما جعلها تعرف دينامية خاصة و حتوالت سوسيو

 : اهلجرة، التمدين، التنمية،املركز احلضري الناشئ، منطقة اتدال، املغرب الكلمات املفاتيح

Abstract : 

This study examines aspects of the impact of immigration flows on TADLA 

regions. The economic dynamism that this region has witnessed and the modern 

hydrographic preparation that has accompanied it have enabled the creation of 

jobs. As a result of these transformations, the region has since then until now 

become a magnet for groups of immigrants looking for work and wishing to 

improve their living conditions. Due to this influx, the repercussions of 

migration on the region have taken on multiple dimensions including: rapid 

urbanization, especially in emerging urban centers in the irrigated sector; which 
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has given rise to a particular dynamic and profound socio-economic 

transformations. 

Keywords: migration, urbanization, planning, Tadla region, Morocco 

 

  أوال: املقدمة: 

افرزت التحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت عرفها املغرب مند الفرتة االستعمارية دينامية هجرية غري مسبوقة ترتب 

عنها منو سريع للساكنة احلضرية. وتعترب منطقة اتدال واحدة من أهم املناطق املغربية اليت استقبلت تيارات هجرية داخلية 

ات حضرية خمتلفة األحجام. فإذا كانت منطقة اتدال إىل حدود بداية القرن العشرين جماال قرواي صرفا، رافقها تناسل جتمع

فمع دخول املعمر ومباشرته لعمليات اإلعداد الزراعي، بدأت املنطقة تعرف حتوالت جمالية جتلت أساسا يف حتوالت 

ليها على شكل مراكز قروية استطاعت أن جتذب إ دميوغرافية شكلت كثافات سكانية مالت حنو التمركز يف نقط معينة

بعض األنشطة اخلدماتية واإلدارية قوت دورها يف التأطري اجملايل، واليت ارتقت إىل مراكز حضرية تتميز بدينامية حضرية  

رتة فكبرية سواء تعلق األمر بتزايدها السكاين، أو أنشطتها و توسعها اجملايل، و تعززت ديناميتها و أدوارها خالل 

 اإلستقالل .

أحدثت  1واجلدير ابلذكر أن هذه الدينامية حتكمت فيها عوامل عدة: فالتحوالت العقارية  املرافقة للتدخل االستعماري

خلال يف توازن اجملال الريفي التادلوي، وكانت من أهم مظاهره ختلي الكثري من األسر عن ارتباطها ابألرض...لتغذي 

                                                             

راجع الفردية لألرض مقابل تأفرز استحواذ المعمر على أجود األراضي و أقربها إلى مياه السقي تنظيما عقاريا جديدا، ارتكز أساسا على الملكية  -1 

من مجموع األراضي الفالحية بالسهل، و هكذا فإن النظام العقاري قبل نهاية  %02.21الملكية الجماعية التي لم تعد تشكل مع نهاية الحماية سوى 

جزء، الخاص نشط بفعالية في هذا المرحلة االستعمار بالقطاع المسقي و المنتظر سقيه لحقته تحوالت أكثر قوة بقطاع بني موسى، ألن االستعمار 

رين، مما مفملكية المعمر ممتدة في هذا األخير مقارنة بقطاع بني عمير، و يعزى ذلك إلى إمكانياته الطبيعية التي كانت عامل جذب الستثمارات المع

قطاع نسبيا لالستحواذ العقاري االستعماري بمكن بعضهم، و كذلك بعض األعيان المحليين من تشكيل ملكيات شاسعة. وعلى عكس ذلك، نلمس امتدادا 

للسقي  ةبني عمير، نظرا لكون التربة أقل جودة، من جهة، وصعوبة اقتناء األراضي بفعل معارضة السكان و بعض قوانين المنع، وقلة األراضي القابل

لمساحة في قطاع بني موسى. وقد تكون هذا الرصيد من جهة أخرى. أما بالنسبة للملك المغربي فهو مهم في كال القطاعين، مع هيمنته من حيت ا

الشيوخ والمقدمين واألعيان، عن طريق االقتناء المباشر، أو باستعمال نفوذها السياسي و ة أساسا المكونة من القواد والعقاري لدى النخبة المغربي

 االجتماعي الذي كانت تحميه سلطات الحماية دفاعا عن مصالحها.

من الفالحين بقطاعي بني عمير و بني موسى تقل ملكياتهم عن  %81.6ارية لتادال قبل سادتها الملكيات الزراعية الصغيرة، فحوالي كما أن البنية العق

هـكتار، و رغم أنهم يشكلون فئة عريضة من المالكين إال أنهم ال يتحكمون سوى في مساحة صغيرة من األراضي الفالحية و التي ال تتجاوز  5
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 D. NOIN) خمتلف املراكز احلضرية، و اجته أغلبها حنو املراكز احلضرية الناشئة ابلسهلبذلك موجات اهلجرة حنو 

خصوصا وأن هذه املراكز عرفت ظهور بعض األنشطة اجلديدة املرافقة للنمط الزراعي اجلديد كاستقرار   . (1965.62,

 يف ادلوي، و قد ساهم ذلك إىل حد كبريبعض الوحدات الصناعية ملعاجلة املواد املصنعة الدخيلة على منط اإلنتاج الت

تقوية فرص التشغيل ابملراكز معززة بذلك قوة استقطاهبا، بل أكثر من ذلك ميكن اعتبار توطني هذه الوحدات األصل يف 

 نشأة و توسع بعض املراكز.

رية الوافدة عليها من ملوجات اهلجوتتميز املراكز احلضرية الناشئة مبنطقة اتدال االن بدينامية دميوغرافية متسارعة مردها اىل ا

األرايف املتأزمة، فقدرة هذه املراكز على استقطاب املهاجرين لعب دورا أساسيا يف توافد املهاجرين خصوصا خالل 

 العشرين سنة األخرية مما انعكس على تعمريها وهتيئتها.

 اإلطار النظري وحتديد املفاهيم:  -0

اخلارجية ( إشكالية معقدة قدمية و انية يف نفس الوقت، أاثرت نقاشا مستفيضا تعد إشكالية اهلجرة )الداخلية و 

لدى الباحثني من فروع معرفية متعددة،  فمن وجهة نظر سوسيولوجية جند بعض الدراسات اليت تناولت املوضوع ابملغرب  

تتخذ من مدرسة  (، و1122و  1122(، ودراسيت )عبد الرمحان املالكي 2991كدراسة  )القصري عبد القادر 

شيكاكو خلفية نظرية هلا من خالل استعمال بناء مفاهيمي يسمح بتشخيص العوامل املتحكمة يف حركات اهلجرة  

 كمسألة االندماج، والعالقة بني الثقافة واجملال )التحضر(، واالستخالف، واالستيعاب، واملواطنة، والتكيف، واهلوية ...

(، اليت تناولت موضوع اهلجرة الداخلية يف حوض A.MIFTAH,2018حثة )و من وجهة نظر اقتصادية تؤكد البا

ة البحر األبيض املتوسط، على اعتبار العوامل االقتصادية والدميوغرافية والتارخيية واجلغرافية والسياسية هي العناصر التفسريي

العام للتحول البنيوي  ة ترتبط ابلسياقيف حوض البحر األبيض املتوسط، فظاهرة اهلجر  التقليدية لتدفقات اهلجرة الداخلية

                                                             
هكتارات ال يشكلون، على سبيل  01وع المساحة. و على النقيض من ذلك، نجد ان كبار المالكين الذين تتجاوز مساحة ملكياتهم من مجم 21.2%

 مجموع المساحة.¼ في قطاع بني عمير و يستحوذون على  %9.4المثال، سوى 
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االجتماعي والدميوغرايف الذي حدث يف البلدان املعنية، و اعتربت أن االقتصاد القروي له دور حاسم يف وثرية هذا التحول 

 سواء يف بلدان مشال حوض البحر األبيض املتوسط املتقدمة أو جنوبه املتخلف.

 لت موضوع، فيمكن تقسيمها اىل صنفني:اما بعض الدراسات اجلغرافية اليت تناو 

 الصنف األول( دراسات تناولت اهلجرة القروية والتمدين بشكل مباشر، ومن بينها دراسة :R. Escallier,1980 )

الذي تطرق ملوضوع اجملاالت احلضرية وتيارات اهلجرة، حالة القطب االقتصادي املغريب، الدار البيضاء، واعترب الدار 

النهائية هلجرة السكان من األرايف حنو املدن، وخلص اىل أن املناطق تغذي تدفقات املهاجرين الذين  البيضاء احملطة

يستفذون من شبكة من العالقات واملساعدات املتبادلة. ويف املقابل أدى حتديث مناطق السهول األطلنطية اىل تفكك 

ري. ن غري الالئق واحللقة الضعيفة لالقتصاد احلضالعالقات االجتماعية وبروز بروليتاراي عمالية تغذي أحياء السك

(، وقد تطرق الباحث ملوضوع اهلجرة الريفية الداخلية، وأساسا هجرة الفقر، واعتربها شكال من 2992و)موسى كرزازي 

ة ر أشكال اهلجرة االضطرارية كما هو حال اهلجرة الوافدة على مدينة متارة وما جنم عنها من عواقب. وخلص اىل أن اهلج

الريفية حنو املدن الصغرية واملتوسطة والكبرية وضواحيها بدافع البحت عن عمل ابلدرجة األوىل وأن خلق أنشطة اقتصادية 

ابألرايف من شأنه أن يثبت وجيذب الساكنة. كما اعترب أن مومسية النشاط الفالحي والتخلي عن اليد العاملة التقليدية 

املغربية وتصدير أزماهتا إىل املدن. ويقرتح الباحث استثمار املقاولني داخل املراكز  غري املؤهلة من شأنه إفراغ األرايف

وخلق أنشطة اقتصادية هبا من  2991احلضرية وشبه احلضرية اليت مت انشاؤها داخل االرايف مند التقسيم االداري لسنة 

دراسة أخرى جند نفس الباحث أجل إنعاش الشغل وهتيئ اجملال الريفي ليهيكل على شكل ساكنة املدن. ويف 

(M.KARZAZI,2000قد تطرق ملوضوع اهلجرة الريفية وأثرها االجتماعي واالقتصادي يف املغرب )  من خالل

حالة املغرب الشرقي والغرب ومتارة، و قد توصل الباحث اىل أن األرايف املغربية تبقى خزاان مهما للمهاجرين بسبب 

 ف وغياب بديل اقتصادي واجتماعي ، و تبقى اجملاالت احلضرية الصغرية واملتوسطةوغياب سياسة تنموية لألراي اجلفاف

مناطق االستقبال املفضلة لغالبية املهاجرين القرويني، و تظل التيارات احلديثة للهجرة تتجه حنو اجلهة الوسطى وجهة 

ة احلضريني واختالف انعكاسات اهلجر  الشمال الغريب، وهتم الذكور اكثر من اإلانث. مما أدى اىل تزايد نسبة السكان

( فقد أاثر موضوع ااثر اهلجرة على التوسع العمراين 1121على مناطق الطرد من منطقة اىل أخرى. أما )هـ. ايت سي، 
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بضواحي املدن من خالل منوذج حي أزرو ببلدية ايت ملول أبكادير الكبري، واعترب أن املهاجر هو الفاعل األساسي يف 

ل العمراين حبي أزرو معتمدا على امكانياته الذاتية يف غياب اتم للفاعل العمومي على مستوى التخطيط وانتاج انتاج اجملا

السكن االقتصادي والتأطري التقين املناسب مما تسبب يف انتشار السكن غري الالئق يف مناطق تشكل خطرا على 

اهلجرة القروية وانعكاساهتا على تدهور جودة ( مبوضوع 1121السكان. وتطرقت دراسة )م. حزوي وأ. حاج علي، 

جمالية بفاس مما يؤثر -احلياة ابألحياء اهلامشية لفاس، وتوصال إىل أن اهلجرة القروية سبب يف تعميق االختالالت السوسيو

على الظروف الالئقة املفروض توفرها لكل أسرة يف كل مسكن وجمال من أجل اإلحساس ابألمن واالطمئنان والشعور 

 ابألمن واالندماج داخل الوسط احلضري )جودة احلياة(.

  :هي تلك اليت تناولت اهلجرة القروية كموضوع جزئي، أو كآلية لتفسري التوسع احلضري وظهور املراكز الصنف الثاين

صادية اقت-احلضرية، وربطت بني تيارات اهلجرة القروية الوافدة على املدن واملراكز احلضرية وانعكاسات ذلك السوسيو

( و )عبد 2991( و حممد احبشان،2991( و )حممد مداد،2991واجملالية، ومنها على سبيل املثال: )حممد ميوسي،

( حول التحديث الفالحي و منو 2911( حول اجلهاز احلضري لتادال، و دراسة )أمحد بلعسري، 2991الفتاح أبو العز،

( يف موضوع  دينامية اجملال الفالحي ابلشاوية السفلى: 1112مد، املراكز احلضرية ابلدائرة السقوية لدكالة، ومدينة حم

( حول هتيئة املراكز احلضرية الناشئة 1129دراسة يف التحول والتنمية احمللية أبحواز الدار البيضاء، و)يوسف ايتخدجو،

 مبنطقة اتدال... 

تيارات اهلجرة  "، لكون غالبيتها ربطت بنيوعلى العموم ميكن تصنيف الدراسات السابقة ضمن "االجتاه البنيوي املاركسي

الريفية الوافدة على املدن وتوسع هذه األخرية، وتكدس املهاجرين )بروليتاراي( يف أحياء هامشية تفتقر لشروط العيش 

 الكرمي.

سائل ي اقتصادية على مدن االستقبال-إن تركيز الدراسات السابقة على انعكاسات التوافد اهلجري اجملالية والسوسيو

فعالية التخطيط )الذكاء الرتايب( على املستويني القروي واحلضري. وقبل ذلك، يطرح إشكالية الفصل بني الرتييف 

 والتمدين. لذلك ارأتينا أتطري املوضوع وفق املفاهيم اإلجرائية االتية: 
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 أو  األفراد واجلماعات بصورة دائمة: هي شكل من أشكال اهلجرة الداخلية، و يقصد هبا انتقال مفهوم اهلجرة الريفية

مؤقتة داخل الدولة الواحدة من جمتمع حملي )الريف( إىل جمتمع حملي اخر )املدينة( )ع.القادر القصي، 

(. وابعتبار أن حركات اهلجرة الريفية هتم جمالني خمتلفني مها: األرايف )جماالت الطرد( واملدن )جماالت 219،ص،2991

 ل أهنا يتحكم فيها عاملني: األول يدفع الريفيني حنو املدينة بفعل أتزم اقتصادايت األرايف ومنهااالستقبال( فيمكن القو 

أوضاع ساكنتها االقتصادية واالجتماعية. والثاين يتمثل يف الظروف واملزااي اليت تقدمها املدينة كعوامل جذب )فرص 

 الشغل ومنط عيش جديد...(.

 مفهوم التمدين  (L’urbanismeاب :)" " لنسبة ل " جلكينيونL.Jacquignon ،فالتمدين يعين فن هتيئة املدن "

وكذلك علم املدينة أو علم التجمعات احلضرية، ليمتد ابخلصوص إىل السكن والعمل واملعامالت االجتماعية. أما كل من 

ية، قتصادية، واالجتماع" فاعترباه جمموع القياسات التقنية، والقانونية، واالR.Ader" و "أدير" "J.Auby"أويب" "

 (.21، ص:1122واليت تساهم يف منو متناسق للمدن ) أمحد الناوي، 

إذن فالتمدين فلسفة وفن وعلم يرتبط بتهيئة املدن وتناسقها، كما يهتم ابجملاالت املفتوحة للتعمري، ويسعى إىل ضبطها 

 وتنظيمها ويؤطره قانون التعمري.

 و يقصد بتهيئة اجملال/إ  : التهيئة( عداد الرتابl’Aménagement de Territoire  تنظيم توزيع السكان : )

واألنشطة والتجهيزات و وسائل املواصالت يف جمال معني، مع استحضار االكراهات الطبيعية والبشرية، فالتهيئة /اإلعداد 

 .Pاعلني )اك كل الفعملية إرادية ومستقبلية، تقوم هبا السلطات العمومية اليت تفرض ضرورة ختطيط جمايل وإشر 

MERLIN et F. CHOAY ,1988,30 وانطالقا من هذا التعريف فالتهيئة هي كل تدخل إرادي تقوم .)

به املؤسسات املختصة يف تراهبا ويهدف إىل حتقيق توزيع متوازن لألنشطة وللسكان، وهي عملية ترتبط تدخالهتا ابلنظام 

 السياسي واالقتصادي للمجتمع الذي تنجز فيه.  

 مشكلة الدراسة:  -0

تشكل اهلجرة الريفية أحد أبرز املشاكل اليت تواجه األرايف والتجمعات احلضرية يف العامل الثالث على حد سواء، ذلك أن 

عدم التوازن بني هذين الوسطني نتج عنه هجرة ريفية بشكل مكثف حنو املدن واليت مل ترافق بسياسة ختطيط حضري 
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جيات هؤالء الوافدين اجلدد، وقد أثر ذلك على واقع اجملاالت احلضرية من الناحية التنموية. انجعة أتخذ بعني االعتبار حا

وإذا كان الدور املنشود للمراكز احلضرية الناشئة أتطري أرايفها وكبح تيارات اهلجرة حنز املدن فإن واقع هذه املراكز يدفعنا 

أي حد  إىللى ما سبق نطرح السؤال االشكايل االيت: إىل مساءلة مدى قدرهتا على حتقيق هذه الوظيفة. وبناء ع

استطاعت املراكز احلضرية الناشئة مبنطقة اتدال استقطاب املهاجرين؟ وما هي حدود هذا االستقطاب؟ وهل هذه 

 املراكز قادرة على االحتفاظ هبؤالء املهاجرين أم أهنا ال تعدو أن تكون غري أماكن مؤقتة يف انتظار هجرة اثنية؟

 أمهية الدراسة ومربراهتا:  -3

تستمد هذه الدراسة أمهيتها من كوهنا موضوعا راهنيا يساير النقاش الوطين حول فعالية سياسة التخطيط احلضري ومسألة 

التنمية البشرية احمللية. فاالنعكاسات السلبية للهجرة القروية سواء على األرايف الطاردة أو اجملاالت احلضرية وشبه احلضرية 

تقبلة حتتم على املخطط ضرورة تتبع تياراهتا من أجل التوقع واختاذ قرارات استباقية توجه التعمري )تعمري استباقي( املس

 خصوصا يف أماكن تشكل أنوية ملدن مستقبلية كاملراكز احلضرية الناشئة.

 أهداف وفرضيات الدراسة:  -4

اءلة اتدال من خالل منوذج مراكزها احلضرية الناشئة، ومسهتدف هذه الدراسة اىل تتبع اجتاهات تيارات اهلجرة حنو منطقة 

 انعكاسات هذا التوافد على متدن املنطقة. ولبلوغ هذا اهلدف نفرتض ما أييت: 

استقبلت املراكز احلضرية الناشئة مبنطقة اتدال أفواجا من املهاجرين من األرايف اجملاورة هلا ومناطق أخرى.   -

 احلضرية الناشئة منوا عشوائيا.وانعكس ذلك على منو مراكزها 

 اثنيا : املنهجية و جمال الدراسة: 

 منهجية وأدوات الدراسة:  -0

 منهجية التحليل:  -0
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ارأتينا مقاربة املوضوع اعتمادا على منهج حتليلي جيمع بني االستقراء واالستدالل ننطلق فيه من دراسة احلالة اخلاصة 

مبنطقة اتدال، من خالل منوذج مراكزها احلضرية الناشئة، والوصول إىل استنتاجات عامة ميكن تعميمها على بقية مناطق 

 يات املشرتكة. املغرب وبلدان العامل الثالث ذات اخلصوص

 مصادر البياانت: -3

اعتمدان أسلواب ميدانيا واخر غري ميداين يف مجع املعطيات، قمنا فيهما جبمع بعض املعطيات امليدانية اليت هتم املوضوع  

إضافة إىل الرتكيز على األعمال واألدبيات اجلغرافية بشقيها النظري والتطبيقي، عالوة على الدراسات املنجزة من قبل 

ثني يف ختصصات أخرى المست املوضوع من قريب أو بعيد، وذلك قصد حتقيق شرط التداخل بني خمتلف ابح

التخصصات، وتعميق رؤيتنا واإلملام مبوضوع الدراسة، ابإلضافة إىل ذلك، قمنا جبمع املعطيات اإلدارية واإلحصائية 

 وضبط احلدود النظرية واجلغرافية للموضوع املدروس.

 جمال الدراسة:  -0

جغرافيا يشمل اجملال احملدد للدراسة املراكز احلضرية الناشئة مبنطقة اتدال، وهي من أهم املناطق الفالحية ابملغرب، وتضم 

 إحدى الدوائر السقوية التسعة املراهن عليها اقتصاداي، واليت تشكل أقدم جتربة سقوية عصرية ابملغرب.

حة خنيفرة احملدثة بفعل التقسيم اجلهوي اجلديد، واليت متتد على مسا -و إداراي ينتمي جمال الدراسة إىل جهة بين مالل

مجاعة 229بلدية و  29مجاعة منها  212من الرتاب الوطين، و تتشكل من %1.99،اي ما يعادل²كلم11122

 Ministère de l’intérieur, direction générale des collectivités localesقروية )

ة عددا كبريا من التجمعات السكانية جمملها يتوفر على خدمات عمومية و بنية حتتية (، و تضم هذه األخري  2015,

حمدودة، غالبا ما تقتصر على بعض اإلدارات العمومية و الشبكة الكهرابئية الضعيفة...، مما جيعلها ال ترقى إىل درجة 

 .مراكز حضرية انشئة
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إعادة جرد هذا الكم اهلائل من التجمعات السكانية، و إعادة إخضاعها ملعايري التصنيف ليس ابملهمة و على اعتبار أن 

السهلة، فقد ارأتينا أن نقتصر على تلك التجمعات اليت تعترب إداراي مراكزا حضرية، وخلصت دراسة قامت هبا الوكالة 

(، واليت  ,Agence Urbaine de Beni mellal ,2009 ) إىل اعتبارها مراكزا حضرية 1119احلضرية لبين مالل سنة 

اعتربهتا املندوبية السامية للتخطيط كذلك يف حتديدها للمراكز احلضرية بناء على نتائج األعمال اخلرائطية إلحصاء 

. كما أضفنا إليها بعض التجمعات ذات حجم سكاين وعمراين مهم حظيت يف اآلونة األخرية إبجناز جمموعة من 1122

 هيزات واليت افرتضنا أهنا قد تصنف مراكزا حضرية.التج

واجلدير ابلذكر أن هذه املراكز تشكل بىن خمتلفة إنطالقا من نسبة حضور أشكال املرافق يف كل مركز، فهناك مراكز قوية 

بىن. ومن لالبنية ومراكز متوسطة البنية وأخرى ضعيفة البنية، وقدد حددان املراكز املدروسة بشكل عشوائي يغطي مجيع ا

جهة أخرى فقذ الحظنا أن هناك تباينا يف توزيع هذه املراكز مما فرض علينا اختيار مراكز بعينا بشكل يضمن مالمسة 

جبل( وبذلك نتجنب انتقادا الزم الدراسات احلضرية ابملغرب وهو اهتمامها –دير  –مجيع وحدات اجملال التاديل )سهل 

 خرى وخاصة اجلبل.ابلساحل والسهل وامهال املكوانت األ

 

 املصدر: يوسف ايتخدجو -9102-
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 اثلثا: نتائج الدراسة:

إذا كان لتغري منط اإلنتاج الفالحي دور كبري يف ظهور وحدات صناعية ببعض املدن و املراكز القروية عملت على جذب 

لناشئة، االيد العاملة إليها، فإنه ساعد بشكل مواز يف ظهور أنشطة خدماتية و إدارية تركزت يف املراكز احلضرية القدمية و 

 و سامهت بدورها يف خلق فرص الشغل و استقطاب اليد العاملة إىل املراكز احلضرية.

و ابإلضافة إىل هذه األنشطة الصناعية و أنشطة التجارة و اخلدمات، ميكن إضافة دور اجلهاز اإلداري املسري للقطاع 

عاملة و الذي يف تشغيل نسبة مهمة من اليد ال السقوي املتمثل يف املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي، من حيث أمهيته

 2922مستخدما سنة  2222يعترب، أنداك، أكرب مؤسسة جهوية من حيت عدد مستخدميه، حيت انتقل عددهم من 

 .(22، 2911، احلسني أزريز-) 2912سنة   1222إىل 

يني، فحركة د مهمة من السكان القرو إذن ففرص التشغيل اليت وفرهتا املراكز احلضرية الناشئة سامهت يف استقطاب أعدا

اهلجرة القروية اليت عرفها اتدال كان هلا أتثري كبري على دينامية التمدين ابلسهل، فقد عملت على تضخم املراكز احلضرية 

ل (، فعلى سبي  19القدمية ابملنطقة، وتعزيز مكانة بعض املراكز القروية و ترقيتها إىل مراكز حضرية )أنظر اجلدول رقم :

من جمموع الزايدة السكانية اليت عرفتها كل من الفقيه بن صاحل و بين مالل خالل  %22املثال: جند أن ما يقرب من 

ابملركز األول و مل تتعدى  %21كانت بفعل اهلجرة، فقد جتاوزت النسبة   2921و  2912الفرتة الفاصلة بني 

 (.12،1112يف املركز الثاين )عبد اجمليد ازمو، 22.1%

 0104و 0200 تطور مراكز سهل اتدال بني :(01دول رقم)اجل

 املراكز احلضرية 2912 2912 2921 2921 2922 2911 2992 1112 2014

 بين مالل 2212 21222 22921 28933 21112 92111 221121 221112 192553

 ف.ب.صاحل - 1212 2222 22112 11222 21911 22211 11222 101938

 قصبة اتدلة 1211 2129 1219 21291 29122 11111 12221 21191 47020

 سوق السبت - - - - 2111 11212 21119 22129 60016

 أوالد امبارك - - - - - 2211 21121 22912 19774
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 دارولد زيدوح - - - - - 2121 1192 9112 31170

 أوالد ايعيش - - - - - 2222 2211 2291 9671

 حد الربادية - - - - - 1222 2222 2222 8312

 سيدي جابر - - - - - 2221 2212 2291 4641

 أوالد عياد - - - - - 22212 21921 12222 23816

 أفورار - - - - - 2121 22211 22191 13667

 إغرم نلعالم - - - - - - - - 1221

 اجملموع 0001 01710 30430 00000 010730 030011 340001 440331 512578

 املصدر: حممد احبشان،2991، ص:22 و إحصاءات 2992 و 1112 و 1122

ويتضح من خالل اجلدول أعاله، أن منطقة اتدال عرفت دينامية جمالية، ارتفعت وثريهتا بشكل الفت مند مطلع سبعينات 

 و ثالثة 2919القرن املاضي، حيت يالحظ تزايد كمي يف عدد املراكز احلضرية، بعدما كانت ال تتجاوز مركزين سنة 

 .1122، لرتتفع إىل اثىن عشر جتمعا حضراي سنة 2921و 2919مراكز خالل الفرتة املمتدة بني 

: حضور مهم ألرابب األسر املهاجرين - 1-2  

بينت اإلحصائيات السالفة، أن املراكز احلضرية الناشئة املدروسة تعرف حتوالت دميوغرافية ال ميكن تفسريها بكوهنا انمجة 

فقط بقدر ما هي زايدة انمجة عن طرد هجري من مناطق متأزمة جتاه هذه املراكز و اليت متكنا من  عن التكاثر الطبيعي

 معرفتها من خالل أصول أرابب األسر.

من جمموع أرابب األسر املقيمني ابملراكز الستة، أغلبهم  %22.29حوايل  2و قد بلغت نسبة أرابب األسر غري األصليني

فقط. ولتحديد هذه األرايف الطاردة للسكان غري  %21.12وي األصل احلضري سوى من أصول قروية إذ ال يشكل ذ

 األصليني اعتمدان على اجلدول التايل:

 

                                                             
 نقصد بأرباب األسر األصليين أالئك المزدادون في المراكز التي يقيمون فيها.  -2 
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 ( : أصول أرابب األسر ابملراكز املدروسة.02اجلدول رقم: ) 

 األصول         

 املراكز 

 اجملموع أصول ريفية أصول حضري

ة السقويأرايف الدائرة  مدن أخرى مدن اتدال 

 لتادال

مناطق األطراف 

 اجلبلية 

 أرايف أخرى

 %211 %9.29 %2.22 %22.22 %29.22 %11.22 احد الربادية

 %211 %1.11 %1.12 %29.22 %22.21 %11.22 دار ولد زيدوح

 %211 %22.21 %22.12 %22.22 %22.22 %22.22 أفورار

 %211 %21.12 %21.22 %2.29 %12.12 %9.11 اوالد مبارك

 %211 %2.22 %22.21 %1.11 %22.12 %2.11 واويزغت

 %211 %22.2 %2.2 %12.11 %21.11 %1.11 اوالد زمام

 %211 %22.2 %19.11 %12.11 %11.22 %22.29 اجملموع

-1122-املصدر: العمل امليداين  

ا القدرة االستقطابية هلحاولنا من خالل اجلدول رصد قدرة املراكز املدروسة على استقطاب املهاجرين، و اتضح أن 

  تتفاوت من مركز إىل اخر، و خلصنا إىل التصنيف التايل:

 الدائرة السقوية كدار ولد زيدوح و الربادية و أوالد : و هي حالة معظم مراكز مراكز ذات استقطاب جهوي و حملي مهم

يف دار ولد زيدوح، و  %12.12يل زمام. تبلغ فيها نسبة ارابب األسر املزدادين أبرايف و مدن اتدال و حميطها حوا

 أبوالد زمام. %22.2ابلربادية  و  % 21.22

 هي مركزي واويزغت و أفورار ، حيت بلغ استقطاب املركزين من : و مراكز ذات استقطاب حملي قوي وجهوي ضعيف

ابلنسبة ألفورار،  %22.12واويزغت و من أرابب األسر ابلنسبة ملركز  %22.21اجملاالت اجلبلية احمليطة هبا حوايل 

 أبفورار. %11.22و حوايل  %2.11بينما استقطاهبا من ابقي مناطق اتدال يبقى ضعيفا مبركز واويزغت إذ ال يتجاوز 

 و هي حالة مركز أوالد مبارك، فرغم وقوعه يف جزء من الدائرة السقوية لتادال، ال مراكز ذات استقطاب خارجي مهم :

الثمانينيات( )حممد  هناية %21.1)مقابل حوايل  %2.29من أرايفها سوى  تشكل نسبة أرابب األسر القادمون
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من ابقي مناطق اتدال حسب نتائج العمل امليداين. بينما بلغت نسبة أرابب  %11.21(، و 21،2919اجلبشان،

د مبارك . و هذا االستثناء الذي يشكله مركز أوال%22.21األسر القادمة من خمتلف مناطق الرتاب الوطين ما يقارب 

رمبا جيد مربراته يف قربه من القطب اجلهوي، فاالستقطاب اخلارجي هنا أساسه مدينة بين مالل و ليس املركز الذي ال 

 يتجاوز "الوظيفة السكنية" يف أحسن األحوال، و هذا يدفعنا إىل افرتاض أنه "أصبح امتدادا لبين مالل".

(، يبدو أن املراكز احلضرية الناشئة ابملنطقة قد عرفت حتوال كبريا 2919) ومقارنة ابلنتائج اليت توصل اليها حممد أحبشان

و تطورت اليات جديدة عززت قدرهتا على اجلدب، فإذا كان الباحث قد خلص إىل أن مراكز الدير، و خصوصا أوالد 

لسقوية و لدائرة امبارك، ذات استقطاب جهوي و حملي مهم، و اعترب أن االستقطاب اجلهوي يرتاجع يف بقية مراكز ا

يتالشى بشكل شبه هنائي يف مراكز هامش الدائرة السقوية ) دار ولد زيدوح و أوالد يعيش( ليفتح اجملال لالستقطاب 

احمللي، فإن النتائج اليت توصلنا اليها تفيد أن كل مراكز الدائرة السقوية، االن، ذات استقطاب حملي و جهوي مبا فيها 

 ر ولد زيدوح(، بينما يشكل مركز أوالد مبارك استثناء للعوامل السالفة الذكر.مراكز اهلامش السقوي )دا

إن النقاش يقودان إىل التساؤل عن اجملاالت الرئيسية الطاردة للوافدين على املراكز، حيث أظهرت نتائج العمل امليداين أن 

 اهلجرة تتغذى أساسا من مصدرين أحدمها ريفي واثنيهما حضري:

 الريف جمال رئيسي للهجرة الوافدة على املراكز احلضرية الناشئة مبنطقة اتدال:  -أ
ميتد استقطاب املراكز احلضرية الناشئة املدروسة على أرايف الدائرة السقوية لتادال، واألرايف اجلبلية إلقليم أزيالل، وأرايف 

ورة ومنطقة سوس. وختتلف حدة تيارات اهلجرة من الرحامنة والسراغنة، وأرايف هضبة الفوسفاط، وأرايف وارزازات وزاك
 منطقة إىل أخرى كما يلي:

 (:جماالت الطرد الريفية حسب أصل أرابب األسر03اجلدول رقم : ) 

 %12.12 أرايف الدائرة السقوية لتادال

 %22.9 أرايف املناطق اجلبلية احمليطة

 %2.92 أرايف هضبة الفوسفاط

 %9.11 ابقي أرايف الرتاب الوطين

                                  -1122-املصدر: العمل امليداين
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ونستخلص أن أرايف املناطق اجلبلية والبورية و أرايف الدائرة السقوية لتادال هلا حضور قوي يف تيارات اهلجرة حنو املراكز. 

د، وتنعكس هذه جملتمع والثقافة واالقتصاوتتحكم يف تيارات اهلجرة الريفية هذه عوامل متعددة يتداخل فيها التاريخ وا

 العوامل لتشكيل تيارات اهلجرة الوافدة على املراكز على النحو اآليت:

فالطرد  ) كالسراغنة و الرحامنة و أرايف هضبة الفوسفاط..( ، أرايف اجملاالت البورية ابقي و ابلنسبة للمناطق اجلبلية

هنا نتاج لتأزم هذه اجملاالت بفعل هتميشها لنيف من الزمن يف خمططات الدولة التنموية،  خاصة تلك اليت تلت الفرتة 

وظة و أخرى ظاالستعمارية و اليت شكلت امتدادا ملنطق التخطيط االستعماري الذي كرس تقسيم املغرب إىل مناطق حم

مهمشة. فهذا املنطق كرس التهميش الذي حلق اجملاالت اجلبلية خالل فرتة االستعمار، فتجدر اجلبال املغربية التارخيي ال 

يوازي تطورها االقتصادي و اإلجتماعي، و أوضاع اجلبال يف الوقت الراهن هي حصيلة تطور تسارعت وثريته خالل القرن 

( ؛ فعالقة املاضي ابحلاضر يف  12،1111ازين و العالقات و توايل السلط )حممد الناصري،العشرين نتيجة اختالل املو 

اجملاالت اجلبلية أمر مؤكد فهي تعيش جمموعة من املشاكل سواء على مستوى ضعف بنيتها التحتية مبا يعين ذلك من قلة 

سيادة منط استغالل تقليدي معاشي يتميز بو سوء توزيع التجهيزات و حمدودية اخلدمات املتوفرة... اضافة إىل سيادة 

الزراعة البورية يف مستغالت زراعية جمهرية ال تسطيع سد حاجيات الفالحني بسبب ضعف التقنيات املستعملة و استمرار 

 نظام إراحة األرض، و نقص املردود و مومسية العمل الفالحي مما حيفز الريفيني للهجرة حنو احلواضر. كما أن توايل سنوات

اجلفاف، و عدم انتظام التساقطات و ضعف جودة الرتبة عمقت أزمة األرايف البورية، و كانعكاس لذلك عرفت هجرة 

قوية جتاه اجملاالت احلضرية و منها املراكز الناشئة لتادال اليت توفر إمكانية احلصول على عمل يف قطاع الفالحي أو مزاولة 

صول على مسكن بسومة منخفضة مقارنة ابملدينة مما ساهم يف ديناميتها نشاط غري مهيكل، و بشكل مواز إمكانية احل

 الدميوغرافية.

أما أرايف ا الدائرة السقوية لتادال فاهلجرة جتاه مراكزها احلضرية الناشئة هي نتاج لعاملني: فاألول يتجلى يف تلك 

ك سلفا، طة ابلبنية العقارية، كما أشران إىل ذلالتدخالت اليت عرفتها هذه األرايف منذ دخول املعمر، و خاصة منها املرتب

فسيطرة املعمرين و األعيان على امللكيات الكربى، و تسخري قوانني لنزع ملكية بعض املالكني التدالويني الصغار بدريعة 
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حواهلم املادية أاملنفعة العامة، أفرز فئة من الفالحني بدون أرض بدت هلم اهلجرة جتاه هذه املراكز هي احلل األنسب لتغيري 

 و االجتماعية.

أما الثاين، فيتجلى يف كون هذه املراكز أصبحت تتوفر على حد أدىن من اخلدمات و األنشطة مكنتها من خلق روابط مع 

 أرايفها و جعلتها أكثر جاذبية، مما جعل فئة من سكان أرايف اتدال يهاجرون اليها لتحسني وضعهم اإلجتماعي.

 يف تغذية تيارات اهلجرة حنو املراكز احلضرية الناشئة مبنطقة اتدال:مسامهة ضعيفة للمدن  -ب

 :من جمموع  %11.12تعترب التجمعات احلضرية هلذا القسم املوطن األصلي حلوايل  حركة اهلجرة من مدن منطقة اتدال

 %22.11و %21.12أرابب األسر دوي األصل احلضري، و تتصدر هذه اجملموعة مدينيت أزيالل و بين مالل حبوايل 

، مت مراكز حضرية أخرى كدمنات و فم اجلمعة و فم العنصر %2.22على التوايل، و تليها مدينة الفقيه بن صاحل حبوايل 

 .%2.12و  %1.21و و قصبة اتدال وسوق السبت بنسب ضعيفة ترتاوح بني 

 :و %22.22لتصل إىل حوايل  خبالف مدن اتدال ترتفع نسبة الوافدين من ابقي املدن حركة اهلجرة من ابقي املدن ،

مدينة، و تتفاوت مسامهة مدن الرتاب الوطين يف تغذية املراكز احلضرية الناشئة مبنطقة اتدال ابلنازحني  19تتشكل من 

-219-211-212-212-212احلضريني حسب مواقعها )معيار املسافة( و أحجامها ) أنظر اخلريطة رقم : 

 ة حصلنا على التصنيف التايل: (، و حسب معياري املوقع واملساف221

 :كلم، و تعد املصدر األول لتيارات   111و  11تضم أكرب عدد من املدن، و تقع يف إشعاع يرتاوح بني  مدن الوسط

من تيارات اهلجرة القادمة من خمتلف املدن، و من أمهها  1/2اهلجرة احلضرية القادمة من خارج املنطقة، و تسهم حبوايل 

 خريبكة، و سطات، و مراكش...  قلعة السراغنة، و

 :121تشمل ثالثة مدن هي: وارزازات و تنغري و زاكورة،و يرتاوح بعدها عن املنطقة بني  مدن اجلنوب الشرقي 
 أرابب األسر الوافدين على املراكز.  21/2كلم، فقد هاجر منها حبوايل 221و
 :كلم، و ال تتجاوز نسبة   211املنطقة أبكثر من كطنجة و وجدة، و اليت تبعد عن  مدن الشمال و الشمال الشرقي

 .%1.12ارابب األسر القادمة منها 
 :كلم، و مل يهاجر منها سوى   221و  211تتشكل من مدينيت أكادير و طانطان، يرتاوح بعدها بني  مدن اجلنوب

 من أرابب االسر الوافدين. 1.12%
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من خالل تتبع حركة هجرة أرابب األسر اتضح أن تيارات اهلجرة حنو املراكز احلضرية الناشئة مبنطقة اتدال هتم الريفيني أكثر من 

غذية تاحلضريني، و اتضح كذلك أن عامل املسافة له أتثري مهم، و يظهر ذلك من خالل كون أرايف و مدن املنطقة األكثر 

للمراكز بتيارات اهلجرة، و تتحكم يف ذلك الظروف االقتصادية إىل حد بعيد، و املالحظ، كذلك، أن أتثري هذه املراكز يقل 

  كلم.  211تدرجييا عند جتاوزان إلشعاع 

حداثة تعمري املراكز احلضرية الناشئة مبنطقة اتدال يطرح صعوابت أمام مسألة التهيئة.- 1-1  

 حظيت هبا املراكز احلضرية الناشئة مكنتها من اجتذاب أعداد متزايدة من النازحني على شكل موجات ضعيفة أو ان األمهية اليت

ر من خالل اقتصادية واجملالية اليت عرفها جماهلا احمللي واجلهوي. ويظه-قوية هلا ارتباط ابلتقلبات املناخية والتحوالت السوسيو

أربع فرتات لتوافد  12الشكل رقم :

 هاجرين عليها: امل

  :متيزت هذه املرحلة ما قبل االستقالل

بضعف حركة اهلجرة اجتاه املراكز احلضرية 

الناشئة ابملنطقة، إىل ال ميثل أرابب األسر 

املهاجرون خالل هذه الفرتة سوى 

من جمموع أرابب األسر الذين  2.11%

مشلتهم االستمارة. ويعد مركزي دار ولد 

اليت استقر هبا أكرب عدد من أرابب األسر خالل أو قبل الفرتة االستعمارية، ولعل ذلك جيد مربراته يف زيدوح وواويزغت املراكز 

 النشأة التارخيية للمركزين.

ويرتبط ضعف تيارات هجرة أرابب األسر خالل هذه املرحلة بكون أزمة اجملاالت البورية مل تستفحل بعد، بل كانت أنداك 

 جنينية.

1956قبل 
6.32%

-1956بين سنتي
1976

25.29%

-1977بين سنتي
1997

33.62%

-1998بين سنتي 
2008

22.13%

-2009بين سنتي 
2016

12.64%

ةفترات استقرار ارباب األسر الوافدين على المراكز المدروس(: 01:) الشكل رقم

-2017-العمل الميداني:المصدر
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 أرابب األسر  2/2استقبلت خالهلا املراكز احلضرية الناشئة حوايل إىل منتصف السبعينات:  0200ة من سنة متتد الفرتة الثاني

الوافدة، و قد ازدادت تيارات اهلجرة حدة خالل هذه الفرتة، خاصة من األرايف اجملاورة للمراكز كانعكاس لتأزم  أوضاعها 

 االقتصادية و االجتماعية.

 من جمموع أرابب األسر  1/2و قد استقطبت املراكز خالهلا : 0220إىل  0200نوات الفاصلة بني تشمل الفرتة الثالثة الس

 املهاجرين، و قد تزامن جزء من هذه الفرتة مع اهتمام الدولة ابملدن على حساب األرايف اليت أزداد منها ااملهاجرون تدفقا.

  املهاجرة، و ارتفاع وثرية اهلجرة خالل هذه  أرابب األسر 1/2توافد خالهلا حوايل : 0100و  0227متتد الفرتة الرابعة بني

 الفرتة جيد تفسريه يف استقطاب املراكز لبعض التجهيزات و اخلدمات االجتماعية.

يالحظ إذن، أن كل املراكز بدأت تشهد توافدا هجراي قواي منذ سبعينيات القرن املاضي، و تقوى بشكل ملموس خالل هناية 

الحظ أيضا، أن ديناميكية بعض املراكز و قدرهتا على االستقطاب قد تقوت يف اآلونة االخرية إذ بلغت نسبة الثمانينيات. و ي

مبركز دار ولد  %12مبركز الربادية، و  %19.21مبركز واويزغت،  %22.22أرابب األسر املهاجرين خالل العقدين األخريين 

قابل تراجعت القدرة االستقطابية ملركز أفورار وأوالد زمام حيت مل ابلنسبة ملركز اوالد مبارك. ويف امل %12.11زيدوح، و 

 من جمموع أرابب أسرمها املهاجرين خالل نفس الفرتة. %2.92و  %22.11يستقطبا سوى 

سة و واجلدير ابلذكر أن املخطط قد حاول، يف اآلونة األخرية، تنظيم اجملاالت املستقطبة عرب واثئق التعمري، فجميع املراكز املدر 

تتوفر على تصاميم هتيئة تتجدد بشكل دوري كل عشر سنوات تتضمن جمموعة من توجيهات التهيئة ميكن أن تؤهل املراكز وترفع 

 من درجة متدهنا وجاذبيتها وأتطريها اجملايل يف حالة اإللتزام هبا. بيد أن تقييم درجة إجناز هذه التوجيهات أابن أن هذه التصاميم مل

يف مجيع املراكز، وتتجاوز ذلك لتصل  %22.22ا يف الواقع، حيت ال تتجاوز نسبة إجناز مضامينها سوى تستطيع فرض نفسه

( %9.1( ومركز واويزغت )%21.2مبركز أفورار، وتقل عنه يف مركز أوالد مبارك ) % 21.11مبركز الربادية، و %12.22إىل 

ز أوالد زمام. ويعود ضعف إجناز توجيهات هذه الوثيقة إىل مبرك %1.2( وال تتجاوز نسبة إجنازها %2.22ودار ولد زيدوح )

عدم مالءمتها للخصوصيات احمللية واتصافها ابجلمود ابلشكل الذي تكاد تكون فيه نسخ طبق األصل، إضافة إىل تعدد 

ة هاته املراكز احلضرية ر املتدخلني وعدم التزام خمتلف الفرقاء مما يفرز جماال مفككا ضعيف التجهيز، ويطرح عالمة استفهام أمام قد
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الناشئة على االحتفاظ ابملهاجرين الوافدين عليها، فضعف بنياهتا التجهيزية واخلدماتية جيعل الوافد ينتظر هجرة اثنية جنو احلاضرة 

 الكبرية اليت توفر مستوى جتهيزي وخدمايت أفضل، وابلتايل ال تعدو أن تكون موصيالت هجرية فقط.

 رابعا: املناقشة: 

سنحاول يف هذه املرحلة مناقشة خالصات هذه الدراسة على ضوء نتائج بعض الدراسات السابقة اليت تناولت املوضوع ملساءلة 

مدى تطابق النتائج اليت توصلنا إليها ونتائج هذه الدراسات ومناقشتها بناء على التصورات اليت مت اإلعالن عنها يف املقدمة. 

 اط اآلتية: ولبلوغ هذه الغاية سجلنا النق

  ذهبت معظم الدراسات اليت تناولت موضوع اهلجرة والتمدين، أو التوسع احلضري مبنطقة اتدال، إىل الربط، ربطا سببيا، بني

الفالحة املسقية وما رافقها من إنشاء لبعض الوحدات الصناعية ونشأة املراكز احلضرية ابلسهل بفعل توافد املهاجرين عليها، 

باحثني يف كون املراكز احلضرية الناشئة ابملنطقة مستقطبة للمهاجرين بفعل التحوالت اليت افرزها االعداد ونتفق مع هؤالء ال

الفالحي العصري للمنطقة خالل الفرتة االستعمارية و ما بعدها. ، إال أن التحوالت اليت تعرفها املنطقة اليوم كإغالق الوحدات 

 جتاه اإلنتاج الفالحي حنو االهتمام مبنتوجات جديدة، واعتماد تقنيات حديثة كاملكننةالصناعية وحتوهلا إىل مشاريع عمرانية، وا

والسقي ابلتنقيط ...،عوامل أدت إىل تراجع اليد العاملة املستقطبة ابلنشاط الفالحي وهو ما يؤكد أن مراكزان أصبحت تتوفر 

 اسطتها جذب املهاجرين.على جتهيزات و خدمات، اىل جانب النشاط الفالحي العصري، تستطيع بو 

  يتضح أن التوافد على املراكز الناشئة مبنطقة اتدال سيظل مهما، وأبن اجملاالت الطاردة أساسا هي أرايف املنطقة، كنتيجة حتمية

ريضة من عألوضاعها املتأزمة، وابلتايل فدورها هنا ال يتجاوز "إدارة أزمة أرايفها". إذن فالدافع الذي كان وراء الطرد اهلجري لفئة 

سكان األرايف اجملاورة هو رغبتهم يف حتسني ظروف عيشهم، وابلتايل فاستمرار األزمة داخل املراكز املستقبلة، كما بينت ذلك 

نتائج التشخيص، ال شك سيكون دافعا من جديد للهجرة إىل مدن جماورة تقدم ظروفا أفضل، وابلتايل فدورها هنا ال يتجاوز  

أرايف اتدال ومدهنا ذات وزن أكرب. وعليه فأدوار ووظائف املراكز احلضرية مبنطقة اتدال عبارة عن  كوهنا موصالت هجرية بني

روابط هجرية )موصيالت هجرية( بني املدن الكربى اليت تقدم مزااي أكرب مما تقدمه املدن واألرايف الفقرية. إضافة إىل كوهنا تعرف 

ر أتطريا رية ألرايفها من خالل توفري بعض التجهيزات واخلدمات، إضافة إىل أهنا توفاجتاها حنو التحضر وابلتايل تقرب احلياة احلض

 إداراي بفعل تركز اخلدمات اإلدارية اجلماعية هبا.
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 الئحة البيبليوغرافيا: 

  :املراجع ابلعربية 

" ااثر اهلجرة على التوسع العمراين بضواحي املدن: منوذج حي أزرو ببلدية ايت ملول أبكادير  (:0100اهلاشم ايت سي ) •

الكبري" ضمن أشغال ندوة اهلجرة والتنمية، جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، سايس، فاس، ص: 

1-12. 

التمدين بتادال: حالة الفقيه بن صاحل، حبت لنيل شهادة الدراسات العليا يف أثر السقي العصري على : (0277احلسني ازريز ) •

 اجلغرافيا، جامعة حممد اخلامس، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، الرابط.

 اجلبال املغربية: مركزيتها، هامشيتها، تنميتها، منشورات وزارة الثقافة، مطبعة املناهل، الرابط.:  (0113حممد الناصري )  •

اجلهاز احلضري بتادلة: مراكز قدمية يف حتول".  حبث لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة حممد :" (0221مد ميوسي )حم •

 الرابط. –اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

ة اهلامشية: حال:" اهلجرة احلضرية وانعكاساهتا على تدهور جودة اطار احلياة ابألحياء (0100حممد حزوي وألفة حاج علي ) •

مدينة فاس"، ضمن أشغال ندوة اهلجرة و التنمية، جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، سايس، 

 .21-21فاس، ص:

 " دينامية اجملال الفالحي ابلشاوية السفلى: دراسة يف التحول والتنمية احمللية أبحواز الدار البيضاء  (:0110مدينة حممد ) •

: "اهلجرة الريفية حنو املدن ابملغرب: دراسة حالة هجرة الفقر الوافدة على مدينة متارة" ضمن أعمال ندوة 0220كرزازي  موسى •

 ، املعهد العريب إلمناء املدن ووزارة االدارة احمللية، مصر.2992شتنرب  22-21اهلجرة من الريف اىل احلضر، 

ضري واستهالك اجملال الفالحي بسهل اتدلة، حاالت بين مالل والفقيه بن (:" التوسع احل0110-0110عبد اجمليد ازمو ) •
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 احمللي التخطيط العمراين يف سياق المركزيّة احلكماملدن التونسّية بني رهاانت التطوير واتساق منظومة 

Tunisian cities between development challenges and coherence of the urban 

planning system in the context of the decentralization of local authorities 

 تونس عمرانية وتطوير املدن"خمرب البحث "حوكمة، بيئات  -جامعة قرطاج  -حامت كحلون 

 

 

 ملخص

كما يهدف إىل حتليل العوامل اليت   .يعاجل البحث إشكالية اتساق منظومة التخطيط والتطوير الرتايب يف عالقتها بواقع املدن التونسية

سامهت يف التنامي غري الرمسي للمدن من منظور تطور مفهوم السلطة احمللية للمدينة وتطور أدوات التخطيط العمراين. كما يتطرق 

ويف ظل  ،البحث إىل إبراز املبادرات العمومية اليت تسعى إىل وضع إطار تشاركي تتم صياغته يف سياق المركزية أدوات التعمري

قبل اخلوض يف و التعديل الرتايب وتعميم البلدايت وبروز مبادرات غري حكومية يف جمال وضع أطر ختطيط وتعمري أكثر مالءمة. 

استقراء واقع التخطيط ابملدن التونسية وتقدمي املسوغات املوضوعية لألسئلة البحثية املطروحة، حتاول الورقة إعطاء حملة عن تطور 

صياغة صر أخري مسألة وتتناول الورقة يف عنط العمراين ورهاانت تنزيلها يف الواقع التونسي خالل العشرايت األخرية. نظرايت التخطي

اسرتاتيجيات التنمية الرتابية من منظور املدينة كموضوع يتم معاجلته من خالل آليات التخطيط الرتايب والعمراين ومدى مالءمة هذه 

التعمري يف تونس. يف هذا السياق، حياول البحث وضع املقاربة على حمك الرهاانت احلالية للمشاركة املبادرات ملنظومة التخطيط و 

 . اجملتمعية اليت تفرضها التشريعات اجلديد واليت عرفت حتوالت عميقة إابن صدور اللوائح املنظمة لالمركزية وتنزيلها على الواقع احمللي

 احمللي احلكم، المركزيّة ، العمراين التخطيط منظومة ، التطوير رهاانت ، التونسّية املدن الكلمات الكاشفة :

Abstract 

This research addresses the question of the coherence of the urban planning system in 

relation to the Tunisian cities context. It aims to analyze the factors responsible for 

informal urban sprawl, from the perspective of the evolution of urban power as well as 

the urban planning tools. This work aims also to highlight public initiatives in terms of 

setting up a framework for participation as a corollary of the decentralization process 
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and the territorial refinement of municipal perimeters. But before answering the 

research questions, this contribution attempts to give an overview of the urban planning 

theories and the challenges of its implementation in the Tunisian context.  The 

formulation of city development strategies will finally be addressed and analyzed in 

the prospective of the participation of civil society and the transformations affecting 

the context of the decentralization of local power.  

Keyword: Tunisian cities , development challenges , coherence , urban planning 

system , the decentralization of local authorities. 

 

 

 مقدمة

د يتطرق هذا البحث إىل إشكالية اتساق منظومة التخطيط والتطوير الرتايب يف عالقتها بواقع املدن التونسية اليت عرفت يف فرتة ما بع

الثورة توسعا سريعا جملاهلا البلدي. ويهدف البحث إىل حتليل العوامل اليت سامهت يف التنامي غري الرمسي للمدن واليت ساعدت 

دية للتنمية احلضرية. لئن  بدورها يف احلد من جناعة أدوات التخطيط القائمة، يف غياب سياسية عمرانية خصوصية واسرتاتيجيات جمج

يلنا إشكالية البحث إىل حتليل العالقة بني مدى جناعة أدوات التخطيط واتساقها مع مؤسساته وآلياته، فهي تستوجب مزيد  حتج

 (Castels, 1972)ه من دالالت مفامهية أو أيضا اترخيية ذات أبعاد اجتماعية التمحيص يف مفهوم التخطيط املديين وما يتضمن

 Forrester, 1978)(  ) Morin, 2014واليت تطورت حنو حتليل األبعاد السياسية لتعاجل، يف إطار نظرية األنظمة املعقدة 

ياغة اجملتمعية لرؤى ديد الرهاانت التنموية ويف الص(، مفاهيم عمرانية يف عالقة ابحلكم احمللي وبنجاعة املسارات اإلسرتاتيجية يف حت

جتمعي والسياسي ملقارابت الفعل 
ج
التطوير. كما حتيلنا هذه العالقات السببية يف بناء فرضيات االتساق إىل أمهية مفهوم التبين امل

كفاعل   ستعداد هذا األخري،( واليت يتم تفعيلها ابعتماد مشاركة مجنظمات اجملتمع املدين ومدى اEdwards, 2009اجلمعي )

رئيسي، جملارات أنساق التغيري ومن بينها مسارات الالمركزية وتطويع آليات اإلستشراف الرتايب لصناعة القرار عن طريق التخطيط 

والتفويض احمللي لسلطة التضبيط. يف هذا السياق، يتنزل هذا الرهان البحثي   (Godet & Durance, 2011)اإلسرتاتيجي
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ملؤسسي ا تعرفه املدن التونسية من تغريات يف جماالهتا احلضرية ويف تركيبة جمالسها احمللية والذي أييت كنتيجة لبداية الرتكيز ايف ظل م

 .3ملفهوم احلكم احمللي واستقالل البلدايت يف إدارة الشأن احمللي

إذا، سنحاول يف هذا البحث حتليل العالقات بني مالءمة أدوات التخطيط والعوامل املؤثر يف ذلك من خالل دراسة إكراهات 

التوسع غري الرمسي للمدن وهشاشة السلطة احمللية. كما سنتطرق إىل واقع التطوير احلضري والسعي احلكومي إىل وضع إطار تشاركي 

والتعمري، لنخلص إىل تدارس رهاانت اتساق أدوات التخطيط يف ظل تعديل التقسيم الرتايب  يف سياق المركزي أدوات التخطيط

وتعميم البلدايت وبروز مبادرات غري حكومية يف جمال وضع أطر إتساق ألدوات ختطيط وتطوير املدن. كما تتناول هذه الورقة يف 

ط الرتايب املدينة كموضوع يتم معاجلته من خالل آليات التخطي صياغة اسرتاتيجيات التنمية الرتابية من منظورعنصر أخري مسألة 

والعمراين ومدى مالءمة هذه املبادرات ملنظومة التخطيط والتعمري يف تونس. وسنحاول يف هذا السياق وضع هذه املقاربة على حمك 

اللوائح املنظمة لالمركزية  ت عميقة إابن صدورالرهاانت احلالية للمشاركة اجملتمعية اليت تفرضها التشريعات اجلديد واليت عرفت حتوال

يت وتنزيلها على الواقع احمللي. وقبل اخلوض يف استقراء واقع التخطيط ابملدن التونسية وتقدمي املسوغات املوضوعية لألسئلة البحثية ال

 رايت األخرية.ونسي خالل العشطرحنا، سنحاول إعطاء حملة عن تطور نظرايت التخطيط العمراين ورهاانت تنزيلها يف الواقع الت

 التيارات الفكرية يف جمال التعمري وأتثريها يف التطوير اإلبستيمولوجي لنظرايت التخطيط العمراين

عرفت التيارات الفكرية تطورا سريعا يف صياغة النظرايت اليت تعاجل مسألة التعمري والذي مرّده التطور التكنولوجي والرقمي الذي 

لة بني هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن الواحد والعشرين. وقد عرفت هذه احلقبات من اتريخ املدن عديد ميز الفرتة الفاص

التحوالت اليت سامهت فيها خمّلفات احلربني العامليتني فضال عن األزمات االقتصادية والوابئية والرقمية )أم ما يطلق عليه العزلة 

الناحية املادية يف تطوير شكلية املدن وبروز ظواهر عمرانية أسهمت، من الناحية املنهجية، يف الرقمية احلضريّة( واليت سامهت من 

دثة واليت مت استثمارها، على املستوى العلمي والسياسي، يف حتديث طرق معاجلة األنسجة العمرانية والظواهر احلضرية  انتاج معرفة حمج

 هلجرة وغريها من املسائل يف عالقة بتحديث املدن أو ابلذكاء املديين.املرتبطة ابلعمران والعمارة واإلسكان والنقل وا
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اء ولئن تجرّكز أغلب املراجع العلمية اليت هتتم بتطور نظرايت التعمري والتخطيط احلضري يف العامل الغريب على هذه الفرتات، فإن البن

ية ال العمران تجعد مرجعا أساسيا إلدراك العوامل االجتماعالنظري للمدينة يجعّد قدمي املنشأ. ال شك أن نظرايت ابن خلدون يف جم

والسياسية اليت حتدد التغيريات اليت تطرأ على اجملال احلضري وتطور أشكال احلكم والسلطة فيه عرب التاريخ. أما عن املبادئ الفكرية 

شرقية اليت ازدهرت يارات الفكرية األندلسية واملالتونسية، فقد يعود منشأها إىل الفرتة األوىل من العهد احلفصي وابلتحديد إىل الت

م( واليت عرفت بتطور احلياة الفكرية والسياسية إابن قدوم العرفاء واملثقفني  2122 –م  2112خالل القرن الثالث عشر )

(. 21، ص. 2999 األندلسيني إىل تونس ومسامهتهم الفعالة يف نقل املعارف وجتديد نظرايت اإلنشاء والعمارة )فريد بن سليمان،

فرد "اإلعالن 
ج
وقد نقل ابن الرامي عن فقهاء وحكماء هذه الفرتة املعارف واخلربات والتجارب اليت اكتسبها وضّمنها يف كتابه امل

 أبحكام البنيان" والذي يتناول فيه املسائل النظرية والتطبيقية والكالم يف جماالت البناء وما يرتتب عنه من تفاعالت بني املالكني

واألجوار، وذاك من خالل مراكمة املبادئ الفقهية، وأحكام العلماء واملهارات اليت طورها يف جمال إنشاء العمارة العربية اإلسالمية 

يف تونس. وقد جند صدى هلذه النظرايت يف سياق نظرايت ختطيط املدينة العربية اإلسالمية وما تتضمنها مبادئ التنظيم العمراين 

 (.1122ن أيب الربيع )مصطفي غرايبة، حبسب أطروحات اب

وابعتبار التأثرات الفكرية العلمية واألكادميية جملاالت البحث يف التعمري والتخطيط العمراين، تظل النظرايت الفرنكوفونية 

ملناهج ا واألنقلوسكسونية هي املهيمنة يف جمال حتديث املقارابت اإلبستيمولوجية من حيث جتديد أساليب إنتاج املعرفة ونقد

والتفاعل بني النظرايت واجملاالت العلمية. أما عن املدرسة األوىل فهي املرتبطة أساسا بفكرة املشروع املعماري الذي يغلب عليه 

( من خالله إنشاء حقل نظري ومبقاربة ,2922Françoise Choayاجلانب التصميمي والذي حاولت فرونسواز شويي )

صنيف روبية )إيطاليا والنمسا وحىت بريطانيا( التأسيس لنموذج علمي وأكادميي مستقل ومبين على تاترخيية توصيفية ذات مرجعية أو 

 عقالين لنظرايت التعمري )التيارات التقدمية الوظيفية، الثقافية والطبيعية(. ورغم تطور املقارابت، ال يزال هذا النموذج مرجعا رئيسا

 يف جماالت التعّلم ومراكمة املعرفة. 

قرتحة بسياقات التخطيط والتطوير أما ع
ج
ن املدرسة األنقلوسكسونية، فهي األكثر واقعية من حيث ارتباط املقارابت الفكرية امل

وذلك   2921العمراين وابلسياسات العامة. لقد نشأت هذه املدرسة يف سياق مغاير للمدرس الفرنسية حيث تطورت من سنة 

ذات املرجعيات التقنية واملعيارية البحتة. يٌعترب فيليب أملندينقر من أهم الباحثني الذين  كرّد فعل عن حمدودية املقارابت احلداثية
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 ,Allmendinger) 1111 (مّجعوا وطّوروا التصنيفات التارخيية هلذه املدرسة وذلك من خالل أثره املرجعي "نظرايت التخطيط"

ول بني ربة فلسفية واترخيية متعددة اجملاالت. جيمع التيار األوالذي صاغ من خالله سبع تيارات فكرية وذلك ابإلعتماد على مقا

النظرايت العقالنية ونظرايت املنظومات اليت جتعل من التعمري جماال مستقال ومبنيا على املعارف العلمية البحتة اليت يغلب عليها 

قد اجنتقد من وات السبعني من القرن املاضي، فاجلانب التقين واإلجرائي. لئن عرف هذا التيار جناحا يف جماال التخطيط خالل السن

حيث عدم قدرته على اإلستجابة للمتطلبات الفعلية لتطوير املدن ولرهاانت السياسات العمرانية فضال عن غاايته النفعية املوجهة 

ل املقارابت املاركسية املرنة من قب حنو جمموعات املصاحل. أما التيار الثاين فقد نشأ يف سياق النقد املوجه للتيار األول والذي مت تبنيه

اليت ترتكز على اعتماد املنظور االجتماعي يف دراسة التخطيط املديين حىت تتفادى األزمات الرأمسالية وما تفرزه من ظواهر الفصل 

ي وذلك خالفا ملا يعتمده ري والتمييز وخاصة عند اعتماد التفكري الراديكايل املطنب يف املعيارية. يتميز هذا التيار ببعده النقدي التفس

ية لالتيار احلداثي ببعديه العقالين والتقين املشطني، وهو ما ساهم يف بروز تيارات ما بعد احلداثة األكثر انفتاحا على املقارابت التواص

 يف الفكر األنقلوسكسوين.

وق ولقدرة احلرايت ة رّد اإلعتبار ملنطق السوخالل الثمانينات من القرن العشرين، برز تيار فكري ليبريايل حديث يرتكز على ضرور 

 الفردية على التضبيط ولكنه حيجّد يف املقابل من قدرة التخطيط العمراين على اإلستجابة إىل الرهاانت املدينية.  ونظرا لتعقد الظاهرة

ألمريكية، حيث توجهت له ايت املتحدة االعمرانية، مل يلق هذا التيار جناحا يف األوساط الفكرية اليت تبنته وخاصة يف بريطانيا والوال

اإلنتقادات الكالسيكية للمقارابت االقتصادية واليت تتفق حول حمدودية قدرة السوق على التضبيط الذايت وحول اعتبارية الرهاانت 

لفعل يف مقارابت التخطيط ااملدينية والسياسية هبدف إجياد نوع من التوازن يف صياغة املخططات التنموية. وبزايدة الرتكيز على أمهّية 

 العمراين، برز التّيار العملي الفكري الذي ميثل تواصال للتقاليد الفلسفية األمريكية املبنّية على أمهية إعمال التجربة يف األساليب

ر ين العقالين واملاركسي. االبنيوية والنسبية للفعل يف جمابه الواقع واليت تجقلص من اجلانب الكّلي واجملّرد جملال التعمري على غرار التي

بطة ويعترب أملندينقر يف كتابه أن عديد التيارات التعاونية والتواصلية ارتكزت على املقارابت العملياتية لتطّورها يف سياقات مغايرة مرت

العمراين يف بناء رؤى  طبواقع الدميقراطيات واحلّرايت احملليّة، الشيء الذي أذى إىل ضرورة مراجعة دور املختص يف التعمري أو املخط

التطوير وعدم انصياعه إليديولوجيات حمّددة. وقد اخنرط التيار الفكري املبين على منهج التخطيط ابملناصرة يف التيارات العملية 

يف تطوير هذا الفكر وذلك بتبنيه  (Davidoff, 1965) وقد ساهم بول دافيدوف  2922الفلسفية وذلك بداية من سنة 
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اسية يف صياغة خمططات التعمري والتطوير املكاين. وعلى غرار التيارات املنتقدة للفكر العقالين النظامي، عمل تيار للرؤية السي

 املناصرة على جعل العملية التخطيطية للمدينة واملناطق العمرانية أكثر دميقراطية حبيث يلعب التعمريي دور امليّسر يف حتليل وتشخيص

فها وتيسري عملية إنشاء االئتالفات والشراكات بني الفاعليني السياسيني وجمموعات الضغط وجمموعات السياقات العمرانية وتولي

وخاصة يف  2921املصاحل ومكوانت اجملتمع املدين. عرفت التيارات العملية اليت تعتمد التخطيط ابملناصرة جناحا بداية من سنة 

التعمري  ئات املهّمشة والفقرية، مما ساهم يف التقليص من حدة أتثري تياراتاملدن األمريكية اليت حتتوي على األقليات وتضم الف

 والتخطيط التقليدية، اليت يدعمها الفكر العقالين واجملموعات اليت حتتكر السلطة السياسية واإلقتصادية. 

كإطار مرجعي لنقد   ي ميكن اعتمادهوخالصة ما ميكن قوله يف تطّور نظرايت التعمري والتخطيط الرتايب، فإن التيار ما بعد احلداث

( كمحمل للصراعات السياسية واجملتمعية يف احلّيز املديين. the territoryاملقارابت العقالنية وطرح البدائل ملفهوم الرتاب )

عارف الفلسفية محيث يؤلف هذا التيار بني فهم التحوالت املدينّية وسياقاهتا وحتليل الرهاانت االبستيمولوجي وما تقتضيه من نقد لل

 2912ذات املرجعية الوضعية. وابلتوازي مع هذا املنهج احلداثي شهدت العشرايت األخرية من القرن املاضي وابلتحديد منذ سنة 

والذي طور مفهوم احلداثة  (Habermas)بروز التيار التعاوين الذي يرتكز على نظرية "الفعل التواصلي" الذي اسسها هابرماس 

وذلك إبجياد أشكال جديدة لصياغة العقالنية يف جمال التخطيط. تبلورت على إثرها فكرة العقالنية التواصلية. تقرتح هذه النظرية 

 اليت تنطلق (Bacqué et Gauthier, 2011) نوع من العقالنية التفاعلية املبنية على مبادئ املداوالت الدميقراطية األفقية

من العمل اجلمعي مع الفاعليني واألفراد وذلك خالفا للمقارابت العقالنية املادية ذات التمشي العمودي والسلطوي. يف هذا السياق 

حدثة 
ج
برزت املقارابت التشاركية كدعامة أساسية للمشاريع العمرانية وملسارات التخطيط والذي نستشف آاثره يف املقارابت امل

 العامل ويف تونس.للتخطيط العمراين يف 

يف هذا السياق تعكس التجربة التونسية مدى التأثري غري املباشر هلذه التيارات يف صياغة اآلليات الفكرية والعملياتية للمشاريع 

ة نالعمرانية من خالل ما متليه التشريعات القائمة. فمنذ أربعينات القرن املاضي وحىت إثر صدور جملة التهيئة الرتابية والتعمري س

، يسيطر اخلطاب التقين اإلجرائي للفاعلني احلكوميني على مناهج التعمري والتخطيط الرتايب والذي مرّده شدة التأثر ابلتيارات 2992

 (Le Corbusier) العقالنية الفرنكوفونية وابلتفكري املناطقي الذي تطور مع املفكرين املعياريني والوظيفيني وأمههم لوكوربوسيي

(. يربز صدى هذا املنهج يف أدوات التعمري والتهيئة الرتابية القائمة La Charte d’Athènesة ميثاق أثينا )يف إطار صياغ
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اليت أثبتت عدم جناعتها يف التحكم يف الظواهر العمرانية املخلة ابلتوازن البيئي فضال عن تفاقم السكن غري الرمسي وتنامي املشارف 

 لة وأحياء فقرية منفرة للسكان وأنسجة عمرانية غري منسجمة وأحياان إقصائية.احلضرية مما تسبب يف بروز مدن مرتهّ 

مع تطور منظومات التعليم والبحث وبداية تبين مسألة مأسسة جمال التعمري والتهيئة خالل أواخر التسعينات من القرن املاضي 

يذها وذلك ورة تعديل أساليب صياغة املخططات وتنفوبداية العشرية احلالية من القرن العشرينربز اخلطاب املعريف املنادي بضر 

ي عابعتماد املقارابت التشاركية املتأثرة ابملدرسة األنقلوسكسونية وابلتحديد ابلتيارات ما بعد احلداثية اليت تجغّلب مبادئ العمل اجلم

لفكر التقليدي الوظيفي نظرية ودراية مغايرة لالتواصلي. كان هلذا اخلطاب األثر اإلجيايب يف التبين املأسسي جملال التعمري مبرجعيات 

الذي ال يزال يهيمن على اجلهاز التنفيذي للسلطة املركزية واإلدارة احمللية للمدن. وابلرغم من املبادرات اليت برزت يف فرتة ما بعد 

 يزال يصطدم بصعوبة الواقع الواملتمثلة يف وضع أطر تشريعية تِؤسس إىل اعتماد مقارابت تشاركية، فإن تنزيلها على أرض  1122

 التقدم يف إجناز املسار الالمركزي، الشيء الذي يضع املدينة على حمك إكراهات التوسع وهشاشة السلطة احمللية.

لئن يندرج هذا اخلطاب يف بعده املعريف، يف سياق الفكر ما بعد احلداثي للمدن الغربية، فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بنظرية اجملتمع 

( ال سيم عندما ٌتطلق املبادرات اجملتمعّية يف سياقات مغايرة للسياقات العادية غري 1112)ابرين،  (Castels, 1996)كي الشب

املتأثرة ابلثورات وما تفرزه من اكراهات اجتماعية ومن حتوالت يف بنية املدن ويف طبيعة العالقات اليت حتدد مصاحل الفاعلني أينما 

وسنحاول يف مرحلة متقدمة من هذا البحث معاجلة هذه املسألة يف عالقة  .يف نفس السياق القرار.يتموقعون يف دوائر صنع 

 ابملبادرات والبدائل اجملتمعية.

 املدينة بني إكراهات التوسع غري الرمسي وهشاشة السلطة احمللية

. %11فيه البناء الذايت للمساكن حبوايل تناميا سريعا للمجال العمراين والذي يساهم  1122عرفت املدن التونسية منذ أواخر 

النظامي يف جل األحياء السكنية الفقرية وامليسورة حىت بلغت نسبة العمارة غري املرخصة فيها سنة  وقد تفاقمت ظاهرة البناء غري

ملتوسطة امل تقتصر هذه الظاهرة على املدن الكربى، بل مشلت جل اهلوامش احلضرية للمدن الصغرى و  % 22ما يناهز  1111

فامتدت عديد األحياء الفوضوية على جزء هام من املساحات اليت كانت تجستغل يف األنشطة الزراعية واليت قد مت ختصيصها حبسب 

ّثل  األمثلة املديرية للتجمعات احلضرية كمدخرات عقارية اسرتاتيجية )منطقة سكرة ورواد ومرانق يف تونس الكربى كمثال(.  ميج

ضرية والسياسات العامة اليت تجعىن ابملدينة وإبدماج الفئات حمدودة الدخل يف سوق العقار والسكن اإلجتماعي غياب السياسات احل
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سببا رئيسا يف التنامي غري احملكم للمدن خارج املناطق اليت تنظمها أدوات التخطيط. هذا الواقع لئن يعكس من انحية قصور 

ها الظاهرة املدينية، فهو يفسر عمق األزمة اليت تعيشها املدن واليت ميكن تفسري  السياسات العامة وعدم قدرهتا على التحكم يف

ة هبشاشة السلطة احمللية وضعف قدرات هياكل اإلدارة اليت تجعىن ابلتخطيط واملراقبة واليت تشرف بدورها على تطبيق الرتاتيب العمراني

ت العمومية واحرتام امللك العمومي للدولة. وابلرغم من اإلخالالت واحلد من اخلروقات يف جمال استعمال األرض واستغالل الفضاءا

املسجلة يف جمايل التحكم احلضري والتصرف يف العقار، كان هلذه اهلياكل اليت تجعرف "أبعوان الرتاتيب أو الشرطة البلدية" الدور 

ته تونس يف فرتة لسياق وأمام احلراك الشعيب الذي عرفالرئيس يف مراقبة التوسع غري الرمسي واحلد من التنامي املفرط للمدن. يف هذا ا

ممّا أعطى اإلستقاللية التامة  ما بعد الثورة، مت التخلي عن هذا اهليكل املختص التابع للبلدايت وإدماجه ضمن القوة النظامية للدولة

لعبه البلدايت يف ليب على الدور الذي كانت تللشرطة البلدية اليت كانت أتمتر أبمر رئيس اجمللس البلدي. كان هلذا القرار األثر الس

ردع املخالفات واحلد من اخلروقات يف جماالت اإلنشاء والتعمري واألنشطة اإلقتصادية والبيئة. هذا العامل املؤّسسي ليس هو يف 

ينة ولكن تواجه هذه اجلماعة املد معزل عن بقية العوامل املؤثرة على املنظومة العمرانية واليت تلعب فيها البلدية دورا أساسيا يف تنمية

احمللية يف املقابل عديد اإلكراهات واليت تجؤثر سلبا على سري العمل البلدي من حيث التخطيط والربجمة والتنفيذ واملتابعة. من أهم 

 يتجاوز معدل الهذه اإلكراهات: التفاوت يف مستوى إجناز التنظيم اهليكلي لإلدارات البلدية للمدن وضعف مستوى التأطري الذي 

مع االجتاه املتسارع حنو التهرّم العمري لألعوان؛ التفاوت يف مستوى التجهيز ابلوسائل اللوجستية واملعلوماتية ومدى أتثريه % 21

على التصرف يف املوارد واملصاحل واخلدمات؛ ضعف الكفاءات التنظيمية للمجالس البلدية وضعف اخنراطها يف التسيري اليومي 

عتمدة وغياب اسرتاتيجيات تواصل مع احمليط البلدي الداخلي واخلارجي؛ فظال للشأن احمل
ج
لي؛ عدم كفاية املنظومات اإلتصالية امل

ذ املشاريع. يعن قلة املوارد البلدية املباشرة وغري املباشرة واليت ال ختدم مبدأ التدبري احلر واإلستقاللية املالية يف جمال برجمة واختيار وتنف

ضافة إىل الرقابة املشطّة اليت تفرضها هياكل الدولة املركزية على املالية احمللية أمام عدم كفاية املوارد الذاتية وضعف املالءمة هذا ابإل

 من امليزانية العامة للدولة.  % 2بني احلاجيات من اإلستثمار البلدي واملوارد اليت تضعها الدولة على ذمة اجلماعات واليت ال تتعدى 

ة حتليل البياانت املتعلقة ابلقدرة املالية للبلدايت إىل التعرف على واقع املدن من خالل وضعيتها املالية سواء كان ذلك ابلنسب وحييلنا

للمدن املقتدرة بفضل تطور جبايتها احمللية )األداءات على العقارات واألنشطة االقتصادية واألسواق، إخل.(، أو املدن اليت تشكو 

إىل أن  1129مالية واليت تلتجئ إىل التداين إلجناز برامج اإلستثمار البلدي. تشري اإلحصائيات الرمسية لسنة صعوابت هيكلية و 
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من البلدايت تلجأ إىل التداين من صندوق القروض والدعم احلكومي، وتقدر نسبة البلدايت اليت تتمكن من تسديد  %22حوايل 

 .  %11ديوهنا بصفة ذاتية بــــــ 

 
 0102: خريطة تصنيف البلدايت التونسية حسب حالة املالية احمللية لسنة 0رسم رقم 

كما تبني اخلريطة املصاحبة أن أغلب البلدايت اليت تشكو صعوابت مادية وهيكلية واليت هي يف حاجة إىل الدعم هي بلدايت 

املناطق الداخلية وابخلصوص بلدايت اجلنوب الغريب وأمهها املتواجدة يف احلوض املنجمي جلهة قفصة )القطار واملظيلة واملتلوي 
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ان. يف وتوزر املتامخة للحدود التونسية اجلزائرية واحلدود التونسية الليبية وابلتحديد بلدية بنقرد والرديف والسند( وبلدايت قبلي

من جمموع البلدايت. فهي بلدايت تعتمد مواردها  %22املقابل، متثل البلدايت امليسورة احلال والقادرة على توفري موارد ذاتية 

عية واألنشطة السياحية وهي ما تعكسه اخلريطة حيث تتموقع هذه البلدايت أساسا على املداخيل املتأتية من األنشطة الصنا

ابألساس يف جهة انبل واحلمامات ويف تونس الكربى ويف جهة زغوان والساحل وجربة وجل املدن اليت حتتضن مناطق صناعية 

 متحركة وجاذبة.

اخلاص يف املقدرات  توزيع املوارد واإلستثمار احلكومي و لئن تبني اخلريطة احلالة املالية للبلدايت، فهي تعكس مستوى التفاوت يف

احمللية للمدن، الشيء الذي يعكس عزوف املواطنني عن املسامهة يف الفعل احمللي ابإليفاء بواجباهتم جتاه مدهنم ودفع حصصهم من 

 اجلباية احمللية واملشاركة يف صياغة املخططات اإلستثمارية السنوية.

إىل تصدع العالقة بني البلدايت واملواطن من انحية وبني اجمللس البلدي كهيكل سياسي ممثل للسلطة احمللية أدت كل هذه العوامل 

مستجوب موزعني  1111ومكوانت اجملتمع املدين من انحية أخرى. يجنب قياس مستوى الرضا الذي أجريناه على عينة مكونة من 

اه اخلدمات اليت تجسديها هذه األخرية. تجربز نتائبلديةمدى إدراك املواطنني للعالقة اليت ت 221على  ج القياس ربطهم ابلبلدايت جتج

من املواطنني على اخلدمات املتعلقة بصيانة الطرقات والتعهد ابلفضاءات العمومية، وكذلك  % 22مدى عدم رضا أكثر من 

رار وابء احمليط والوقاية من تفشي األوبئة على غمبسألة اإلعالم حول الربامج واملشاريع وحول اخلدمات املتعلقة ابلصحة ومحاية 

الفريوس التاجي خالل السنتني األخريتني. يف نفس السياق، يجعترب مؤشر عدم الرضا مرتفعا نسبيا عندما تتعلق اخلدمات بدراسة 

جملتمع املدين من ت املفات الرتاخيص للبناء والتقاسيم واخلدمات اإلجتماعية وكذلك فيما يتعلق ابلتواصل مع املواطن ومكوان

من املستجوبني أن هذه العالقة مفقودة متاما. لئن تبنّي هذه النتائج  % 11مجعيات ومنظمات غري حكومية حيث يعترب أكثر من 

ية نهشاشة الثقة بني البلدية كإدارة وسلطة حملية من انحية واجملتمع املدين من انحية أخرى، فهي تؤّشر لتصدّع الروابط املدينية املب

على إنتماء املواطن إىل الرتاب احمللي وقدرته على تبين املشاريع وابلتايل استعداده حلشد القدرات واملشاركة يف حتديد الرؤى ووضع 

املخططات والربامج وتنفيذ املشاريع.  يف هذا السياق ال بد من اإلشارة إىل الظرف اإلقتصادي والسياسي الذي متّر به املدن 

تراجعا ملحوظا يف نسق التنمية احمللية والذي يجفسر بعدم قدرة البلدايت على جماهبة الرهاانت  1122عرفت منذ أواخر التونسية اليت 
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اإلجتماعية واإلقتصادية )كإدماج األعوان العرضيني وتفاقم املصاريف املوجهة حنو تغطية الرواتب مقابل تراجع املداخيل املتأتية من 

 يونية املدن(، اجلباية احمللية وتزايد مد

سامهت هذه العوامل يف تراجع الدور الذي من املفروض أن تلعبه السلطة احمللية واليت بدورها متر أبزمة مشروعية. من أمهها حّل 

بنياابت خصوصية مجعينة من احلكومة املركزية اليت أوكلت هلا مهمة التسيري الوقيت  1122اجملالس البلدية املنتخبة وتعويضها منذ 

داري للشؤون البلدية، واليت حالت دون حوكمة املدينة حمليا. فغياب الرهاانت السياسية احمللية وتفاقم املطلبية الشعبية جعل من واإل

هذه اهلياكل الوقتية مرفق تسيري وليس سلطة تظبيط وختطيط. وجتدر اإلشارة يف هذا السياق أن جل هذه النياابت مل تكن حتظى 

ا مشروعية سياسية حملية، الشيء الذي يفسر ضعف قدرهتا على احلشد اجملتمعي وعدم اخنراطها يف برامج ابلدعم الشعيب وليست هل

، مل ترتسخ مقومات 1121من شأهنا أن تضع املدن على حمك التنمية. وحىت خالل الفرتة اليت تلت انتخاابت اجملالس البلدية يف 

عديد  شاغل اليومية للمدن، فضال عن الصراعات السياسية اليت آلت إىل حلالسلطة احمللية وبقيت اجملالس تتخبط يف معاجلة امل

  .اجملالس قبل إهناء مدهتا النيابية

 رهاانت اتساق أدوات التخطيط يف ظل تعديل التقسيم الرتايب وتعميم البلدايت 

تقاللية واملسؤولية الالزمتني وجب إعطاء اإلستعترب مسألة التقسيم الرتايب أساس تنفيذ مبدأ االمركزية يف خمتلف جتلياهتا والذي يست

للسلطة احمللية، فضال عن ضرورة مزيد دعم قدراهتا إلدارة الشأن احمللي وحسن التصرف يف احليز الرتايب. إن املبادئ األساسية اليت 

ألة حتديد وتقسيم مسمتخضت عن الدستور واليت انعكست على مشروع قانون اجلماعات احمللية، حتيلنا إىل مزيد التمحيص يف 

دا الصالحيات املستقبلية للبلدايت واجلهات واألقاليم. فمسألة التقسيم الرتايب لئن تبدو عسرية من الناحية اجلغرافية، فهي تزداد تعقي

ات معندما يتعلق األمر بتحديد صالحيات ومهام السلط احمللية من انحية واألقاليم من انحية أخرى، يف سياق أمثل إلسداء اخلد

وحتقيق التوازن اإلقتصادي و"التمييز اإلجيايب" يف إنتاج القيمة املضافة وتوزيعها بصفة عادلة بني اجلهات ابعتبار خصوصياهتا 

 ومواردها وميزاهتا ومدى تكاملها فيما بينها. 

 مكنت هذه العملية من إحداث يف تعديل احلدود الرتابية للبلدايت وقد ، شرعت الوزارة املكلفة ابجلماعات احمللية1122منذ سنة 

. لئن تعكس هذه املرحلة الدور الذي 1122حىت سنة  122عوضا عن  121بلدية جديدة ليصبح عدد البلدايت يف تونس  12

 .يلعبه الفعل العمومي املركزي يف تغيري نطاق تدخل السلطة احمللية وملمحها املكاين، فاملقاربة املتبعة كانت يف حد ذاهتا مركزية حبتة
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ت فالتعديالت الرتابية مل تصغ يف إطار توافقي بني املركزي واحمللي، حيث مت اعتماد مقاربة تقنية معيارية مل أتخذ يف اإلعتبار املقوما

االقتصادية لكل مدينة واخلصوصيات االجتماعية والثقافية وحىت األنرتوبولوجية للتجمعات السكانية وخاصة منها الريفية. وسواء  

يهم املناطق الساحلية أو الداخلية )املهدية، وسيدي بوزيد، وقفصة، وقبلي وغريها كمثال(، ففي مثل هذه املناطق اليت كان األمر 

يغلب عليها الطابع الريفي، ال تزال الرتكيبات التقليدية )كالعرش والدوار( تلعب دورا رئيسيا يف القرار ويف حتديد العالقات 

بلدية ار فيها وتفعيل تصوراهتا للحدود الرتابية. مكنت املقابالت اليت أجريناها مع عديد اجملالس الاالجتماعية، مما يستوجب اإلستثم

من التعرف على تداعيات مسألة التحوير الرتايب على املناخ االجتماعي وعلى العالقة القائمة بني البلدايت القدمية والبلدايت 

حول  1122بني اجمللس البلدي احلايل واجمللس اجملاور لبلدية لسودة احملدثة سنة احملدثة. ففي سيدي بوزيد مثال، حتتّد الصراعات 

التقسيمي الرتايب الذي ضم عديد املناطق السكانية )املكارم مثال( اليت كانت تنتمي إىل سيدي بوزيد الشرقية مما أخل مبصاحل 

 ة.السكان نظرا لعامل البعد وصعوبة التنقل بني املناطق داخل نفس البلدي

إن احلدود الرتابية للجماعات واألقاليم متثل إطارا تنفيذاي لتصور العملية التنموية من قبل خمتلف اهلياكل واألطراف املتدخلة يف 

 مخمتلف املستواايت املركزية، اجلهوية واحمللية. فالرتاب احمللي لئن ميثل اجملال الفعلي لتنزيل السياسات العامة، فهو يكعس مدى التزا

 لة بتعهداهتا إيزاء تنفيذ املسار الالمركزي وآاثره على ممارسة السلطة احمللية وعلى طبيعة العالقات بني املتدخلني. من هذا املنطلق،الدو 

يتعدى مبدأ التقسيم الرتايب البعد اإلداري والدميغرايف البحت ليشمل البعد السلطوي والسياسي. إن إعادة النظر يف التقسيم الرتايب 

ن أيخذ يف اإلعتبار مدى حضور األحزاب السياسية وثقل متثيلياهتا يف احملليات واجلهات، الشيء الذي من شأنه أن يؤثر ال بد أ

على التقسيم اجليوسياسي للبالد وللتواجد التفاضلي لألحزاب السياسية يف املناطق والبلدايت واجلهات والذي غالبا ما تعكسه بروز 

إلنتخاابت البلدية، اجلهوية أو التشريعية. هذا اهلاجس احلكومي الذي حياول تقريب التنمية إىل أحزاب دون أخرى خالل إجراء ا

املدن وإىل خمتلف املناطق الرتابية، حيمل يف طياته رهاان سياسيا هاما من حيث متثيلية األحزاب وقدرهتا على احلشد ودعم السلطة 

  صنع القرار. احمللية ابلسعي إىل التشريك الدميقراطي للمواطن يف

إن التوجه احلايل الذي يكرس مبدأ التفتيت اإلداري للحيز الرتايب للجهات إبحداث بلدايت جديدة قد يثبت عدم جدواه يف 

التجربة التونسية. فمبدأ تغطية كامل تراب البالد ابحلدث البلدي على أساس املؤشرات الدميغرافية أو األحداث احلدودية األمنية يف 

ظريف، ال يفرتض ابألساس أتسيس بلدايت جديدة بقدر ما يسعى إىل التحقيق الفعلي لسلطات حملية قادرة على إدارة سياقها ال
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الشأن احمللي انطالقا من قدراهتا واعتماداها على ميزاهتا ومواردها احمللية وشراكاهتا. إن املضي قدما حنو إنشاء بلدايت من شأنه أن 

ن حيث توفري اإلعتمادات واإلستثمارات العمومية. كما أن إنشاء بلدايت جديدة يستوجب وضع يثقل كاهل اجملموعة الوطنية م

اآلليات الكفيلة واألدوات اإلسرتاتيجية الالزمة لتحقيق التنمية ومن بينها الربامج اإلستثمارية للبلدايت وأمثلة التهيئة والتطوير 

قييم ل تشكو عجزا من انحية األطر القانونية والتصور والربجمة والتنفيذ والتالعمراين اليت أثبتت عدم جدواها من حيث أهنا ال تزا

 واإلستدامة. 

إن مسألة التقسيم الرتايب تستوجب مزيد النظر يف كيفية صياغة األطر القانونية اليت لئن اتسمت حاليا بضعف التنسيق والتكامل، 

العادل للثروات  الرتابية والتعمري، فهي عاجزة عن حتقيق التنمية والتوزيع وابخلصوص بني المركزية اجلماعات احمللية ومسألة التهيئة

 واألمن والسلم اإلجتماعيني.

 واقع التطوير احلضري والسعي احلكومي إىل وضع إطار تشاركي المركزي ألدوات التخطيط والتعمري 

ون األوساط البلدية فقد تطورت نسبة السكان الذين يقطنعرفت املدن التونسية خالل العشريتني األخريتني تناميا دميغرافيا سريعا 

خالل  % 2،22كما بلغ معدل النمو السنوي للسكان يف األوساط البلدية   1122سنة  % 21إىل  2992سنة  % 22من 

ساس يف الوسط غري البلدي. وتعترب اهلجرة الداخلية العامل الرئيس الذي يساهم فيه ابأل % 1،22مقابل  1122-1112الفرتة 

 % 21وابخلصوص الوالايت الساحلية ووالايت تونس الكربى. حيث ميثل التحرك داخل الوالايت  حترك السكان داخل الوالايت

( فضال عن % 12( أو بدافع مصاحبة العائلة )%11،2من مسارات اهلجرة السكنية واليت تتحقق بدافع البحث عن العمل )

الدراسة. أدت كل هذه التحركات إىل تغيري امللمح اإلجتماعي واإلقتصادي للمدن حبسب الدوافع األخرى املرتتبة عن الزواج أو 

مجقوماهتا وقدراهتا على استيعاب الفائض من السكان فمنها من صارت مجدان مٌمتدة ومرتّهلة ومنها من أصبحت منّفرة ومنها أيضا 

ا الدميغرافية ت اليت عرفتها املدن واألحياء يف تركيباهتمن حافظت على جاذبيتها وتنافسيتها احلضريتني. ابلرغم من التحوال

واإلجتماعية، فإن أدوات التنظيم والتخطيط احلضري مل تعد تواكب هذه التحوالت وضلت متأثرة ابلتيارات الفكرية التقليدية ذات 

( ، وتكرس مبادئ التنظيم الرتتييب Hamel, 1997املرجعية العقالنية اليت تجغيب األبعاد التواصلية والتفاعلية مع اجملتمع احمللي )

واملناطقي. كان نتاج هذا الواقع املديين يف تونس بروز التفاوت بني الرتكيبات السوسيومرفولوجية للمدن واليت ميكن تفسريها بعدم 
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دن وحاجة اجملتمعات قدرة "السلطات احمللية الرمسية"، على استيعاب الرهاانت التنموية وبلورة اإلسرتاتيجيات حبسب خصوصيات امل

 احمللية هلا. 

لئن دأبت البلدايت التونسية منذ أواخر السبعينات على وضع أمثلة تطوير للمدن، فهذه األدوات اليت كّرستها أول جملة تعمري يف 

نة س ( اليت وضعتها احلماية الفرنسية قبل اإلستقالل2922و 2912( مت اشتقاقها من النصوص التشريعية )2922تونس )لسنة 

املوافق لتاريخ  2922اتريخ إصدار قانون البلدايت وسنة  2922واليت مت التخلي عنها خالل الفرتة الفاصلة بني سنة  2922

إصدار القانون األساسي للجماعات احمللية. خالل هذه الفرتة مت إلغاء التسميات املقتبسة من القانون الفرنسي واليت متّيز بني 

تجمعات دية الريفية، لتشمل أمثلة التهيئة والتطوير اجملال احلضري ال غري، وبذلك مت هتميش القرى الريفية والالبلدايت احلضرية والبل

السكنية الواقعة على مشارف املدن واليت ما فتئت تستوعب أدفاق اهلجرة والنزوح اليت شكلت مبرور الزمن ويف غياب السياسات 

 األحياء الفوضوية والتجمعات غري الرمسية.اإلسكانية املوجهة للفئات حمدودة الدخل، 

، وضعت وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية أدوات للتهيئة والتعمري لتجغطي خمتلف 2992مع إصدار جملة التهيئة والتعمري سنة 

السكنية الكربى وأمثلة التهيئة  تمستوايت التخطيط الرتايب وأمهها األمثلة التوجيهية للجهات واليت تجعىن ابلتهيئة الرتابية للتجمعا

العمرانية ابلنسبة للبلدايت والتجمعات احمللية الريفية، واألمثلة التفصيلية وأمثلة التقاسيم. وقد متت صياغة جل هذه األدوات هبدف 

دخرات العقارية ملتنمية التجمعات العمرانية وتطوير مراكزها احلضرية وذلك بوضع برامج لإلسكان والتجهيز وإبحكام التصرف يف ا

وتعزيز النفاذ إىل املرافق واخلدمات احلضرية.  ولئن تتفرد كل أداة من األدوات خبصوصية فنية وترابية، فهي، نظراي، تكّمل بعضها 

دد على املدى امل وسط والطويل تالبعض. فاألمثلة التوجيهية اليت تجعترب أداة اتساق للتهيئة الرتابية والتطوير اجملايل متعدد القطاعات، حتج

ثل خمرجات هذه األدوات إطار   االتوجهات الكربى وتضع الربامج الرتابية لتطوير األقاليم انطالقا من ميزاهتا ومقدراهتا اإلقتصادية. ومتج

 توجيهيا اليت من املفروض أن حترتمه البلدايت يف سياق إعدادها ألمثلة التهيئة العمرانية على أساس التوجهات الكربى يف جمال

ختصيص األراضي اليت قد تستوعب برامج اإلسكان واألراضي املربجمة الستيعاب األنشطة اإلقتصادية والتجهيزات املشرتكة والبجىن 

احليوية وبرجمة الطرقات ومناطق التحجري واحرتام مناطق اإلرتفاق وامللك العمومي إخل. انطالقا من هذه التوجهات والربامج، يعمل 

انية على مستوى البلدايت على وضع الرتاتيب العمرانية هبدف التحكم يف استعمال األرض وحتديد مستوايت مثال التهيئة العمر 

التكثيف ووضع القواعد األساسية للتعمري واستغالل البناءات ورسم الطرقات ومحاية املواقع األثرية إخل. كما تعمل األمثلة التفصيلية، 
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دخل ليت ستستوعب مشاريع، خارج أمثلة التهيئة العمرانية، وذلك يف إطار حتديد دوائر توبصفة استثنائية، على هتيئة املناطق ا

عقاري يتم إحداثها من وكاالت الدولة املختصة يف جماالت اإلسكان والصناعة والسياحة والتهذيب أو من قبل اجلماعات احمللية 

ثل أمثلة التقسيم، بكوهنا أداة ت)اجملالس احمللية للبلدايت أو اجملالس اجلهوية ابلوالايت(. على  عمري عمليايت، حلقة مستوى التنفيذ، متج

 الربط بني األدوات التوجيهية والرتتيبية ورخص اإلنشاء والبناء. فالتقاسيم هي األداة اليت على أساسها يتم تنفيذ جزء هام من الربامج

 ختطيطه أو إقتصادية أو عمومية، وبذلك حتقيق ما قد مت واليت متكن من جتزئة قطع األرض وهتيئتها هبدف إنشاء مشاريع سكنية

 وبرجمته يف خمتلف القطاعات واملناطق الرتابية. 

تعكس جتربة البلدايت يف جمال التهيئة الرتابية والتعمري حمدودية األدوات املستعملة وذلك من حيث اإلعداد والتصور، والتصديق 

 رحلة األولية توفر قدرات وكفاءات بلدية كي تبلور بشكل رصني ومقنع مصّوغاتوالتنفيذ. فمن حيث اإلعداد، تتطلب هذه امل

مشروع توسعة املنطقة اليت تستوجب اإلعداد أو املراجعة، مث تعرضها على أنظار اإلدارة املركزية )إدارة التعمري صلب وزارة التجهيز 

نسبة لألراضي ئية والفنية، تقتضي التوسعة إجراءات تغيري صبغة ابلواإلسكان(. وهنا يكون الرهان الرتايب رئيسا.  فمن الناحية اإلجرا

الزراعية. أما من الناحية اإلقتصادية واإلجتماعية فإن املناطق اليت ستجدمج يف مشروع التهيئة ستكون الغاية منها نفعية من حيث أن 

تطوير املديين نا تكمن ضرورة  التمحيص يف نسق الارتفاع القيمة املضافة لألراضي حاصلة مبوجب اكتساهبا الصبغة العمرانية، وه

الذي تجشكل فيه جمموعات املصاحل من منتخبني بلديني وأطراف حزبية وابعثيني عقاريني وغريهم من أصحاب املصلحة، الفاعل 

ضافة إىل االكراهات إلاألهم يف عملية التطوير وما هلذه العملية من تداعيات على اإلستثمارات احمللية وصعوبة النفاذ للخدمات اب

اليت تفرضها املضارابت العقارية وأتثريها على ميسورية السكن وعلى ولوج الفئات حمدودة الدخل، الشباب منها والنسوة، للمسكن 

هي مجعقدة ومكلفة حيث تستوجب من  4الالئق. وعملية اإلعداد كما نصت عليها النصوص القانونية جمللة التهيئة الرتابية والتعمري

سوحات التوبوغرافية والصور اجلوية وملفات طلب العروض، الشيء الذي يتطلب من البلدية اليت تعتزم إعداد أو 
ج
البلدية إعداد امل

 مراجعة أمثلتها التطويرية توفري اإلمكاانت املادية والبشرية وبرجمة املشروع يف املوازين البلدية.   

                                                             

 يتعلق إبصدار جملة التهيئة الرتابية والتعمري. 2992نوفمرب  11مؤرخ يف  2992لسنة  211القانون عدد 4 
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ا ومؤسسيا قانون التهيئة والتعمري العملية الفنية إلعداد املخططات ويضع هلا إطارا ترتيبيأما من حيث التصور والصياغة الفنية، حيدد  

يتسم بتشعب املراحل )مرحلة الدراسة، مرحلة اإلستقصاء اإلداري والعمومي( ومركزية املتابعة من قبل الوزارة، مما يساهم يف تعقيد 

اتيجي ة واليت قد تتجاوز ثالث سنوات. وابلرغم من تطور مناهج التخطيط اإلسرت اإلجراءات والتمديد يف الفرتة احملددة إلعداد األمثل

يف التجارب املقارنة، فإن عملية إعداد وتصور أدوات التعمري والتهيئة الرتابية يف تونس ال تزال جتابه عديد اإلكراهات. من بينها 

قع عليهم الشروط الفنية والعلمية لصياغة الدراسات، ولكن ي طريقة اختيار مكاتب الدراسات واخلرباء واليت أحينا ال تتوفر فيهم

اإلختيار  بتعّلة "العرض املايل األدىن" املفروض يف جمال الصفقات العمومية، الشيء الذي ال يضمن صياغة نوعية ألدوات التخطيط 

املدن واكراهاهتا  سطحية مليزات الرتايب واحلضري. يف نفس السياق، يتم يف أغلب احلاالت صياغة أدوات التخطيط مبعرفة جدّ 

كما تجستصاغ الربامج احلضرية ابعتماد تشخيص إداري ال أيخذ يف اإلعتبار اإلشكاليات التنموية  اإلقتصادية ورهاانهتا التنموية،

للعموم ملدة  عاحلقيقية وال يشّرك مكوانت اجملتمع املدين يف خمتلف مراحل الدراسة. فاإلستقصاء العمومي الذي يجعرض فيه املشرو 

ثل مرحلة إجرائية غالبا  شهرين إلبداء الرأي وتقدمي اإلعرتاضات، ال ميكن اعتباره تشريكا للمواطنني وأصحاب املصلحة بقدر ما متج

دارية إما تكون فيها العملية اإلعالمية أو التواصلية غائبة متاما.  وبذلك يتحول مثال التهيئة العمرانية أو املثال التوجيهي إىل وثيقة 

ال جموفنية تجستغل من املؤسسات احمللية واملركزية ذات العالقة لتوجيه املضارابت العقارية وللتسيري اليومي لإلدارات البلدية احمللية يف 

 إسناد رخص التقاسيم ورخص البناء ابعتماد ما متليه الرتاتيب العمرانية. 

التخطيط التنموي اإلقتصادي واإلجتماعي على الدور الذي يلعبه  ال ميكنا غض النظر يف هذا السياق ومن حيث تصور أدوات

 الربانمج التنموي اخلماسي للجهات وانعكاساته على التنمية احمللية يف املدن حيث متثل هذه الوثيقة اإلسرتاتيجية األداة الرمسية اليت

ية هذه األداة فإن الطابع ية وتنفيذ املشاريع. ابلرغم من أمهيتم التصديق عليها من السلطة املركزية واليت تجعتمد يف وضع الربامج التنمو 

القطاعي ال يزال يطغى على منهجها من حيث التصور والتنفيذ. فتصور الربانمج اخلماسي للتنمية اجلهوية ينطلق من احلاجيات 

كزية بتمثيلياهتا وهياكلها الوزارية السلطة املر  احلقيقية للمعتمدايت والوالايت ولكن التحكيم فيه يبق رهني املقاربة اجلد فنية وبريقراطية

ادية صواليت تجقارب أولوايت املشاريع فيها حبسب توفر اإلعتمادات احلكومية وميزانية الدولة.  إن النظرة القطاعية واإلدارية للتنمية اإلقت

( ال تزال 1111-1122انمج اخلماسي للفرتة واإلجتماعية اليت تجكرسها الوثيقة اجلهوية للربامج اخلماسية للتنمية )وآخرها الرب 

قائمة وذلك رغم مسامهة عديد اخلرباء بدعم فين من جهات غري حكومية يف بلورهتا. نذكر يف هذا السياق مسامهة الربانمج اإلمنائي 
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يجية ابعتماد تشريك اتلألمم املتحدة ووكالة التعاون الفين األملاين يف تونس. فقد حاولت هذه املنظمات تعديل املقارابت اإلسرت 

 مكوانت اجملتمع املدين يف عملية التخطيط وبلورة الرؤى والتوجهات التنموية للجهات. 

خالفا ملا يجتفق عليه يف جمال التخطيط اإلسرتاتيجي من وجوب التصديق اجملتمعي على اإلسرتاتيجيات والسياسات التخطيطية 

 رحلة فنية يتم خالهلا عرض األمثلة على اجملالس البلدية أو جمالس الوالايتللمدن، فإن التصديق على أدوات التخطيط ميثل م

للمداولة. أما التصديق النهائي، فهو من مشموالت السلطة املركزية أو رئيس اجلمهورية كما هو احلال ابلنسبة لألمثلة التوجيهية 

. 2992 من عشر سنوات من اتريخ إنطالق الدراسة سنةوأمهها املثال التوجيهي للرتاب الوطين الذي مت التصديق عليه بع أكثر 

ة يقع يواعتبارا للطبيعة القانونية امللزمة لإلدارة ابلنسبة هلذه الواثئق التوجيهية، فإن أغلبها تبقى دون تصديق فال تجعتمد إال كوثيقة فن

ة التهيئة العمرانية لي فإن التصديق على أمثلاالستعانة هبا حبسب الرهاانت السياسية ورهاانت جمموعات املصاحل. وعلى املستوى احمل

واليت  1112-2992للبلدايت، قد أجوكل إىل رئيس اجلمهورية وذلك بعد التجربة الالمركزية اليت خاضتها املدن خالل العشرية 

وايل(، إبشراف من اإلدارة لأجسندت فيها عملية التصور والتصديق على األمثلة إىل السلطتني احمللية واجلهوية )رئيس اجمللس البلدي وا

املركزية. لقد أثبتت المركزية إعداد أدوات التخطيط من قبل البلدايت خالل تلك الفرتة عدم قدرة السلط احمللية على وضع 

 السياسات التطويرية وحمدودية قدراهتا يف حوكمة الرهاانت املدينية والتحكم احلضري. فطغيان املنطق النفعي الذي تقوده جمموعات

املصاحل املرتبطة ابملضارابت العقارية، وتفشي مظاهر الفساد يف اهلياكل املشرفة على مراقبة اإلنشاء والتعمري، تسبب يف تفاقم حجم 

اخلروقات ابإلستهالك املفرط لألراضي الفالحية وتبذير املدخرات العقارية مما عّمق أزمة التنظيم يف ضل جمتمع مدين يفتقد إىل قوة 

ون مبثابة "السلطة املضادة". فكانت النتيجة تزايد عدد األحياء الفوضوية اليت تفتقر للتجهيزات واخلدمات احلضرية ضغط حىت يكج 

وارتفاع الطلب على اإلستثمارات احلكومية. وأمام ما أفرزته هذه املبادرة من إخالالت يف ختطيط املدن التونسية، تراجعت دور 

 يل هذه السياسة على املستوى اجلهوي أو احمللي وصار التخطيط العمراين رهني اإلدارة املركزية. يف عملية تنز  1112الدولة منذ سنة 

مما مت  % 21تتعدى  كل هذه العوامل سامهت يف تراجع فاعلية أدوات التخطيط اليت تنفذ براجمها املتعلقة ابلتجهيزات بنسب ال

يء الذي وبراجمها ضعف اتساقها مع واقع املدن وحاجيات مستعمليها الش تصوره. فعديد أمثلة التهيئة العمرانية أثبتت خمططاهتا

 ذيفسر جلوء اإلدارات البلدية إىل املطالبة مبراجعة األمثلة وتغيري صبغة املناطق السكنية أو الصناعية أو مناطق التجهيز واليت مل تنف

توجهاهتا مع املشاريع  التوجيهية للتهيئة الرتابية اليت تتعارض براجمها ملدة ميكن أن تتعدى تسع سنوات. كذلك الشأن ابلنسبة لألمثلة
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الكربى للدولة اليت يتم أحياان إسقاطها على الربامج، ونسوق على سبيل الذكر مشاريع "األقطاب التكنولوجية" يف تونس الكربى 

كلة" وجندها يف ن الدولة "كمشاريع مهياليت مل يتم برجمتها ضمن التوجهات الكربى للعاصمة يف سياق عوملتها بل مت إسقاطها م

 املخرجات النهائية للمثال التوجيهي لتهيئة إقليم تونس الكربى.

، فإن اعتمادها كممارسة رمسية 1122ابلرغم من اعتماد املقارابت التشاركية من قبل املختصني يف التخطيط قبل صدور دستور 

من الدستور  219تيجي للتنمية والتعمري ابتت حاصلة، وذلك تفعيال للفصل من قبل اإلدارة املركزية يف عملية التخطيط اإلسرتا

الذي ينّص على ضرورة تشريك مكوانت اجملتمع املدين يف خمتلف مراحل ختطيط مشاريع التنمية والتطوير. كان هلذا النص األثر 

صياغة مشروع  ئ الالمركزية وابلتوازي معاإلجيايب يف تعديل املمارسات احلكومية يف جماالت التخطيط. ففي إطار تطبيق مباد

 ةاجلماعات احمللية الذي يقوم على مبادئ التدبري احلر للشأن احمللي واإلستقاللية والتعاون الالمركزي والدميقراطية التشاركية واحلوكم

 5بوزارة الداخلية( 1112وفمرب الرشيدة، إخل.، ابدرت وزارة الشؤون احمللية )قبل خذفها و إحالة مشموالهتا وإحلاق هياكلها منذ ن

                                                             

زت على إثرها السلط يف مؤسسة رئيس اجلمهورية والذي تركّ  1112أييت هذا اإلجراء يف سياق التحوالت السياسية اليت عرفتها تونس منذ جويلية 5 
 وعزلت رئيس احلكومة ووضعت رزانمة إلعادة صياغة دستور جديد وإجراء انتخاابت تشريعية.قت عمل النواب اليت علّ 
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بوضع خطة لتفعيل مبادئ التشاركية يف صياغة برامج اإلستثمار البلدي والذي أطلق عليه "برانمج اإلستثمار البلدي التشاركي أو 

بتشريك  تامليازانية التشاركية" والذي يجعطي أولوية لتفعيل دور املنظمات غري احلكومية األهلية يف وضع خطط عمل سنوية للبلداي

املنظمات يف اختيار املشاريع وتبويب األولوايت.  لئن كرست هذه املبادرة البعد التشاركي يف صياغة خطط اإلستثمار البلدي، فقد 

حّدت من قدرة التحكيم يف أولوية املشاريع اليت صارت بفعل املقارابت املركزية منّمطة )مشاريع قرب، مشاريع مجهيكلة ومشاريع 

ن املالحظ أيضا أن عملية التصويت على األولوايت وأحقية األحياء يف التدخالت صارت تشكل عائقا أمام حتقيق إدارية(. وم

أهداف التشاركية العادلة. فاملناطق اليت حتّشد أكثر عددا من األفراد للتصويت لصاحل مشاريعها املربجمة، هي اليت تضفر ابألولوية 

إلستثمار د من جناعة املقاربة ويعمق التباين بني املناطق. يف املقابل وأمام تراجع املوارد املوظفة ليف التمويل والتنفيذ، الشيء الذي حي

البلدي وصعوبة وضع خطة مستقبلية، تفرض اإلدارة املركزية على البلدايت صنفني من املشاريع )كالتنوير العمومي والطرقات( 

ل القرار يف هذا الشأن موجها من السلطة املركزية وابلتحديد من صندوق الشيء الذي حيجّد من هامش اإلختيار للمشاريع وجيع

 الدعم، وهو ما يتناقض مع مبدأ التدبري احلر للشأن احمللي الذي على أساسه تقوم "استقاللية" املدن. 

إن غياب حوكمة التخطيط من قبل الدولة يستوجب وضعها على حمك التقييم عندما يقتضي األمر تعديل السياسات العمومية. 

فتعدد مبادرات صياغة أطر تشريعية جديدة للتخطيط العمراين والتطوير من قبل اهلياكل الوزارية اليت تسعى بدورها لالنصهار يف 

وايهتا ر توافقي يهدف إىل حتديد رؤية مستقبلية وهنج إتساق للعملية التخطيطية يف خمتلف مستمسألة الالمركزية، مل تجشفع إبطا

القطاعية والرتابية واملؤسسية. وقد تربز هذه النتيجة إنطالقا من حمدودية قدرات التنسيق بني املؤسسات احلكومية اليت كانت قد 

نون جلماعات احمللية صجلب وزارة الشؤون احمللية والبيئة( ومشروع مراجعة قاشرعت يف صياغة مشروع قانون اجلماعات احمللية )إدارة ا

 التعمري والتهيئة الرتابية )إدارة التعمري التابعة لوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية(. 

 رهاانت اتساق أدوات التخطيط يف ظل تعديل التقسيم الرتايب وتعميم البلدايت 
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الزمتني الرتايب أساس تنفيذ مبدأ االمركزية يف خمتلف جتلياهتا والذي يستوجب إعطاء اإلستقاللية واملسؤولية ال تعترب مسألة التقسيم

للسلط احمللية، فضال عن ضرورة مزيد دعم قدراهتا إلدارة الشأن احمللي وحسن التصرف يف احليز الرتايب. إن املبادئ األساسية اليت 

على مشروع قانون اجلماعات احمللية، حتيلنا إىل مزيد التمحيص يف مسألة حتديد وتقسيم متخضت عن الدستور واليت انعكست 

دا الصالحيات املستقبلية للبلدايت واجلهات واألقاليم. فمسألة التقسيم الرتايب لئن تبدو عسرية من الناحية اجلغرافية، فهيا تزداد تعقي

ية من انحية واألقاليم من انحية أخرى، يف سياق أمثل إلسداء اخلدمات عندما يقتضي األمر حتديد صالحيات ومهام السلط احملل

وحتقيق التوازن اإلقتصادي و"التمييز اإلجيايب" يف إنتاج القيمة املضافة وتوزيعها بصفة عادلة بني اجلهات ابعتبار خصوصياهتا 

 ومواردها وميزاهتا ومدى تكاملها فيما بينها. 

دخلة األقاليم متثل إطارا تنفيذاي لتصور عملية التخطيط للتنمية من قبل خمتلف اهلياكل واجلهات املتإن احلدود الرتابية للجماعات و 

يكعس  يف خمتلف املستواايت املركزية، اجلهوية واحمللية. فالتقسيم الرتايب لئن ميثل اجملال الذي يستوعب خمتلف متثالت املتدخلني، فهو

بعد عة العالقات بني املتدخلني وشبكاهتم. من هذا املنطلق، يتعدى مبدأ التقسيم الرتايب الآاثر ممارسة السلطة احمللية وحيدد طبي

اإلداري والدميغرايف ليشمل البحث يف البعد السلطوي والسياسي. إن إعادة النظر يف التقسيم الرتايب ال بد أن أيخذ يف اإلعتبار 

ياسي ت واجلهات، الشيء الذي من شأنه أن يؤثر على التقسيم اجليوسمدى حضور األحزاب السياسية وثقل متثيلياهتا يف احملليا

للبالد وللتواجد التفاضلي لألحزاب السياسية يف املناطق والبلدايت واجلهات والذي ستنعكس نتائجه على مدى بروز أحزاب دون 

دن وخمتلف ي حياول تقريب التنمية إىل املأخرى خالل إجراء اإلنتخاابت البلدية، اجلهوية أو التشريعية.  هذا اهلاجس احلكومي الذ

املناطق الرتابية، حيمل يف طياته رهاان سياسيا هاما من حيث متثيلية األحزاب وقدرهتا على احلشد ودعم السلطة احمللية ابلسعي إىل 

يلة إبيصال صوت املواطن فالتشريك الدميقراطي للمواطن يف صنع القرار. يبق السؤال قائما حول مسألة التقسيم الرتايب والسبل الك

وتطلعاته ومتثيل مكوانت اجملتمع املدين داخل هيئات وطنية خمتصة يف جمال اجلماعات احمللية )ومن أمهها اجمللس األعلى للجماعات 

 احمللية واهليئة العليا للمالية وهيئة التنسيق والتعاون واللجنة اجلهوية للتهيئة الرتابية والتعمري(.

يل الذي يكرس مبدأ التفتيت اإلداري للحيز الرتايب للجهات إبحداث بلدايت جديدة قد أثبت عدم جدواه يف عديد إن التوجه احلا

التجارب الالمركزية. فمبدأ تغطية كامل تراب البالد ابحلدث البلدي على أساس املؤشرات الدميغرافية أو األحداث احلدودية األمنية 

إدارة  أتسيس بلدايت جديدة بقدر ما يسعى إىل التحقيق الفعلي لسلطات حملية قادرة على يف سياقها الظريف، ال يفرتض ابألساس
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الشأن احمللي انطالقا من قدراهتا واعتمادها على ميزاهتا ومواردها احمللية وشراكاهتا. إن املضي قدما حنو إنشاء بلدايت من شأنه أن 

واإلستثمارات العمومية. كما أن إنشاء بلدايت جديدة يستوجب وضع يثقل كاهل اجملموعة الوطنية من حيث توفري اإلعتمادات 

اآلليات الكفيلة واألدوات اإلسرتاتيجية الالزمة لتحقيق التنمية ومن بينها السياسات العمرانية واإلسرتاتيجية العملياتية والربامج 

ألطر القانونية يث أهنا ال تزال تشكو عجزا من انحية ااإلستثمارية للبلدايت وأمثلة التهيئة العمرانية اليت أثبتت عدم جدواها من ح

 والتصور والربجمة والتنفيذ والتقييم. 

 حنو مبادرات غري حكومية يف جمال وضع أطر إتساق ألدوات ختطيط وتطوير املدن

وايل يف إطار قضية النمطية ميتناول هذا اجلزء من البحث اسرتاتيجيات املدن كآلية مرنة للتنمية الرتابية واليت سنعاجلها يف مبحث 

 والتجديد ابالعتماد على املقارابت التشاركية ضمن خطط التنمية الرتابية.

 اسرتاتيجية تنمية املدن كأداة مرنة للتنمية الرتابية احمللية

ياغة رؤية تنموية تنطلق صمتثل اسرتاتيجية تنمية املدن فرصة للمجتمعات احمللية لتفعيل مسار املشاركة يف التخطيط للتنمية املدينية ب

من الرهاانت احمللية وتثمني مقوماهتا الرتابية.  وميكن أن نعرف إسرتاتيجية تنمية املدن بكوهنا رؤية مجاعية تجبىن على أساس خطة 

هم يف اعمل تنفيذية هتدف إىل التنمية واإلصالح للتغيري. فهي أداة ترسي أسس التنمية اإلقتصادية والعمرانية طويلة املدى وتس

استغالل املوارد وتتحكم يف الكلفة وتطور إدارة اخلدمات. كما هتدف اإلسرتاتيجيات إىل تسهيل عمل احلكومات احمللية بتقييم 

 أداءها وتوجيه قراراهتا حنو متكني الفئات املهّمشة للنفاذ للموارد واإلمكانيات املتاحة.

القانونية  يف تونس بعديد املراحل. ويف هذا السياق ال بد أن منيز بني األدواتلقد مرت جتربة إعداد اسرتاتيجيات التنمية الرتابية 

املتعلق مبجلة التهيئة الرتابية والتعمري واألدوات غري امللزمة اليت  2992لسنة  211للتهيئة الرتابية والتعمري اليت ينظمها القانون عدد 

عاون املدين على صياغتها بدعم من منظمات غري حكومية ويف إطار التتندرج ضمن املمارسات الفضلى اليت دأبت مكوانت اجملتمع 

 الالمركزي.  أما عن أدوات التخطيط العمراين والرتايب، فتشمل أمثلة التهيئة العمرانية ذات الطابع الرتتييب امللزم لألفراد واألمثلة

هية يف شكل الفنية احلكومية. ولئن وجدت األمثلة التوجيالتوجيهية للتجمعات احلضرية الكربى واملناطق احلساسة امللزمة لإلدارات 

دراسات إسرتاتيجية، فهي مل تبلغ مرحلة املصادقة من السلطة املركزية وذلك نظرا ملا تعكسه توجهاهتا من رهاانت يف جمال البعث 

ألرض أو تكوين يري صبغة االعقاري والتأثري على قيمة األرضي ابإلضافة إىل ما تفرضه هذه التوجهات من انعكاسات على تغ
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أرصدة عقارية مستقبلية. ويف غياب التنسيق بني أدوات التخطيط الرتايب وأدوات التخطيط البلدي، تتعدد برامج االستثمار وبرامج 

التنمية  جالتنمية لتشمل برامج اإلستثمار البلدي )يف خمتلف صيغها اخلماسية أو السنوية( والربامج اخلصوصية للتنمية احمللية كربانم

، ابإلضافة إىل الربامج احلكومية للتنمية احمللية املنضوية حتت املخططات اخلماسية للتنمية. ال شك أن 6احلضرية واحلوكمة احمللية

                                                             

من خالل تدخل صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية والذي يهدف إىل توفري  1122برانمج تنفذه وزارة الشؤون احمللية والبيئية منذ سنة 6 
)يف امليزان البلدي( لفائدة البلدايت القدمية ابإلعتماد على جمموعة من مؤشرات قياس األداء البلدي يف إجناز مشاريع تتعلق اعتمادات غري موظفة 
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 2991املواثيق الدولية للتنمية متثل أطرا كونية تؤثر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف سياقات التخطيط لتطوير املدن. فمنذ سنة 

خ املصادقة على قمة ريو دجيانريو للتنمية املستدامة، عملت تونس مبساعدة الربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة على إعداد العديد اتري

، اليت متثل اسرتاتيجيات تنمية للمدن واليت تنتهج هنج التخطيط  (Kahloun, 2013) من اإلستشارات واألجندات احمللية

ياغة خطط عمل طويلة املدى. ويف أواخر التسعينات ظهر ما يعرف ابجليل األول من اإلسرتاتيجي التشاركي من خالل ص

اجليل الثاين من اسرتاتيجيات التنمية وأمهها  1111اإلسرتاتيجيات اليت مشلت مدن تونس وصفاقس مث تالها خالل السنوات 

   ظمات الدولية واألطرافدعم املبادرة البلدية من قبل املناسرتاتيجية تنمية مدينة صفاقس يف نسختها الثانية واليت مت اجنازها يف إطار 

يف إطار برانمج موحد بني وزارة الشؤون احمللية واجلامعة الوطنية للمدن التونسية  وابلتعاون مع الربامج التنموية لألمم املتحدة  1122

دينتنا" تسع ة املدن. وقد مشل ما يعرف بربانمج "موالتعاون الفين األملاين وائتالف املدن إلجناز جيل جديد من اسرتاتيجيات تنمي

بلدايت تونسية وهي كاآليت: ابجة وجندوبة والقريوان وسيدي بوزيد وقابس ومدنني وتطاوين مع إضافة سكرة واملنستري واليت مت 

ن اسرتاتيجيات التنمية الرتابية متعويضها ابملكنني نظرا لصعوبة تبين املشروع من قبل الفاعلني احملليني. لقد أتثر هذا اجليل األخري 
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املاحنة   1122واملصادق عليها ضمن معاهدة نيويورك لسنة  1111مبا يسمى "أهداف التنمية املستدامة" املنبثقة عن األجندا 

مية والوكالة الفرنسية نوأمها حتالفات املدن املتوسطية والوكالة األملانية للتنمية والربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة والوكالة األمركية للت

لتشمل عديد املدن وأمهها سليانة وجندوبة وسوسة وتواصلت التجربة بعد سنة  1121للتنمية...وقد تعددت املبادرات منذ سنة 

الذي يهتم ابملدن والتجمعات املستدامة. وقد  22غاية للتنمية املستدامة وخاصة اهلدف رقم  229هدفا و 22واليت متخض عنها 

اخلطط التنمية املنبثقة عن التجربة التونسية إبراز إمكانيات التوافق بني اخلطط التنفيذية لإلسرتاتيجيات واألهداف  حاولت جل

الكونية للتنمية املستدامة، بيد أن رفع مثل هذا التحدايت ابت صعب التحقيق نظرا للواقع احلايل لإلدارة البلدية اليت تفتقد 

 البشرية حىت تتمكن من توفري مؤشرات القياس اليت ستمكن من تقييم مدى حتقيق األهداف.اإلمكانيات والقدرات املادية و 

مع تغري التشريعات والتوجه حنو دمقرطة الفعل العمراين، صار من الضروري اعتماد النهج التشاركي يف صياغة مشاريع اسرتاتيجيات 

ال ملسألة لية السرتاتيجيات التنمية، فقد خصصت اجمللة اباب كامالتنمية للمدن. ولئن مل يتعرض القانون األساسي للجماعات احمل

( تجوجب على اجلماعات 212إىل الفصل  221فصال )من الفصل  21التهيئة الرتابية والتعمري والتنمية املستدامة والذي يتضمن 

تلف مراحل صياغة اجملتمع املدين يف خماحمللية اإلعتماد الوجويب آلليات الدميقراطية التشاركية أي بتشريك املتساكنني ومنظمات 

الربامج التنموية وأمثلة التهيئة ومتابعة تنفيذها. وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن هذه األمثلة صارت من ضمن الصالحيات 

خمططات من نفس اجمللة( كما ستختص اجلهات إبعداد  119الذاتية للبلدايت اليت ختتص إبعدادها واملصادقة عليها )الفصل 

 من اجمللة(.  192التهيئة الرتابية يف نطاق صالحياهتا املشرتكة مع السلطة املركزية )الفصل 

 ابلرغم من توفر اإلطار القانون للمشاركة اجملتمعية يف صياغة املخططات والربامج التنموية، ال يزال الوعي احمللي أبمهية املشاركة غري

 تخبة اليت تعيش حاليا عديد الصعوابت املتأتية من غياب الثقة وتداخل اإلختصاصات معمتجذر خاصة لدى اجملالس البلدية املن

قابل، الوالة كممثل للسلطة املركزية، ابإلضافة إىل عدم استقرارا البيئة احلزبية وعدم توفر الدراية الكافية يف إدارة الشأن احمللي. يف امل

ية يرها ضمن برامج الدعم الفين األجنيب الذي ساهم يف تعزيز القدرات احملليلعب اجملتمع املدين دوره كسلطة معاضدة يتم تطو 

للجمعيات واليت صارت تشكل سلطة ضغط واقرتاح ابإلضافة إىل الدور الذي تلعبه يف املساءلة ومراقبة تسيري الشأن احمللي على 

ملصاحل وصعوبة التبين ديد الصعوابت املتأتية من تضارب امستوى اجملالس البلدية. إن عملية التخطيط للتنمية احمللية ال تزال جتابه ع

لبينية ا السياسي للمشاريع املتأتية من املبادرات املركزية أو اجملتمعية واليت حتاول تفعيل مبادئ الدميقراطية التشاركية واحلوكمة. فالعالقة
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ابه عديد املبادرا جبهات  ت بلغة اإلستثمار السياسي واإلنتماء إىلاليت تفصل األحزاب عن اجلمعيات ال تزال غامضة لذلك جتج

 حزبية دون سواها والذي حيد من جناعة األدوات التنموية منذ إعدادها. 

 املقارابت التشاركية يف سياق التخطيط اإلسرتاتيجي للتنمية الرتابية: بني النمطية وحماوالت التجديد

 ابرماسهتعترب املقارابت التشاركية امتدادا للتيار التواصلي التفاعلي ولنظرية الفعل التواصلي الذي برز منذ أواخر الثمانينات مع 

(Habermas,1998),   ويف بداية التسعينات من القرن املاضي على إثر اإلنتقادات اليت وجّجهت إىل التيار احلداثي وما بعد

يط واخر احلرب العاملية الثانية والذي اتسم ابلعقالنية وهيمنة البعد املعياري والوظيفي يف صياغة نظرية التخطاحلداثي الذي برز يف أ

ولئن تعددت املقارابت والتقنيات التشاركية املعتمدة يف سياقات   . (Hamel, 1997 )العمراين ويف تصور أدوات التنمية الرتابية

توافق ا يف جمموعة املستوايت اليت ترتاوح بني اإلعالم والقرار املشرتك مرورا ابإلستشارة والالتخطيط اإلسرتاتيجي، فيمكن اختزاهل

(Arnstein, 1969)   وختتلف أدوات املشاركة ابختالف األهداف كأن تكون حتفيزية يف إطار اإلعالم أو استشارية دون

 لتأثري والتغيري .تفعيلها ضمن دوائر صنع واختاذ القرار أو أن تتبىن املشاركة هبدف ا

تبدو العملية التشاركية عملية معقدة ومجكلفة مما جيعل مسألة اختزاهلا يف نص قانوين أو تطبيقي منوذجي مسألة غري مرغوب فيها 

حيث ال ميكن صياغة منط تشاركي دون سواه لعديد املسارات التخطيطية اليت ختتلف ابختالف واقع املدن ورهاانت التجمعات 

املتعلق بضبط  7حبسب توفر التبين السياسي واإللتزام اجملتمعي يف منطقة ما. ويف هذا السياق نذكر مبشروع األمر احلكوميالرتابية و 

نظام منوذجي آلليات الدميقراطية التشاركية الذي كانت قد انقشته وزارة الشؤون احمللية والبيئة مع مكوانت اجملتمع املدين والذي ال 

د ءم فيها املقارابت التشاركية مع طبيعة املخططات سواء كانت استثمارية أو تنموية أو عمرانية أو ترابية. وقيكرس آليات فعلية تتال

جوبه هذا النص بعديد اإلنتقادات مث الرفض من اخلرباء واجلمعيات نظرا للنمطية املفرطة للمقاربة املقرتحة واليت مت اعتمادها يف 

                                                             

 من جملة اجلماعات احمللية. 19مشروع األمر احلكومي املتعلق بتفعيل الفصل 7 
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ء حيث مثل هذا الربامج بديال مؤقتا لتنفيذ بعض املشاريع اإلستثمارية على مستوى األحيا برامج اإلستثمار السنوي للبلدايت.

السكنية أو الفضاءات العمومية )مشاريع القرب( نظرا لصعوبة اعتماد خمططات استثمار بلدي مخاسي يف إطار جمالس بلدية منتخبة 

 .1121وذلك حىت سنة 

ب التوافق حول صياغة رؤية موحدة للتنمية احمللية تكون فيها جمموعات املصاحل إن رفع مثل هذه التحدايت املنهجية يستوج

 والفاعلني احملليني ومكوانت اجملتمع املدين شركاء فعليني يف املسار التشاركي. لئن حتافظ األدوات املقننة للتخطيط الرتايب والتعمري

نهجيات التشاركية على لية توفر إطارا منطقيا يتسم ابملرونة يف تنزيل املعلى جانبها املعياري والرتتييب، فإن اسرتاتيجيات التنمية احمل

أرض الواقع. لقد أثبتت التجارب يف تونس أو يف الدول اليت تنتهج النهج التشاركي )أملانيا، هوالندا، املغرب، وعديد الدول اإلفريقية 

اركية ليت ميكن اعتمادها حبسب توفر املوارد يف صياغة اخلطط التشاألخرى...(، مدى أمهية املالئمة بني أهداف املشاركة واآلليات ا

للتنمية احمللية. فمن جهة إىل أخرى، ختتلف التقنيات التشاركية املعتمدة يف صياغة اإلسرتاتيجيات التنموية ابختالف املوارد املتاحة 

ادرة سواء كانت ل هذه التجارب. وقد تتغافل اجلهات املبومبستوايت اإلرادة السياسية واجملتمعية واستعداد اإلدارة البلدية خلوض مث

منظمات غري حكومية أو بلدايت أو شبكات عن أمهية التواصل مع اجملتمعات احمللية لتسويق فكرة التخطيط للتنمية احمللية وألمهية 

راحل التشخيص. ومن بني طالق يف مالتبين السياسي واجملتمعي والخنراط خمتلف الفاعلني احملليني يف املسار التخطيطي قبل اإلن

ض  التجارب اليت عرفت هينات يف تفعيل مثل هذه املسارات، إسرتاتيجية تنمية بلدية املنستري واسرتاتيجية تنمية جندوبة اليت مل حت

جنازه. كما أن الوقوف إ كالمها ويف عديد املناسبات ابلتوافق الفعلي بني اإلدارة البلدية واجملالس احمللية حىت تتبىن املشروع وتشرع يف

على املنهجيات املعتمدة من قبل اخلرباء واجلهات الفنية الداعمة، ميكننا من استخالص عديد الدروس اليت تتعلق أبمهية مالئمة 

شركاء من لصياغة املشروع لواقع املدن التونسية ولقدراهتا املؤسسية. وقد حييلنا التقييم األويل ملشروع "مدينتنا" املنجز من جمموعة ا

ة ر التعاون الفين األملان وحتالف املدن والربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة إبشراف من اجلامعة الوطنية للمدن التونسية املنضوية حتت وزا

الشؤون احمللية والبيئة، إىل مجلة من النتائج اليت قد تساهم يف اإلجابة عن عديد التساؤالت املتعلق أبسلوب صياغة املقارابت 

املنهجية ملشاريع التنمية احمللية. ومن بني نتائج التقييم نذكر عدم مالئمة األطر املنطقية ملتطلبات عملية التخطيط اإلسرتاتيجي 

احمللي، حيث هتيمن مقاربة اخلبري على املقاربة التشاركية من خالل السقوط يف منطية املنهجية اليت تفرض على البلدايت انتداب 

أو اخلرباء املبتدئني الذين ال تتوفر لديهم الدراية الكافية إلدارة وتنسيق العملية التخطيطية. كما تفرض األطر  مجلة من امليسرين
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املنطقية أدوات ختطيط اسرتاتيجي حمدودة اجلدوى ومهدرة للجهد يف جمال التخطيط الرتايب واليت قد ال تتالءم أحياان مع طبيعة 

ع هاانهتا وخصوصيا بيئاهتا الداخلية واخلارجية. ومن بني هذه التقنيات تقنية ما يسمى "ابلوقائاملدن املعنية من حيث مقوماهتا ور 

والتحدايت واملشاريع" اليت ال أتخذ يف اإلعتبار سالسل القيم وال اإلكراهات واملخاطر اخلارجية اليت قد هتدد التنمية احمللية واليت 

وض أن ترتكز صعوبة حتديد األطراف الفاعلة يف تنفيذ اخلطط العملية واليت من املفر  حتد من فرص حتقيق رؤى التنمية، ابإلضافة إىل

على ما يعر ف خبرائط متوقع الفاعلني وتبتعد عن التعديل النهائي ألولوايت املشاريع املقرتحة يف إطار الورشات التشاركية، من قبل 

 اإلدارة الفنية للبلدايت.  

تمعية تجارب الناجحة يف جمال التخطيط لصياغة اسرتاتيجيات تنمية حملية.  فقد تعددت املبادرات اجملال تعين منطية املناهج غياب ال

إلرساء مقارابت جمددة يف جمال التشخيص الرتايب وصياغة اخلطط التنموية احمللية أو خطط تعزيز القدرات للمجتمع املدين أو لإلدارة 

طربقة  شيفا اإليطالية يف جمال تشخيص احتياجات بلدايت بنزرت وكذلك بلدايت البلدية. ونسوق على سبيل الذكر جتربة مؤسسة

وعني دراهم وبين مطري جبهة الشمال الغريب ووضع خطة تدخل تشاركية لتعزيز قدرات اإلدارة البلدية وحتسني أدائها. ويف نفس 

تشاركية يف  دة عديد الربامج اليت هتدف إىل وضع خططالسياق نفذت برامج التعاون الفين األملاين والربانمج اإلمنائي لألمم املتح

جمال احلوكمة احمللية والتنمية املستدامة. ويف منطقة تونس الكربى اختصت عديد املنظمات غري احلكومية يف صياغة خطط تنمية 

الشباب طرفا فاعال يف و  تعتمد على تقييم وتطوير اخلدمات البلدية انطالقا من تشخيص ترايب تكون فيه مكوانت اجملتمع املدين

خمتلف مراحل التشخيص اإلسرتاتيجي. ومن بني التجارب اجملددة والناجحة جتربة مؤسسة اليامسني اليت عملت على تقريب أدوات 

يم يالرصد امليداين من املواطنني بتدريبهم على املشاركة يف جتميع البياانت وحتليلها واستغالهلا يف مسارات صنع القرار. وقد مشل تق

اخلدمات البلدية ووضع خطط اسرتاتيجية بلدايت احملمدية وفوشانة وتونس واملرانقية واملروج وسيدي حسني والتضامن. وامتدت 

التجربة لتشمل جهة بنزرت والعالية ومنزل بورقيبة وذلك بتطوير أدوات التشخيص التشاركي ابعتماد الورشات التفاعلية واملقاهي 

وكمة نية مع السعي إىل حتديث خمرجات العملية التخطيطية إبنتاج بطاقات التقييم اجملتمعي وقياس مؤشرات احلالشبابية واخلرائط الذه

 احمللية واعتمادها كأدوات املساءلة واملناصرة وتطوير السياسات العمومية احمللية.
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لقد أثبتت بعض مبادرات المركزية صنع القرار يف جمال التخطيط العمراين غياب العمق املعريف واإللتزام السياسي لدى املؤسسات 

احمللية جتاه مستقبلها احلضري، مما يعكس ضعف القدرات املعرفية والفنية للسلط احمللية على إعداد أو مراجعة خمططاهتا. يف اآلن 

 سات املركزية الصالحيات الالزمة للمدن حىت تنكب على ختطيط جماهلا احلضري. نفسه، مل تفوض املؤس

تجربز التحوالت يف منظومات صياغة وتنفيذ أدوات التخطيط العمراين والرتايب من انحية والتنظيمي التنموي من انحية أخرى أمهية 

لتخطيط خمتلف مقارابت ومستوايت تصور أدوات ا اإلشكال القائم واملتمثل يف قصور السياسات احلضرية وغياب اإلتساق بني

والذي يتعلق مبدى تكامل هذه األدوات وانصهارها يف مسارات التنمية احمللية. فاملخططات التنموية ذات البعد القطاعي واليت 

عد الرتايب، وكذلك بتعكس الربانمج احلكومي التنموي، ال أتخذ يف اإلعتبار التوجهات اليت تجبلورها األمثلة واملخططات ذات ال

الشأن ابلنسبة ملخططات اإلستثمار البلدي اليت ال ترقى ألن تكون وثيقة ختطيط بقدر ما متثل برانمج عمل سنوي. وهنا يكمن 

التفكك بني أدوات التخطيط القطاعي وأدوات التخطيط الرتايب والذي يؤدي إىل مدن مجرتّهلة ومجنّفرة لإلستثمار والسكان مما يساهم 

هتميش جمتمعاهتا وعزلة الفئات غري امليسورة يف أحياء غري رمسية. فحوكمة أدوات التخطيط تساهم يف نظران وبقدر كبري يف يف 

حوكمة الفضاء املديين بتطويره وتطوير آداء جمتمعاته الرمسية والالرمسية، ونقصد بذلك مكوانت اجملتمع املدين. فال يتحقق ذلك إال 

 مل بني األطراف الفاعلة وأصحاب املصلحة يف تصور اخلطط والربامج وتنفيذ املشاريع. ابتساق الرهاانت والتكا

من هذا املنطلق برزت مبادرات من اجملتمع املدين )كمبادرة اجلمعية التونسية ملخططي املدن( أو من بعض األطراف املاحنة األجنبية 

دث أتاهلولندية مثال أو األملانية، عن طريق وكاالت التعاون الفين ارسات ختطيط اسرتاتيجي حمج سي ممج خذ يف  القائمة بتونس، لرتج

اإلعتبار اشكاليات التنمية احمللية للمدن وتستوعب رهاانت املتدخلني فيها وذلك ابعتماد املقارابت املنادية ابلتشاركية واحلوكمة 

نجزة يف بعض املدن كس
ج
يب يف تنامي وسة وصفاقس وجندوبة وسليانة األثر الطاحلضرية واإلستدامة واملرونة. كانت هلذه التجارب امل

احلاجة إىل مثل هذه املمارسات اإلسرتاتيجية ملا هلا من أثر إجيايب على حتديد الرؤى املستقبلية وصنع القرار داخل املدن بتشريك 

 مكوانت اجملتمع املدين يف خمتلف مراحل إعداد "اسرتاتيجيات تنمية املدن". 

 خامتة

إعداد اسرتاتيجيات تنمية املدن وخمططات التنمية احمللية القدرات اليت ميكن أن تتيحها مكوانت اجملتمع املدين واليت  أثبت جتارب

 ميكن ترمجتها يف مفهوم الدراية املواطنية ومدى التزام مكوانت اجملتمع ابملشاركة يف رسم اخلريات املستقبلية لتنمية مدهنم وأحيائهم.
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ت اإلسرتاتيجية قائمة يف جمال التخطيط الرتايب والعمراين والذي حياول ضمن آلياته وأدواته القائمة أو اليت هي وختاما، تبق الرهاان

 يف طور املراجعة تفعيل املبادئ التشاركية ضمن سياقات إعداد أمثلة التهيئة والتنمية العمرانية والرتابية واليت متتزج فيها التحدايت

يئة ية مقابل ضرورة تنظيم اجملال وحوكمة استغالل املدخرات العقارية واحرتام التشريعات وأمهها املتعلقة ابلبالتنموية ابلرهاانت العقار 

واالستدامة وابمللكية اخلاصة ومبا يعرف ابمللك العمومي. وهنا تجطرح عديد البدائل اليت تسعى إىل تعزيز الثقة بني مكوانت اجملتمع 

 لس املنتخبة واليت هتدف أيضا إىل دعم العمل يف إطار الشراكات واإللتزام ابملواثيق والربامج السياسيةاملدين واإلدارة البلدية واجملا

 وإنشاء الشبكات اليت تساعد على احلشد والضغط قصد التأثري على القرار وإحداث التغيري املرجو.

يط يجعّد رهاان وضع إطار اتساق ترايب ألدوات التخط ال شك أن التساؤل حول دور الفاعليني األكادمييني والتقنيني والسياسيني يف

منهجيا طموحا من حيث جتديد أساليب البحث يف مسألة التخطيط العمراين ودوره يف تطوير املدن ويف التعمري، والذي ميثل يف 

ة املرتبطة ابلسياقات فكريحد ذاته رهاان ابستيمولوجيا من خالل املسامهة الفكرية يف انتاج املعرفة وتعميق الوعي ابلتحوالت ال

العمرانية ومبجاالت الفعل احلضري والذي حييلنا بدوره إىل مستوايت التفاعل بني هوامش احلرية للفاعليني ومدى قدرهتم على مالءمة 

يط طرهاانهتم حبسب إمكاانهتم، وذلك ابعتبار هامش الشك أو اإلحتمال. أما من الناحية التطبيقية، ميثل رهان التعمري والتخ

املديين مبحثا رئيسا يف عالقة ابلسياسات العامة ابلنظر ملا يقتضيه من وجود هيكلة متينة ألمناط التّنّظم والتبين السياسي للمشاريع 

العمرانية وإىل توفر صالحيات حكومية وغري حكومية مجتاحة قادرة على حماكات واقع املدن مبختلف تركيباهتا االجتماعية وأنسجتها 

 ة ابلتنسيق واملالئمة والتشبيك بني املتدخلني.العمراني

 املراجع
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 دينامية الوسط الطبيعي ورهان التنمية البشرية ابملناطق اجلبلية

 حالة منطقيت القصر الصغري والقصر اجملاز )الريف، املغرب(.

The dynamism of the natural environment and the challenge of human 

development in mountain regions 
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The case of the regions of Ksar Sghir and Ksar Al Majaz (Rif, Morocco). 
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 :ملخص

طنجة املتوسطي، وقد ي املينائ تنتمي منطقيت القصر الصغري والقصر اجملاز للمناطق الصناعية طنجة املتوسط، حيث يوجد املركب 

حققت هذه املناطق الصناعية تطورا اجيابيا يف عمليات التصدير واالسترياد، وتدفق االستثمارات واملسافرين، مما سيساهم يف 

استقطاب املزيد من االستثمارات والسكان وابلتايل منو املراكز احلضرية والقروية ابلريف الغريب. يواجه هذا التطور االقتصادي 

سع العمراين إشكالية دينامية الوسط الطبيعي، حيث تنشط ظاهرة التعرية واحلركات الكتلية ابملنحدرات اجلبلية، والفيضاانت والتو 

بضفاف األودية، نتيجة لتفاعل جمموعة من العوامل الطبيعية، مثل؛ الصخارة اهلشة واالحندارات الشديدة، والتساقطات املطرية 

غطاء ، واليت تتسبب يف حدوث خلل يف توازن البيئة، حيث تسبب الضغط البشري يف تراجع مساحة الاهلامة، مث التدخالت البشرية

 2991و 2922الغابوي ابملنطقتني، واتساع مساحة اجملال املبين،وتبني ذلك من خالل املقارنة بني خرائط دينامية السطح بني 

 .1112و 1121و

 .ز، دينامية، وسط طبيعي، التنمية، منطقة جبلية: القصر الصغري، القصر اجملاالكلمات املفاتيح

 

Abstract: 

 The two areas ofEl-Ksar Sghir and Ksar El-Majazbelong to the Tangier-Med industrial 

zones, where the Tanger-Med port complexislocated. Theseindustrial zones have 

achieved a positive development in the export and import operations, and the flow of 

investments and travelers, whichwillcontribute to attracting more investments and 

population and thus the growth of urban and rural centers in the countryside western. 
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This economicdevelopment and urban expansion faces the problem of the dynamics of 

the naturalenvironment, where the phenomenon of erosion and mass movements are 

active in mountainslopes, and floods in the banks of valleys, as a result of the 

interaction of a group of naturalfactors, such as; Fragile rock, severeslopes, important 

rainfall, and thenhuman interventions, which cause an imbalance in the environment, 

as human pressure caused a decline in the area of the forestcover in the tworegions, 

and the expansion of the area of the built-up area, and thiswasshown by a 

comparisonbetweenmaps of surface dynamicsbetween 1975 and 1990 and 2010 and 

2021.  

Keywords: El-Ksar Sghir, Ksar El-Majaz, dynamism, naturalenvironment, 

development, mountainous area.  

 

 مقدمة:

من الساكنة الوطنية حسب اإلحصاء  %12من جمموع مساحة الرتاب الوطين، ويقطن هبا  %12املناطق اجلبلية ابملغرب تشغل 

(، وتتميز مبوارد وثروات متنوعة، مائية ونباتية 1122)اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  1122العام للسكان والسكىن سنة 

 راعة ابملغربمن األراضي الصاحلة للز %12وحيوانية، وتشكل جماال ملمارسة أنشطة تربية املاشية، والقنص والزراعة، حيث تتوفر على 

(، وتوفر أيضا إمكانية ممارسة النشاط املنجمي والسياحي والصناعة التقليدية، مما جيعلها أكثر مسامهة 1122)بوهالل عبد السالم 

يف التنمية على الصعيد الوطين. تشهد هذه اجملاالت حتوالت سوسيواقتصادية متسارعة نتيجة الهتمام الدولة إبنصاف وتنمية ورد 

للجبل، وتثمني موارده وإمكانياته، حيث متت برجمة مشاريع تنموية كربى خللق مناطق اقتصادية تضاهي القطب الصناعي  االعتبار

بني القنيطرة والدار البيضاء، فقامت إبنشاء ميناء طنجة املتوسطي جبماعيت القصر الصغري وقصر اجملاز، والذي يساهم حاليا يف 

(، خاصة اجلماعتني اليت يقع مبجاهلما الرتايب، حيث مت تعزيز Planel s 2011حمليطة به )حدوث حتوالت متسارعة يف املناطق ا

 وتوسيع الشبكة الطرقية والسكك احلديدية واستقطاب عدة استثمارات صناعية. 

زالقات وانسياخات نيشهد هذا اجملال ديناميكية جمالية، تتمثل يف نشاط التعرية االنتقائية واحلركات الكتلية ابملنحدرات اجلبلية)ا

أرضية وتدفقات وحلية واهنيارات صخرية...(، وفيضان األودية خالل الفرتات الرطبة من السنة ابملنخفضات، بفعل تفاعل 

https://translate.google.com/saved
https://translate.google.com/saved
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خصائصها الطبومناخية واجليولوجية والتدخالت البشرية، وينتج عن هذه الديناميكية خسائر اقتصادية، ومادية وبشرية.يشهد الغطاء 

ضغطا كبريا بفعل نشاط الرعي وازدايد حاجيات الساكنة، من خشب التدفئة وإنتاج الفحم اخلشيب خالل فرتات  الغابوي أيضا

 الربد.

 اإلطار املنهجي للبحث:-0

 * إشكالية البحث:

حدوث أخطار الفيضاانت  متسارعة تتمثل يف الصغري، ديناميةيشهد الوسط الطبيعي ابجملال اجلبلي بني مجاعيت قصر اجملاز والقصر 

واحلركات الكتلية، ونشاط عمليات التعرية ابملنحدرات الوعرة، نتيجة لعدة عوامل منها؛ حدوث تساقطات مطرية هامة وتعاقب 

 لطبقات صخرية هشة )صلصال وحث وبليت وطني وشست...( والتدخالت البشرية املخلة بتوازن البيئة، مما يؤدي إىل ضياع

 الرتبة وتدهور الغطاء النبايت وتراجع خصوبة األراضي الزراعية...، وابلتايل تفاقم ظاهرة هجرة السكان.

حتدث هذه األخطار الطبيعية الدينامية السطحية يف ظل اهتمام الدولة بتنمية أقاليم الشمال، حيث قامت بتوسيع الشبكة 

اطق ي مبنطقيت القصر الصغري وقصر اجملاز، ويرتبط هذا امليناء بعدة منالطرقية والسكك احلديدية وأنشأت ميناء طنجة املتوسط

 صناعية أبقاليم طنجة وتطوان والفحص أجنرة، لذلك كيف ميكن حتقيق التنمية البشرية يف جمال جبلي يعرف دينامية جمالية متسارعة؟

 

 منهجية البحث:

 ملالحظة ووصف التطورات والتحوالت السوسيواقتصادية، ومظاهر مت االعتماد على املنهج الوصفي، عرب زايرة اجملال املدروس،

دينامية الوسط الطبيعي، ومت أخذ بعض الصور ملظاهر نشاط التعرية واحلركات الكتلية ابملنحدرات. مت أيضا اعتماد املنهجني التارخيي 

 أربع سنوات، ال املبين من خالل املقارنة بنيواملقارن، بناء على العمل اخلرائطي، حيث مت رصد تطور دينامية الوسط الطبيعي واجمل

 .1112و سنة  1121سنة  ETMو 2991و  2922لسنيت  TMاعتمادا على صور األقمار الصناعية الندسات

 موقع اجملال املدروس: -0

ايب إلقليم الفحص رت تقع مجاعيت القصر الصغري وقصر اجملاز على مشارف احلدود الشمالية الغربية للملكة املغربية، ضمن النفوذ ال

(، وتتسم هاتني اجلماعتني بطابعهما التضارسي اجلبلي، حيث يشكالن امتدادا لسلسلة 2احلسيمة)خريطة -تطوان-أجنرة جبهة طنجة
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مرت  1111، بينما تصل إىل أكثر من مرت 211ألقل من  جبال الريف يف الشمال، وهو اجملال الذي تنخفض فيه االرتفاعات

ف األوسط. كما يتميزان خبصائص املناخ املتوسطي، حيث يتصف الصيف ابحلرارة واجلفاف والشتاء ابلرطوبة جببل تدغني ابلري

 والربودة.

 : موقع مجاعيت القصر الصغري والقصر اجملاز جبهة طنجة تطوان احلسيمة.1خريطة 

 
 السطح:تتميز مجاعيت القصر الصغري والقصر اجملاز بعدة خصائص حمرضة على دينامية -3

 هشة: صخارة-3-0

يتميز اجملال الريفي خبصائص جيولوجية ألبية حديثة التكوين. حيث أفرزت احلركات اإللتوائية اليت تعرض هلا اجملال خالل الزمن 

الثاين والثالث بنيات معقدة مكونة من تراكمات مسيكة ولزجة. فهو يتشكل أساسا من تكوينات دولومتية وكلسية، وأخرى طينية 

شيستية، إضافة إىل توضعات فليشية وشيستحثية واليت تشكل األساس الصخري للجبال املتوسطية. يعترب اجملال الريفي  -رنووما

أخدودا انطلق تكوينه منذ الزمن الثاين، وتلقى رواسب مسيكة يغلب عليها الفليش. تعود احلركات إىل امليوسني األوسط واألعلى 

 .(2919الفليش أو من الصلصال وتراكبت بعضها فوق بعض )عبد هللا العوينة  حيث تقدمت إىل اجلنوب  فرشات من

شهدت منطقيت قصر اجملاز والقصر الصغري جمموعة من التطورات اجليومورفولوجية، بني الزمنني الثاين والثالث، حيث ترسبت جمموعة 

من التكوينات الصخرية )الصلصال، والشست والطني واحلث والفليش والكلس...(، ويتصف أغلبها ابهلشاشة وقابليته املرتفعة 
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ا حتدث احلركات الكتلية ابلسفوح املكونة من هذه الصخارة. حدثت أيضا حوادث بنائية تتمثل يف للتأثر ابملاء، لذلك غالبا م

 اخنالع وتراكب الطبقات الصخرية، وظهور فوالق وانثناءات شرقية/غربية، مشالية/شرقية وجنوبية/غربية.

 احندارات شديدة: -3-0

حدا فاصال بني حالة االستقرار  %11املناطق اجلبلية، وتعترب عتبة  يعترب احندار السطح من أبرز العوامل املسامهة يف دينامية

(، ويتفاعل عامل االحندار وهشاشة القاعدة الصخرية، وتدهور الغطاء النبايت واالستعمال غري 1111والدينامية )الفالح بوشىت 

ر اجملاالت املغربية ت. تعد جبال الريف من أكثاملعقلن للرتبة من طرف اإلنسان، يف تفاقم حدة التعرية واحلركات الكتلية ابملنحدرا

 عرضة لتدهور األوساط الطبيعية، حبكم توفرها على بيئة تتصف ابهلشاشة الطبيعية. 

مرت، وجبل صنيدق  212(، ففي اجلنوب الغريب جند كدية الدردار 1مرت )خريطة  211تتميز املنطقتني مبرتفعات ال تتجاوز 

مرت، كما تتخلل  129مرت وجبل تشكشوكة  219مرت، ويف الشمال الغريب جبل الدور  212مرت وكدية سيدي صاحل 222

 املنطقة منخفضات ذات مساحات ضيقة بضفاف األودية.
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 : االرتفاعات مبنطقيت القصر الصغري وقصر اجملاز.1خريطة 
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، %21-11مساحة اجملال املدروس، أما االحندارات بني من %22، واليت متثل %21تتميز املنطقتني ابحندارات شديدة أكثر من 

بضفاف األودية وبعض املنخفضات، %21، واخلفيفة أقل من %12.1، فتمثل %11 – 21، واملتوسطة بني %22.2فتمثل 

 (.2)جدول  %2.2فتمثل 

 : نسب االحندارات مبنطقة القصر الصغري.0جدول 

 %نسبتها ابجملال  درجة االحندار %االحندارات 

 5.5 خفيف 0-01

 37.8 متوسط 01-01

 45.7 شديد 01-41

 11 شديد جدا 41أكثر من 

 

 تساقطات مطرية هامة تساهم يف تشبع الصخارة.-3-3

تشكل و يعترب العامل املناخي عنصرا أساسيا يف دينامية الوسط الطبيعي، حيث يساهم يف تطور أشكال التعرية والنقل الكتلي، 

خارة من احلالة الصالتساقطات املطرية أهم عامل حمرض على حدوث هذه الدينامية، ألهنا تؤدي إىل تشبع املنحدرات، فتتحول 

الصلبة إىل اللدنة مث السائلة. لدراسة هذا العامل، مت االعتماد على اإلحصائيات اخلاصة مبحطة األرصاد اجلوية مبنطقة طنجة، نظرا 

 لقرهبا من منطقيت القصر الصغري وقصر اجملاز، وعدم توفر حمطة لألرصاد اجلوية مبجال الدراسة.

(، ومعلوم أن التساقطات 1مم/سنة )خريطة  221متوسطات سنوية للتساقطات املطرية، تتجاوز تبني أن جمال الدراسة يتلقى 

م بلغ متوسط التساقطات 1119يناير من  12إىل  21ابملناخ املتوسطي، تتميز برتكزها يف فرتات وجيزة، ففي الفرتة ما بني 

مما يؤدي (، مم )حمطة األرصاد اجلوية الوطنية 222.2، بلغ املتوسط حوايل 1121فرباير من سنة  11إىل  1مم، ومن  111.1

إىل تشبع الصخارة، وحدوث جمموعة من الظواهر الطبيعية مثل؛ الفيضاانت واحلركات الكتلية ونشاط التعرية ابملنحدرات، مع العلم 
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(، وتعترب الفرتات الرطبة 1111من التعرية ابملناطق اجلبلية )امليلود شاكر  %80من األمطار العنيفة هي املسؤولة على  %20أن 

 (Millies-Lacroix A 1968)األكثر دينامية سطحية بسبب التساقطات املطرية املهمة  2921-21لسنة 

 : املتوسطات السنوية للتساقطات ابلريف الغريب.1خريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Chaouki A 1991. 

 الكتلية والفيضاانت. تتمثل دينامية الوسط الطبيعي يف نشاط التعرية واحلركات-4

تتعرض املنحدرات لدينامية سطحية شديدة، تتمثل يف نشاط التعرية،حيث تظهر خذات خيتلف عمقها حسب درجة هشاشة 

والتدخل البشري املتمثل يف سيادة طرق احلرث التقليدية  ( وغزارة التساقطات املطرية،2الصخارة وشدة احندار السطح )صورة 

 على حساب األراضي الغابوية، مما جيعلها عرضة لضياع كميات كبرية من األتربة. مث التوسع العمرايني، ملمارسة النشاط الزراع

 22تعترب النسب املقدمة حول التعرية ابلريف كبرية جدا، ابملقارنة مع مناطق أخرى، حيث ختلف التعرية الغشائية سيوال تقدر ب 

من مساحة اململكة، إال أهنا تساهم ب  %2ن جبال الريف ال متثل سوى (، مع العلم أ1111طن/هكتار/سنة )الفالح بوشىت 

 (.1111امليلود شاكر ) من حجم األتربة املفقودة على املستوى الوطين 21%
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تعترب مناطق الفحص أجنرة، وطنجة وتطوان حبكم انتمائهم للريف الغريب جماالت غري مستقر، حيث تنشط هبا التعرية املائية بشكل  

/السنة ، أما تطوان ما بني  1طن/كلم 1211و 111وترتاوح كميات الرواسب اليت جترفها املياه أبحواض طنجة ما بني كبري. 

geowww.-/السنة ) 1طن/كلم 1912و 2222/السنة ، فيما اللكوس ما بني  1طن/كلم 1121و 911

post_27.html-kelaa.blogspot.com/2014/10/blog.) 

 : أثر التعرية مبنحدر صلصايل ابلقصر الصغري.0صورة 

 
 .1122-12-12املصدر: زايرة ميدانية يوم 

 2وايل حتتحكم استعماالت الرتبة وتقنيات احلرث يف طول فرتة التبلل أو قصرها، ففي األتربة احملروثة يصل متوسط فرتة التبلل إىل 

مم من املياه املتساقطة، وترتاجع هذه املدة فوق األراضي الراقدة حبيث ينطلق السيالن فوقها منذ الدقيقة  2.1دقائق، وهو ما يوافق 

 (.1111الثانية للتجربة )فاحل علي و الصديقي عبد احلميد 

تاتية والصخرية كميات كبرية من التكوينات الف  ينتج عن ازدايد تشبع الصخارة ابملاء، حدوث خطر احلركات الكتلية، حيث تنتقل

(، وتعترب املنحدرات الصلصالية والطينية... األكثر دينامية، حيث يرتاكم فوقها تكوينات 1من عالية املنحدر حنو السافلة )صورة 

ة يف فصل الشتاء يفتاتية وتظهر فوقها تشوهات سطحية، كما تتميز بوجود منخفضات صغرية، تتحول إىل ضاايت أو خزاانت مائ

(El Gharbaoui A 1981.مما يساهم يف استمرار تشبعها ابملاء ،) 

 

http://www.geo-kelaa.blogspot.com/2014/10/blog-post_27.html
http://www.geo-kelaa.blogspot.com/2014/10/blog-post_27.html
http://www.geo-kelaa.blogspot.com/2014/10/blog-post_27.html
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 : اهنيار قناة لصرف املياه بسبب انزالق أرضي سطحي مبنطقة القصر اجملاز0صورة 

 
 .1122-12-12املصدر: زايرة ميدانية يوم 

(، نتيجة حلدوث تساقطات مطرية 3فيضان واد القصر الصغري )صورة  1112مارس  12شهدت مجاعة القصر الصغري، يوم 

هامة جدا، مما أدى إىل خسائر مادية، متثلت يف؛ غمر جمموعة من املساكن، واليت مت بناؤها يف جمرى الواد، وغمر بعض األراضي 

الرابطة بني القصر  2212لتجارية، والطرق والقناطر، كما انقطعت الطريق اإلقليمية رقم الزراعية، واألوراش الصناعية واحملاالت ا

 الصغري وتطوان عرب اخلميس أجنرة.

 .1112: فيضان واد القصر الصغري يف مارس 1صورة 

 
Source : www.akhbarona.com/society/321813.html 

http://www.akhbarona.com/society/321813.html
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 دينامية الغطاء النبايت واجملال املبين ابلقصر الصغري وقصر اجملاز.-0

لغطاء النبايت ابملغرب تدهورا وتراجعا، بسب توايل سنوات اجلفاف، وتزايد الضغط البشري على الوسط الطبيعي، حيث يشهد ا

د لغابوي، لتوسيع املساحات الزراعية وبناء املساكن واملرافق العمومية واخلدماتية، ويشهيقوم اإلنسان ابجتثاث مساحات من الغطاء ا

(، حيث تراجعت مساحة الغطاء النبايت 2و 2و 2و 2جمال القصر الصغري وقصر اجملاز تدهورا لوسطه الطبيعي )خرائط رقم 

 2121مساحة الغطاء النبايت املتفرق من ، كما تراجعت 1112هكتار سنة  2111إىل  2922هكتار سنة  2111الكثيف من 

نسمة  29922، ويرجع ذلك إىل ازدايد عدد السكان، حيث انتقل عددهم من 1112سنة  2212إىل  2922هكتار سنة 

هكتار  2221إىل  2922هكتار سنة  212، وابلتايل زايدة مساحة اجملال املبين من 1122سنة  11229إىل  1112سنة 

 (.1)جدول رقم  1112سنة  

 .1112و  2922( بني %: تطور استعمال الرتبة والتطور العام )1جدول 

 
 .1112و 1121و 2991و 2922املصدر: صور األقمار االصطناعية الندسات لسنوات 

يساهم ازدايد السكان أيضا يف الضغط على الغطاء الغابوي، لتوسيع مساحة األراضي الزراعية، واستغالل املوارد الطبيعية )تربة، 

نبات وماء(، ويظهر أثر هذا الضغط السكاين يف حدوث خلل بيئي هبا، ألن السطح يفقد أهم عنصر يساهم يف ثباته واستقراره 
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ي تفاقم ظاهرة التغريات املناخية، وما يرافقها من خلل يف انتظام التساقطات وتركزها يف الزمن واملكان وهو الغطاء الغابوي، كما يؤد

 يف تسارع دينامية السطح.

 

 .2922: دينامية السطح ابلقصر الصغري وقصر اجملال سنة 2خريطة 
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 2991: دينامية السطح ابلقصر الصغري وقصر اجملال سنة 2خريطة رقم 
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 112: دينامية السطح ابلقصر الصغري وقصر اجملال سنة 2خريطة رقم 

 1112: دينامية السطح ابلقصر الصغري وقصر اجملال سنة 2خريطة رقم 
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 تطور اقتصادي يف جمال جبلي يطرح عدة حتدايت طبيعية.-0

ا ابجملاالت القروية تسيري الشأن العام ابملغرب، وخصوص تعترب التنمية البشرية من الرهاانت اجلوهرية للحكومات اليت تعاقبت على

واجلبلية اهلشة، مثل منطقيت القصر الصغري وقصر اجملاز، حيث قامت إبنشاء ميناء طنجة املتوسطي، وتوسيع الشبكة الطرقية 

ر األبيض البحرية للبحوالسكك احلديدية، مما مكن من جذب جمموعة من االستثمارات االقتصادية نظرا النفتاحه على الواجهة 

، وتتشكل من؛ طنجة املنطقة احلرة، ²كم  21املتوسط، فتشكلت املناطق الصناعية طنجة املتوسط، اليت تبلغ مساحتها حوايل 

وطنجة أوتوموتيف سييت وتطوان ابرك وتطوان شور، ومنطقة التجارة احلرة للخدمات اللوجستية ومنطقة رونو طنجة املتوسط )صورة 

ت هذه املناطق حول اجملمع املينائي، حيث يتم استثمار هذه املساحة تدرجيياً ووفقاً ألفضل املعايري العاملية، يف بناء جممعا (. وترتكز2

 (/www.tangermed.ma/ar/gpiصناعية ولوجستية وخدمات مندجمة يف امليناء وتدار بنظام الشباك الواحد )

 : املناطق الصناعية بطنجة املتوسط2صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1129املصدر: )طنجة املتوسط 
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وظيفة تقوم بشكل أساسي  11111شركة عاملة، موجهة للتصدير، وأكثر من  2111يتضمن هذا القطب التنافسي اليوم حوايل 

البس، يف قطاعات املالحة اجلوية، والسيارات، وصناعة امل علي األنشطة الصناعية واللوجستية، وتدار من قبل هيئات دولية عاملة

 .واإللكرتونية واخلدمات اللوجستية،

(، ويضم؛ميناء /www.tangermed.ma/ar/pole-portuaireهكتار ) 2111ميتد املركب املينائي على مساحة 

الذي يضم بدوره حمطّتني للحاوايت وحمطة السكك احلديدية وحمطة احملروقات وحمطة السلع املتنوعة وحمطة  2طنجة املتوسط 

جة املتوسط للركاب و الشاحنات ذو األرصفة املخّصصة لركوب املسافرين وصعود شاحنات النقل الدويل، السيارات، وميناء طن

الذي حيتوي على حمطتني للحاوايت، واملركز املينائي طنجة املتوسط واملنطقة  1ونقاط التنظيم، وحمطة الركاب، وميناء طنجة املتوسط 

( 1األنشطة امليناء واملناطق الصناعية واللوجستية تطورا إجيابيا )جدول رقم (. حققت 1121طنجة املتوسط ) احلرة اللوجستية

بفضل تدفق عمليات االسترياد والتصدير واالستثمارات وتدفق املسافرين ونشاط احلاوايت. ومن احملتمل أن جتذب هذه املناطق 

لسكان من راكز احلضرية والقروية، لتلبية حاجيات االصناعية، استثمارات أجنبية كربى ويدا عاملة، مما سيؤدي إىل منو وتوسع امل

 السكن واملرافق العمومية واخلدماتية.

 .1121ابملقارنة مع  1129: تطور األنشطة املينائية واملناطق الصناعية واللوجستية سنة 1جدول 

 (1129)طنجة املتوسط  املصدر:

 (%) 0107التطور ابملقارنة مع  0102 األنشطة املينائية

 +2 111 قيمة تدفقات االسترياد/التصدير

 +12 22192219 احلجم اإلمجايل للبضائع )طن(

 +11 2112221 عدد احلاوايت

 +2 211222 السيارات

 +9 122122 شاحنات النقل الدويل

 -2 1222211 حركة املسافرين

 +1 121121 املواد الصلبة السائبة
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تية،كما تنقل السكان حنو مقرات العمل واملرافق العمومية واخلدماتقع املناطق الصناعية طنجة املتوسط مبجال جبلي صعب،يعيق 

تتفاقم هبذا اجملال أخطار الفيضاانت بضفاف اجملاري املائية، واحلركات الكتلية ونشاط التعرية ابملنحدرات، مما يتسبب يف ضياع 

واألخطار الطبيعية،  ي ضرورة تدبري هذه التحدايتوتدهور املوارد الطبيعية، وابلتايل فنمو وتوسع املراكز احلضرية والقروية، يستدع

 حنو اجملاالت اآلمنة واملستقرة. لتوجيه توسع العمران

 خامتة:

 هتتم الدولة املغربية بتنمية املناطق اجلبلية ابلريف، فأنشأت املناطق الصناعية طنجة املتوسط، واليت ترتبط ابملركب املينائي طنجة

ت هذه  والقصر اجملاز، والذي يربط الرواج التجاري بني دول إفريقيا وأوراب واألمريكيتني، وقد حققاملتوسطي مبنطقيت القصر الصغري

. تقع املناطق الصناعية طنجة املتوسط مبجال جبلي، 1129و1121املناطق الصناعية نتائج إجيابية اعتمادا على إحصائيات سنيت 

زارة نشاط التعرية واحلركات الكتلية، بسبب أتثر الصخارة اهلشة بغ حتدث به عدة أشكال من الدينامية السطحية، وتتمثل يف

التساقطات املطرية، وينتج عنها ضياع الرتبة من األراضي الزراعية، وحدوث تشققات ابلغة اخلطورة ابلبناايت اليت شيدت ابملنحدرات 

وارد السنة، مما يؤدي إىل تدهور وضياع املالشديدة، كما تشهد املنطقتني حدوث فيضاانت لألودية خالل الفرتات الرطبة من 

الطبيعية، وغمر املنازل اليت شيدت ابلضفاف، وابلتايل فمستقبل النمو العمراين والتطور االقتصادي، يرتبط مبدى قدرة الفاعلني 

 على مواجهة دينامية الوسط الطبيعي.

 الئحة املراجع واملصادر:

 +2 22112 عدد السفن

 (%) 0107التطور ابملقارنة مع  0102 أنشطة املناطق الصناعية واللوجستية

 --- مليار درهم 2.2 استثمارات القطاع اخلاص

 +2 مليار درهم 12 عمليات التصدير الصناعي

 +12 22221 خلق مناصب للشغل

 +1 112112 التدفقات اللوجستية الصناعية
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ر املرتبطة هبا يف الريف األوسط ، رسالة دكتوراه الدولة،جامعة حممد اخلامس،  . حركات السفوح واملخاط1111الفالح بوشىت *

 ص. 112كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرابط، 

 ص 211، 12. التنمية القروية: جمال املناطق اجلبلية، تقرير، إحالة رقم 1122اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي *

، السلسلة 11راضي ابألوساط املغربية، حال وآفاق البحث اجلغرايف، جملة جغرافية املغرب، جملد . تدهور األ1111امليلود شاكر *

 21-22، ص 1-2اجلديدة، العدد 

 .21-9،ص 2. اجلبال املغربية ورهاانت التنمية، جملة أحباث ودراسات التنمية، ع 1122بوهالل عبد السالم *

 ص. 292. التقرير السنوي، 1129طنجة املتوسط *

 ص. 292، 1121. تقرير عن األنشطة لعام 1121طنجة املتوسط *

 ، أرض املغرب، معلمة املغرب اجلزء األول.2919عبد هللا العوينة *

. دراسة سلوك النفاذية والسيالن لبعض أتربة مقدمة الريف األوسط من خالل التقليد 1111فاحل علي و الصديقي عبد احلميد *

الريف املغربية، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة عبد املالك السعدي، تطوان املغرب، املطري، قضااي بيئية جببال 

 .21-12الطبعة األوىل، ص 

* Chaouki A 1991. Les mouvements de terrain et les risques associés, thèse de doctorat 

de l’université louis pasteur de Strasbourg, 2011 p. 

*El Gharbaoui A 1981. La terre et l’homme dans la péninsule Tangitane, thèse de 

doctorat d’Etat, université Mohammed X, faculté de lettre et des sciences humaines 

Rabat, 439 p. 

*Millies-Lacroix A 1968. Les glissements de terrains, présentation d’une carte 

prévisionnelle des mouvements de masse dans le rif (Maroc septentrional), rap inédit, 

Segm -27, dir. Min. géol, Rabat,PP 45-53  

*Planel s 2011. Mobilisations sociales et politiques : les sociétés en mouvements, revue 

tiers monde, pp 189-206. 

*www.akhbarona.com/society/321813.html 

* www.geo-kelaa.blogspot.com/2014/10/blog-post_27.html 

*www.tangermed.ma/ar/gpi/ 

*www.tangermed.ma/ar/pole-portuaire/ 

 

http://www.akhbarona.com/society/321813.html
http://www.tangermed.ma/ar/gpi/


  2222يونيو  –العدد الثاني عشر حزيران                                             والمجالي مجلة التخطيط العمراني 
 

 

79 

 

 من اهلامش إىل إعادة التهميش: سؤال سياسة االندماج االجتماعي وامتصاص الظاهرة اإلجرامية

)السكىن( مبدينة  IIIدراسة سوسيولوجية لألحياء املستفيدة من سياسة الدولة للقضاء على السكن الصفيحي حي مرجان 

 مكناس، أمنوذجا.

From the margins to re-marginalization: the question of social integration 

policy and the absorption of the criminal phenomenon 

A sociological study of the neighborhoods, benefiting from the state's policy to 

eliminate shanty houses, Marjane III (Assoukna) neighborhood in the city of Meknes, 

as a model. 

 

 الوايل عبد الغفورالباحث 

 أستاذ ابحث، حاصل على شهادة الدكتوراة يف علم االجتماع، جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، فاس.

 السلك الثانوي التأهيلي، األكادميية اجلهوية جلهة فاس مكناس. املغرب.أستاذ مادة الفلسفة، 

 abdelghafour_louali@hotmail.comالعنوان االلكرتوين: 

 

 

 ملخص:

من خالل دراسة ميدانية أجريناها على أحياء سكنية مبدينة مكناس، كانت موضوع سياسة الدولة للقضاء على السكن الصفيحي، 

هندف من خالهلا الكشف عن مدى جناعة السياسات واالسرتاتيجيات اليت تنهجها الدولة يف قطاع االسكان، لتحقيق سياسة 

هلذا، وحتقيقا هلذا اهلدف، اعتمدان  اهر االجتماعية املرضية، ومنها السلوكات املنحرفة واالجرامية.إدماجية وامتصاص لبعض الظو 

)السكىن(،   IIIعلى املقاربة الكيفية، عرب إجراء عدد من املقابالت نصف املوجهة، مع عينة قصدية من ساكنة حي مرجان 

 ابملدينة، يف إطار سياسيت إعادة التوطني واإلسكان.كنموذج لألحياء جمال استقبال ساكنة دور الصفيح املنتشرة 
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خلصت الدراسة، إىل متكن عدد مهم من السكان الصفيحيني من االنتقال فعال إىل مساكن من االمسنت؛ مل تراع يف معظمها 

سها جنبا إىل جنب فاألبعاد النفسية واالجتماعية لتحقيق فعل سكن مريح، حمافظة بذلك على ثقافتها اهلامشية واملنحرفة. لتجد ن

أسر أخرى، قادمة من مناطق خمتلفة، عن طريق اهلجرة )القروية، احلضرية والبيحضرية(، جذبتها الفرص العقارية اليت يوفرها احلي، 

. كل هذا، سيجعل ويتعملية التفأو مشاركتها يف بناء بقع أرضية يف ملكية األسر املستفيدة، بل وأحياان تفويتها هلم، يف إطار 

لتعدد االنتماءات اجلغرافية و العرقية فيه. ما سيجعله جماال للصراع وآلية من آليات  غري متجانسمن حي مرجان السكىن حيا 

التهميش وإعادة إنتاج اإلقصاء االجتماعي احلضري، بدل حتقيق االندماج االجتماعي لألسر الوافدة إليه، واليت سيتم عربها توسيع 

 ملنحرفني واجلاحنني، وفق ما جاءت به كل من النظريتني السوسيولوجيتني؛ صراع الثقافات، واملخالطة الفارقية. قاعدة ا

 االندماج االجتماعي، إعادة التوطني، االحنراف، مرجان السكىن، املخالطة الفارقية، صراع الثقافات.الكلمات املفاتيح: 

Abstract 

Through a field study we conducted on residential neighborhoods in the city of 

Meknes, it was the subject of the state’s policy to eliminate shanty houses, Through 

which we aim to reveal the extent of the effectiveness of the policies and strategies 

pursued by the state in the housing sector, in order to achieve an integrative policy and 

Absorption of some pathological social phenomena, including deviant and criminal 

behaviors. For this, and to achieve this goal, we relied on a qualitative approach, by 

conducting a number of semi-directed interviews, with an intentional sample of the 

residents of Marjane III (Assoukna) neighborhood, as a model for the neighborhoods 

to receive the residents of shanty houses, scattered in the city of Meknes, within the 

framework of the resettlement and housing policies. 

The study concluded that a significant number of slum dwellers were able to actually 

move to cement housing; For the most part, psychological and social dimensions were 

not taken into account in order to achieve an act of comfortable accommodation. 

Preserving its marginal, and deviant culture. To find themselves alongside other 

families,  coming from different regions. Either through migration (rural and urban), 

attracted by the real estate opportunities provided by the neighborhood, or the 

contribution of some of them to the construction of a common house with some 
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beneficiary families, and sometimes even missing part of the latter for its spots for the 

benefit of the first category, within the framework of the process of giving up Sliding. 

All this will make the residential neighborhood of Marjan a heterogeneous 

neighborhood due to the multiplicity of geographical and ethnic affiliations in it, which 

will make it an area of conflict and a mechanism of marginalization and the 

reproduction of urban social exclusion, instead of achieving social integration for the 

families arriving in it, through which the base of deviants and delinquents will be 

expanded. According to each of the two sociological theories; The cultures conflict, 

and The differential association. 

Keywords: social integration, resettlement, deviation, Marjane Assoukna, cultures 

conflict, The differential association.  

 

 مقدمة:

نت من األحياء السكنية الستقبال ساكنة  دور الصفيح اليت كا املغربية جمموعةخصصت الدولة يف عدد كبري من املدن 

منتشرة يف أرجائها بعد ما مت هدم مساكنها، وهي العملية اليت تسعى من خالهلا القضاء على السكن الصفيحي وإزالته من املشهد 

هزة ومهيئة، أو جتزيئات جديدة، جم، واليت هتدف إىل  نقل الساكنة الصفيحية إىل إعادة التوطنياحلضري؛ سواء من خالل سياسة 

تروم منح هذه الساكنة شقة أو مسكنا يف طور بنائه البدئي، يف جتزئة  يف طور هتيئة تدرجيية. أو من خالل إعادة اإلسكان، واليت

 معينة. 

 جتعترب مدينة مكناس واحدة من املدن اليت عرفت انتشار عدد مهم من األحياء الصفيحية، بل ومنها الضخمة )كرب 

ذه هموالي عمر، سيدي اباب، وكاراين السعيدية(، إىل جانب جمموعة من اجليوب الصفيحية األخرى املنتشرة على مستوى املدينة. 

حقيقيا حملاولة امتصاص الظاهرة الصفيحية على أرض الواقع. وهو ما جعل ساكنة دور الصفيح تستفيد  خمتربااألخرية اليت أضحت 

سبعينيات القرن املاضي، كأحد جتليات سياسة إعادة اهليكلة  يف( (P.D.U برانمج التنمية احلضريةمن عدة برامج، منها؛ 
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على  الذي عرف انطالقته، (V.S.B) فمدن بدون صفيح"بتسعينيات القرن املاضي، "مدينة مرجان" والتأهيل. ومشروع 

 اإلسكان.من خالل آلييت إعادة التوطني وإعادة  ،(8)1112املستوى الوطين سنة 

لقد مت تنفيذ مشروع "مدينة مرجان" على مستوى النسيج املكناسي بعد خطاب للملك الراحل احلسن الثاين سنة 

 I ،II ،IIIواليت تضم أحياء: مرجان »السابعة«املنطقة ؛ )٭(هكتارا، موزعة على منطقتني 000، على مساحة تقارب (9)0220

وهو املشروع الذي كان يطمح حسب  V(10.)و IVاليت تضم حيي مرجان  »سيدي بوزكري  «منطقة. وVI)السكىن( و

مصمميه إىل حل هنائي ملشكلة السكن غري الالئق، وإنعاش السوق العقارية أبراضي ووحدات سكنية يف متناول مجيع الشرائح 

ملأسسة ( P.D.U)ة احلضرية اعتمدت السلطات العامة على منهجية جديدة مستمدة من جتربة برانمج التنمي االجتماعية. هكذا،

 هذا املشروع، وهي منهجية جد خمتلفة عن سابقتها، ترتكز حول ثالثة حماور هتم؛ التدبري والتمويل مث طريقة التدخل.

 التدخل، فقد مت االنتقال من إعادة اهليكلة والتأهيل إىل تبين أسلوب إعادة التوطني مستوى طريقة  على 

” “Recasement الذي يرتكز على ختصيص بقع جمهزة للساكنة الصفيحية من جهة، وتوسيع العمليات ، وهو األسلوب

من هذا املنطلق، مت توفري قطع أرضية أبمثنة مناسبة، لفائدة عدد من ساكنة . (11)اإلدماجة اليت ال هتم فقط الفئة السالفة الذكر

                                                             

 ، ذكرته: ابلدار البيضاء 1111ماي   22أصبح يعرف أبحداث تفجريات استجابة وبشكل خاص للمخاوف األمنية، الرتباطه املباشر مبا  -8
- Lamia Zaki. Montée en puissance des mobilisations dans les bidonvilles et transformation de l’action 

publique au Maroc : de l’ouverture des années 1990 au printemps arabe. Quartier informels d’un monde 

arabe en transition. Réflexions et perspectives pour l’action urbaine. Conférence and Sémmaires N°7 

département de la recherche de L’A.F.D Juin 2013, p.39. 
9- Mechkouri Abdessalem et autres, Rapport final  d`évaluation des politiques publiques en matière de 

résorption de l'habitat insalubre, Le cas de Meknès. Groupe de Recherche : Géographie, Société et 

Aménagement (GRGSA), Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Meknès (FLSH), 2011, P. 53. 

أبشطره الثالثة، II ، يليه حي مرجان 11.1%يشغل أكرب مساحة ب  Iنختتلف مساحات هذه األحياء السكنية، حيث أن حي مرجا  (٭)
من جمموع مساحة املشروع، يف حني خصص أقل  11.2%موضوع الدراسة نسبة ال أبس هبا تقدر ب III، بينما حيتل حي مرجان12.1% بنسبة
 (.Source: ANHI de Meknès ) من هذه املساحة جملموع ابقي األحياء األخرى. 22.2%من 

أبشطره الثالثة،  II ، يليه حي مرجان11.1%يشغل أكرب مساحة ب  Iختتلف مساحات هذه األحياء السكنية، حيث أن حي مرجان -10
من جمموع مساحة املشروع، يف حني خصص أقل  11.2%موضوع الدراسة نسبة ال أبس هبا تقدر ب III، بينما حيتل حي مرجان12.1% بنسبة

 .(Source: ANHI de Meknès .)موع ابقي األحياء األخرىمن هذه املساحة جمل 22.2%من 
11-. Mechkouri Abdessalem et autres, Rapport final  d`évaluation des politiques publiques en matière de 

résorption de l'habitat insalubre, Le cas de Meknès. Groupe de Recherche : Géographie, Société et 

Aménagement (GRGSA), Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Meknès (FLSH), 2011. P. 53. 
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لفائدة تلك القادمة من البؤر اليت فشلت فيها سياسة  جيبا صفيحيا، من جهة. وكذا 21األحياء الصفيحية املوزعة على أكثر من 

 إعادة اهليكلة ، من جهة اثنية.

؛ مت االعتماد على التدبري املفوض، من خالل إقحام املؤسسات العامة ذات االستقالل املايل على مستوى التدبري أما

؛ فقد مت االنتقال من مستوى التمويل. بينما على (12)(ANHI)وعلى رأسها؛ الوكالة الوطنية ملكافحة السكن غري الالئق 

الوضعية اليت كانت فيها مشاركة امليزانية العامة للدولة أكرب، حنو مبدأ قائم على مسامهة املستفيدين من جهة، ونظام املوازنة 

”Péréquation “)...من جهة اثنية.  ،(13) املطبق على خمتلف العروض السكنية املقدمة )بقع اقتصادية، شقق يف عمارات

رض جمموعة ع، واثنيا التخفيف من تكاليف عملية إعادة إسكان الصفيحينيهذا النظام، يرمي إىل حتقيق هدف مزدوج؛ أوال 

قد كان هلذه ل من املنتجات السكنية املخصصة ملختلف الطبقات االجتماعية أبسعار خارج املنافسة يف سوق العقار.

شروع مدينة مرجان يف السكن؛ فهو من انحية، سيمّكن عددا من األسر الصفيحية من االستفادة االختيارات بجعد نظر مهم مييز م

من بقع إلعادة توطينها. ومن انحية اثنية، سيوفر منتوجات عقارية لغري الصفيحيني )بقعا ومساكن اقتصادية )شقق يف عمارات((، 

عية سية. هكذا، سنكون أمام انفتاح على خمتلف الشرائح االجتماإىل جانب ختصيص مساحة جملموعة من املرافق والتجهيزات األسا

الندماج ااملختلفة. الشيء الذي سيضعنا أمام إشكالية مهمة مت تناوهلا من طرف العديد من السوسيولوجيني، أال وهي مسألة 

 . La Mixité Sociale“”االجتماعي 

خرى؛ كالالإندماج، األنوميا أو االختالل، اإلقصاء، اإلجرام مقابل جمموعة من املفاهيم األ االندماجغالبا ما يطرح لفظ 

. هي تقابالت ال جتعل من املفهوم )14(واالحنراف، االنفصال، التشتت، التمرد، االستيالب، والتمييز أو العنصرية وعدم االنتساب

. )15(نطق املعرفةوالنقاشات العمومية أكثر منه مبقابال للفهم، خصوصا وأن االختيار بني هذه األلفاظ يرتبط غالبا ابألفكار السائدة 

الذي ينشأ داخل كل جمتمع  وداخل كل مجاعة، إىل تلك العملية اليت يتكيف من خالهلا االندماج االجتماعي بينما يشري مفهوم 

                                                             
12-. Mechkouri et al, Ibid., p.55. 

13-. Mechkouri et al, Ibid. Même page. 

                                                          ،مؤمنون بال حدود للدراسات واألحباثورد عند فوزي بوخريص، االندماج االجتماعي والدميوقراطية: حنو مقاربة سوسيولوجية: مؤسسة   -14
Dominique Schnapper, Qu’est ce que l’intégration? P11. 

 .2، ص املرجع السابقبوخريص،  -15
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ن شبكة عالقات كويالفرد أو اجلماعة، عرب تبين النسق السائد يف الوسط اجلديد، والتفاعل مع احمليط االجتماعي اجلديد، وت

، هبدف انتقاهلم من حالة النزاعية واملواجهة والصراع إىل حالة  )16(جديدة، بل واكتساب خمتلف السلوكات السائدة يف هذا الوسط

من التآلف والتساكن والتعايش؛ حيث يتنازل كل منهم عن النقاط اليت هي حمل اختالف وتعارض، بغرض حتقيق تقارب 

حتقيق نوع من التوازن، على اعتبار أن االندماج هو العنصر الفاعل يف استمرار اجملتمعات ويف خلق تلك  ، بل وأيضا(17(وانسجام

احلالة من التوازن، ٕوإذا ما حدث العكس فإنه يؤدي إىل حدوث خلل واضطراب يؤثر على الوحدات االجتماعية، اليت بدورها تؤثر 

يقصد هبا جمموع االتدابري املتخذة من ، “Politiques d`integration”االندماج  يف حني أن سياسات )18(على اجملتمع ككل

. هنا، كان من حقنا التساؤل حول مدى جناح )19(طرف الدولة من أجل بلورة إرادة سياسية وتطبيقها يف جماالت اندماج املهاجرين

 ه هي مبثابة فئة مهاجرة، إما عن طريق؛)السكىن(، على اعتبار أن جل الفئات القادمة حنو  IIIهذه السياسة من داخل حي مرجان

اهلجرة القروية )القادمة من العامل القروي(، أو اهلجرة احلضرية )القادمة من أوساط حضرية من مدن خمتلفة( والبيحضرية؛ هذه 

ق وأن نبه إليها باألخرية، نعين هبا حركية احلضريني بني أحياء نفس املدينة، سواء كانت من الصفيح أو غريها. وهي اهلجرة اليت س

، حيث دعا من خالهلا الدارسني إىل إجناز حبوث على خمتلف املستوايت إلبراز )20(يف إحدى دراساته بوشنفايت بوزاينالدكتور 

أمهية هذه الظاهرة وحجمها، وما يرتبط هبا من أسباب، وما ينتج عنها من آاثر. خصوصا ما تنتجه عملية التأثري والتأثر، واليت قد 

يش،  جانبا من جوانبها، واملتعلق أساسا بثقافة التهمحتدث بني الوافدين من جماالت خمتلفة. لذا، حاولنا من خالهلا أن نعاجل

االحنراف واجلرمية، وكيف ميكن للسلوكات املميزة هلذه الثقافة أو تلك أن تنتشر أو تضمحل حسب قوة الثقافة السائدة. من هنا، 

ت الدولة فعال هل جنح: ، مبعىن حماولة االجابة على سؤالتشخيص سياسة االندماج االجتماعي ووضعها على احملكهدفنا إىل 

                                                             

 ،2، العدد: 21اقع واملسار، جملة آفاق علمية، اجمللد: اندماج األسر النازحة يف الوسط احلضري، الو  إشكاليةعباس عمر، اشبودان العريب،  -16
 .219، ص 1111سنة 

 .122،، ص2919حممد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  -17

 .222،ص املرجع السابق،عباس، اشبودان،  -18

 .7بوخريص، المرجع السابق، ص  -19

 .5888، منشورات الحوار، الطبعة األولى،لمدن الصفيح االجتماعيفي التحضر والثقافة الحضرية بالمغرب، دراسة في البناء بوشنفاتي، بوزيان  -20
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ستنادا إىل ا يف حتقيق هذه السياسة، خصوصا على مستوى سلوك قاطنة هذا احلي السكين، أم أن الواقع يعكس ذلك؟،

حقيق ذلك، اعتمدان . لتصراع الثقافات، واملخالطة الفارقيةاإلطار النظري الذي جاءت به كل من النظريتني السوسيولوجيتني؛ 

، )السكىن(III ، وذلك عرب إجراء عدد من املقابالت نصف املوجهة مع عينة قصدية من ساكنة حي "مرجانيكيفعلى تنّب منهجي 

لكونه من بني األحياء اليت تندرج ضمن مشروع مدينة مرجان، أحد مناطق استقبال ساكنة دور الصفيح املندرجة يف سياق سياسة 

 الدولة للقضاء على السكن الصفيحي مبدينة مكناس. 

 : مشروع مدينة مرجان: السياق واألجرأة.أوال

قبل تقدمي هذا املشروع وأثره على مرفولوجية مدينة مكناس، جتدر اإلشارة أوال إىل استحضار ظروف جميئه، و كذا 
منهجية العمل املعتمدة من خالله. لقد متخض عن اجملهودات اليت قامت هبا السلطات العامة للقضاء على السكن الصفيحي فرتة 

أحياء الصفيح بعد هدم  جمموعة من إعادة هيكلة وأتهيللثمانينات والتسعينات نتائج متعارضة، تتجلى يف مستويني؛ أوهلا، متت ا
مالحظته من خالل املبياانت أسفله، واليت توضح  وهو ما ميكننا(، P.D.U)مساكنها، خصوصا يف سياق برانمج التنمية احلضرية 

سنوات خمتلفة. نقدم هنا على سبيل املثال ال احلصر، أحياء: برج موالي عمر، عني الشبيك وسيدي عرب ثالث عمليات اهلدم تطور
 اباب، لكوهنا األكرب واألضخم على مستوى املدينة.

 :على مستوى حي برج موالي عمر 
 .0220-0223-0270( : تطور عمليات اهلدم على مستوى " احلومات" املشكلة لربج موالي عمر سنوات 0املبيان رقم )

 

 

 

 

 

Source : Inspection Régionale de l`Habitat, de l`Urbanisme, et de la politique de la ville-

juin 2013 .)بتصرف من الباحث ( 

 :على مستوى حي عني الشبيك 
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 .0220-0223-0270( : تطور عمليات اهلدم حبي عني الشبيك  سنوات 0املبيان رقم )

 
Source : Inspection Régionale de l`Habitat, de l`Urbanisme, et de la politique de la ville-

juin 2013.)بتصرف من الباحث ( 

 :على مستوى حي سيدي اباب 

 .0220 -0223-0270( :تطور عمليات اهلدم حبي سيدي اباب  سنوات 3املبيان رقم )

 
Source : Inspection Régionale de l`Habitat, de l`Urbanisme, et de la politique de la ville-

juin 2013.)بتصرف من الباحث ( 

اين هذين املستويني؛ االرتفاع املهم يف عدد جيوب األحياء الصفيحية، وكذا حجم ساكنتها. يف الواقع، كان لنموذج األسر ث

املستفيدة من سياسة إعادة التوطني يف وقت سابق، خارج مشروع مدينة مرجان، أتثري يف التحريض على توسع السكن غري الالئق، 

 على أمل االستفادة من بقع أرضية جمهزة )منممرة( من طرف السلطات العامة كسابقاهتا. لكون العديد من األسر كانت تعيش 

هكذا، فبالرغم من عمليات إعادة التوطني يف سنوات الثمانينات من القرن املاضي، واليت قد خفضت من عدد سكان 

كشف  . فبالفعل،(21)ا يف هناية هذا العقددور الصفيح مبقدار الثلثني، إال أن انتكاسة على مستوى هذه األحياء متت مالحظته

                                                             
21- Direction régionale de l'habitat. Région centre-sud: note sur la ville de Meknès: bidonvilles existants et 

action de résorption. (Sans date). 

1981 1993 1997

الدوار الجديد 2051 32 24

الدوار القديم 427 324 5
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، بعضها حديث اإلنشاء، تتموقع )22(، الذي قامت به مصاحل اإلسكان، عن وجود عدد كبري من دور الصفيح2991إحصاء 

غالبيتها على ضفاف وادي بوفكران، ووسط املدينة، وأيضا يف مناطق جد حساسة من املشهد احلضري، ك: "دوار جبالة"، 

"، "الفخارين"، "ابب السبع"، "سيدي بوزكري" )دوارميكا، امليكسيك(، "عني معزة"، "غار السبع"، "ابب Genie"بوكرعة"،"

 بلقري"...إخل. وهو ما توضحه اخلريطة أسفله.

 ( : مواقع األحياء الصفيحية قبل تنفيذ مشروع مدينة مرجان.0اخلريطة رقم )

 
Source: ANHI de Meknès 

لقد انتشرت هذه األحياء الصفيحية اجلديدة على مستوى عماليت املنزه واإلمساعيلية مبدينة مكناس آنذاك، بشكل متفاوت نسبيا 

 من حيث؛ عددها واملساحة اليت تغطيها، وكذا حجم ساكنتها وعدد أسرها. وهي املعطيات اليت يوضحها اجلدول التايل: 

 (: التوزيع اجملايل لألحياء الصفيحية قبل مشروع مدينة مرجان.2اجلدول رقم )

source: Recensement général des bidonvilles. Avril 1992. 

                                                             
22 -  Recensement général des bidonvilles – Avril 1992. 

 عدد الساكنة األسر  عدد املساحة املغطاة عدد األحياء الصفيحية العمالة

 9212 2004 هكتارا 35 22 املنزه

 األحياء الصفيحية الكربى

 الصغرىاجليوب الصفيحية 
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من خالل هذه املعطيات، يتضح أن مدينة مكناس قبل تنزيل مشروع مدينة مرجان عرفت انتشار شبكة من دور الصفيح موزعة 

ألخرية أسرة. هذه ا 2211، موزعني على 12221هكتارا من مناطق خمتلفة من املدينة. بلغ عدد سكاهنا ما يقارب  22على 

ستستفيد هي األخرى من برامج متعددة للقضاء على السكن الصفيحي، ومن بينها؛ إعادة التوطني وإعادة اإلسكان. يتعلق 

قطعة أرض يف منطقة افتتحت حديًثا للتوسع العمراين، وقد مت جتهيزها ابلبنية التحتية األساسية الدنيا، مبا  2112املشروع بتجهيز

ة ) الطرق واملياه والكهرابء والصرف الصحي السائل(. خصصت منها ثلثا املشروع إلعادة إسكان قاطنة يف ذلك الشبكات املختلف

 .)23(جزء كبري من األحياء الصفيحية

أو مرجان السكىن، كما حيلو لساكنته تسميته، واحدا من أحياء مدينة مكناس اليت تندرج ضمن هذا املشروع III يعترب حي مرجان

الضخم املسمى ب"مدينة مرجان". فهو يتواجد حاليا مبوقع متميز)وسط املدينة(، بعدما كان هبامش املدينة، نتيجة زحف املساكن 

قربة من أحياء تقطنها فئات اجتماعية نسبيا متوسطة أو راقية، كأحياء؛ مرجان وانتشار املشاريع السكنية، ما جعله اليوم على م

IIخصصته الدولة يف جزء منه جماال الستقبال  )٭(، أانسي ورايض الزيتون....إخل. هذا احلي الذي كان عبارة عن أراضي زراعية

نعاش ستقطاب خمتلف الشرائح االجتماعية األخرى إلعدد من األسر الصفيحية املوزعة على أحناء املدينة، ويف اجلزء اآلخر منه ال

املدعم ) ذات  السوق العقارية للمدينة. األمر الذي جتسد فعال على أرض الواقع، من خالل توفري وحدات للسكن االقتصادي

تجاوز  يدرهم(، واليت خصصت لفائدة أشخاص تشرتط فيهم؛ حمدودية الدخل الشهري الذي ال 221111القيمة املالية من فئة 

درهم، وعدم تعدد امللكية العقارية )مل يسبق هلم أن متلكوا أي عقار(. إىل جانب وحدات سكنية وبقعا أرضية خصصت  1111

لفائدة الفئات املتوسطة وامليسورة نسبيا على مستوى السلم االجتماعي، واليت كانت أسعارها مرتفعة شيئا ما مقارنة ابملنتوج األول، 

                                                             

23 - Mechkouri, op, cité. p.  06 . 
ر من يهذا احلي، كان عبارة عن حقول شاسعة جملموعة من األشجار واملنتوجات الفالحية )أمهها العنب والزيتون(، كما كانت جماال لرتبية اخلناز  -) ٭(

 توصلنا إليها عن طريق بعض املبحوثني من كبار السن حسب رواايهتم الشفهية، يف إطار البحث االستكشايف.طرف املستعمر أنداك. هي معطيات 

 22122 2524 هكتارا   30 11 اإلمساعيلية

 12221 4528 هكتارا   65 11 اجملموع
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على ما هو متداول يف السوق العقارية للمدينة، بغية تشجيع ساكنة مدينة مكناس على االقتناء يف هذا احلي  لكن أقل شيئا ما

 واالستقرار به. تشجيع يروم حتقيق نوع من التمازج االجتماعي وتقليص الفوارق اجملالية واالجتماعية.

 22 %لصفيح، موزعة على مساحة مهمة تقدر ببقعة أرضية لفائدة الوافدين من دور ا 212يف هذا احلي السكين خصصت 

والودادايت واملقاوالت.  بقعة أرضية؛ لالستثمار من طرف اخلواص 22من املساحة الكلية ملشروع مدينة مرجان. يف حني خصصت 

عل التكلفة إجراء كانت ترمي من ورائه الدولة ختفيف التكاليف املادية لعملية إعادة توطني الصفيحيني، اعتمادا على معادلة جت

 املالية للبقع متاحة لألسر املستفيدة، وذلك عن طريق ما يصطلح عليه ابملوازنة  

” “Péréquation:وهذا ما سيوضحه اجلدول التايل 

 ( : كيفية توزيع البقع األرضية حبي مرجان السكىن، أحد مكوانت مشروع مدينة مرجان.0اجلدول رقم )

 

 

احلي 

 السكين

عدد البقع 

املخصصة 

على  للقضاء

السكن 

 الصفيحي

نسبها ابلنظر إىل 

املساحة الكلية 

ملشروع مدينة 

 مرجان

عدد البقع املخصصة 

 للتدارك أو الوقاية

 )مرافق وغريها(

عدد البقع 

 املخصصة للموازنة

Péréquation 

 

 

 اجملموع

 III 212 16% 0 64 701مرجان 

 Source : ANIH MEKNES )بتصرف من الباحث(  

يف واقع األمر، مل يتم توزيع البقع األرضية على املستفيدين ابلشكل الذي كان مربجما وخمططا له مسبقا، حيث عرف  

العديد من اخلروقات على مستوى حجم املساحات املمنوحة، وهو ما جعل الشركة املوّكل هلا أمر تفعيل املشروع على أرض الواقع 

 حجم عقاري مهم، سيتم إعادة بيعه للخواص أو تفويته بطرق ملتوية على حد تعبري وجتزيئ أحيائه تقلص منها، مستفيدة من

، األمر الذي سيجعل عدد البقع األرضية اليت ستستغل من طرف غري املستفيدين الصفيحيني أكرب من العدد )٭((2)املبحوث رقم 

                                                             
ذكر، متزوج، لديه طفلني، أبواه على قيد احلياة، له ثالث أخوات، هو األكرب سنا، املستوى التعليمي ابتدائي، يشتغل حارسا  سنة، 11السن  ) ٭(

، يف منزل من طابقني، قادمني من حي 1درهم، يقطن هو وعائلته حبي مرجان  1111و 2211جر يرتاوح بني ليليا جملموعة من العمارات، أب
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دا من الشرائح االجتماعية، تنوع مل يكن مبحض (.هكذا، سنكون أمام حي يضم تنوعا و تعد22الذي كان مربجما له )سيتجاوز ال

الصدفة، وإمنا جاء هبدف تفعيل سياسة ترمي من ورائها الدولة خلق نوع من اخللط واملزج بني خمتلف الشرائح املكونة للساكنة 

ظواهر املصاحبة هلذا الاملكناسية، وتقليص فوارقها االجتماعية واجملالية، هبدف انصهار اهلوايت املشكلة هلا، والقضاء على معظم 

 .La Mixité Sociale“ ”الالجتانس االجتماعي. سياسة أطلق عليها االندماج االجتماعي 

ابلنظر إىل كيفية توزيع البقع األرضية يف حي مرجان السكىن، وجدان أهنا مل ختضع ملنطق عقالين إذا ما كانت الدولة 

 الثقافة اهلامشية وما يرتبط هبا من مظاهر السلوك املنحرف، وذلك عن طريقتروم فعال تقليص الفوارق االجتماعية، وامتصاص 

دمج جل الطبقات االجتماعية يف حي واحد ويف جمال واحد. يكمن هذا الالمنطق من وجهة نظران، يف غياب توزيع متوازن لعدد 

امشية واملنحرفة )ما عروفة بثقافتها اهلالبقع، حيث ستحصل تلك املخصصة للساكنة الصفيحية على حصة األسد، وهي الساكنة امل

(، على حساب تلك املخصصة لباقي الفئات االجتماعية األخرى، أي ما يقارب )24(توصلت إليه العديد من الدراسات والبحوث

األخرى املتبقية، تضم من بينها شرحية اجتماعية فقرية، اختارت شققا ابلسكن  21%منها تقريبا. انهيك عن كون ال  %91

قتصادي، واملعروفة بدخلها احملدود واملتدين. واقع سيؤكد ابمللموس هيمنة الشرائح االجتماعية الفقرية واملهمشة. هنا، سنجد اال

أنفسنا مرغمني على مساءلة تلك احملاولة اإلدماجية اليت سعت الدولة لتحقيقها، مفرتضني على النقيض من ذلك حتقيق اندماج يف 

 ماج بني التهميش والفقر وكل أشكال االحنراف.املنحى املعاكس، وهو اند

من عينة الدراسة القاطنة حبي مرجان السكىن، أي أكثر من ثلثي الساكنة  29%، توصلنا إىل أن )25(من خالل دراستنا

من سيدي  22%قدمت من سيدي بوزكري،  %31عربت عن كوهنا تنحدر من أحياء صفيحية، موزعة على الشكل التايل: 

                                                             

يف إطار سياسة إعادة التوطني، لديه سوابق  مرتا مربعا، 22صفيحي بسيدي بوزكري )دوار ميكا( بعد استفادة والده من بقعة سكنية مساحتها 
  .اقضائية ويتعاطى للمخدرات وأحياان يبيعه

)  فالدراسات اليت أجنزت من طرف جمموعة من الباحثني تشري إىل أن األحياء الصفيحية والسكن غري الالئق يعد مكان إنتاج اجلرمية  واإلحنرا -24
 مداوي، د.علياحلعبد الرمحان املالكي، د.بوشنفاين بوزاين، د.رشيق عبد الرمحان، د عبد الصمد الدايملي ، د.عبد القادر القصري، د. إبراهيم  د.

 (..…بوعناقة

عبد الغفور الوايل، السكن و اجلرمية، دراسة سوسيولوجية  يف األحياء املستفيدة من سياسة القضاء على السكن الصفيحي مبكناس، رسالة  -25
 غري منشورة. .1112دكتوراة، كلية اآلداب والعلوم االنسانية ظهر املهراز فاس، 
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املتبقية )ما يقارب الثلث( عربت عن كوهنا قدمت هلذا  12%من ابب بلقري.  بينما نسبة  %8ن الفخارين، وم 22%اباب، 

احلي يف إطار؛ إما مالك ابقتنائهم لبقع أو شقق وفرها هلم مشروع مرجان، أو مت بيعها هلم من من طرف أحد املستفيدين يف إطار 

مستأجرين، نظرا ملا يوفره احلي من عروض للكراء)على مستوى املساكن  وإما“ Le Glissement”بعملية التفويت  ما يسمى

من نوع دار مغربية، أو على مستوى شقق من داخل السكن االقتصادي( يف متناول خمتلف الشرائح االجتماعية. هذه النسبة 

ه موقع بكل أنواعها، ومنهم من جذب األخرية من عينة الدراسة، تتشكل من خليط من االنتماءات اجلغرافية؛ منهم من قادته اهلجرة

احلي من داخل املدينة وما يوفره من عروض عقارية متنوعة، بل ومنهم من كانت رغبته يف االرتقاء لسلم اجتماعي أعلى حسب 

النتقال اتصورهم، جتسيدا ملقولة: " قل يل أين تسكن أقل لك من أنت"، يف إشارة إىل الشرحية االجتماعية اليت ينتمي إليها )مثال: 

 من حي قدمي مثل تواركة إىل حي جديد مرجان السكىن(.

 اثنيا: اهلجرة إحدى آليات خلق جمتمع المتجانس حبي مرجان السكىن.

والشعبية حمطة استقرار مؤقت، بل ومرحلة عبور حنو التحضر املأمول،  جيعل غالبية املهاجرين القرويني من األحياء الفقرية

جتماعية واملادية لاللتحاق بركب األحياء املتوسطة والراقية إن أمكن ذلك. واألحياء اليت يتم اختيارها منتظرين حتسن ظروفهم اال

لالستقرار األول واملباشر، غالبا ما تكون شبه حضرية، لكوهنا تعترب امليناء املفضل لرجسجِو املهاجر، لكوهنا منطقة للحراك اهلجري. 

، وهذا ما استنتجه أيضا الباحث "بوشنفايت بوزاين" يف دراسته السالفة الذكر، (26)حضريةحيث إن كل املقيمني هبا من أصول غري 

واليت أابنت على أن حي "برج موالي عمر" وهو من أكرب األحياء الصفيحية مبدينة مكناس، والذي سيصبح يف وقت الحق أحد 

، النعيم،...(، بعدما كان أهم مستورد 1، مرجان األحياء املصدرة للساكنة الصفيحية يف اجتاه األحياء املستقبلة )كمرجان السكىن

من  22%للساكنة القروية، لكونه تشكل من خالل تقاطر العديد من املهاجرين حنوه بوترية جد مرتفعة، لدرجة أن ما يزيد عن 

ماعات االجتماعية ،هذا احلراك، ال يعين حركة األفراد واجل(27)كانت تتجه حنوه  2921حجم اهلجرة القروية احلضرية ابملغرب سنة 

                                                             

 .291، ص 1122سة شيكاغو و نشأة سوسيولوجيا التحضر واهلجرة، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء،عبد الرمحان املالكي، مدر  - 26

 .22،بوشفاين، مرجع سابق، ص - 27
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من وسط آلخر، بل يتعداه إىل احلراك الذي يتم على املستوى االقتصادي واملهين والتعليمي، من خالل ما تتيحه املدينة من جتهيزات 

  )28(وحوافز، قد تؤدي إىل عدم التجانس بني مكوانت الوسط احلضري على املستوى الثقايف، االجتماعي واالقتصادي 

، يعترب أحد احملددات األساسية هلجرة القرويني حنو مدينة ما أو حي سكين بعينه، فاألصول القرابية إن مفهوم اهلوية 

)أخوة، بنوة، عمومة، مصاهرة...( أو اجلغرافية والقبلية )االنتماء لنفس القبيلة أو نفس الدوار(، تكون إحدى احملفزات اليت جتعل 

هو الشيء الذي ملسناه يف كثري من أحياء املدينة، وعلى رأسها هذا احلي موضوع املهاجرين اجلدد خيتارون أحياء دون غريها. و 

 الدراسة )مرجان السكىن(.

تتعدد وتتداخل دوافع اختاذ قرار اهلجرة، لكن على العموم يالحظ أن البادية تطرد ساكنيها ألسباب اقتصادية واجتماعية 

، فبنية التشغيل اليت اعتربها بوشنفايت حجر الزاوية لفهم (29)ابخلصوصوإيكولوجية، بينما املدينة جتذهبم ألسباب اقتصادية 

التمفصالت االجتماعية العديدة، وخاصة لفهم عملية اهلجرة ابعتبارها الرافد األساسي لألحياء؛ الصفيحية، الشبه حضرية أو 

ادية، نذكر ازات أزمة هذه الوضعية االقتصاألحياء اليت تتميز بتضخم سكاين، تعد من أهم أسباب هذه اهلجرة. ومن أبرز أوجه إفر 

اليت أصبح يعيشها عدد كبري من أبناء القرويني، جراء الوضع الذي آل إليه النشاط الفالحي والذي عرف تراجعا  دافع البطالة

ظروف  نبسبب العديد من اإلكراهات اليت واجهها القطاع، وعلى رأسها اجلفاف وصعوبة تسويق املنتوجات الفالحية. مبعىن أ

احلياة أنداك أصبحت شاقة، أجرغم من خالهلا بعض القرويني مغادرة بلداهتم يف اجتاه املدينة، وهو ما وقع مع جّد أحد املبحوثني 

  سنوات الستينات، اتركا أحد دواوير مدينة "اتزة"، متجها حنو مدينة مكناس، وابلضبط حي "برج موالي عمر")٭(، والذي سيستفيد

ه من بقعة أرضية يف حي "مرجان السكىن"، يف إطار عملية إعادة التوطني سنوات التسعينات، بعدما قضوا مدة من مبعية أسرته عرب 

 الزمن يف سكن صفيحي )براكة(.       

                                                             

 .222، ص مرجع سابقعباس، اشبودان،  -28

 .212 ،ص ،املالكي، مرجع سابق - 29
 بلغة املبحوث: (٭)

 جدي إىل هنا"."منني صعابت الوقت ومابقات فالحة وما بقا ما يدار انتقل 
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من بني الدوافع األخرى اليت وجهت قرار اهلجرة حنو املدينة، نذكر الضرورة امللحة والرغبة القوية يف تعليم األبناء يف 

ات ظروف أحسن من تلك املوجودة ابلبادية، ظروف أبسط تعبري ميكن وصفها هبا أهنا صعبة للغاية، خصوصا ابلنسبة مدارس ذ

 متثل األمور وتعلمهم بسبب نفس تلك الظروف، فاملدرسة لفئة الفتيات. رغبة تغديها تلك احلسرة على عدم متدرس اآلابء وأولياء

واإلقصاء، وهو ما عرب عنه )املبحوث  للتهميش املنتجة اآللية االجتماعية هذه سطوة من أبنائهم إلنقاذ هبا تعلقوا وسيلة، عيوهنم يف

( بكونه مل يستطع إكمال دراسته لغياب مؤسسة تعليمية بقريته، حيث كان يضطر إىل قطع مسافة طويلة للوصول إليها، حتت 1رقم

 كذا يف غياب اتم لوسائل النقل. رافقه غياب مّد العون لوالده يفوطأة ظروف قاسية من الربد وهطول األمطار يف فصل الشتاء، و 

حقول الزراعة؛ املصدر الوحيد لدخلهم السنوي. كل هذا أرغمه على مغادرة املدرسة يف سن مبكرة." يضيف؛" أن هذا الوضع، 

 (٭رة حنو املدينة" )قرار اهلج جعله أكثر إصرارا على تعليم أبنائه يف ظروف أحسن بكثري من تلك اليت عاش فيها، متخذا بذلك

إن قرار اهلجرة هذا، ويف غياب ملؤهالت أكادميية أو مستوى تكوين مهين معني، وضعف وحمدودية القيمة املالية للرأمسال 

اليت يذخرها املهاجر اجلديد لتلبية حاجاته يف انتظار احلصول على عمل، يبقى حله الوحيد لالستقرار، هو البحث عن مسكن يف 

د األحياء الفقرية ذات السومة الكرائية األقل مقارنة أبحياء سكنية أخرى، وهو ما ملسناه من خالل مقابالتنا اليت أابنت على أح

أن أهم األسباب اليت جعلت املستجوبني املكرتين )غري املالك( خيتارون حي مرجان السكىن، هو ضعف قيمة اإلجيار. ترتبط هذه 

هذا النوع من السكن، خصوصا أهنا؛ مشرتكة، ضيقة يف بعض األحيان، غري آمنة وبعيدة عن أهم القيمة خبصائص معينة متيز 

املرافق. هكذا فعامل الفقر يعترب حمددا لتوجيه السكان حنو هذا النوع من األحياء، وإن مل يكن العامل الوحيد، إال أنه يبقى مهما 

 غبة االستقرار إىل جانب أانس تربطهم هبم عالقات معينة(. ورئيسيا إىل جانب عوامل أخرى سبقت اإلشارة إليها ) ر 

عرف حي مرجان السكىن أشكاال أخرى من اهلجرة؛ فإىل جانب القروية منها جند البيحضرية، مبعىن حركية احلضريني   

دمي، تواركة، أكدال، مزين، اهلبني أحياء نفس املدينة. يف هذا احلي، سجلنا قدوم وفود بشرية من أحياء: "املدينة القدمية؛ كربمية، روا

                                                             

 بلغة املبحوث: (٭)
حىت و  ماقدرانش نكملو قرايتنا، ماكانش عندان مدرسة فدواران، كنا نضربو مسافة بعيدة ابش نوصلو هلا وظروف الربد والشتا واملركوب ما كاينش. "

قرااي، بغيت نقري للمدينة غري على ود ال الواليد مكاينش اللي يعاونو فالفالحة، اضطريت خنرج وبقات يف حسرة كبرية حيت ماقريتش، وجيت هلنا
     والدي، بغيتهم يوعاو، الوقت صعابت بال قراية ".
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القصبة" إخل. و"األحياء الشعبية؛ كالزيتون، اسباات، بين حممد، املالح، عني السلوكي...إخل"، حتت أتثري الظروف املعيشية الصعبة. 

" لالستقرار. ىنوأحياان من بعض األحياء املتواجدة يف مواقع متميزة من حيث القيمة العقارية؛ فالبعض منهم اختار حي "مرجان السك

اختيار قسري وليس اختياري، إما عن طريق الكراء أو عرب اقتناء مسكن أقل تكلفة، هبدف االستثمار يف مسكنه األول، بعد بيعه، 

 أو كرائه بثمن مرتفع ميكنه من مواجهة صعوابت احلياة. 

هذه الدراسة  ارأتينا أن ندرجها هنا يف من بني أنواع اهلجرات األخرى اليت أصبحت تعرفها املدن املغربية اليوم، واليت

نظرا ألمهيتها يف تشكيل بنية األحياء عموما، و تلك موضوع الدراسة خصوصا هي؛ هجرة األفارقة جنوب الصحراء والنازحني 

يث دالسوريني، كل حسب ظروفه اليت جعلته يغادر بلده قسرا أو رغبة يف ذلك. إن أكثر ما يهمنا يف هذه الدراسة ليس هو احل

عن هذا النوع من اهلجرات )رغم حجمها الضعيف مقارنة ابألنواع السالفة الذكر( اليت تعرفها معظم دول العامل ومقاربتها من أبعادها 

املختلفة، وإمنا هو مدى مسامهة املهاجرين عربها يف تشكيل لبنة من لبنات اجملتمع املغريب عموما واملدينة اإلمساعيلية )مكناس( على 

صوص، فهؤالء إىل جانب كوهنم اختاروا االستقرار ببعض املساكن اخلالية أو املآرب، واملخازن املهملة، فالبعض منهم اختار وجه اخل

أن يقطن أبحياء شعبية أو هامشية، وهو ما أتكد لنا يف كل من أحياء؛ "مرجان السكىن"، "برج موالي عمر" و"عني الشبيك"، 

ساتني"، "ويسالن"، و"مرجان السكىن"....إخل. هؤالء، اختاروا كراء شقق يف غالبيتها ضيقة إىل جانب أحياء: "املنصور"، "الب

املساحة، من داخل منازل مشرتكة، مهرتئة وقدمية أحياان، بسومة أقل. يقطنون فيها أبعداد كبرية، وهو ما قد خيلق نوعا من 

ألمر، وإن اختلفت من حيث الشكل واملضمون يف عدد من املدن الصراعات والنزاعات املادية والثقافية. واقع احلال، يؤكد هذا ا

من جهة، وبني املواطنني املغاربة  (30)املغربية اليت أتوي أعدادا مهمة منهم. ففي كثري من األحيان، شوهدت صراعات فيما بينهم 

 خل، من جهة اثنية.يف مدن، مثل: "تطوان"، "طنجة"، "مراكش"، "الدار البيضاء"....إ

 مرجان السكىن: جمال لتعدد الثقافات وصراعها.اثلث: 

لقد أضحى حي مرجان السكىن عبارة عن فسيفساء من الشرائح والطبقات االجتماعية غالبيتها هشة ومهمشة، يغلب 

عليها فئة املستفيدين من ساكين دور الصفيح سابقا، حاملني معهم ثقافتهم وحمتفظني مبعاانهتم االجتماعية. هذه األخرية تتضح 

                                                             
30 - https://www.youtube.com/watch?v=1rm-rgbwIF0dernière vue le 21/04/2021 : 

 بني مهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء مبنطقة والد زاين فكازا(.)السيوفة والتشرميل حتت عنوان: 

https://www.youtube.com/watch?v=1rm-rgbwIF0
https://www.youtube.com/watch?v=1rm-rgbwIF0
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 وضعية فراد املعيش و واقعهم املأمول عيشه، فهي تتولد نتاج تناقضات خترتق الفرد يفمن خالل صعوبة إدارة التناقضات بني واقع األ

.  (31)، ما ينشئ صراعا يف اللحظة اليت ال يستطيع فيها اخلروج من وضعيته“  ”V. Gaulejacمعينة حسب تعبري "كوكلجاك

رفني ب أخرى؟ وخنص ابلذكر هنا ثقافة املنحاألمر الذي سيدفعنا إىل التساؤل حول هيمنة بعض الثقافات الفرعية على حسا

واجلاحنني، وموقعها بني الثقافات املنتشرة من داخل هذا احلي؛ خصوصا وأنه غالبا ما كانت توصم أحياء الصفيح، بكوهنا بؤرا 

كذا ثقافية و إلنتاج خمتلف السلوكات املنحرفة واجلاحنة، نظرا ملا تتصف به ساكنتها من خصائص دميوغرافية وسوسيواقتصادية 

)مستوى حجم األسر املرتفع، بنية تعليمية متدنية، بنية اقتصادية ضعيفة، وضع اجتماعي ونفسي غري مستقر...(، إىل جانب 

أخرى جمالية، تساهم بشكل أو آبخر يف تكوين شخصيات منحرفة وجاحنة، أو هلا استعداد للمرور إىل الفعل املنحرف أو اجلانح  

. كنتيجة لذلك، ستغزو هذه الثقافة هذا احلي السكين اجلديد، وستنتشر يف صفوف أطفاله وشبابه كلما سنحت الفرصة بذلك

عن طريق احملاكاة، التقليد واملخالطة. أم أن الكل سيذوب يف ثقافة واحدة يتم التوافق عليها، عرب عمليات التفاوض الضمين أحياان، 

 لسياسة اإلدماجية؟. واملعلن أحياان أخرى، وبذلك يتم التحقيق الفعلي ل

إن العملية اإلدماجية ال ميكن أن تتحقق إال من خالل توافر مجلة من العوامل، أمهها مؤسسات التنشئة االجتماعية،  

 اعتبارا ألدوارها ووظائفها الرتبوية والتثقيفية، واليت تساعد يف حتقيق نوع من التوافق النفسي واالجتماعي بني األفراد عرب عمليات

ية، وخلق شبكة عالقات جديدة تؤمن هلم البقاء واالستمرار، وذلك ألن البناء االجتماعي مكون من مؤسسات وأنساق تفاعل

اجتماعية متكاملة ومرتابطة. يف نفس السياق، وابلرغم من كون حي مرجان السكىن من بني األحياء اجلديدة نسبيا، سجلنا من 

ئة راد العينة، أنه يفتقد جملموعة من املرافق واخلدمات املهمة اليت تساهم يف التنشخالل مالحظتنا املباشرة له وكذا تصرحيات أف

أكرب، خصوصا يف صفوف األطفال  )٭(االجتماعية؛ كاملؤسسات الرتبوية والثقافية والرايضية. وهو ما جعل حجم وقت الفراغ

                                                             
31 - Vincent de Gaulejac, «De la souffrance du mal être,» dans: La Subjectivité à l’épreuve du social, Sous la 

direction de Florence GIUST-DESPRAIRIES et de Vincent de GAULEJAC, Collection: Changement social 

(Paris: L’Harmattan, 2009).p. 192. 

 
 

ح  و إن سوء استثمار الطفل لوقت فراغه يف ظل غياب الوسائل الرتوحيية الصحية املناسبة يف األحياء، جيعلهم يتجهون حنو أوكار وفضاءات اجلن  )٭(
وهنا تتكون  Juvenile Delinquency and Urban Areasكما وصفها كليفورد شو، يف دراسته اليت أجنزها مبعية هنري مكاي، و املعنونة ب: 

 تلك الثقافة االحنرافية.
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خمالطتهم أكثر يكلة. ما سيتيح فرصة االحتكاك فيما بينهم و والشباب، يف موازاة مع ارتفاع نسبة البطالة، واملهن اهلامشية وغري امله

يف أماكن خمتلفة من احلي )الشارع، الفراغات، املقاهي وصاالت اللعب، قرب مداخل العمارات...إخل.( كبدائل عن تلك املؤسسات 

تقدة. نتيجة لذلك، مل يستطيع هذا احلي ولألسف تلبية حاجيات قاطنيه على مستوى هذه امل هو ما يدفع هبم إىل ؤسسات، و املفم

. هذا النقص يف التجهيزات واملرافق واخلدمات االجتماعية، يعترب أحد )32(التوجه حنو تلك املوجودة يف األحياء احلدودية واجملاورة

ة ، األمر الذي سيؤثر على بقية املؤسسات واألنساق االجتماعي)33(نقاط الضعف الرئيسية يف املشروع )مشروع مدينة مرجان(

 . وبناء عليه، ستتأثر مسألة االندماج االجتماعي.(34(األخرى

إن احلي السكىن الذي يتسم بواقعه املعطوب اجتماعيا )األمية، حاالت الطالق، اليتم، األمهات العازابت، االحنراف 

ة خدماتية ضرورية، فاقد لبنية اجتماعيواجلنوح....إخل( واملعاق اقتصاداي )الفقر، البطالة، املهن اهلامشية وغري املهيكلة......إخل(، ال

سينتج ويعيد إنتاج جمموعة من الظواهر االجتماعية والنفسية، مهددة بذلك استقراره  واستقرار األحياء اجملاورة له، بل وسيصبح 

فق ما جاءت به نظرية و  مكاان لتفريخ املنحرفني واجلاحنني، دافعا هبم حنو خمتلف أحناء املدينة، ليتم نقل عدوى الظاهرة االحنرافية،

، واليت أقامها “Sutherland”  Edwin. وهي النظرية اليت تبناها إدوين سذرالند ”Differential Association“املخالطة الفارقية

على فكرة أن األفراد يكتسبون ثقافة احمليط الذي يعيشون فيه ويتطبعون هبا، ما مل تكن هناك ثقافات أخرى تنافس هذه الثقافة 

 .وتتصارع معها. حيث اقرتح أنه من خالل التفاعل مع اآلخرين، يتعلم األفراد القيم واملواقف، والتقنيات ودوافع السلوك اإلجرامي

خمالطة اآلخرين، إذا ما توفرت شروط معينة، أمهها  عن طريق يتم الذي ابلتعلم يكتسب املنحرف حسب هذه النظرية فالسلوك

رة، تتميز ابلعالقات املباشرة والشخصية )مجاعة الرفاق، مجاعة العائلة، احلي أو املدرسة...إخل(، تواجد الفرد ضمن مجاعة حمصو 

فيتدرب على هذا السلوك عن طريق تفاعله املباشر مع األفراد اآلخرين، وتواصله الشخصي معهم أو عن طريق املثال أو القدوة. 

ني ت منهج علمي واضح، وفرضيات علمية حمددة يف جمال تفسري السلوكعالوة على ذلك، تعترب هذه النظرية نظرية اجتماعية ذا

اإلجرامي واملنحرف كسلوك اجتماعي ميكن أن يتعلمه الفرد كأي سلوك اجتماعي آخر. وعليه فإن الفرد ما مل خيتلط جبماعات 

                                                             
32 - Mechkouri ,et all, op. cité,63. 

33 - Mechkouri, et all, op, cité,64. 
 .222ص 1، 2999إحسان حممد احلسن، موسوعة علم االجتماع، الدار العربية للموسوعات، بريوت،  -34
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اج خمالطة يصبح املنحرف نتذات ثقافة وسلوكات إجرامية أو منحرفة فهو بعيد عن اجلرمية واالحنراف والعكس صحيح، هكذا 

  .ألصدقاء أو أقران أو جريان منحرفني

هنا، سنصبح أمام عملية غزو ثقايف احنرايف إجرامي، يستهدف أبناء الفئات األخرى القادمة إىل هذا احلي عن طريق 

 لكابرييل قليدالتضا نظرية اهلجرة )القروية، احلضرية والبيحضرية( استنادا إىل آلية االحتكاك واحملاكاة، وفق ما جاءت به أي

، إذا ما غابت الشروط األساسية؛ املادية منها واملعنوية (35(واليت تعترب أن قوانني التقليد حتكم الفرد رغما عنه“  ”G.Tardاترد

ندفع يالضرورية لنشأة وتربية جيل سليم وسوي. فتارد يرى أن مجيع أمناط السلوك تتكون من خالل أتثري مثال حيتذى به، وفعل 

الناس إىل النسج على منواله. كما تستهدف الفئة غري املنتمية هلذه األحياء، ما قد يؤدي إىل انتشار الظاهرة على مستوى أكرب، 

واتساع دائرهتا )بيع وتناول جل أنواع املخدرات اليت ستصبح يف متناول اجلميع ذكورا وإاناث، التعاطي لكل أشكال التنمر، العنف 

 اجلسدي، السرقة، التحرش اجلنسي، املمارسات اجلنسية، ختريب وكسر املمتلكات العامة.....إخل(. ما سيخلفاللفظي منها و 

والضياع وغريها  كغياب األمن، اخلوف من اجلرمية، التشرد ؛(36)واالستقرار االجتماعي والسياسي التوازانت سلبية هتدد انعكاسات

املرافق واخلدمات االجتماعية، مع وجود ثقافات هامشية مبرجان السكىن، لن تكون  من املشاكل. لذا فاملعاانة االجتماعية، وضعف

إال عامال من عوامل إعادة إنتاج بعض السلوكات، اليت كانت متارس يف اجملاالت السكنية السابقة. يف دراستنا هاته، سجلنا على 

ارِسات الدعارة وجتار املخدرات كانوا ين م شطون يف اهلامش يف وقت سابق )أحياء صفيحية(، أصبح  هلسبيل املثال أن عددا من ممج

زابئن وابعة فرعيني يف حي "مرجان السكىن"، كما هو األمر يف أماكن أخرى من املدينة، خصوصا تلك اليت خصصتها الدولة  

اعرتاض السبيل، و كمجاالت الستقبال الصفييحيني. انهيك عن خمتلف السلوكات األخرى كالتعاطي للمخدرات والكحول، السرقة 

واليت ستغزو عددا من األحياء السكنية اجملاورة، وكذا الفراغات واألماكن املظلمة )املصلى، ابب بطيوي، السور االمساعيلي...إخل(. 

 متاشيا مع ما مت ذكره، ستعرف ثقافة االحنراف واجلرمية إعادة انتشار يف أماكن غري تلك اليت ظهرت فيها ألول مرة. 

                                                             

السيكولوجيا االجتماعية، ضمن كتاب: علم االجتماع، من النظرايت الكربى إىل الشؤون اليومية، أعالم و تواريخ غابرييل اترد، يف مصادر  -35
 .22، ص،1121وتيارات، حترير فيليب كاابن و جان فرانسوا دورتيه، ترمجة إايس حسن، دمشق: دار الفرقد، 

 .291ص، ،1121جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد السابع، جانفيي العشوائية،  األحياء يف االجتماعية رضا سالطينية، التنشئة - 36
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خرى فإن الالجتانس املميز حلي مرجان السكىن، والراجع ابألساس إىل اختالف االنتماءات اجلغرافية والثقافية من زاوية أ

لقاطنيه سيفرز العديد من الصراعات كأحد املداخل الرئيسة لوقوع احنرافات وجرائم، وذلك من خالل حماولة كل ثقافة فرعية إثبات 

". خصوصا، تلك الفئة االجتماعية  Guittoرايف، مشكلة بذلك ما يسمى "ابلكيتوذاهتا وسيطرهتا على جزء من اجملال اجلغ

القادمة من العامل القروي، واحلاملة معها قيمها ومجثلها اليت يصعب عليها االنسالخ عنها. هنا ستطرح مرة أخرى مسألة االندماج 

القروي؛ فاحلياة االجتماعية يف الوسط احلضري واليت و  االجتماعي، من خالل احلديث عن تلك التمايزات ما بني الوسطني احلضري

ختتلف عن تلك املوجودة ابلوسط القروي، دفعت مبجموعة من العلماء، للقيام بدراسات هتم هذين الوسطني، من بينهم جورج 

ختالف اال، الذي أطلق مصطلح "أسلوب احلياة احلضرية" على احلياة يف املدينة، وهي إشارة إىل “Georg Simmel”مِسمل 

الكبري بينها وبني احلياة يف  القرية، فالباحث "مسل"، يعتقد أبن احلياة احلضرية تؤثر سلبا على الضبط االجتماعي، بل رمبا تؤدي 

إىل كسره، كما أشار إىل أهنا تؤدي إىل ظهور ثقافة جديدة، ومن مث بروز شخصية جديدة. أي بروز منط شخصية جديدة، خيتلف 

 يف القرية. هكذا، يصبح القروي تتقاذفه ثقافتني متعارضتني. الشيء الذي سيؤكده الدكتور عبد الرمحان املالكيعن منط الشخصية 

حيث بنّي أنه نتيجة كل حراك هجري، تتشكل وتظهر"منط   (37)يف كتابه مدرسة شيكاغو ونشأة سوسيولوجيا التحضر واهلجرة

وهو ما  (38)، ما جيعل املهاجر اجلديد حيس ابلعزلة داخل الوسط املستقبلالشخصية املقسمة" وهي الشخصية املوزعة بني ثقافتني

 ”R.Parck“(39)جيعله يف وخارج ثقافتني يف اآلن نفسه، أي "إنسان الثقافتني، أو إنسان اجملتمعني"، على حد تعبري روبرت ابرك

لفني فقط، ولكن يف جمتمعني وثقافتني، ليس خمت. هذا األخري يرى أبن املهاجر، جيد نفسه على اهلامش، حكم عليه القدر ابلعيش 

. نتيجة لذلك، سيتأثر سلوكه بشكل واضح ابحلياة احلضرية؛ فوضعية االختالف، والتعدد، وعدم االستقرار اليت (40)متناقضني 

، وهو أحد تالمذة "روبرت ابرك" يرى يف أطروحته عن “Bugardous”. بوكادوس (41)يعيش فيها، حتدث وال شك خلال

                                                             

 .1122عبد الرمحان املالكي، مدرسة شيكاغو و نشأة سوسيولوجيا التحضر واهلجرة، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، - 37

 .222املالكي، املرجع نفسه، ص  - 38

39 « - L’homme de deux cultures et de deux sociétés» cité in  : R.Duchac ,sociologie des migrations aux Etats 
Unis. Ed Mouton,paris,1974. 

40 - J.P. Simon, Histoire de la sociologie, Ed, PUF,Paris,1991. 

 .229املالكي، املرجع نفسه، ص  - 41
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أن ما مييز املهاجر يف مكان وصوله، وابعتباره إنساان يف حركة دائمة، هو أساسا حراكه  )٭ (هلجرة واملواقف العرقية" "ا

، (42)، فهو متوتر بفعل االحباطات والرغبات غري امللّباة واليت كانت دافعه االصلي للنزوحMobilité Mental  Saالذهين

وكلما ارتفعت معدالت التفاعالت االجتماعية، كلما ارتفعت احتمالية وقوع سلوكات غري سوية أو سلوكات منحرفة وإجرامية، مما 

 يعيق عملية االنصهار واالندماج يف اجملتمع. 

يف كتابه: "الصراع الثقايف واجلرمية “  ”Thorsten Sellinلقد حاول العامل األمريكي سورستني سيلني

”Culture conflit and Crime“ أن يركز على ضرورة حتليل اجلرمية على ضوء التنازع الناشئ عن التضارب بني قواعد ،

. قواعد (43)السلوك، فالفرد جيد نفسه داخل اجملتمع الواحد، مشدودا بني ثقافتني متعارضتني، لكل منهما منط سلوكي خمالف

يتخذ أشكاال Sellin“ ”إليها الفرد. هذا التنازع الثقايف كما قدمه سيلني السلوك فيه، تتحدد من خالل اجلماعة اليت ينتمي

 متعددة، من بينها؛ تضارب قيم اجلماعات األسرية، املدرسية وداخل األندية ومجاعات العمل. 

 خامتة:

تاج اإلقصاء نخنلص يف النهاية إىل أن السكن ما بعد الصفيحي وفقا هلذه املعايري، هو مبثابة آلية من آليات إعادة إ

االجتماعي احلضري، بدل حتقيق االندماج االجتماعي لألسر، وهو ما يفتح انفذة جديدة جلدلية قدمية: سكن هامشي أم سكان 

 مهمشون؟ كما صاغها األستاذ "رشيد الفياليل املكناسي"، يف حديثه عن وضعية أحياء الصفيح، خالل مثانينات القرن املاضي.

إنه ومن موقعنا كباحثني، نروم املسامهة يف وضع حلول للتخفيف من حدة الظاهرة االجرامية من داخل هذه األحياء 

اجلديدة، اليت ال ميكن وصفها إال ابلعشوائية واهلامشية، رغم استفادهتا من تدخل الدولة يف قطاع اإلسكان. وحىت تكون لنا مسامهة 

 وأصحاب القرار، يف األخذ بعني االعتبار أمهية السكن وظروفه املالئمة للوقاية من اجلرمية، قبلولو بسيطة يف تنوير الرأي العام، 

التفكري يف القضاء عليها. ويف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها املعطيات امليدانية هلذه الدراسة، نقدم مقرتحا على أمل أن يكون له 

                                                             
 على العوامل السوسيونفسية، و القلق النفسي وخمتلف أنواع هذه األطروحة هي امتداد  وتعميق ألفكار أستاذه روبرت ابرك، مع الرتكيز -) ٭(

 (222االحباط و الضغط اليت تنتجها  حالة اهلجرة. )كما جاء يف كتاب الدكتور عبد الرمحان املالكي، مرجع سابق، ص، 
 

42 - R.Duchac, sociologie des migrations aux Etats Unis. Ed Mouton, Paris, 1974.p.344. 

43- Th, séllin, Culture conflict and Crime, New York, 1938. Traduction française (conflits de culture et 

Criminalité) par Yvonne Marx. Introduction de M.ancel. Editions, A. Pedone, Paris, 1984. 
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نا، ال  ينتجها هذا النوع من األحياء السكنية، وعلى رأسها االحنراف واجلرمية. همردود فعلي وتطبيقي، ملعاجلة خمتلف املشاكل اليت

أنمل من الدولة برجمة كل اخلدمات واملرافق الضرورية يف كل املشاريع اإلسكانية فقط، بل تتبع إجنازها على أرض الواقع، ومراقبتها 

 بشكل مستمر لكي ال تتعرض لإلمهال والتخريب.

  واملراجع:املصادر 
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 يف مدينة امدرمان القدمية"  املشاكل  النامجة عن حركة النقل

Problems caused by transportation in the old city of Omdurman 

 د. أمري حسن عبدهللا حممد                                           د. سارة حممد اببكر حممد

 العلوم اجلغرافيةقسم اجلغرافيا                                       ابحثة يف  –استاذ مشارك 

 جامعة ام درمان االسالمية –كلية االداب 

ah184012@oiu.edu.sd 

 

 املستخلص:

ام درمان القدمية. وذلك ملا شهدته املدينة من زايدة سكانية وتوسع  يتناول البحث املشاكل النامجة عن حركة النقل يف  مدينة

وهدف البحث يف التعرف على املشاكل واملعوقات الناجتة عن حركة النقل يف مدينة امدرمان القدمية، وضع حلول ومقرتحات عمراين. 

ة إجياد منوذج تطبيقي يعمل على حل مشكالت النقل تراعي النسب بني التوزيع والكثاف ملعاجلة مشكلة النقل يف منطقة الدراسة،

عاين الكثري من ان وسائل النقل ت املنهج الوصفي التحليلي و املنهج الوظيفي. أهم النتائج:استخدم  السكانية مبنطقة الدراسة.

كات سوء التخطيط ملنطقة الدراسة ووجود نقص يف شب املشكالت لعدم تطورها ومواكبتها للتطور العمراين وازدايد عدد السكان.

ة ان املنطقة التجارية  يف الوسط تعاين من اختناقات مروري .الطرق وعدم وجود طرق بديلة الستيعاب الكّم الضخم من السيارات

بسبب وسائل االنتقال املتعددة داخل السوق وأصبح من الصعوبة مبكان احلراك. أهم التوصيات: عمل املزيد من الكباري الطائرة  

د كحل فعال ظام الطرق ذات االجتاه الواحاعتماد ن واألنفاق اخلاصة يف الشوارع اليت تؤدي إىل مركز املدينة، لتسهيل حركة املرور.

 يقلل احتمال حدوث التصادم يف التقاطعات ويزيد من سهولة انسياب  احلركة.

 ام درمان. -مدينة  –النقل –حركة  –: املشاكل الكلمات املفتاحية

 

Abstract 

       The research deals with the problems caused by the movement of transport in the 

old city of Omdurman. This is due to the city's population increase and urban 

mailto:ah184012@oiu.edu.sd
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expansion. The aim of the research is to identify the problems and obstacles resulting 

from the movement of transport in the old city of Omdurman, to develop solutions 

and proposals to address the transport problem in the study area, to find an applied 

model that works to solve transport problems that take into account the ratios 

between distribution and population density in the study area. Use the descriptive 

analytical method and the functional method. The most important results: that 

transportation suffers from many problems due to its lack of development and 

keeping pace with urban development and the increase in population. Poor planning 

of the study area, lack of road networks, and the absence of alternative roads to 

accommodate the huge amount of cars. The commercial area in the center suffers 

from traffic jams due to the multiple means of transportation within the market, and it 

has become difficult to move around. The most important recommendations: Make 

more flying bridges and private tunnels in the streets that lead to the city center, to 

facilitate traffic. Adopting the one-way road system as an effective solution that 

reduces the possibility of collisions at intersections and increases the ease of 

movement. 

Key words: Problems –Movement – Transport – City – Omdurman.   

 

 

 املقدمة :

من أهم العناصر يف أي مدينة حديثة هو نظام النقل يف تلك املدينة. وإذا كان هذا النظام فعاال فيمكن القول أن تلك املدينة        

متقدمة بصورة جيدة ألن النقل هو العامل الرئيسي الذي يؤثر يف البنية التحتية للمدينة، وإضافة إىل ذلك  فإن النمو االقتصادي 

مد على نظام النقل يف املدينة. وذلك ألن نظام النقل يسهل احلركة لألنواع األخرى من القطاعات مثل الزراعة واالجتماعي يعت

والصناعة والتعدين والتجارة وخالفه. ويستفيد الناس من نظام النقل اجليد ألنه ميكنهم من الوصول إىل أهدافهم بسهولة يف مناطق 

 اس للتسوق والرتفيه والذهاب للعمل والزايرة بسهولة إذا كان نظام النقل قد مت تصميميه وخمتلفة من املدينة. وميكن أن يذهب الن
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ختطيطه بطريقة جيدة. ولقد ابتت اليوم حركة النقل احلضري مصدر قلق رئيسي سواء للبلدان املتقدمة او النامية. وان ختطيط الكثري 

العام كنظام فاعل عند ختطيط  املدن ، بدأت هذه املدن تعاين من  من مدن السودان إن مل يكن مجيعها مل يراعي أنظمة النقل

ود سوء التخطيط يف بعض شوراعها ووج وهي من املناطق اليت تعاين منمشاكل حقيقيه ومن ضمن هذه املدن منطقة الدراسة 

  .نقص يف شبكات الطرق وعدم وجود طرق بديلة الستيعاب الكّم الضخم من السيارات

 ملشكلة:ا

 ,بعضها يف السيارت تكدس على تعمل واليت املرورية التقاطعات ترب مدينة امدرمان القدمية من املناطق اليت تعاين من عدم كفاءةتع   

 خالل من كافية معاجلات وضع على فيها والعمل النظر أعادة ذلك يتطلب صحيح مما بشكل بواجباهتم شرطة املرور قيام وعدم

  املشكلة. تلك حلل جسور أو أنفاق عمل

  -االهداف:

 التعرف على املشاكل واملعوقات الناجتة عن حركة النقل يف مدينة امدرمان القدمية . -

 إجياد منوذج تطبيقي يعمل على حل مشكالت النقل تراعي النسب بني التوزيع والكثافة السكانية مبنطقة الدراسة. -

 وضع حلول ومقرتحات ملعاجلة مشكلة النقل يف منطقة الدراسة. -

 

 -مناهج البحث:

 املنهج الوصفي التحليلي:

حيث اقتضت  (30م ، ص0113)حممد ، يقوم ابلوصف والقياس الكمي للبياانت املختلفة للوصول إىل نتائج موضوعية   

 الدارسة مجع املعلومات وعرضها بصورة تسهل عملية حتليلها ومعرفه الشكل العام ملنطقة الدراسة ،  

 -.املنهج الوظيفي:

إىل دراسة الرتكيب الوظيفي للنشاط االقتصادي ، وقد مت استخدام هذا املنهج يف دراسة  احلركة اليومية للعمل ، ولتوضيح  يهدف

 اإلحالل واإلبدال للوظائف.
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  -مصادر مجع البياانت :

 -اعتمدت الدراسة على املصادر الثانوية اآلتية: -: املصادر الثانوية

 موضوعات ذات صلة ابلدراسة. . املراجع والكتب اليت تناولت2

 . البحوث وأطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستري اليت تطرقت إىل موضوعات هلا عالقة مبنطقة الدراسة.1

 . االوراق العلمية1

 . مراكز املعلومات. 2

 -املصادر األولية:

 -ثانوية وهي:وقد  مت استخدام عدة أساليب  حبثية  جلمع البياانت اليت مل تتوفر يف املصادر ال

 -املقابلة:  .أ

تعترب املقابالت من أهم وسائل مجع البياانت ، هلذا متت عدة مقابالت شخصية مباشرة مع إدارات املؤسسات ذات الصلة 

مبوضوع الدراسة ، كما متت مقابالت شخصية مع ذوي اخلربة واالختصاص من االكادمييني واخلرباء املسؤولني واإلداريني من هلم 

ابملنطقة جبانب أجراء حوارات مفتوحة معهم عن طريق طرح األسئلة مباشرة. ومت األخذ آبرائهم ومقرتحاهتم لتحسني حركة خربة 

 النقل واملرور  يف مدينة ام درمان القدمية

 -ب. املالحظة: 

ظيم استخدام حركة النقل وعدم تنمن خالل الزايرات امليدانية ملنطقة الدراسة ، متت مالحظة الظواهر البشرية السالبة الناجتة عن  

 األرض وتداخلها يف منطقة الدراسة ، كما مت تدوين معلومات عن طبيعة املنطقة وخاصة عن حركة النقل واملرور مبنطقة الدراسة 

 -التصوير الفوتوغرايف: -ح

دف توصيف البيئة حركة املرور، هب مت استخدام الكامريا اللتقاط الصور الفوتوغرافية لتوضيح بعض الظاهرات السالبة الناجتة عن

 العمرانية اليت ال ميكن إدراكها إال ابملشاهدة من خالل الصور.

 -تعريف النقل:
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هو حتويل موضع شئ مادايً وموضع شخص ما حنو موضع آخر ابستخدام وسيلة أو مركبة معينة يطلق عليها وحدة النقل وذلك 

هلياكل الً  لذا تتوقف امكانية التنقل اما على قدرة وسيلة النقل املستخدمة او على املسافة طويله نسبياً عرب ممر معني كالطريق مث

القاعدية او هو تغيري مواقع االفراد واالشياء ببذل طاقة واستخدام احدى وسائل االنتقال وذلك بغرض احلصول على منفعة او 

 .م(0110)مسرية ،  زايدهتا على أن يتم ذلك يف زمن معني ومكان حمدد .

:هو جمموعة التقنيات املستعملة او الوسائل اليت هتدف جمتمعة او يف جمملها اىل تنظيم تنقالت االفراد والسلع يف النقل احلضري

الوسط احلضري يف ظروف مثلى من وقت وتكلفة وراحة وامان فالنقل احلضري يعاجل النقل اجلماعي )احلافلة ، قطار ، االنفاق ، 

لنقل الفردي الذي يتم من خالل السيارة اخلاصة او الدراجة اهلوائية . فالنقل احلضري يضم مجيع وسائل القطار....اخل( وكذلك ا

النقل اليت تتالءم مع خصائص الوسط احلضري كالكثافة السكانية واليت تتطلب تنظيماً جيد حلركة االشخاص والبضائع وتواجد 

 مكاانً الستقبال احلركة.االنشطة االقتصادية الرئيسية اليت جتعل من املدينة 

 -النقل والبيئة:

وقد ادى تطور وسائل النقل داخل املدن اىل تفاعلها مع البيئة مما ترك أاثراً سيئة عليها رغم أن النقل هو عماد التحضر والتقدم 

 -هلذه املدن  ، وأتخذ آاثر النقل السلبية على املدن اشكاالً عديدة منها:

 ايدة كثافة وسائل النقل وركاهبا عن سعة الطرق وأرصفة املشاة مما ادى لصعوبة احلركة.املقصود به ز  -االزدحام: -أ

مع زايدة اعداد السيارات داخل املدن تزايدت كثافة االدخنة الناجتة عن عادم احرتاق وقود السيارات الذي  -التلوث : -ب

 .(70،ص0110،)امحد واخرون يتكون من جمموعة غازات ذات أتثري ضار على صحة االنسان

 -أمهية قطاع النقل ودورة يف التخطيط:   

يعترب قطاع النقل احد أهم قطاعات التنمية الشاملة يف أي من الدول املتقدمة ، ويعترب ختطيط النقل  داخل املدن او مايسمى -

كل الرتباطه الوثيق ضري كابلنقل احلضري قضية متعددة اجلوانب وينظر اليه على اعتباره جزء اليتجزأ من عملية التخطيط احل

 ابلتكوين العمراين واستعماالت االراضي اليت تعترب أحد أهم العوامل املولدة للرحالت.
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ويعد االرتقاء مبستوى قطاع النقل يف وقتنا احلاضر أحد املعايري او املؤشرات الدالة على مستوى التنمية العمرانية والتطور  -

بتقدم وسائل ونظم النقل فيها وذلك مبوجب العالقة التكاملية فيما بينه وبني مجيع احلضري حيث يتم قياس تقدم الدول 

 القطاعات التنموية االخرى خاصة اذا ما ارتبط بوجود أنظمة النقل املتطورة القائمة على تطبيقات تكنولوجية وأنظمة ذكيه.

 اسس ومبادئ ختطيط النقل احلضري:

منها خطط قصرية املدى ومنها على املدى البعيد ضمن عملية التنمية الشاملة للدولة  يتم ختطيط النقل وفقاً ملراحل وخطوات

 واالقليم وابلتايل يكون دائم املراجعة والتطوير والتعديل وفقاً ملا يستجد من تطور حضري ضمن املدينة واالقليم.

مل على االسس واملبادئ اهلامة واليت تشتوجيب عند القيام بعملية ختطيط النقل احلضري االخذ بعني االعتبار جمموعة من 

 اخلطوات االتية:

 رصد االوضاع القائمة لقطاع النقل وتقييمها -

حتديد مشاكل النقل احلالية واملتوقعة يف املستقبل وحتليل االحتياجات الالزمة من دراسات التخطيط التفصيلي وخمتلف وسائل  -

 النقل وحتسني االسرتاتيجيات الالزمة لذلك

  التوقعات املستقبلية للسكان وحجم العمالة مبا يف ذلك تقييم استعماالت االراضي -

 -بعض الغاايت النموذجية لتخطيط النقل احلضري:

 تعزيز التدفق املروري وابلتايل التخفيف من االزدحام والتكدس املروري -

 تقليل زمن االنتقال -

 ختفيف تكاليف خدمات النقل -

 دامات االراضي او تسهيل الوصول اىل جزء معني من االرض تسهيل الوصول اىل مجيع استخ -

 خدمة املسنني والعاجزين من ذوي االحتياجات اخلاصة واالطفال وغريهم ممن ال يستطيعون قيادة السيارات -

 أتمني اخلدمة حتت ظروف الطقس كافة -

 احملافظة على االمناط القائمة الستخدامات االرضاي  -



  2222يونيو  –العدد الثاني عشر حزيران                                             والمجالي مجلة التخطيط العمراني 
 

 

118 

 

 اعه)اجلوي ، واملائي ، والبصري والسمعي(احلد من التلوث البيئي ابنو  -

هو وضع خطة لتحقيق أهداف اجملتمع يف ميدان وظيفي معني ملنطقة جغرافية يف مدى زمين حمدد، وحىت يكون  -:التخطيط   

ملقدر ا التخطيط سليماً جيب أن يكون واقعياً حمققاً للهدف يف الوقت املناسب احملدد له، ومستمر الصالحية طوال املدى الزمين

، ومبعين أخر  لتنفيذه أبعلى درجة من درجات الكفاية لذلك فالتخطيط منهج وأسلوب يف السياسة واإلدارة وكل نشاط إنساين

هو الدراسة اليت يقوم هبا جمموعة متكاملة من املتخصصني وذوي اخلربة ملسح منطقة عمرانية هبا مشكلة ما يراد حلها وللحصول 

 (0م، ص0270فتحي ،  (إلنتاجيتها ولراحة سكاهنا واالستفادة بقدر املستطاع من طبيعتها ومواردهاعلى أفضل قدر ممكن 

 -منطقة الدراسة:

 -النشأة  : 

يرجع أصل التسمية إىل ما يعرف بعهد العنج السابق لعصر الفونج ، وأن أكثر الرواايت رواجاً هي تلك اليت حتدثت عن امرأة 

املكان الذي قامت عليه املنطقة ابلقرب من ملتقى النيلني ، وكان هلا ولد يسمى درمان وتسكن تنتمي إىل أسرة مالكة تسكن 

منزالً مبنياً من احلجر وحماط بسور متني ظلت آاثره واضحة حىت عهد قريب يف منطقة بيت املال ، وهلا نسب االسم  كما كان 

 .(0م ، ص0110)عباس،املهدي يطلق عليها البقعة الطاهرة

وضحت الكشوف األثرية أّن هناك حضارات قامت على شاطئ النيل الغريب منذ العصر احلجري القدمي، وقد أكدهتا لقد أو 
الكشوف األثرية يف منطقة الشهيناب اليت تقع حالياً مشال أم درمان، مما يؤكد أن الضفة الغربية للنيل كانت مناطق  مأهولة 

ورغم قدم نشأة أم درمان، إال أن املولد احلقيقي هلا، كان يف .  (70، ص0100)مزدلفة ،ابلسكان منذ العصر احلجري القدمي 
م عندما استولت قوات املهدية على اخلرطوم وأهنت احلكم الرتكي املصري، واستوىل كبار األنصار 2112عهد الدولة املهدية عام 

نتقال إىل ام درمان واليت كانت عبارة عن حي على قصور الدولة . وبعدها امر املهدي كل سكان اخلرطوم إبخالء املدينة واال
صغري ،  واستقر يف حي الفتيحاب ، وحيث تقدم للجهة الشمالية من الفتيحاب مايقارب املوردة  وكانت مورد خضروات 

م وبعدها دانت سيادة احلكم حملمد امحد 2112/يناير/ 12اخلرطوم ، فأعد العدة وجهز جيشه الذي غذى به اخلرطوم يف 
ي وعبدهللا ، وبدأ تكوين اجليوش وهيكلة التنظيم العملي واإلداري ، حيث اختار منطقة السور وتسمى منطقة األنصار)القبة املهد

حالياً( ومن حوهلا مالزمو املهدي حيث مسيت ابملالزمني حالياً ، وكان البد هلذه الدولة من إيرادات وخزينة وكان مقرها 
ال األمري ودنوابوي ، حيث كان األمري ابوعنجة حارس منطقة اخلور  حالياً حي ابوعنجة ، منطقة)بيت املال( وحارسها من الشم

فتوسعت اجلهة الغربية فسميت العرضة حيث كان يعرض فيها اجليوش ،  واختار منطقة الوسط للجزارة وبيع اخلضروات ، وصنع 



  2222يونيو  –العدد الثاني عشر حزيران                                             والمجالي مجلة التخطيط العمراني 
 

 

119 

 

فربط السوق ابحتياجات ام درمان من الغرب وبعدها  األابريق وتنجيد العناقريب من اجللود ، وبعدها جاء أهل غرب السودان
جاء احلكم الربيطاين وقد توسعت أحياء أخرى جنوب قبة املهدي وغرهبا كحي املساملة ، وتوسعت ام درمان حىت غطت املسافة 

 .(40م،ص0110)عباس،من خور مشبات مشاالً والفتيحاب جنوابً وبني شاطئ النيل شرقاً 
    -املوقع الفلكي:

شرقاً  ْ(11َ.11 -ْ 11َ.12)مشاالً وبني خطي   طول ْ(22َ .22 -ْ 22َ.12)تقع منطقة الدراسة فلكياً بني دائريت عرض 
 م(.0107)هيئة املساحة السودانية، 
 -املوقع اإلقليمي )اجلغرايف(:

ي ابوسعد ومن ري ومن اجلنوب حتقع منطقة الدراسة على الضفاف الغربية للنيل األبيض وهنر النيل وحيدها من الشمال حملية كر 
 م(. 0107)التخطيط العمراين ،الشرق هنر النيل ومن الغرب حملية ام بدة

( توضح منطقة الدراسة0خريطة رقم )  

 
 م1112املصدر: هيئة املساحة السودانية ،
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 املساحة:

( ، 1كلم2ملنطقة الدراسة ود نوابوي )(، موزعة  بني الوحدات اإلدارية 1كلم11تتمدد منطقة الدراسة يف مساحة تبلغ حواىل)

م( فإن منطقة 1121()هيئة املساحة ،  1كلم  2( ، الفتيحاب)1كم  2( ، ابوعنجة )1كلم2(  واملوردة )1كلم21وحي العرب)

 مساحة منطقة الدراسة (2من مجلة مساحة  حملية ام درمان كما موضح يف الشكل) %1الدراسة  متثل نسبة 

 
 م ، بناًء على بياانت احمللية.1121امليداين، املصدر: العمل 

 -اخلصائص البشرية:

 -السكان:

تركز الدراسة على السكان من حيث احلجم والرتكيب والكثافة السكانية وتوزيعها اجلغرايف ، مث ربط السكان والعوامل املؤثرة يف  

 توزيعهم اجلغرايف مبوضوع الدراسة. 

    -حجم السكان :

م حيث بلغ عدد السكان مبحلية  أم 1111كان علي تقديرات اجلهاز املركزي لإلحصاء لوالية اخلرطوم . يف تعتمد دراسة الس

( 122,122( نسمة ومعدل اإلانث  )122,221( نسمة  حيث بلغ معدل الذكور من مجلة التعداد) 222,222درمان)

محلية امدرمان
97%

امدرمان القديمة
3%

محلية امدرمان امدرمان القديمة
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( من سكان حملية ام %21وميثلون نسبة)  م1111(نسمة وفق تعداد 12129نسمة بينما بلغ عدد سكان منطقه الدراسة )

م(. ابإلضافة 1111( وفقاً للتعداد السكاين )%1,22( ، وحسب معدل النمو)222,222درمان البالغ عددهم )

م 1122(نسمه واىل 2222111م إىل )1121لإلسقاطات يتوقع أن يصل سكان منطقة الدراسة يف عام 

)اجلهاز املركزي ( 22912إىل) 1111( يف عام %1,11لنمو إىل) (نسمة ، مث يتوقع أن يهبط معدل ا212219إىل)

  (.0107لإلحصاء، 

 

 ( الزايدة السكانية مبنطقة الدراسة2جدول رقم)

 عدد السكان السنة

 2211,2 م2911

 2,122,1 م2991

 222,222 م1111

 2222111 م )إسقاطات(1121

 2212219 م)إسقاطات(1122

 229122 م )إسقاطات(1111

 م1129اجلهاز املركزي لإلحصاء ، -املصدر:

 

يف والية اخلرطوم  %1,2( إن هناك زايدة ومنو سكاين يف منطقة الدراسة وبصورة عامة تبلغ الزايدة الطبيعية 2يتضح من اجلدول)

 من سكان الوالية. %21وعدد سكان ام درمان ميثل حوايل 
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 يف مدينة ام درمان القدمية( الطرق 1خريطة رقم)                           

 
 م1121املصدر: هيئة املساحة السودانية ،

 أمناط شبكة الشوارع داخل مدينة امدرمان القدمية:

تصنف شبكة الشوارع وفقاً لعدة أسس ، ترتبط اىل حد كبري  بتخطيط املدينة وارثها احلضاري عرب مراحل نشوئها وتطورها   

 واليت تتأثر بعوامل متعددة أبرزها التضاريس واملناخ  فضالً عن العوامل البشرية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ، توجد يف مدينة

 -أمناط لشبكة الشوارع هي: امدرمان القدمية عدة
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     -النمط العضوي:

ويسمى ابلنمط غري املنتظم أو امللتوي حيث يكون توزيع الشوارع بشكل ملتو وال يتبع منطاً معيناً سوى يف اتساعها او اجتاهاهتا   

هيل احلركة بني اجزاء س، فالشوارع ضيقة وعضوية جاءت تلبية واقع ختطيطي متمثالً يف االستغالل الكثيف لوحدة املساحة لت

املدينة ويظهر هذا النمط يف اجلزء االوسط ملنطقة الدراسة والذي ميثل النواة اليت نشأت حوهلا املدينة على جانيب هنر النيل وان 

هذه النمط اليتالءم مع روح العصر وذلك لصعوبة ايصال اخلدمات الضرورية كالصحة واالطفاء للوحدات الوظيفية داخل شبكة 

 (1النمط من الشوارع كما موضح يف اجلدول) هذا

 ( الشوارع الطولية والعرضية يف وسط منطقة الدراسة1جدول رقم)

 الشوارع الطولية / ابملرت الشوارع العرضية / ابملرت

 املساحة ابملرت اسم الشارع املساحة / ابملرت اسم الشارع

 11 العناقريب-2 22 الزنوكة-2

 11 املاحيالتجاين -1 21 العدين-1

 12 كرري-1 22 الشوام-1

 12 الدكاترة-2 11 حممد بك-2

 11 ابوروف-2 12 حي العرب-2

   22 الصاغة-2

 م1121املصدر: وزارة التخطيط العمراين ، 

يوضح  شبكة من الطرق يف وسط منطقة الدراسة فهي اليت تشكل هيكل املدينة ، وتوجد هبا  جمموعة من ( 1من اجلدول رقم)

 م(.0100.)سارة،الكباري وبعض املواقف العامة

 ومن أهم املواقف مبدينة ام درمان القدمية 

 -توجد هبا أربعة مواقف للمواصالت: -:مواقف السوق الشعيب -أ
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 املوقف األول يوجد مبنطقة الرتحيالت وهو خاص ابلشاحنات واللواري السفرية -2

 ابلسوق الشعيب ، ويقع ابلقرب من اجمللس البلدياملوقف الثاين يربط مواصالت حبري واخلرطوم -1

 املوقف الثالث يربط منطقة الثورات ابلسوق ويقع شرق شارع األسفلت خارج نطاق السوق -1

العمل امليداين ، )املوقف الرابع يربط مواصالت سوق ليبيا وامبدة والفتيحاب ابلسوق ويقع يف طرف السوق من الناحية الغربية-2

 م(.0102

 ( االزدحام املروري مبوقف الرتحيالت ابلسوق الشعيب2رقم)صورة 

 
 م1112املصدر: العمل امليداين،

تعاين منطقة السوق الشعيب من عدم وجود مواقف كافية للسيارات اخلاصة ابلتجار واملتسوقني مما تسبب يف اختناق مداخل  

 م(.0102)العمل امليداين،السوق ، ونسبه للوقوف العشوائي رغم كرب املساحة يعاين التجار من عدم وجود مظالت
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 الدراسة( االزدحام املروري يف وسط منطقة 1صورة رقم)

 
 م0100املصدر: العمل امليداين ، 

 -مواقف سوق ام درمان: -ب 

احملطة الوسطى توجد يف وسط سوق ام درمان ، وتقع عند تقاطع شارع كرري وشارع ابوروف وشارع الشوام مساحتها    
ابحلركة  منطقة تزدحمم( ، مستقله كموقف للتاكسي التعاوين وبعض احلافالت الصغرية وهي 1112مرت)حملية امدرمان،1211

م( ومعظم الشوارع يف  منطقة سوق ام درمان شبكية ، والشوارع الكبرية  اليت تعترب مداخل للسوق 1112اليومية )العمل امليداين،
م حلل مشاكل احلركة ولكن مل يكتمل التنفيذ حىت 2991/ 221متت توسعتها يف مشروع إعادة التخطيط ابلقرار التخطيطي رقم

 م(.0100)وزارة التخطيط العمراين،اآلن 
 ( املداخل واملخارج يف سوق ام درمان1جدول رقم)

 الطول / ابملرت اسم الشارع

 21 شارع الشهداء-2

 21 السيد علي-1

 11 التجاين املاحي-1

 11 الرابطاب-2

 1112املصدر: وزارة التخطيط العمراين ،
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 -(  االختناق املروري يف موقف إستاد اهلالل:1صورة رقم)                   

 
 1129املصدر: العمل امليداين ، 

من خالل العمل امليداين اتضح إن املنطقة التجارية  يف الوسط تعاين من اختناقات مرورية بسبب وسائل االنتقال املتعددة داخل  

( وترى الطالبة إن بعض الباعة يفرتشون األرض مبعروضاهتم 1ا موضح يف الصورة)السوق وأصبح من الصعوبة مبكان احلراك  كم

 املختلفة مما أدى إىل  تقليل  املساحات املتاحة للمارة ووسائل االنتقال الصغرية.

 (  شوارع االختناق املروري يف منطقة الدراسة1شكل رقم)

 
 م1112املصدر: )وزارة التخطيط العمراين + العمل امليداين( ، 

العناقريب-1 التجاني الماحي-2 كرري-3 الدكاترة-4 ابوروف-5
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لة وجود طرق بدي من خالل الشكل اعاله اتضح  إن معظم الشوارع الطولية ذات مساحة ضيقه  يف منطقة الدراسة  مع عدم 

ومن خالل العمل امليداين اتضح إن منطقة السوق الشعيب حتتاج  إىل تنظيم  وإعادة هيكلية  الستيعاب الكّم الضخم من السيارات.

 وتفعيل القوانني الصارمة اخلاصة ابملرور واملواقف.

 -الكباري واملعابر الداخلية:

 توجد يف مدينة ام درمان ثالثة كباري:

 كربي النيل األبيض)جسر اإلنقاذ(:-2

 مرتاً  ، وينتهي يف كل من ام درمان واخلرطوم بتقاطعات مرورية 2211يربط  بني اخلرطوم وأم درمان ، ويبلغ طول اجلسر حوايل 

 م ويربط ام درمان القدمية واخلرطوم حبري2921وأنشاء يف عام  -كربي مشبات :-1

)اهليئة العامة للطرق م وام درمانم ويربط بني اخلرطو 2911كربي النيل األبيض القدمي : والذي أنشاء عام -1

 م(0107واجلسور،

 (  الشوارع العرضية يف منطقة الدراسة1شكل رقم)        

 
 م.1121املصدر : العمل امليداين ، 

من خالل الشكل عاله اتضح  إن معظم الشوارع العرضية ضيقه  يف مدينة ام درمان القدمية وخصوصًا يف املنطقة التجارية يف 

 الوسط وال تتقف مع معدل الكم اهلائل من املركبات اليت شهدهتا املنطقة. 

الزنوكة-1 العدني-2 الشوام-3 محمد بك-4 حي العرب-5 الصاغة-6
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 -املعابر واألنفاق الداخلية:

  سلحة وتعمل على ربط أجزاء املدينة الداخلية ببعضها ، ومن أمههاوهي عبارة عن كباري صغرية أنشئت  من اخلرصانة امل

كربي خور ايب عنجة ويربط االجزاء الشمالية واجلنوبية ابملدينة ويقع يف حي أيب عنجة ، ونفق ود البشري يف شارع الواجهة ، ونفق 

إىل األحياء  معابر ومداخل للشوارع الفرعية املؤديةالفتيحاب ،  اما بقيه الكباري الداخلية مبدينة ام درمان القدمية فهي عبارة عن 

وابلنسبة للمخطط  م(0107)العمل امليداين،املختلفة ، جبانب بعض املعابر املصنعة من الفوالذ ، وتستخدم لتصريف مياه األمطار 

على ارض الواقع  جمموعة من الطرقاهليكلي أهتم ابلطرق االلتفافية وأنشاء جمموعة من الطرق الدائرية يف منطقة الدراسة ومت إنفاذ 

من كربى القوات املسلحة عرب شارع الطابية اىل كربي امدرمان و شارع العرضة مث شارع الزعيم االزهري مروراً منها الطريق الدائري 

ي ة اىل كرب كم ، والطريق الدائري من كربي النيل االزرق عرب شارع الطابي12بكربي مشبات اىل كربي النيل االزرق طول املسار 

كم ، ومت إنشاء نفق 92امدرمان مروراً بشارع الواجهة امبدة اىل كربي اهلجرة مث شارع االنقاذ اىل كربي النيل االزرق طول املسار 

من خالل العمل امليداين الحظت الطالبة إن مدينة  م(0107)وحدة إنفاذ املخطط اهليكلي للطرق ، ودالبشري يف شارع الواجهة 

قدمية تتمركز فيها خطوط املواصالت واملواقف العامة يف الوسط والطرق معظمها إشعاعيه واخلطوط الدائرية بعيداً عن ام درمان ال

املركز مما أدى إىل االختناقات املرورية يف وسط املدينة وتسببت يف ازمه توقف املركبات ملسافات طويلة. ومن إجيابيات املخطط  

 الزبري. يف شارع الواجهة  الذي يربط شارع الصناعات مع شارع ساعد على فك االختناقات املرورية ترى الطالبة إن نفق ود البشري 

 النمط االشعاعي:

تتفرع الشوارع يف هذا النمط من مركز املدينة حنو اطرافها ابجتاهات خمتلفة على شكل احزمة من الشوارع اليت متثل منطاً خطياً 

  عيةللنمو ، وترتبط مع بعضها بشوارع فر 
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 (  الشوارع الطولية يف منطقة الدراسة 2جدول رقم)

 العرض الطول / م جنوب( –الشارع )مشال  الرقم

 22 1121 شارع النيل من حديقة املوردة حىت شارع ابوروف -2

 12 2911 شارع اهلجرة من كافرتاي الريفريا حىت كربى الكبجاب -1

 12 1212 القدمي حىت سوق ام درمانشارع املوردة  من كربي ام درمان  -1

 12 1212 شارع اخلليفة من ميدان اخلليفة حىت مقابر امحد شريف -2

 21 2211 شارع غرب حي العمدة من شارع الشيخ قريب هللا حىت الصناعات -2

 22 2191 شارع الشنقيطي من شارع العدين  وحىت حديقة ام درمان -2

 12 1212 العرضة حىت شارع الصناعاتشارع اببكر البدري من شارع  -2

 21 121 شارع كرري من شارع أبوروف حىت شارع الصناعات -1

 11 2112 شارع حي العرب من شارع العرضة حىت شارع الشنقيطي -9

 21 2221 شارع املظاهر من شارع حي العرب حىت شارع اببكر البدري -21

 21 291 شارع العناقريب -22

 21 2211 من شارع العرضة وحىت تقاطع مركز صحي حي العربأبريل  2شارع  -21

 21 222 شارع الشوام -21

 22 211 شارع الصياغة -22

 22 292 شارع الرابطاب -22

 22 292 شارع التجاين املاحي -22

 21 221 شارع املساملة -22

 21 922 شارع املالزمني من سجن ام درمان حىت شارع األزهري -21
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 22 111 مستشفى ام درمان من صينية الشهداء حىت تقاطع شارع غانديشارع  -29

 21 221 شارع ابنت غرب من شارع العرضة حىت شارع أبو العائلة -11

 22 2211 شارع أبو العائلة من شرع اجلامعة األهلية حىت شارع العرضة -12

 12 2221 شارع الواجهة من شارع الصناعات حىت شارع الزبري -11

 11 1222 شارع األربعني من صينية العرضة حىت مدخل نفق كربي اإلنقاذ -11

 21 111 شارع الفيل من شارع الظابطية حىت شارع الشيخ البدوي -12

 12 2211 شارع املهندسني من شارع محد النيل حىت شارع الشهيدة سلمى -12

 م1112املصدر : حملية ام درمان ، 

 يف منطقة الدراسة( الشوارع العرضية 2جدول رقم)

 العرض/م الطول / م غرب( –الشوارع العرضية )شرق  الرقم

 22 2112 شارع الشيخ قريب هللا من شارع الشنقيطي إىل شارع الوادي -2

 11 2121 شارع ود البصري من شارع الوادي إىل شارع اهلجرة -1

 11 129 شارع الدومة من شارع كرري حىت شارع اهلجرة -1

 11 1122 ابوروف من سوق ام درمان حىت شارع النيلشارع  -2

 22 121 (من احملطة الوسطى سوق ام درمان حىت شارع النيل2شارع السيد على) -2

 21 2121 ( من شارع اهلجرة حىت شارع النيل1شارع السيد على) -2

 11 211 شارع الشهداء من صينية األزهري حىت موقف الشهداء -2

 22 211 اجلامع الكبري حىت شارع اخلليفةشارع غاندي من  -1

 21 2222 شارع املهامتا غاندي من شارع اخلليفة حىت شارع النيل -9

 11 2222 شارع األزهري من صينية األزهري حىت كربي مشبات -21
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 21 212 شارع اإلذاعة من ميدان اخلليفة حىت شارع النيل -22

 21 111 شارع القابالت مشال -21

 21 191 القابالت جنوب شارع -21

 22 2111 شارع الرتحيالت من شارع اببكر البدري حىت شارع الواجهة -22

 12 1221 شارع اخلردة من شارع اببكر البدري حىت شارع صينية ود البشري -22

 12 1221 شارع العرضة من صينية حملية ام درمان حىت صينية ود البشري -22

 21 191 املوردة حىت شارع األربعنيشارع الظابطية من شارع   -22

 21 922 شارع علي السيد من احملطة الوسطى حىت صينية األزهري -21

 21 221 شارع إستاد اهلالل من شارع حي العرب حىت شارع اببكر البدري -29

 21 111 شارع الورشة)ورشة احمللية(من شارع حي العرب حىت الركن اجلنويب -11

 21 212 البدوي من شارع املوردة حىت شرق استاد املريخشارع الشيخ  -12

 21 111 شارع العدين من شارع كرري حىت شارع الشنقيطي -11

 11 121 شارع الذنوكة من شارع كرري حىت شارع الشنقيطي -11

 22 292 شارع االسكال -12

 22 211 شارع التقالوي -12

 21 221 املوردة شارع البوسته من شارع حي العرب حىت شارع -12

 21 122 شارع  حممد بك حسن -12

 21 221 شارع البنك من شارع حي العرب حىت شارع املوردة -11

 21 912 شارع اإلرسالية من شارع املوردة حىت شارع حي العرب -19

 21 212 شارع اجلوازات من شارع األربعني  حىت بداية اجلامعة األهلية -11
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 21 211 األهليةشارع اجلامعة  -12

 م1121املصدر : حملية ام درمان ، 

 النتائج:

اوضحت نتائج الدراسة امليدانية ان وسائل النقل تعاين الكثري من املشكالت لعدم تطورها ومواكبتها للتطور العمراين وازدايد -2

 عدد السكان.

اون وأثبتت اليت تستخدمها السلطة الوطنية ، فهناك هت بينت الدراسة إن غياب الرقابة الدائمة)املتابعة( يف القوانني واألنظمة-1

 الدراسة وجود خمالفات كثرية يف حركة النقل واملواصالت

من خالل العمل امليداين اوضحت الدراسة ان املنطقة التجارية  يف الوسط تعاين من اختناقات مرورية بسبب وسائل االنتقال  -1

 كان احلراك  املتعددة داخل السوق وأصبح من الصعوبة مب

اثبتت الدراسة امليدانية وجود حمالت بيع السلع وجتارة اجلملة وخمازهنا ىف وسط املناطق السكنية ومندجمة مع دور السكن مما  -2

 يعرقل حركة املرور بسبب عمليات الشحن والتفريغ

يعاب وعدم وجود طرق بديلة الستاوضحت الدراسة امليدانية سوء التخطيط ملنطقة الدراسة ووجود نقص يف شبكات الطرق -2

 الكّم الضخم من السيارات.

اوضحت الدراسة ان منطقة السوق الشعيب تعاين من عدم وجود مواقف كافية للسيارات اخلاصة ابلتجار واملتسوقني مما تسبب  -2

 يف اختناق مداخل السوق

 -التوصيات:

 ع اليت تؤدي إىل مركز املدينة، لتسهيل حركة املرور.  عمل املزيد من الكباري الطائرة  واألنفاق اخلاصة يف الشوار  -2

 حتويل املؤسسات التعليمية الكربى ألطراف املدينة ، مما يقلل احلركة واالزدحام.  -1

( 2فتح مسارات  وإنشاء انفاق ومواقف عامة ملدينة ام درمان القدمية ، فتح الطرق الطولية والعرضية كما موضح يف اجلدول )  -1

( مبنطقة الدراسة وذلك إبزالة كل احليازات اليت تعرتضها حىت يتوصل إىل انسياب حركة املرور بصورة طبيعية بني منطقة الدراسة 2، )

 واملناطق األخرى.
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يتضمن هذا احلل تعويض املنازل املتأثرة ابإلزالة وختصيص قطع سكنية للمتضررين يف مساحة املنطقة العسكرية املوجودة غرب  -2

 نفق كربي اإلنقاذ  بعد إخالءها وحتويلها يف اطراف املدينة.

نسياب  زيد من سهولة ااعتماد نظام الطرق ذات االجتاه الواحد كحل فعال يقلل احتمال حدوث التصادم يف التقاطعات وي -2

 احلركة.

 يتم تكوين جلان دراسة ومتابعة للمتضررين حىت ال يتم إرابك تنفيذ املقرتح. -2

االعتماد على النقل النهري ، فاستخدام املسطحات املائية كوسيلة للنقل  يساهم بصورة فعالة يف فك االختناق على مداخل  -2

 الكربى.

 رع الشهيدة سلمى نسبته لتفادي االزدحام املروريعمل نفق طائر يف تقاطع حمطة سراج مع شا -1

 عمل نفق طائر  يف تقاطع شارع األزهري مع صينية األزهري حىت كربي مشبات  -9

 قائمة املراجع         

  -املراجع العربية : 

 م، ختطيط الطرق والنقل واملرور يف املدينة ، األزهر1112أمحد كمال الدين عفيفي وأخرون ، .5

 ، شركة مطابع السودان للعملة احملدود، اخلرطوم. 2م ، ام درمان بني زمنني ، ط1112موسى ، عباس صاحل  -1

 م، أسس اجلغرافية البشرية، دار املعارف اجلامعية اإلسكندرية.1111حممد العيسوي فايز ،   -1

 -الدورايت واألوراق العلمية:

 االسرتاتيجية كفرصة وأداة استثمار لتحريك آليات احلفاظ على املوروثأمحد عبدالكرمي امحد سليمان ، املخططات العمرانية  -2

 م.1121الطبيعي واحلضاري ابملدن العربية ، جامعة الزعيم األزهري ، كلية العلوم احلضرية ، 

 :الرسائل اجلامعية

ة أم درمان، رسالة دكتوراه  م(، أشكال سطح األرض وأثرها يف التخطيط احلضري  ملنطق1121مزدلفة عبد العزيز احلسني رمحة ،) .2

 جامعة ام درمان اإلسالمية ، كلية اآلداب قسم اجلغرافيا.
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م، املخططات التطويرية ملدينة امدرمان القدمية ، رسالة دكتوراة ن جامعة امدرمان االسالمية ، كلية 1112سارة حممد اببكر  .1

 االداب ، قسم اجلغرافيا.

 التقارير

 م.1121والية اخلرطوم  ، اهليئة العامة لإلرصاد اجلوي  -2

 م1121اهليئة العامة لألحباث اجليولوجية والية اخلرطوم ،  -1

 م 1121اجلهاز املركزي لإلحصاء والية اخلرطوم ،  -1

 م.1112املرشد القومي للتخطيط العمراين ، اجمللس القومي للتنمية العمرانية، وزارة البيئة والتنمية العمرانية،  -2

 م.1129مكتب مصلحة املساحة السودانية ، والية اخلرطوم وزارة التخطيط العمراين ،  -2

 م1121مركز املعلومات والتدريب والبحوث ، حملية ام درمان ،  -2
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 وأسئلة الفكرأوهام اهلوايت  ابجلزائر:البيئة احلضرية 
 "دراسة فنية مجالية"

Algeria's urban environment : illusions of identities and questions of 
thought    "Aesthetic art study" 

 تريكي  د. محزه
 خمترب حبث اجلماليات البصرية يف املمارسات الفنية اجلزائرية 

 / جامعة مستغامن،والفنونكلية األدب العريب 
hamzadoudou12@gmail.com 

 

 ملخص:

شهد فن العمارة يف اجلزائر تنوعا من حيث نظم التجسيد خالل مراحل عدة من الزمن، هذا التنوع راجع ابألساس إىل  

تلفة خمخمتلف احلضارات و الفتوحات و العوامل االستعمارية اليت شهدهتا املنطقة خالل املراحل الزمنية السابقة، فترتاءى لنا مناذج 

منها: العمارات الدينية )املساجد، الكنائس، الزوااي، األضرحة( والعمارات املدنية )املساكن العامة و القصور( و العسكرية كذلك 

)القالع، احلصون، املنارات، األسوار(؛ عربت يف جمملها عن املستوى العايل الذي شهده هذا النوع من الفنون من تطور وختطيط 

يزال قائما و منها ما اندثر إىل أطالل لعل أمهها ما خلفه الرومان، و العثمانيون ابإلضافة إىل خمتلف املباين  حمكم، فمنها ما

 الكولونيالية الفرنسية.

 هوية، عمارة، عمران، بيئة اجتماعية، اجلزائر.كلمات مفتاحية:   -

Abstract : 

 Architecture in Algeria has witnessed a variety of embodiment systems over 

several stages of time, mainly due to the various civilizations, conquests and colonial 

factors witnessed in the region during the previous periods of time, and we see different 

models, including: religious buildings (mosques, churches, corners, shrines), civil 

buildings (public housing and palaces) and military as well (castles, forts, lighthouses, 

mailto:hamzadoudou12@gmail.com
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fences); Tight, some of which still exist, including ruins, perhaps the most important 

of which are the romans, ottomans and various French colonial buildings. 

Key words: identity, architecture, urban, social environment, Algeria. 

 

 مقدمة: -

يبدو من الصعب جدا التحدث عن واقع فن العمارة ابجلزائر يف الوقت احلايل أو حماولة التنبؤ مبستقبله خاصة يف ظل  

و من انحية أخرى ميكن أن نعزي األمور إىل النقص أو شبه االنعدام التام  االستغراب الذي يشهده جمال العمارة و منط التشييد،

للذوق اجلمايل من انحية و من انحية أخرى إىل أسباب اجتماعية، لكننا سنتناول املوضوع من زاوية ذات عالقة تكاملية بينها 

 وبني الطرح و هذا من خالل اإلجابة عن اإلشكالية اآلتية:

هي أبرز اإلشكاالت واحللول  بيئة احلضرية سابقا على تكوين النسيج احلضري ابجلزائر؟ وماكيف ميكن أثرت ال  - 

 لتبويب قيم اهلوية و املواطنة من خالل البيئة االجتماعية؟

 

 أزمة اهلوية العمرانية و الفرد: -0

 إشكاليات ابألساس إىل التطرق إىلإن احلديث عن ضرورة دراسة البيئة العمرانية احمللية ضمن وعائها االجتماعي حييلنا  

توظيف أخالقيات العمارة حبد ذاهتا، خاصة يف ظل انتقاهلا من جيل إىل آخر و هذا على الرغم من املتغريات الطارئة على منط 

ذا رجوعا هإخراجها من عصر إىل آخر، لكن ال ميكن إخفاء مدى عشوائية غالبية املنشات العمرانية  اليت ال تعكس اهلوية احمللية، و 

إىل فردية اإلخراج النهائي للمباين اليت تفتقد إىل روح اجلماعة اليت يعكسها توافق اجملتمع، يف حني نالحظ كذلك الغياب الشبه 

 التام ألداء املماريني و ما إىل ذلك من رغبة األفراد يف حد ذاهتم يف صنع هوية شاملة تعرب يف جمملها عن ما هو موجود.

لك عن اهلوية أمرا مسلما به بوصفها كل ما يعرب عن الفرد و حقيقته و أصالته، حبيث متيز هاته األخرية يبدو احلديث كذ 

أفراد جمتمع ما عن غريه من األفراد يف جمتمع آخر ، وهي تعرب عن متّيزه عن األخر  ومدى حفاظه على صفاته اجلوهرية اليت تعكسها 

تجند هي ة داخل اجملتمعات احمللية املختلفة سواء أكانت قرية أم مدينة أم إقليما، واليت تابألساس سلوكياته، واهلوية تتميز ابلتعددي
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األخرى لتنتج لنا يف األخري قيمة اهلوية الوطنية الثابتة، وهي تعرب عن خمتلف احلاجيات القافية و االقتصادية دون فرضها من أطراف 

 44االستعمار الفرنسي للجزائر خاصة ابملدن الكربى. خارجية كما نلمحه يف الطابع األورويب املفروض إابن

 غرب(، تعكس كل واحدة منها منطا فريدا من ؛شرق ؛جنوب ؛حنن هنا نتحدث ابألساس عن أربع أقاليم جغرافية )مشال 

تقنيات البناء التقليدي الذي كان من املفروض استغالله وفق سياق تيارات احلداثة و ما بعدها قصد استنباط مناذج خمتارة للعمارة 

يت تجعىن ابلعمارة و ت الاحمللية وفق مبدأ املعاصرة يف أسلوب اإلخراج و طرق التنفيذ، إننا هنا نتناول اإلشكاليات وليس املشكال

قيمتها احلضارية و إمنا حناول  إعطاء اقرتاحات من املمكن ان تكون مبثابة احللول اليت من شاهنا إرساء مجلة من القيم اليت هتتم هي 

 األخرى ابلطراز املعماري اجلزائري األصيل.

لحة لنا يف أن لكالسيكّية خالية من مقولة الفرد، وال مصإّن الثّقافة العربّية اإلسالمية ايقول الدكتور فتحي املسكيين: "... 

 نواصل ذلك الرّأي. ولكن علينا أن نقبل ابلّنتائج اليت تّدعي أهّنا موضوعّية حول تراثنا، أو أن نقتبس عالقة ختّصنا مع هذا الرّتاث،

 حد ذاته إىل ملكة التثاقف االجتماعي هو راجع ابألساس إىل افتقاد الفرد يفذلك  45ومن خالهلا ميكن أن نطّور مقولة الفرد..."

بعينه عرقلة ملسرية احلضارة املعمارية اليت يكتسبها بدوره من خالل الرتاكمية، يبدو التساؤل هنا مطروحا كذلك حول ما إذا كان 

ان من الالزم أن ك  ابإلمكان ان جيتمع الفرد بعينه مع خمتلف طوائف جمتمعه الواحد لتناول موضوع مجالية حيزه املعماري الذي

ينصهر هو حبد ذاته مع ما كان جيب أن يكون، إننا نلمح غياب ملكة التثاقف هنا من خالل وحدة البناء العشوائي ي خمتلف 

األقاليم، فنلمح خلو جل املنشات الكنية عموما و ما إىل ذلك من القيم اهلوايتية والتجديد الذي يواكب العصرنة ما عدا ما تعلق 

األجنبية الدخيلة اليت تعكس اهلوايت الدخيلة على منط اإلخراج النهائي هلا سواءا على املستوى اخلارجي أو التصميم  ابملخططات

 الداخلي.

قد يرجعنا احلديث عن التصاميم احلديثة و اليت أصبحت موضة العصر يف تصميم املباين، و اليت تفتقد يف كثري من جوانبها  

هتمام ابملفاهيم التقليدية للعمارة و النهوض هبا من جديد، من خالل العناية ابملصطلحات التقليدية و إىل قيم اهلوية؛ إىل مدى اال

أثرها امللموس على البيئة و اجملتمع على غرار "األحواش"، "مسكن عريب" و ما إىل ذلك و هي اليت تعترب كميزة متعلقة ابجملتمعات 
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ة ص، هنا ال ميكن إغفال اجلانب االستعماري و مدى أتثريه على كمس اهلوية العمرانيالعربية و جمتمعات مشال افريقية على اخلصو 

للمجتمع اجلزائري من خالل فرض أنظمة و كرز معينة مبصطلحات جديدة و تكوينات دخيلة كان اهلدف منها متييع اجملتمع ضمن 

 46بيئته احلضرية بطريقة شبه منتظمة.

و على غرار ابقي البلدان العربية قد يعاين هو اآلخر من اغرتاب عشوائي يف نظم البناء ومما ال شك فيه أن الفرد اجلزائري  

و العمارة، وقد تكون اجلزائر هي األخرى مبثابة حقل لتجارب الفرد و مجلة املعماريني دون مراعاة أجبدايت اهلوية و ما إل ذلك 

غناء شبه اتم عن شكل اىل  مجلة من األفكار الغربية يف التصميم يف استمن قيم روحية و معرفية تعىن بثوابت القيم الوطنية بل تستند 

 املدينة التقليدية و عالقتها برتاثها املستمد ابألساس من اهلوية العربية اإلسالمية. 

 

 مىت فقدت اهلوية العمرانية يف اجلزائر؟ -0

دة  العمران ابجلزائر حتما سيصطدم مبتغريات عهو سؤال جوهري و حموري يف دراستنا هذه، فالدارس لتاريخ العمارة و  

كان هلا األثر يف تنوع الطرز املعمارية عرب فرتات متباينة من الزمن، قد جيران احلديث هنا عن كل من أتثريات الطابع األورويب؛ 

اليت دعمته بطريقة أو  ةوالطابع العثماين بوصفه طابعا معماراي حضاراي صاحبه الفتاح مشهود يف خمتلف جماالت الفنون التطبيقي

وية االنتماء اهل ؛التاريخ ؛أبخرى، و هذا من خالل إحداث تصميمات فريدة خاصة هلا خصوصياهتا املنصهرة ضمن أوعية: املناخ

 ار اجلانب االقتصادي و التارخيي.الديين و ما اىل ذلك من جوانب أخرى على غر 

 العمارة يف العهد العثماين: -0-0

م 2111زائرية تطورا حضراي مشهودا من حيث تطور العمران منذ مطلع القرن السادس عشر حىت العام شهدت اإلايلة اجل 

(، و هو ما تعكسه القالع و احلصون و خمتلف املنشات اليت ميزها طابعها اجلمايل اخلاص و الفريد من حيث تقنيات 29)ق. 

 47وإنتاجا تقنيا متطورا خالل تلك الفرتة. اإلخراج، حيث تعترب كشواهد مادية حتمل ف طياهتا فكرا ثقافيا

                                                             
 .211، ص 1111(، العدد الرابع، جوان rCourrier du Savoiخلف هللا بومجعة، املدينة اجلزائرية و البحث عن اهلوية، )جامعة بسكرة/  46
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لكن هذا التطور كان مبثابة النعمة و النقمة يف آن واحد، فنجد أن اجيابياته تتجلى يف إضفاء مجاليات من حيث تصميم  

وش قاجلانب الداخلي و اخلارجي للمنشئات من حيث الزخارف و ما إىل ذلك من مظاهر الزينة؛ و اليت تعلقت هي األخرى  ابلن

و استخدام الرخام مبختلف أنواعه بجغية إضفاء نوع من الفخامة والرفاهية خاصة إذا ما تعلق األمر ابملساجد و القصور، كذلك 

راعى املصّممون جانب املتانة يف إبداعاهتم الفنية و هو املبدأ الذي اعتمدت عليه العمارة العثمانية خصوصا يف ظل توسع اإلايالت 

 سابقا.

علينا كذلك أن العمارة و العمران العثماين خيضع هو اآلخر إىل فلسفة قائمة تستند هي األخرى يف مقوماهتا ال خيفى  

على مبادئ الفن اإلسالمي و ما إىل ذلك من خربات معرفية و تقنية، تلم يف جمملها ابملكان خاصة من حيث خلق التوازن فيما 

راغات، وقد زادها مجاال ذلك البعد عن التكلف يف تصميم الزخارف على غرار بني املكان و توزيع الكتل و منه التحكم يف الف

ابقي العمارة اإلسالمية، هذا عودة إىل عدة مؤثرات خارجية كان للزمن فيها األثر يف صقل تلك املهارات و ضمها ابنسيابية إىل 

عناصر هاته  الفن االيطايل و الفارسي، أين انصهرتالفن العثماين بطريقة فريدة، و من مثال تلك املؤثرات جند الفن البيزنطي، 

 48األخرية يف قالب عثماين أبدع فيه األتراك قدميا و حديثا.

 جانب من العمارة الداخلية حلي القصبة :10الشكل  -

 
 https://fibladi.com املصدر: -
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مران احلضري الفرنسي(، من بني أحد أهم أوجه العلعل عمارة اجلزائر العثمانية )نظرا للسياق التارخيي قبل فرتة االستعمار  

الذي نلمس مجالياهتا إىل غاية وقتنا احلاضر، هذا على الرغم من عتاقته و اضمحالله شيئا فشيئا نظرا لعاملي الزمن واإلمهال الذي 

عثماين مع هر العام للعمران الطال العديد من املعامل احلضرية األخرى، لكننا على من ذلك نلمس تناسقا و انسجاما فيما بني املظ

خمتلف املالمح العربية اإلسالمية يف البناء، واليت تشري إىل طابع احلفاظ على اخلصوصية و ما إىل ذلك من مقومات أخرى تعىن 

اجملتمع  دحبسن اجلوار وكذا الوحدة و التنوع يف إنشاء اجملمعات السكنية، حيث توحي كل هاته املفردات بوجود متاسك فيما بني أفرا

الواحد، و يالحظ كذلك ذلك التضام و التجاور املتجانس من خالل الكتلة الواحدة اليت تعرب عن جتمع سكين متآلف آتلف 

 49الّساكنة.

من جهة أخرى أثرت العمارة أتثريا شبه كلي على الوجه العام للعمارة احمللية سابقا أي قبل التواجد العثماين ابجلزائر، أين  

ارة احمللية اجلزائرية بطابعها املغاريب القريب من النمط املشرقي يف تقنيات اإلخراج، فكانت اجلدران من احلجارة خمتلفة متيزت العم

التدرجات اللونية املائلة إىل املغرة  و اليت يتم جلبها من اجلبال، وكانت املباين أيضا بسيطة اجلماليات من حيث الشكل اخلارجي 

سواء، فوظف الفرد اجلزائري كل ما له ارتباط ببيته لتزيني مسكنه و مرافقه العمومية، خاصة ما تعلق و زينة الداخل على حد 

ابلزخارف اإلسالمية اليت جتلت يف الزخارف النباتية و اهلندسية و خمتلف الرموز الرببرية األخرى و الفسيفساء كداللة على اهلوية 

 واالنتماء إىل هاته األرض.

طة يف األسلوب مبثابة نوع من االقتصادية و الزهد يف حياة اجلزائري سابقا، وهذا مردجه إىل اعتبارات كانت هاته البسا 

دينية و اجتماعية معينة، و يبدو من املنطقي جدا القول أبن العمارة احمللية يف ذلك الوقت قد محلت مسات و أتثريات عامة 

 ية.حلضارة الرومانية والبيزنطية و الوندالية ابإلضافة إىل الثقافة الرببر للحضارات السابقة اليت شهدهتا املنطقة على غرار: ا

 العمارة خالل فرتة االستعمار الفرنسي: -0-0

إن احلديث عن اتريخ انداثر اهلوية العمرانية احمللية حييلنا ابلضرورة إىل التكلم عن ما مرت به العمارة إابن احلقبة االستعمارية،  

لفرنسية إىل تغييب كل ما له عالقة ابهلوية و الرتاث احمللي، خاصة يف ظل استقدام املستوطنني من شىت أين عمدت السلطات ا
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أصقاع البلدان األوروبية و غريها، حيث راعت يف هذا الشأن توافق متطلباهتم االجتماعية و اليومية قصد التأثري عليهم و استمالة 

ة عنواهنا فرض طراز أورويب حديث على املستعمرة اجلديدة، و حماولة طمس عقوهلم و كسب قلوهبم، من هنا بدأت قصة جديد

 50النماذج احمللية بوصفها تشويها للنطاق احلضري خاصة يف النواحي الكربى على غرار: قسنطينة، اجلزائر، وهران كمرحلة أوىل.

خر يف حتييد من جانب و الفاحلة من جانب آ جيران هنا احلديث عن دور املدرسة اإلستشراقية الفرنسية يف حماوالهتا اخلائبة 

اإلرث الثقايف لألمة اجلزائرية، و اليت تتجلى مظاهرمها يف حماولة السيطرة على الشعب اجلزائري، و كذا فرض منطها العمراين احلديث 

ل مؤلفاهتم و آرائهم ري خالالذي يواكب تطلعات االستعمار الفرنسي، و قد أدى كذلك املستشرقون دورا أتثرياي على اجملتمع اجلزائ

و ما إىل ذلك من كتاابت عن البيئة االجتماعية للمجتمع اجلزائري، حيث كانوا مبثابة العصا اليت ارتكزت عليها السلطات 

االستعمارية آنذاك، "وقد استطاع االستعمار أن جيند طائفة من املستشرقني خلدمة أغراضه و حتقيق أهدافه ومتكني سلطانه يف بالد 

 51املسلمني، و هكذا نشأت هناك رابطة رمسية وثيقة بني اإلستشراق و االستعمار".

 )الربيد املركزي(العمارة الكولونيالية ابجلزائر  :10الشكل  -

 
 https://algerie-antique.blogspot.com املصدر: -
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للمجتمع اجلزائري  الثقافية و التارخيية تجظهر املمارسات اإلستشراقية اليت طالت كل ما هو ثقايف لتشمل خمتلف املقومات 

مدى أتثريها على جمال العمارة و ذلك من خالل أهدافها املسطرة مسبقا و اليت هتدف إىل انتهاك و سلب خصوصيات اجملتمع 

سكا مبوروثها متاجلزائري، فقد أدرك املستعمر الفرنسي يف مراحله األوىل مدى أتثري الثقافة الشعبية على لألمة الواحدة اليت أبدت 

و هلذا فقد سعت السلطات الفرنسية إىل تصويب و تركيز خمتلف أعمال املستشرقني حنو  52خالل السنوات األوىل لالستعمار،

 وعاء العوملة؛ ومنه التأثري على النظام العمراين للمدينة اجلزائرية من خالل توجيه الفكر الثقايف للمجتمع اجلزائري.

مر هينا إال أن احلقيقة تشري إىل عكس ذلك فيا بعد، حيث يبدو جليا إن هذا التأثري قد مشل العديد يف البداية مل يكن األ 

من املناطق الكربى و الصغرى منها، وهو ما يعكسه انتشار املباين الكولونيالية حىت مشل القرى آنذاك بوصفها مناطق عسكرية أو 

طله التأثري بصفة كبرية على الشق الشمايل للجزائر عكس جنوهبا الذي مل ت استيطانية على د سواء، هنا يالحظ كلك اقتصار هذا

محلة املستعمر على الرغم من النشاط اإلستشراقي الكبري الذي طاهلا، لعل مرد ذلك إىل البيئة املناخية القاسية من جهة و تسطريها  

 و االقتصادية كذلك دورا يف عدم الرتكز علىكمنطقة لتجارب من انحية أخرى، يف حن قد لعبت كذلك الظروف االجتماعية 

 53النظام العمراين للجنوب.

و يالحظ خالل هاته الفرتة بروز ثالثة مظاهر للسكن و اليت وجدت بطريقة أو أبخرى حتت وطأة وويالت االستعمار  

 54الفرنسي و هي كاآليت:

 املساكن اجلماعية: -0-0-0

 سيطة من حيث تقنيات اإلخراج، حبيث كانت مهمتها وظيفية حبتة وهيوهي عبارة عن منشئات سكنية متثل عمارات ب 

خالية من القيم اجلمالية و خمتلف معايري اجلودة، ابإلضافة إىل خلوها من الضرورايت اخلاصة مبستخدمي املبىن، وقد أجوجد هذا 

عمر نوع من احلماية من ويالت املست النمط من العمارة نظرا للظروف االقتصادية الصعبة للعائالت من جهة و كذا كانت كشبه

 نفسه.
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 املساكن الفردية: -0-0-0

جاء هذا النوع من الصيغ السكنية كضرورة إلسكان املواطنني الذين كانوا يقطنون ابألحياء القصديرية، والذين طردوا من  

)خاصة سكان  ، فبعد أن شغل هؤالءمساكنهم خالل محالت املستعمر الفرنسي اليت ترمي إىل التمركز يف املواقع اإلسرتاتيجية

األرايف( األحياء القصديرية لفرتة من الزمن ، وجّجهوا حنو هاته الصيغ السكنية و اليت تعترب ذات مساحة صغرية ال تليب حاجة 

ارد الطاقة و العائالت الكبرية، و قد كانت هي األخرى خالية من مقومات البيئة الداخلية و اخلارجية للمبىن، ابإلضافة إىل  ضعف م

 يف إنشائها.

 املساكن اليت شيدها اجلزائريون: -0-0-3

وهي املساكن اليت الزالت صامدة إىل اآلن، وقد جاء تشييدها يف ظل ظروف عدة منها األمنية ومنها االقتصادية  

ألرضي هلاته ه، فالطابق اواالجتماعية، نلمس هذا النمط قائما إىل حد الساعة على الرغم من التغيريات الكبرية اليت طرأت علي

املساكن سرعان ما حتول إىل مرائب و ما إىل ذلك من حمالت جتارية و غريها، على العموم مل تتوفر هاته املساكن على خمتلف 

الضرورايت سابقا، لكنها يف وقتنا احلايل تتمتع إبقبال كبري للساكنة نظرا لعدة عوامل منها إمكانية إحداث تغيريات على شكل 

 بىن من الداخل و من اخلارج وفق متطلبات ساكنيها.امل

 العمارة يف جزائر ما بعد االستقالل: -0-3

(، فالدولة اليت قاومت السرتداد سيادهتا ابألمس 2921بدت آاثر االستعمار حلية للعيان بعد خروج فرنسا من اجلزائر ) 

ن جلحافل النازحني من القرى و املداشر واألرايف حنو خرجت اليوم من احلرب منتصرة و منهكة على مجيع األصعدة، و قد كا

املدينة األثر الكبري على اجلانب االقتصادي املنهار، فاملدن أصبحت تعاين من االكتظاظ و زاد عدد األفراد الذي شغلوا املباين 

ا مظاهر التشوه و األبنية تتخللهالكولونيالية و استقروا هبا، فغابت مظاهر البيئة احلضرية على التجمعات السكنية اليت أصبحت 

   55الفوضوية، ... إهنا أوىل مالمح افتقاد الفرد املستقل هلويته العمرانية األصيلة.
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بينما كانت الدولة اجلزائرية تبين يف نفسها رجويدا رجويدا كان التوسع العمراين يزيد بوترية متسارعة، وبدأت املدينة تفقد  

هذا كجله حيدث يف ظل وجود ضرورة قصوى لإلقامة واالستقرار ابملدن، خاصة يف ظل توفر فرص ملستها احلضارية شيئا فشيئا، 

العمل و توفر ابقي املتطلبات األخرى، لقد انعكست هاته املظاهر و غريها بشكل ملفت على املساكن، حيث فرض اجلزائري 

كل والعمارة ة و اخلصوصّية؛ اليت تتسم هبا العمارة اإلسالمية كمنطقه يف تصميم مسكنه دون مراعاة معايري: اجلودة و الرفاهية اجلمالي

 احمللية على وجه اخلصوص.

يف حني لعب الغياب الشبه اتم للجوء إىل خمططات املهندسني املعماريني على الرغم من قلتهم دورا آخر غري مباشر يف  

عائالت اجلزائرية و الدميوغرايف املتسارع الذي يعكسه استقرار الالعملية، فاحلاجة إىل املسكن وصعوبة احلصول عليه ابإلضافة إىل النم

ابإلضافة إل تعدد الزوجات و كذا اخنفاض معدالت الطالق، كلها من العوامل املؤثرة 56خاصة يف ظل زواج فئة كبرية من الشباب،

 الجتماعية األخرى.  يف الطابع املعماري ابإلضافة اىل عامل املناخ و الطبوغرافية و املؤثرات السياسية و ا
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إنه ومن الصعب جدا التحدث عن واقع فن العمارة ابجلزائر يف الوقت احلايل، أو حماولة التنبؤ مبستقبله خاصة يف ظل  

االستغراب الذي يشهده جمال العمارة و منط التشييد، و من انحية أخرى ميكن أن نعزي األمور إىل النقص أو شبه االنعدام التام 

 .يل من انحية و من انحية أخرى إىل أسبابللذوق اجلما

إن املتتبع للمسار التارخيي لفن العمارة و املباين اجلزائرية سيالحظ ذلك الصمود الذي عرفته ملا يقارب الثالثني سنة من  

وقاته، لكن األمر عبعد االستقالل ليبدأ منط العمارة يف التدهور شيئا فشيئا نظرا لعدة ظروف قد تكون الكثافة السكانية من بني م

األكيد أن للظروف األمنية يف العشرية السوداء و النزوح من األرايف إىل املدن له التأثري البالغ بدوره على صيغ املباين و املساكن، 

وي ال ثيف حني كان االعتماد على خربات البنائني العصاميني اليت كانت خمططاهتم تتسم ابلعشوائية غالبا يف التنفيذ، فاجلنس األن

حيق له استعمال شرفات البيوت حبرية و هو نفس األمر ابلنسبة للنوافذ األمر الذي نرجعه طبعا إىل األسباب السالفة الذكر بينما  

 كانت حتل حملها املشربيات و الرواشن سابقا و اليت توفر جوا من اخلصوصية لساكنة الدار دون حرماهنم من العامل اخلارجي

التجارية اليت تشهدها العديد من املناطق ابلوطن من بني أسباب تدهور قيم العمران اجلزائري و هذا  أيضا تعترب الصبغة 

ابلرجوع إىل االستبدال التام للمساحات اخلضراء و أماكن الرتفيه عموما ابملستودعات و املرائب )مجع مرآب( اليت ال تستغل يف 
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ئيسة، و هو ما زاد من تدهور منظر احمليط العام للمباين اليت عادة ما تطلى معظم األحيان ماعدا ما جاء منها على الشوارع الر 

 أبلوان ال تعرب عن واقع املنطقة و منها ما ال يطلى أبدا يف بعد اتم عن العناية مبظهر الواجهات السكنية.

حد سواء  مية واملغاربية علىميكننا القول يف هذا الصدد أن العمارة الدينية تكاد تنفرد وحدها مبقومات العمارة اإلسال 

 -وهي الفرع الوحيد يف العمارة اليت حافظت على نسق جتسيدها من خالل توظيف مقومات العمارة اإلسالمية من : أعمدة

النافورات، و ما إىل ذلك من زخارف متنوعة إلكساء املبىن ملسة مجالية توحي بتعلق األفراد هبويتهم  -احلديقة -قباب -أقواس

 برتاثهم، و هو ما من شأنه إعطاء هوية حملية يف جمال العمران.ومتسكهم 

جند عائقا كبريا يف تناول العمارة اجلزائرية املعاصرة كوهنا ال ختضع ملعايري االنتساب احلق للمجتمع اجلزائري بل هي مزيج  

 جمملها، بينما يلجأ الكثري اكب معايري اجلمال يفمن البناءات التقليدية اليت غلبت عليها التفاصيل الغربية يف طريقة البناء وهي ال تو 

من املهندسني إىل اعتماد خمططات ذات نسق التيين خاصة من حيث التصميم اخلارجي للواجهات يف ابتعاد اتم عن مقومات 

عايري اجلمال و م العمارة العربية و اإلسالمية أو مقومات اهلوية حيث أصبحت العمارة اجلزائرية ذات صيغة وظيفية حبته خالية من

 تفتقد يف معظمها إىل متطلبات الراحة و نظم الرفاهية األخرى. 

 مدخل أحد أحياء املدينة اجلديدة "سيدي عبد هللا" :13الشكل  -

 
 https://ar.wikipedia.org املصدر:-

ا يف حني أصبح الفرد اجلزائري يتغىن ابملعامل الالتينية اليت يقف منبهرا أمامها نظرا ألسلوب جتسيدها ومنوذج ختطيطها مضاف 

إليه مواكبة احلداثة من حيث االجناز و طريقة التنفيذ جنده غري مبال يف ما يتعلق مبسكنه اخلاص من أجبدايت الرفاهية، لكن ال 
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ية طبعا فمن الواقع املعاش يتجلى لنا التدهور الكبري يف املستوى املعيشي االقتصادي ألغلب األفراد و هو ميكننا إعطاء أحكام واه

ما يؤثر سلبا على منط املعيشة و الوسط الذي يعيش به، األمر الذي جيعل من احلديث عن مستقبل فن معماري جزائري معاصر 

 صعبا للغاية.

ة التكفل جبانب هام من الفنون البصرية املعاصرة أال و هو العمارة بوصفها أحد أهم إنه و من الالزم على اجلهات الرمسيّ  

مقومات اهلوية للشعوب و احلضارات، و هذا ال يتحقق إال بتكوين فعلي للمهندسني املعماريني وفتح اجملال أمام القدرات الشابة 

فن يات فن معماري جزائري معاصر قائم على فلسفة الللمصممني يف تكافل اتم مع أهل الفن التشكيلي من أجل حتديد أساس

اإلسالمي و مقومات اهلوية الوطنية طبعا إبعادة تكييف املناهج و املقررات لتتوافق مع املبادئ العامة للمجتمع اجلزائري و تكون 

 متوافقة مع التطور التكنولوجي احلديث الذي يشهده العامل.

 املوروث املادي الذي تشتهر به اجلزائر من خالل الثقافات املتنوعة اليت تزخر هبا يفيف حني كان من املفروض استغالل  

اجناز تصاميم حديثة يواكب عمراهنا العصرنة و تعىن بلمسة مجالية دون املساس مبقومات النماذج األصلية للعمران حسب كل 

رية...، مناذج أخرى القصور الصحراوية املختلفة أو األكواخ الربب منطقة، ختيل معي أخي املتلقي لو مت تطوير الطراز املزايب يف البناء،

و اليت توفر يف نفس الوقت جوا من اخلصوصية جبميع نواحيها؛ و أضفيت عليها ملسات إبداعية مدروسة ألوجدان فن معماراي 

 ،57رتاث واهلويةصهر كلها يف وعاء الجزائراي معاصرا ابمتياز يعطي للمدينة نظرة مجالية ذات أبعاد اجتماعية خاصة بكل منطقة تن

                                                             
 .21، ص 2911وزارة األخبار، الفن املعماري اجلزائري، سلسلة الفن و الثقافة، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، مدريد/ إسبانيا،  57
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و هو ما من شأنه فتح جماالت أخرى هامة على رأسها السياحة و حنن نعلم ما تقدمه املنشات واملعامل احلضارية من بعد اترخيي له 

 ع السياحة.ل قطا تونس خاصة لتفعي ارتباطاته احلضارية احلديثة لألمة اجلزائرية؛ على غرار ما انتهجته الشقيقتني: املغرب و

 

 

 )م2992مشروع (غرداية -أحد شوارع املدينة البيئية "اتفياللت" :14الشكل 

 

 
 https://fibladi.com املصدر:-

 العوامل املسامهة يف انتكاس فن العمارة ابجلزائر: -3

                                                             

 

 
 
 
 
 
 

https://fibladi.com/
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املباين  تطور فن العمارة احمللي و تثمينه، و هذا من خالل استحواذ هاتهقد يكون اإلرث الكولونيايل )املباين( من بني أوجه عرقلة  -

 على املناطق اهلامة ابملدن )خاصة وسط املدينة و الفضاءات الكربى(، و هو ما حال دون إعطاء ملسة حملية للعمران.

الداخلي و اخلارجي  ابحمليط و التصميماعتماد األفراد على خمططات عشوائية تفتقر يف جمملها إىل اللمسة اجلمالية اليت تعىن  -

للمساكن، األمر الذي زاد من تشويه احمليط احلضري للمدينة اليت أصبحت عبارة عن جتمعات سكنية تغلب عليها اللمسة الذاتية 

 يف اإلخراج.

ريب، و هنا ت الطابع الغابتعاد املخططات احلديثة ن قيم العمارة اإلسالمية و خلوها من مقوماهتا يف العديد من التصاميم ذا -

 تكمن اإلشكالية الكربى من حيث إمهال املساحات اخلضراء، األعمدة، األقواس، القباب، النافورات، الزخارف املختلفة ... إخل.

يبدو كذلك أن للنزوح حنو املدن أعراضه األخرى اليت أثرت على الطابع احلضري للمدينة، حيث ساهم هو اآلخر يف اكتظاظ  -

حيث أصبحت جتارة العقار جتارة رحبية، فالنازحون )ألسباب عدة( ال يهتمون يف كثري من األحيان إىل مجالية املسكن  املدن،

 ومقوماته بل أصبح اقتناء املنازل و العقارات خيضع إىل العامل االقتصادي بدرجة كبرية.

، فعلبت ة بشكل غري مباشر على تطور العمران ابجلزائركان كذلك للتضخم السكاين يف اآلونة األخرية األثر البارز يف املسامه  -

العمارات على اجملمعات احلضرية احلديثة، و هو ما يعكسه انتشارها على شاكلة مدن جديدة، فاحلاجة االقتصادية للدولة والفرد 

 العديد من أوجهها.حتمت هذا النمط من العمارة بصفة غالبة على شىت املدن دون مراعاة اهلوية العمرانية احمللية يف 

يبدو أن من أهم مسببات التشوه العمراين للمحيط احلضري ابجلزائر الغياب الشبه التام  لإلسرتاتيجية املدروسة، هذه األخرية  -

 اليت كان ابإلمكان من خالهلا فرض قوانني صارمة، خاصة يف ظل العقدين األخريين )ما بعد فرتة التسعينات(.

اإلعالمي مبدى ضرورة االهتمام و كذا إجياد أوجه جديدة للعمارة احمللية، و هو ما يتحمل يف شق كبري من تبعاته  غياب الوازع  -

 ماريني و منظمات اجملتمع املدين.كل من املهندسني املع

 خامتة: -

ظرا لعدة عوامل هبا نمن خالل حديثنا عن واقع العمارة يف اجلزائر خالل عديد الفرتات و املراحل و اليت أثرت و أتثرت  

سبق ذكرها ميكن اقرتاح احللول اآلتية و اليت من شأهنا الرقي بواقع العمارة و العمران يف اجلزائر، هذا طبعا يف ظل توفري الوسائل 

 والنصوص الالزمة لتطبيقها، و هي كاآليت:
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طبيقها و متابعتها ة أببعاد عصرية، يسهر على تسن قوانني تجعىن ابملدينة و وسطها احلضري، قصد تفعيل مقومات العمارة احمللي -

ديوان خاص، يف حني ميكن تطبيقها كمرحلة أولية على املدن اجلديدة و خمتلف التجمعات السكنية ضمن األقاليم احملددة لكل 

اص صمنطقة، يف حني ميكن تطبيقها رجعيا على ابقي األحياء األخرى ضمن مواد تنظيمية أخرى ادرس من طرف أهل االخت

 بدرجة أوىل.

احملافظة على مقومات كل طراز معماري لكل انحية و تثمينه، و هذا ال يكون إال بتعيني هيئات خاصة تجعني من طرف الوزارة،  -

قصد حتقيق املشاريع على أرض الواقع، تجراعى خالهلا اجلمالية املعمارية لكل جهة، و هو ما من شأنه املسامهة يف احلفاظ على 

 ثقايف و املوروث املعماري للجزائر، مما يساهم بشكل أو آبخر يف اجلذب السياحي.التنوع ال

 متابعة املشاريع السكنية و كافة أشكال العمارة خاصة يف األوساط احلضرية، مع ضرورة الرتكيز على معايري اجلودة و الدميومة. -

يث يراعى خالهلا صرة لتتوافق و خصوصية اجملتمع اجلزائري، حبتفعيل دور املهندسني املعماريني مع ضرورة تكييف املخططات املعا -

 السياق البيئي و االقتصادي، خاصة يف ظل ارتفاع تكاليفها اليت ال تتوافق مع القدرة الشرائية لألفراد حمدودي الدخل.

راز قدراهتم على يط إلبمنح الفرص للكفاءات الشابة من خرجيي اجلامعات خاصة يف ختصصات اهلندسة املعمارية و تصميم احمل -

التغيري يف ظل توسع الرؤى و وجود أفكار جديدة، و هذا ال يكون إال بتوفري فرص عمل و إنشاء مؤسسات و مقاوالت مصغرة 

 لتحقيق املشاريع و جتسيد التجارب.

ى عاتق مجعيات ور الذي يقع علالتوعية بضرورة احلفاظ على املوروث العمراين من خالل تطبيق مقومات العمارة احمللية، وهو الد -

 اجملتمع املدين و جلان األحياء و أعيان املدينة و ابقي املنظمات األخرى بوصفها الطرف األقرب من املواطن.
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Résumé :  

Le territoire algérien se caractérise par des éléments écologiques, paysagers très complexes, 

contrastés et fragiles qui varient grandement selon les régions et qui soumis à de fortes pressions 

anthropiques et atteintes multiples. 

Le secteur de l’environnement a fait l’objet d’une préoccupation majeure du gouvernement 

algérien, mais à partir de l’émergence de la notion de développement durable que l’état algérien a mis 

des moyens importants pour asseoir une stratégie basée sur une politique adaptée à la réalité actuelle 

de l’état de l’environnement en Algérie.  

Au cours de dernières décennies,  le règlement environnemental en Algérie se manifeste 

diversement, selon les époques et la nature de problèmes environnementaux.  Mais à travers un 

constat, il parait que ce cadre législatif ne conforme pas au degré de détérioration et dégradation de 

l’état d’environnement en Algérie. 

Ce travail vise à établir un portrait global du contexte législatif environnemental et 

l’introduction de développement durable dans ceci et argumenter sur le potentiel prospectif d’une 

règlementation encore trop hésitante vis à vis des réalités environnementales. 

Mots clés : L’intégration, exigences environnementales, la ville en Algérie, approches, outils. 

 

 

Abstract : 
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The Algerian territory is characterized by very complex, contrasting and fragile ecological, landscape 

elements which vary greatly depending on the region and which are subject to strong anthropogenic 

pressures and multiple attacks. 

The environment sector has been the subject of major concern for the Algerian government, but from 

the emergence of the concept of sustainable development that the Algerian state has put in significant 

resources to establish a strategy based on a policy adapted to the current reality of the state of the 

environment in Algeria. 

Over the past decades, the environmental regulation in Algeria manifests itself in different ways, 

depending on the times and the nature of the environmental problems. But through an observation, it 

seems that this legislative framework does not comply with the degree of deterioration and 

degradation of the state of the environment in Algeria. 

This work aims to establish a global portrait of the environmental legislative context and the 

introduction of sustainable development in this and to argue on the prospective potential of a 

regulation still too hesitant with respect to environmental realities. 

Keywords : Integration, environmental requirements, the city in Algeria, approaches, tools. 

 

 I-Introduction :  

L’environnement est une préoccupation majeure et cruciale de l’état et les collectivités locales 

pour confirmer et renforcer la place de l’environnement dans les politiques publiques.  
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Après l'indépendance, la plupart des villes algériennes ont connu comme toutes les villes du 

monde, une urbanisation accélérée, anarchique et sans qualité. Elles se retrouvent entourées par des 

périphéries de plus en plus larges et souvent constituées  par un habitat précaire et même des 

bidonvilles. L’ensemble devient une accumulation de dégradations, d’ordures, de déchets et de 

différents types de pollution.  

A cet égard, Le gouvernement algérien a établi  un cadre législatif, il a aussi signé plusieurs 

protocoles et accords environnementaux internationaux, l’objectif était la promulgation d’une  loi 

nationale tout en garantissant la protection de l’environnement et incluant au maximum  les diverses 

thématiques environnementales. 

Mais, l’environnement dans la ville Algérienne est en dégradation et en état de déséquilibre 

qui menace la durabilité des ressources naturelles, il affronte de multiples  problèmes liés à la gestion 

des déchets, protection de littoral, la préservation de ressources naturelles …..ect 

Jusqu’à tout récemment, l’urbanisme ne s’était pas montré très intéressé par les questions 

environnementales. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène, notamment un intérêt plus 

marqué l’état pour le cadre bâti, mais, Il est de plus en plus évident que les différents défis qui se 

posent en milieu urbain, qu’ils soient économiques, environnementaux, climatiques, sociaux ou 

démographiques, sont entremêlés et que la réussite du règlement urbain  n'est envisageable qu'au 

travers d’une approche intégrée. 

La problématique de la ville et de l’environnement, aujourd’hui concerne plusieurs 

phénomènes, celle de l’urbanisation comme un processus inévitable avec des conséquences sur 

l’environnement, et l’autre relève au développement durable comme une théorie pouvait devenir 

pratique/réalité en ce qui concerne la prise en compte de l’aspect environnemental en matière de 

l’urbanisme. 

Devant cette situation, il parait pertinent  d'interroger sur  les outils de l’intégration des 

exigences environnementales dans la planification urbaine. 

I- L’environnement : une mise au point sémantique   

Le mot « environnement » est employé dans le langage courant sans pour autant que l’on 

sache exactement ce dont il est question. Il convient donc de dissiper ce flou, raison pour laquelle il 

nous a semblé utile de faire une mise au point. 

«  L’environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains » 

(Maljean-Dubois, 2013), on note une pluralité thématiques et d'éléments constitutifs de 

l'environnement. On considère l’environnement est à la fois la qualité de la vie, le bien-être, les 

ressources naturelles, l’aspect esthétique, paysages (urbain et naturel), le patrimoine urbain et 
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architectural, les milieux naturels etc. 

II- Le décryptage " développement durable", est-ce-possible ?  

Cette partie est consacrée à dresser une brève perspective de la définition et de la démarche de 

développement durable dans le monde.  

" le développement durable "consiste  à une transposition de l'objectif de durabilité vers celle de 

développement, le concept de développement durable a fait l'objet d'un nombre indéterminés de 

définitions, mais toutes ces définitions conviennent à l’idée de la possibilité de durer dans le temps. 

deux d'entre elles sont néanmoins reconnues comme étant les définitions de référence : celle 

proposée par l'Union Internationale pour la conservation de la nature (1980), pour laquelle le 

développement durable  

"est un développement qui tient compte de l’environnement, de l'économie et du 

social"(Marie-Claude Smouths, 2005)et celle popularisée par le rapport Brundtland (1987) qui énonce 

que « le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » (Cristian Brodhag et al ,2004) 

Le rapport présente la protection de l’environnement comme une priorité internationale, qui 

implique elle-même à l’échelle planétaire une redistribution des ressources financières et une 

révision en profondeur des démarches scientifiques et techniques, ainsi qu’une réduction des 

inégalités économiques à l’échelle planétaire. 

Alors que le mot "durable" signifie  

 Supportable : synonyme du mot soutenable  

 Vivable : qu’on peut supporter dans la vie d'un être humain  

 Viable: littérairement, qui présente plus de conditions nécessaires pour durer  

Trois concepts sont inhérents à cette notion : 

- Développement : «un processus conduisant  à l'amélioration du bien-être des humains» (Cristian 

Brodhag et al,2004) 

- Besoin : et «plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d'accorder 

la plus grande priorité » (AFNOR, 2005) 

-  «L'idée  des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la 

capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir »   ( Karen Delchet ,2007). 

D’autres définitions vont voir le jour dans les années qui suivent, notamment celle de L’ICLEI 

(The International Council for Local Environmental Initiatives) qui donne une définition plus 

pratique et locale du développement durable, applicable dans les régions urbaines d’Europe : 
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«Le développement durable est le développement qui procure des services économiques, sociaux et environ-

nementaux fondamentaux à tous les habitants d’une commune sans compromettre la viabilité des systèmes 

naturel, immobilier et social dont dépend la fourniture de ces services »  

L’idée de développement durable se fonde sur une notion d’écodéveloppement, c’est-à-dire 

sur un développement qui vise à améliorer le niveau de vie de l’homme, sans compromettre    

l’environnement naturel, sans en épuiser les ressources. Ainsi, les générations futures ne seront pas 

pénalisées par une planète appauvrie, incapable de répondre à leurs besoins et aspirations. 

Lors de sa communication à ‘‘l’International Symposium on Urban Planning’’ (Seattle, 1994), 

Breheny définit la relation entre la planification et l’environnement à travers la notion de capacité 

d’accueil du milieu, selon les pressions qui s’exercent sur lui et sa sensibilité à les supporter  : 

«La planification de la capacité de l’environnement exige que l’on détermine le niveau maximal de 

développement qu’un milieu local (ville ou région) peut supporter indéfiniment tout en sauvegardant un 

capital naturel déterminant et constant et un capital culturel précieux dans l’environnement» (Le 

développement durable et l’agenda 21 local)  

Parmi  les définitions les plus connues, on cite celle  de l'économiste Solow  

«qui insiste sur l'obligation de laisser à la génération suivante, tout ce qu'il faut pour atteindre un niveau 

de vie au moins aussi bon que le nôtre et que celle-ci veille à la même chose pour la génération qui la suit » 

(Jean Tetzel, 2007)  

D’autres définitions du développement durable existent. Le concept donne lieu à de nombreux 

débats, parfois antagonistes, Cela est apparemment due à sa traduction quelque peu maladroite de 

l’anglais « soustenable developpement », qui est synonyme de soutenir, au français 

« développement durable », ce qui a réduit sa compréhension à la seule dimension du temps. En 

plus de cela, il prétend englober des préoccupations concernant à la fois : l’environnement, 

l’économique et l’aspect social, auxquels s’est récemment ajoutée l’idée de gouvernance  (ou l’art 

d’organiser l’exercice des pouvoirs), ce qui pose de sérieux problèmes pour concrétiser l’ensemble 

de ses aspirations, et ce à différents niveaux : spatialement parlant, mais aussi dans les politiques 

nationales, locales…etc., et ce même si plusieurs initiatives et actions sont en train de voir le jour 

à travers le monde.  

 L’urbanisme est une science, un art et une technique, il permet la meilleure organisation 

possible des différentes parties du corps de la ville ; considérée comme un être vivant, cet urbanisme 

cherche toujours la protection de l’environnement et  le bien être des habitants ; devant la complexité 

des problèmes des villes,  plusieurs initiations font apparaitre en s’appuyant sur le référentiel de 

développement durable (la ville durable, le développement urbain durable, écologie urbaine), tout en 

essayant de mettre l'accent sur l'aspect social, environnemental et économique de  la ville pour 
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améliorer la qualité et le cadre de vie. 

III-  Le développement durable en Algérie : d’un discours marginal à un discours officiel 

Tout d’abord, deux expressions qui ont attiré notre attention,  

« Le monde de demain sera durable, ou il ne sera pas.»  

« L’expérience des autres n’a pas d’intérêt si elle ne rencontre pas votre propre sensibilité » 

lors d’un entretien avec Dominique Bidou.  

Dominique Bidou : consultant en développement durable, Ingénieur et démographe de formation, un x- directeur 

au ministère de l’environnement, membre du Conseil général des Ponts et chaussées au ministère de l’Equipement, 

président de l’association HQE (haute qualité environnementale). Il est membre de l’académie d’architecture. Il préside 

aujourd’hui le Centre d’information et de documentation sur le bruit, et est membre de conseils d’administration et de 

conseils scientifiques d’organismes œuvrant pour l’environnement et le développement durable. 

Dans ces expressions, Bidou invitait les pays à la durabilité afin de réfléchir à la façon d’établir 

la transition vers un nouveau modèle de développement « durable » en respectant les trois enjeux 

fondamentaux (équité sociale, efficacité économique et viabilité environnemental). Ce modèle de 

développement ne peut avoir qu’une forme originale selon le contexte local (spécificités 

économiques, sociaux, environnementaux), qu’il ne se traduit pas par leur uniformisation mais au 

contraire par leur diversité.  

L’Algérie  comme tous les pays du  monde, s’est engagé dans le cadre des processus du sommet 

de Rio de Janeiro et de Johannesburg à consolider le cadre politique, institutionnel et juridique en 

matière de préservation, de protection de l’environnement et d’instauration du développement 

durable. Selon les résolutions adoptées à Johannesburg, tous les pays devaient élaborer leur Stratégie 

Nationale de Développement Durable (SNDD). 

Au cours des deux dernières décennies, le concept de développement durable s'est imposé dans 

la réflexion des pouvoirs publics, Afin de mener à bien cette recherche, il apparait nécessaire de 

mettre en relief la prise en compte du développement durable, au fil de temps, tout en intégrant les 

dimensions environnementales et sociales dans les politiques nationales.  

La stratégie d'un développement en Algérie vise à mettre en place une véritable politique 

environnementale urbaine. Elle consiste en la prise en charge des préoccupations locales à plusieurs 

niveaux d’interventions, sociale, économique et environnementale  

Le programme se base sur le plan social sur la protection et la promotion de la santé, la 

réhabilitation de la formation professionnelle et surtout la lutte contre la pauvreté par  

- Le renforcement de l’emploi 

-  La consultation du système de sécurité social. 

- L'amélioration infrastructurelle des zones les plus déminées. 
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Sur le plan économique, l'Algérie s'est engagée dans le processus d'adhésion à l'OMC et a signé un 

accord d'association avec l'UE (Union Européenne) en 2002. La politique du gouvernement dans le 

domaine d'économie est centrée sur :  

- L’intensification du processus de réforme de l'ensemble économique.   

- La libération de l'économie nationale. 

  La stratégie vise l’appui aux entreprises et aux activités productives dans le domaine 

d’agriculture, de pêche et d’industrie. Elle vise aussi à renforcer les infrastructures : hydraulique, 

ferroviaire et routière. 

Sur le plan  environnemental, la préservation de l'environnement et l'utilisation rationnelle des 

ressources est intégrée comme axe principal de la stratégie nationale. Le ministère de l'aménagement 

du territoire et de l'environnement a lancé des lois pour : 

 La préservation l’environnement. 

  L'amélioration du littoral algérien. 

 La gestion des déchets ménagers. 

 Établir une politique d'énergie renouvelable. 

V- La concrétisation de développement durable dans la politique environnementale: 

La participation et le développement durable ont été introduits en Algérie selon deux canaux: 

a- Ordre technique : qui a fait son apparition à la fin des années 1990 0 travers la mise 

en place d'un ensemble de projets de développement et d'aménagement urbain,  

1) La mise en place de L'agenda 21 : l’agenda 21 définit les actions à entreprendre pour promouvoir 

un développement durable dans ses dimensions sociales et économiques, il vise la conservation et la 

maitrise des ressources, assure le rôle des groupes, recommande les moyens et les organisations à 

mobiliser. 

Cet agenda prend la forme d'une charte communale pour l'environnement et le développement 

durable .c'est un programme qui a été initié par le MATE sur une durée de trois ans, allant de 2001 à 

2004 .la «Charte Communale pour l'Environnement et le Développement Durable » aux élus locaux 

lors du lancement de ce programme en mai 2001 ,se compose d'une déclaration générale ,d'un plan 

d'action et des indicateurs environnementaux afin d'évaluer le résultat de la mise en œuvre des actions 

. 

Ce plan d'action environnemental, ou Agenda 21 local, a pour but d'améliorer l'environnement 

dans une optique de développement durable, tel qu'il est cité dans la charte, pour «conserver un 

environnement de qualité et conduire une politique dynamique pour un développement durable » 

.l'échelle d'application de l'Agenda 21 est celui de la commune, sa mise en œuvre se fait par des 
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actions environnementaux qui ciblent les domaines d'intervention concernant surtout 

l'environnement, mais aussi social et l'économie dans un optique de développement durable. 

 Plan national d'actions pour l'environnement et le  développement durable  

Le PNAE-DD élaboré  en  2001et  adopté  par  le  gouvernement,  a  donc  déterminé  quatre 

objectifs  stratégiques:  l’amélioration de la santé et de la qualité de vie; la conservation et 

l’amélioration de la productivité du capital naturel; la réduction des pertes économiques et 

l’amélioration de la compétitivité; enfin,  la protection de l’environnement régional et global (Plan 

national d'actions pour l'environnement et le  développement durable (PNAE-DD) , 2002) 

2) La mise en évidence des principes de développement durable: 

Les vingt-sept principes du développement durable constituent la Déclaration de Rio, adaptée à 

l'unanimité par 178 Etats en juin 1992 .les finalités sont : 

 De placer l'homme au centre des préoccupations (principe 1) en luttant en particulier contre la 

pauvreté (principe 5 ) ,dans le respect des générations présentes et futures (principe 3) 

 De préserver les équilibres écologiques et les ressources environnementales, en éliminant les modes 

de production et de consommation non durables (principe 8) au profit de ceux qui seraient viables 

dont la diffusion doit être favorisée (principe 9). 

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs principes doivent être appliqués : 

- Le principe d'intégration de la protection de l'environnement dans le processus du développement 

(principe 4) ; 

- Le principe de précaution (principe 15) ; 

- Le principe pollueur –payeur (principe 16), qui internalise les coûts dans le cadre de mesures 

législatives et économiques ; 

- Le développement des études impact (principe 17) et de toute mesure qui assure la responsabilité 

de ceux qui causent les dommages (principe 13); 

- Le principe de responsabilité et de solidarité internationale, les Etats, qui doivent coopérer de 

bonne foi (principe 27) ,ayant le droit souverain d'exploiter leurs ressources sans nuire aux autres 

Etats (principe 2) qu'ils doivent avertir de toute catastrophe (principe 18 ) ou activités dangereuses 

pouvant les affecter ( principe 19); 

- Le principe de participation et de nouvelle gouvernance ,le public devant être impliqué dans les 

décisions (principe 10 ) dans le cadre de mesures législatives efficaces (principe 11) ,notamment un 

certain nombre de groupes majeurs (parties intéressées ) qui ont un rôle particulier à jouer :les femmes 

(principes 20) ,les jeunes ( principe 21) ,les communautés locales et autochtones ( principe 22) 

(Youssef Diab , 2003). 

b- Ordre règlementaire: l'Algérie a fait une avancée en matière de protection de l'environnement par le 
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renforcement de cadrage législatif existant, on va citer dans la figure ci-dessous les principales lois 

dans cette période:   

Figure N° 01: une saute règlementaire environnementale en Algérie 

 . 

 Source ; établie par la chercheuse 

Comment Impliquer l’environnement avec son aspect constitutionnel et technique dans 

un contexte de développement durable  

Le débat sur le développement durable est omniprésent dans la gestion urbaine et dans les projets 

d’aménagement, il nait et grandit à travers le temps, ces discussions sont reprises sous l’étiquette du 

développement durable ne correspondaient pas aux mêmes principes et mêmes indicateurs. Mais sous 

le même objectif d’apporter un changement et trouver des alternatives, bref "le développement 

durable est loin d’être uniforme"  et un cliché.  

L’environnement est une préoccupation majeure et cruciale de l’état et les collectivités locales pour 

confirmer et de renforcer la place de l’environnement dans les politiques publiques et l’aménagement 

urbain. Mais au-delà des obligations législatives et des mesures sérieuses. 

la loi n°07-06 du 13-05-2007

Relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts 

la loi n°06-06 du 20-02-2006
portant la loi d'orientation de la ville 

la loi n°04-20 du 25-12-2004
Relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrphes dans le cadre du 

développement durable 

la loi n°04-03 du 23-06-2004
Relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable 

la loi n°03-10 du 19-07-2003
Relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable  

la loi n°02-08 du 08-05-2002 
relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement 

La loi n° 02-02 du 05-02- 2002
Relative à la protection et à la valorisation du lottoral

la loi n°01-20 du 12-12- 2001  
Relative à l'aménagement et au développement durable du territoire  

la loi n°01-19du 12-12- 2001
relative à la gestion ,au contrôle et à l’élimination des déchets  
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a- Par une démarche d’évaluation environnementale : 

Il n’existe pas de « découpage » ou étude uni type unique et idéale des questions 

d’environnement pour les présenter dans un état initial. On peut aborder l’environnement par 

composantes ou compartiments (l’eau, l’air, les milieux naturels, les sols….) ou par dimension 

correspondant au rapport qu’entretient l’homme avec son environnement (ressources, pollutions, 

risques…). Quelle que soit la solution adoptée, il est essentiel de bien identifier et mettre en évidence 

les relations qui peuvent exister entre les différents thèmes (par exemple, richesse écologique des 

zones humides et rôle joué en matière d’épuration des eaux et de prévention des inondations,  insertion 

paysagère…………………) 

1- Pourquoi l'évaluation doit se fait (éviter une démarche itérative) 

 

 

                                                                        

            

 

 

 

 

Source : établie par la chercheuse 

 

b- Étude d’impact :  

Les études d’impact environnement permettent non seulement d’évaluer de manière très 

rigoureuse les projets, lorsqu’ils apparaissent, mais elles sont aussi également axées sur l’ensemble 

du processus d’élaboration des projets. Les aspects à retenir principalement sont la clarté des 

objectifs, l’établissement de rapports portant sur l’état de l’environnement ainsi que la possibilité 

d’apprécier la portée d’un programme et de tester des stratégies alternatives. Une étude d’impact 

environnementale donne de l’importance à une approche honnête, explicite et transparente de 

planification. 

Plusieurs gouvernements et beaucoup de collectivités locales appliquent activement les 

principes inhérents aux études d’impact environnemental à une forme moins stricte d’étude d’impact 

qu’est l’étude d’impact pour le développement durable y intégrant explicitement les critères sociaux 

et économiques aussi bien que les critères environnementaux. Les implications relatives à la santé 

devraient constituer un élément fondamental d’une telle évaluation. L’une des motivations présidant 

 Donner des réponses 

 Évoluer les choix 

 Orientation à Suivre 

 remise en causse 

 sanction 

 incidences à éviter, à atténuer, à 

compenser 

Avant Après 

Figure N° 02: Le contenu de la démarche d’évaluation environnementale 
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à une collaboration initiale entre les organismes responsables de la planification, de l’urbanisme, de 

la santé et des autres secteurs pourrait être la nécessité de définir une base commune qui  constitue 

une phase clé du processus de planification stratégique (figure 03). 

 

Figure N° 03 : L’analyse qualitative et quantitative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : établie par la chercheuse. 

 

Il doit s’agir avant tout d’une recherche “ pour l’action ” qui doit aboutir à des recommandations 

pratiques. Ce travail de recherche permet d’appuyer le déroulement des expériences en cours et des 

échanges avec des experts de plusieurs disciplines ; pour  fournir des arguments pour les décideurs, 

d’approfondir les connaissances et l’expertise des acteurs et de défricher les nouveaux champs de 

développement urbain durable. En outre les instruments d’urbanisme ne soient pas considérés comme 

un simple outil de planification urbaine, mais surtout comme ce qui imprime un sens au 

développement des villes, afin de retrouver une plateforme référentielle et de faire apparaitre les 

multiples dimensions de développement durable qui doivent être intégrées dans le processus des 

instruments d’urbanisme. 

«  L’environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains » on 

note une pluralité thématiques et d'éléments constitutifs de l'environnement. On considère 

l’environnement est à la fois la qualité de la vie, le bien-être, les ressources naturelles, l’aspect 

esthétique, paysages (urbain et naturel), le patrimoine urbain et architectural, les milieux naturels etc. 

c- L’audit environnemental : 

L’audit environnemental définit comme « Processus de vérification systématique et documenté 

Analyse qualitative 

Analyse quantitative 

Présentation des mesures 

Analyse des incidences 

Dans la mesure du 

possible 

Inventaire des attributs 

 

- Analyse des sensibilités 

visuelles ; la délimitation des 

séquences,  

- La mise en évidence des 

singularités de l'espace 

- Diagnostic paysager des atouts 

et dysfonctionnement  
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permettant d’obtenir et d’évaluer, d’une manière objective, des preuves d’audit afin de déterminer si 

les activités, les événements, les conditions et les systèmes de management environnemental relatifs 

à l’environnement ou les informations y afférentes, sont en conformité avec les critères de l’audit et 

afin de communiquer les résultats de ce processus au demandeur ; »  

  Le tableau N°01 résume les principaux objectifs des types d’audit d’environnement 

les plus répandus. 

Tab N°01 : Les principaux objectifs des types d’audit d’environnement 

Type d’audit Principaux objectifs 

Audit juridique - évaluer la conformité du site avec la réglementation en 

vigueur 

Audit de cession /acquisition - identifier les zones du site qui ont, ou ont pu avoir, un impact  

sur l’environnement et fixer les responsabilités dans le temps. 

-chiffrer le coût de mise en conformité et d’amélioration de la 

protection de l’environnement 

Audit de cessation d’activité - évaluer les mesures de remise en état à mettre en œuvre sur 

le site à fermer 

L’audit de faisabilité de l’ISO 

14001 

-identifier les non-conformités majeures du (ou des) site (s) de 

l’entreprise par rapport à la réglementation environnementale 

et aux bonnes pratiques. 

-définir les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien 

L’audit du système de 

management environnemental 

-déterminer si le SME du site est conforme aux exigences de la 

norme ISO 14001. 

Source : Guide  pratique de l’audit d’environnement. 

  

IV- Les contraintes d'une gestion durable des villes en Algérie:  

 L'application des principes du développement durable en Algérie confronte plusieurs 

contraintes, ou blocages qui peuvent perturber  l’application de cette stratégie de façon efficace. On 

peut citer notamment :      

a- Une gestion centralisée :  

Force est de constater l'immense décalage, entre l'intention de promouvoir un état régulateur et 

la pratique d'un état interventionniste. La gestion du pays très centralisée représente un blocage pour 

le développement durable et ses actions (applications) aux échelles locales. 
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b- Le rôle limité  des élus locaux : 

Il convient de signaler une particularité propre des communes qui ne jouissent pas d’une 

autonomie financière suffisante, la marge de manœuvre des  maires  est extrêmement réduite ce qui 

influence négativement à la réalisation des projets et des objectifs. Les conditions d’existence des 

individus par leur âge, leur sexe, leur catégorie socioprofessionnelle ont un impact sur les pensées et 

les actions. Cette situation nécessite une redéfinition des fonctions de chaque niveau administratif et 

suppression des doublons, mais aussi d’effacer le sentiment d’incompétence des jeunes, des femmes.  

c- Un manque de participation/concertation   :  

Le manque de concertation entre partenaires urbain s'explique, dans l'Algérie, non seulement 

par l'absence de canaux de communications entre instances dirigeants et citoyens, voire par un déficit 

d'organes de représentation capable d'exécuter un contrepouvoir, mais aussi par l'ampleur et 

l'excessive rapidité des transformations vécues par notre société. Ceux-ci sont des contraintes 

majeures qui pourraient constituer une entrave pour le développement durable en Algérie. 

L’insatisfaction des habitants est un résultat normal de l’absence de conscience collective qui 

contribue à augmenter le nombre de blocage des routes et de manifestations (comme nous avons vécu  

les dernières années), puisque le citoyen n’a pas les moyens pour ce faire entendre.  

d- L'économie informelle : 

L'économie informelle c'est les activités économiques qui échappent au contrôle de l’état.  Elle 

participe à la dégradation du cadre urbain et de l’environnement, en l’absence d’une réglementation 

suffisamment claire et rigoureuse.  

  En plus en peut aussi ajouter les manquements en capacités en matière:  

1.      Capacités techniques : des services techniques bien outillés,  des programmes d’intervention 

couvrant tout le territoire (éviter de marginaliser certains quartiers) ; des programmes opérationnels 

et rationnels ;  

2.      Capacités institutionnelles : moyens humains en quantité et en qualité ; cadre institutionnel et 

d’intervention adéquat pour assurer le suivi et le contrôle des opérations ; 

3.      Capacités financières : la mobilisation, l’accroissement et la consolidation des ressources 

financières locales,  une meilleure programmation de l’utilisation des ressources financières ainsi 

mobilisées. 

 

Conclusion 

La majorité des définitions de développement durable s’articule sur quelques points parmi eux : 
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-  Le développement durable est un concept polysémique, évolutif, multidimensionnel et comprenant 

un corpus de textes, fondé sur la connaissance des enjeux globaux tels que la dégradation écologique 

et l’équité social,toute solution doit intégrer trois dimensions (environnement, social, économique), 

et doit aussi articuler le long terme et le court terme, le local et global. 

- Le développement durable est une solution alternative d'un développement qui est pénible.  

- L'homme est au cœur du développement durable. 

- La participation de tous les acteurs de la ville est importante dans la notion de développement durable. 

- Le développement durable insiste sur la protection de l'environnement.  

 

 

 

En Algérie, le développement durable comme le montera de ce travail s’institutionnalise et 

s’autonomise par étapes successives mais lentes, Le développement durable est devenu un discours 

porteur traduit dans les textes juridiques dans tous les domaines et plus principalement 

l’environnement comme une prise en conscience des dangers et pollutions porteuses d’une atteinte à 

la qualité de vie.  

Il existe certes une règlementation, mais ce qui apparait sa capacité limitée à freiner les 

opérations d’aménagement à grande effets sur l’environnement  et sa faiblesse face aux activités 

industrielles polluantes dont les incidences financières et économiques sont importantes. 

Le rôle de l’état est vraiment contradictoire, d’une part il tente de concevoir et de faire 

appliquer une réglementation respective de l’environnement mais, d’autre part, il continue  à mener 

des orientations politiques en matière d’industrie, de consommation d’énergie, de transport et 

d’étalement urbain arbitraire au nom de l’environnement, cette priorité donnée à tel domaine que tel 

d’autre augmente la complexité de l’application de développement durable, une complexité de choix 

financiers/budgétaires et des conditions qui doivent être réunies   

Les problèmes cités en haut posent des difficultés dans l’application efficace d’un 

développement durable pour la ville algérienne, donc un long chemin de sensibilisation/ information 

et d’officialisation reste à parcourir.  
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