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 أدوات التهيئة والتعمير ومدى كفاءتهادور 

 في حل إشكاليات العمران بالجزائر

 د. حجاري محمد
 أستاذ محاضر كلية الحقوق والعلوم السياسية

الجزائر -جامعة معسكر  
 yahoo.fr hadjarimohamed@ البريد اإللكتروني:

 مقدمة:       

حتتل الظاهرة العمرانية مكانة مهمة اآلن أكثر من ذي قبل، نظرا للتغريات اليت شهدهتا املدن احلديثة والتحوالت العميقة اليت     

تعيشها، وذلك نتيجة للتقدم الذي بلغه عامل التكنولوجيا واالتصال، وما ترتب عنهما من حتوالت يف أمناط اإلنتاج واالجتماع 

يف تعقيد عمليات اإلنتاج العمرانية شكال ومضمونا. حيث انتشرت املدن ومظاهرها، وتوسعت على األقاليم  والعمران، وهو ما زاد

وفق وترية حتول سرعتها دون التحكم فيها، وقد تفوق سرعتها قدرة فهمها. بل طغى النمط احلضري على التجمعات اإلنسانية، 

غريت املدن أشكاال ومضامينا، وهو ما جيعلنا نعترب الظاهرة العمرانية ضمن وسيطرة ثقافة املدينة ومنط حياهتا على الذهنيات، وت

 حتديات القرن العشرين.

من هذه اإلشكالية العامة تتفرع إشكاليات أخرى، من بينها تلك اليت تتعلق بقراءة يف  إشكالية وأهداف الدراسة: -1 

راقبة توسعاهتا اجلديدة، ويتمحور البحث يف إشكالية العمران العامة تنظيم املدن، وإعادة هيكلتها واحلفاظ على هويتها، وتنظيم وم

 حول مسألتني أساسيتني:

 األوىل: هي حماولة فهم وضبط العناصر والعوامل احملركة حلركة النمو العمراين، واليت تشارك يف عملية إنتاج املدينة.        

 الثانية: هي حماولة إجياد أفضل وأنسب الصيغ واألشكال لنمو عمراين منسجم.        

وقد يطرح إشكال حول األصالة واحلداثة يف العمران، التواصل أو القطيعة حلل أزمة العمارة احلديثة، فإذا كانت املعاصرة هي    

 ت من املتغريات ؟مواكبة الزمن واملكان، فما هو اإلطار الذي حيددها، وكيف تتميز الثواب

وقد يوهم البعض فيقصر الظاهرة العمرانية على العمارة، بل تتسم بالتعقد فتشمل دائرة الفكر العمراين، وتتسع لتشمل كل    

 .(1)احملاور املتفاعلة يف اإلنتاج العمراين، واليت تتجاوز األبعاد املادية والشكلية لتساهم كل العلوم اإلنسانية يف ترقية هذا الفكر



2 
 

وهذه الظاهرة العمرانية مازالت تثري حركة فكرية قوية، وتثري جدال واسعا بني أوساط املفكرين واملنظرين املهتمني بالعمران الذي    

 مازال يوما بعد يوم يفاجئ البشر بتحدياته.

 وتتمحور هذه اإلشكالية حول اهتمامني أساسيني:       

ركة العمرانية، وحماولة ضبط أنسب الصيغ واألشكال لتأطري التمدن السريع. ويتفرع عن هذه أوهلما حماولة فهم وإدراك سريورة احل   

إشكاليات متعددة منها: إشكالية اهليكلة والتنظيم، وإشكالية التوسع، وإشكالية احلضور التارخيي  -ثانيا  –اإلشكالية العامة 

 للعمران، وإشكالية اإلبداع املعماري..

ودورها يف حل  والتعمري، التهيئة ميدان يف أدوات التهيئة والتعمري، تقييم مث ومن ونقد، حتليل إىل رقة،الو  هذه كما هتدف    

 خالل رصد من وذلك رفاهه، وحتقيق حياته نوعية حتسني ويف املواطن التكفل مبشاكل يف كفاءهتا إشكاليات العمران، ومدى

 على وتداعياهتا املراقبة والتحكم يف العمران، آليات وفعالية كفاءة لتدين األسباب األساسية، إبراز إىل وصوال تلك األدوات 

 فيها. املعيشة إطار وتدين اجلزائرية، بيئة املدن تدهور

متثل التهيئة العمرانية أقوى وأكثر اخلدمات احمللية التصاقا وتأثريا يف حياة السكان، ملا هلا من مردود فّعال  أهمية الدراسة: -2

رتبط ظهور قواعد التعمري يف توفري اخلدمات واملرافق واملنشآت اليت تضمن ترقية إطار املعيشة، وحتسني رفاه البيئة احلضرية. وقد ا

 ،ستثناءاعرفتها البالد طيلة عقد من الزمن يف كل تراب الوطن بدون  عمراين باألزمة اخلانقة اليتلنسيج الاهت والبناء اليت شوّ 

السكانية نتيجة عدة أسباب  رتفاع الكثافةاا أدى إىل مّ  ،اليت عرفت توسعا كبريا بفعل النزوح الريفي الكربى وباخلصوص يف املدن

  .متباينة

أمام تفشي هذه ، و ر بشكل مباشر على النسيج العمراينالفوضوي الذي أثّ  ى بالبناءوأفرزت هذه الوضعية ظهور ما يسم     

إجراءات تسوية ، وكذا العمراين ية املنظمة واحملددة ألنواع املخالفات يف النسيجذمن القوانني واملراسيم التنفي الظاهرة صدر عدد

  .(2)الوضعية والعقوبات املطبقة على مرتكبيها

وقد حرصت اجلزائر على دعم وتقوية صالحيات ومسؤوليات البلديات، مبا ميّكنها من املشاركة الفعالة يف تطبيق اسرتاتيجيات      

 التهيئة العمرانية، والتنمية االقتصادية واالجتماعية على املستوى احمللي، حيث مت تعديل قانون البلدية وإصدار قوانني جديدة للتهيئة

عقار والتنمية احمللية، حتدد وتبنّي املسؤوليات واملهام املسندة للبلديات وتضبط حدود مارستها يف إطار احلرص على والتعمري وال

متكينها من التكفل بتسيري وهتيئة املدن، يف كل ما يتعلق بنموها واحملافظة على بيئتها وإطارها املبين، وتطوير وظائفها، واالرتقاء 

 ا، وذلك بإعطائها سلطة التصرف الكامل يف الشأن احمللي، واخاصة يف اجال التهيئة والتعمري.بظروف ونوعية معيشة سكاهن
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ومع منح القوانني صالحيات ومهام كثرية ومتنوعة للجماعات احمللية يف اجال التهيئة والتعمري وإدارة املدن، إاّل أن املتتبع حلالة     

ورا كبريين، نتيجة اخللل الواضح يف تنمية العمران احلضري، واالرتقاء باإلطار املعيشي العمران يف املدن اجلزائرية يلحظ تدهورا وقص

ورفاه السكان. ولذلك كان البد من حتليل ونقد، ومن مث تقييم دور املواطن يف ميدان التهيئة والتعمري، ومدى كفاءته يف التكفل 

ترقية السلوك النفسي واالجتماعي للمواطن، وصوال إىل إبراز  مبشاكله، وذلك من خالل رصد دور أدوات التهيئة العمرانية يف

هي العوائق اليت حتول دون  األسباب األساسية لتدين كفاءة وفعالية تلك اآلليات، وتداعياهتا على تدهور بيئة املدن اجلزائرية ؟ وما

     منسجمة مع إسرتاتيجية التهيئة العمرانية ؟ ضمان تناسق أدوات التهيئة والتعمري وتصاميم التهيئة العمرانية، ومراقبتها لتكون

 هناك بأن االستنتاج ميكنه كبريين، تدهور وقصور من ميثله وما املعيشي، وإطارها اجلزائرية املدن يف حلالة العمران إّن املتتبع    

سكان احلي من نقص كبري يف يعاين  حيث ورفاه السكان، باإلطار املعيشي واالرتقاء احلضري، العمران تنمية يف واضحا خلال

لتقاء ااحلي إىل ساحات وأماكن  ، وافتقارطفالاخلاص باأل التأثيث احلضري فضال عن النقص املالحظ يف فضاءات اللعب،

 يفو احلفاظ عليه،  يدفعهم إىل العالقات بينهم وعدم وجود رابط قوي بينهم وبني الفضاء اخلارجي للحي السكان ما أدى إىل فتور

 .لقاءل ماكنوأللراحة  أصحاب احلي ئة هي مقصدواملساحات غري املهيّ  ،رعواوالش ،املقاهيظل ذلك تكون 

 يف كفاءهتا ومدى تقييم التأثري االجتماعي والنفسي ألدوات التهيئة والتعمري، مث ومن ونقد، حتليل لذلك كان البد من     

أداء املواطن يف ميدان التهيئة العمرانية   رفاهه، فضال عن حتليل وتقييم قيقوحت حياته نوعية حتسني ويف املواطن التكفل مبشاكل

وفعالية  كفاءة لتدين األسباب األساسية كأحد الوسائل املهمة لفهم الظاهرة العمرانية وحل بعض مشاكل العمران، مث إبراز

. وألن البحث يف ذلك مرتبط بداية بطرح رؤية يف التوسع العمراين وقضايا صناعة املدنوصوال إىل طرح قضية  املواطن يف ذلك

  التصور الوظيفي اآليل للظاهرة العمرانية، مرورا بالظاهرة احلضرية وإشكالية العمران املعاصر.

تتشكل منهجية البحث من حمورين أساسيني، البحث النظري والبحث التارخيي والعمراين.  منهجية البحث العمراني: -3

فيعتمد على ضبط املفاهيم األساسية من املصادر األساسية والفرعية أو الثانوية. أما البحث التارخيي فيعتمد أما البحث النظري 

على دراسة تارخيية للعمران، عمارة وتنظيميا وتشريعا، شكال ومضمونا، وذلك هبدف استيعاب هذا العمران يف حتوالته وتقلباته 

( وضبط العناصر Eléments variantsة مع تغري الزمان واملكان)املتغريات عرب األزمنة واألمكنة لضبط العناصر املتغري 

 . (permanents) Elémentsالدائمة والثابتة 
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 أوال: التصور الوظيفي اآللي للظاهرة العمرانية وإشكالية العمران المعاصر:        

إن العمران ليس بناء أو تركيب صخور فقط، وإمنا هو لقاء بني اإلنسان واملكان يف الزمن. ومع ذلك فقد سيطرت النظرة    

الوظيفية على تصور املدينة اليت سايرت الوظائف الطبيعية والبيولوجية لإلنسان، األكل، النوم، العمل والرتفيه، فغاب اإلنسان روحا 

يف  (zone)ت حمله الطبيعة املتمثلة يف الوظائف البيولوجية، فجاءت املدينة اجموعة قطاعات وظيفية وثقافة من املشروع، وحل

يقطن يف التجمعات  (standard)شكل شظايا منتشرة، وغاب معىن روح املدينة، فصار اإلنسان البيولوجي املوحد النوع 

 السكنية الكربى اليت خيضع تصميمها إىل معايري وظيفية موحدة النوع اجردة من كل إبداع وميزات.

إن ختطيط املدن وفق التصور الوظيفي اآليل يؤدي إىل طغيان النظرة الوظيفية للعمران على التصورات وتصميم وتنظيم وهيكلة    

نتج عنه هتميش اإلنسان بكل أبعاده النفسية واالجتماعية، جيسدها تفكك املشروع احلضاري املدن واإلنتاج املعماري، وهو ما ي

 األصل وبروز بعض املخلفات ومنو ظواهر حديثة يف األوساط احلضرية، منها:

تضخم املدن وهجرة األرياف، وهو ما يؤدي إلنتاج أقاليم تفتقد للتوازن بني أجزائه، ويعاين من االنشطار والتفاوت  -

 والتخلف.

أزمة السكن الذي أفرغ من روحه، واعترب عدديا وكميا، ومل يراعى كهدف يف ذاته بل كوسيلة لتحقيق السياسات  -

 العمرانية، وكمعادلة حسابية بني العرض والطلب.

 أزمة عمارة شكال ومضمونا، يف بُعدها الفين والتقين. -

 االستهالكي للعقار والسكن واملدينة.توسيع وانتشار التجمعات السكنية الكربى، وسيادة الطابع  -

 عدم جتاوب العمران والعمارة مع تصورات اإلنسان وطموحاته وحياته. -

فراغ وفشل يف التنظيمات والقوانني مّا ساعد على االحنراف السياسي، والذي يتجسد يف سوء التسيري والسباق على  -

 رهانات املدينة والعقار.

كاإلجرام واالحنراف واالنتحار وتفكك األسرة باألوضاع والظواهر اليت تتميز هبا املدينة   ارتباط كثري من الظواهر اجلديدة  -

دليال على فشلها، وهو  (grands ensembles)احلديثة، ويكفي غضب ومترد سكان التجمعات السكنية الكربى

ومنوها، كلما تالمحت املدن ما زاد من تعقيد إشكالية العمران املعاصر، وكلما زادت الرتاكيب احلضرية من توسعها 

 املتكاثرة والنامية بسرعة ، وبدأت تظهر تراكيب عمرانية جد معقدة.

وكأحد مظاهر هذا التصور الوظيفي اآليل للظاهرة العمرانية فقد أفرزت الظاهرة احلضرية بعض مظاهر إشكاليات العمران      

طع توافدهم على املدن كأطر للرتقية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املعاصر، متثل يف استقطاب املدن سكان الريف الذين مل ينق
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فاصطدم اإلنسان هبجوم رهيب للبيئة احلضرية اقتصادا واجتماعا وثقافة وعمرانا، وتوسعت املدن على حساب أقاليمها الريفية 

عية السابقة، فتحضرت األقاليم وغاب الريف، ، وزحفت املدن وتوسعت على حساب األقاليم الزرا(3)احمليطة هبا، وبدأ أفول الريف

ويف غياب الريف غاب نقيض املدينة، ويف غياب النقيض غابت املدينة لتفسح اجملال ألمساء ومضامني أخرى تغطي اهلياكل 

 اجلديدة املعقدة.

إىل روابط املصلحة والتعاقد، ومن وقد نتج عن هذا كثري من املخلفات، فانتقلنا من الروابط األولية إىل الروابط الثانوية، مث     

اجتمع القرابة إىل اجتمع التعاقد واحمليط، ومن اجملتمع البسيط إىل اجملتمع املركب، ومن التضامن اآليل إىل التضامن العضوي، ومن 

 البساطة إىل مشاكل احلدود والروابط واملقاييس.. كل ذلك طرح حماولة ضبط أنسب الصيغ واألشكال الستيعاب الزحف

 .(4)احلضري، بغية فهم واستيعاب حركية العمران 

ويبقى أهم حتول هو تعقد الرتاكيب االجتماعية اجلديدة وحّدة التفاعالت اليت انعكست عنها حركية مكثفة وسريعة. فسرعة    

منو املدن وتكاثرها أدى إىل تفجري اهلياكل القدمية، فامتدت املسافة بني احلاكم واحملكوم، وبني املقرر واملسري واملستعمل للمدينة، 

يف األنظمة التقليدية البسيطة جد قريبة، وكانت القيم واملراجع واملعارف املتداولة يف اجملتمع املتوارثة عرب  بينما كانت املسافة

األجيال قادرة على جتسيد وفاق اجتماعي واستيعاب كل األوضاع. فقد كان يكفي ملن ينوي بناء مسكن أن حيدد حجم األسرة 

وقيم اإلنشاء والتصميم معروفة ومشرتكة بني املنتج واملستعمل، وكالمها من نفس فقط، بينما يقوم احلريف بالباقي، ألن مراجع 

البيئة، وهو ما أدى إىل اهنيار األوضاع واهلياكل التقليدية وطرح إشكالية التأطري والتصميم، ومراجع التصميم حسب التحوالت 

 .(5)االجتماعية اجلديدة 

 ودورها في تنظيم التوسع العمراني:  والتعمير التهيئة ثانيا: أدوات    

 توفري يف فاعل، من مردود هلا ملا السكان، حياة وتأثريا يف التصاقا احمللية اخلدمات وأكثر أقوى والتعمري، التهيئة تشكل    

 األوىل األدوار الدولة أسندت احلضرية، وقد رفاه البيئة وحتسني املعيشة، إطار ترقية تضمن اليت واملرافق واملنشآت اخلدمات

 وحتويل للتعمري، األراضي القابلة إنتاج العامة " لتنظيم التهيئة والتعمري، اليت حتدد القواعد وتوجهات خيارات رسم يف للبلديات

 الطبيعية والرتاث الثقايف واملناظر والصناعة والفالحة السكن وظيفة بني للمجال، واملوازنة االقتصادي إطار التسيري يف املبىن،

 :صنفني على . وهي(6)والتارخيي"

بلدية، أو اجموعة بلديات، جتمع بينها مصاحل اقتصادية  تراب يغطي :(PDAU)والتعمير  للتهيئة التوجيهي المخطط -1 

 املعنية، البلديات أو للبلدية التوجهات األساسية للتهيئة العمرانية احلضري، حيدد والتسيري اجملايل للتخطيط واجتماعية، وهو "أداة

 األراضي". شغل ملخطط املرجعية الصيغ ويضبط العمرانية وخمططات التنمية، التهيئة تصاميم باالعتبار، أخذا
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يتجسد هذا املخطط يف نظام يصحبه تقرير توجيهي ومستندات بيانية مرجعية، إذ حيدد التخصيص العام لألراضي على اجموع و 

حيدد توسع املباين السكنية ومتركز املصاحل والنشاطات وطبيعة وموقع ، كما القطاعتراب بلدية أو اجموعة من البلديات حسب 

 .ناطق التدخل يف األنسجة احلضرية واملناطق الواجب محايتهافضال عن حتديده مل .التجهيزات الكربى واهلياكل األساسية

 : طاعات حمددة كما يلييقسم املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري املنطقة اليت يتعلق هبا إىل قو     

ت اليت تشغلها بنايات اجتمعة ومساحات ئاتشمل كل األراضي حىت وإن كانت غري اجهزة جبميع التهيو  :القطاعات المعمرة  *

كاملساحات اخلضراء واحلدائق والغابات احلضرية املوجهة إىل   ،ومستحوذات التجهيزات والنشاطات ولو غري مبنية ،فاصلة ما بينها

 .ه البنايات اجملتمعةخدمة هذ

حسب ،سنوات01 آفاق املخصصة للتعمري على األمدين القصري واملتوسط يف راضياأل وهي :القطاعات المبرمجة للتعمير  *

  .جدول من األولويات املنصوص عليها يف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري

سنة حسب اآلجال 01 على املدى البعيد يف آفاق تشمل األراضي املخصصة للتعمريو  :قطاعات التعمير المستقبلية  *

 .املنصوص عليها يف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري

هي القطاعات اليت ميكن أن تكون حقوق البناء منصوصا عليها وحمددة بدقة و بنسب و  :القطاعات غير قابلة للتعمير  *

 . قتصاد العام ملناطق هذه القطاعاتم مع االءتتال

 التوجيهي توجهات املخطط إطار يف بالتفصيل، "حيدد بلدية، تراب من جزءا يغطي(:  (POSاألراضي غلش مخطط -2

 .(7)والبناء" األرض استخدام والتعمري، حقوق للتهيئة

 يف وتنفذ ومنسق، مسار تشاوري وفق وتصمم تعد وهي املستدامة، وتنميته اإلقليم هذه األدوات تندرج يف إطار سياسة هتيئة   

 اجلواري، واهلدف منها: والتسيري والالمركزية، الالمتركز إطار

 .آفاق التطور والتنمية ملقر البلديةضبط توقعات التعمري وقواعده، و  -

 ترشيد استعمال املساحات واحملافظة على النشاطات الفالحية ومحاية املساحات احلساسة واملواقع. -

 دية وذات املنفعة العامة، والبنايات املوجهة لالحتياجات احلالية واملستقبلة.تعيني األراضي املخصصة للنشاطات االقتصا -

 .(8)شروط التهيئة والبناء للوقاية من األخطار الطبيعية والتكنولوجية -

 التأسيس مت األدوات، هذه مبستوى ومردود االرتقاء يف والتنسيق، وألمهيته واملشاورة املشاركة مبدأ على الدولة، من وحرصا   

 :صعيدين على وذلك ناجعة ومنظمة، الفاعلني، بصورة لكل املكثفة واملشاركة الواسع للتشاور آلليات واعدة،

 ومصاحل العمومية استشارة اإلدارة وهي وجوبا، اليت تستشار والتعمري، التهيئة يف املتدخلة الفاعلة القطاعات وخيص األول: -

 مستوى الوالية. على الدولة
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هذه  وإعداد صياغة يف املعيشي، باملشاركة مبحيطه املتعلقة تسيري الربامج يف املدين، واجملتمع املواطن مبشاركة ويتعلق ،الثاني -

 :بطريقتني األدوات

 والتعمري التهيئة إعداد خمططات إجراءات تقتضي حيث ومشاركة اجلمهور، مشاورة أشكال من شكل وهو العمومي: التحقيق -

 التوجيهي للمخطط بالنسبة يوما 45 للتحقيق العمومي، خالل املشروع بعرض البلدي الشعيب اجمللس رئيس أن يقوم على

 املشروعان أن يعدل على ومالحظاهتم رأيهم إبداء من السكان لتمكني شغل األراضي، يوما ملخطط 06و والتعمري، للتهيئة

 التحقيق. نتائج االعتبار لألخذ بعني االقتضاء، عند

 على احلصول من لتمكني املواطنني والتعمري، التهيئة واسع ألدوات بإشهار القانون البلديات يلزم حيث واإلشهار: اإلعالم -

 وتوضع إشهار، ألوسع والتعمري التهيئة بأن ختضع أدوات للشفافية، ضمانا وآفاقها، وتطورها مدينتهم، وضعية املعلومات حول

 اإلطار، هذا يف عليها املشروعة املنصوص القانونية الطرق مراعاة مع عليهم حيتج هبا الذي من اجلمهور املستعملني متناول يف

 والتعمري، وعلى أن ينشر التهيئة أدوات تسطره الذي االستعمال لنوعية طبقا ويهيء ملكيته يستعمل أن كل مالك على ويتعني

اخلاصة  للمنشورات عادة األمكنة املخصصة يف ،باستمرار األراضي شغل وخمطط والتعمري للتهيئة التوجيهي املخطط مشروع

 عني يف يطلع أن معنوي، أو طبيعي شخص ألي باحرتام حمتوامها. كما حيق وضعتها اليت السلطة تلتزم أن وعلى باملواطنني،

 اجللساتحضور  إمكانية إتاحة إىل نفقته. إضافة على نسخة منها يأخذ وأن والقرارات، اجمللس على حماضر مداوالت املكان،

 ذلك. يف الراغبني البلدي للمواطنني الشعيب للمجلس العلنية

 مرحلة تأيت والتعمري، يف التهيئة واملتدخلني الفاعلني املكثفة لكل واملشاركة الواسع بالتشاور املتميزة املراحل هذه كل وبعد   

 أدوات تناسق ضمان على مسعى الدولة يف املصادقة،قرار  لصناعة املتدرج املسار هذا األدوات، ويندرج هذه على املصادقة

 االقتصادية اليت والتنمية العمرانية التهيئة اسرتاتيجية مع منسجمة لتكون العمرانية ومراقبتها التهيئة وتصاميم والتعمري التهيئة

 .(9)السلطات العمومية  حتددها

 التطبيق: في وقصور محكمة منظومة العمران، في والتحكم المراقبة ثالثا: آليات    
 احلضري، التدهور معاجلة حاالت ويف العمران، تنظيم ومراقبة ميدان يف للبلديات، العمومية القوة صالحيات القانون أسند   

 التزام من البلديات التحقق على صارم وردعي، حيث يتوجب قانوين لتدقيق والتهيئة، التعمري عمليات كل من إخضاع بتمكينها

 وكذا والتنظيمات، يف القوانني احملددة للشروط البناء عمليات ملطابقة دائمة مع مراقبة وقواعد استعماهلا، األراضي ختصيص

 الزراعية واملساحات األراضي ومراعاة والطبيعية األثرية املواقع ومحاية والطابع اجلمايل، واملعماري، الرتاث العمراين على احلفاظ

كل  حيِّز وضوابط تطبيق معايري ومواصفات يضمن مبا العمران، يف اجال والتعليمات املقاييس احرتام على اخلضراء، والسهر

 .التهيئة والتعمري خمططات أهداف مع العمران استخدام،ومطابقة
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 رئيس يد يف واهلدم، والتقسيم واملطابقة والتجزئة، املرتبطة بالبناء الرخص كل منح سلطة القانون حصر ذلك، على وتأسيسا    

 مع الوايل، لسلطة تعود واليت أو الوالية، الدولة تكون لصاحل اليت البناء بعمليات املتعلقة تلك باستثناء الشعيب البلدي، اجمللس

 للمشروع. الكلي اإلجناز حىت عمليات البناء، ومتابعة مراقبة إىل السلطة هذه توسيع

 من البناء، لرخصة البناء اخلاضعة مشاريع وضع إعداد يتم املواصفات، يتوجب أن احرتام وضمان اهلش العمران على وللقضاء   

 والوثائق التصاميم العقاري املشروع وأن حيتوي تسيري املشروع، عقد إطار يف معتمدين مدين ومهندس معماري طرف مهندس

 اخلصوصيات احمللية تربز اليت املختارة البناء واأللوان مواد وكذا واجهاته، ونوع وحجمه تنظيمه مبوقع املشروع وتكوينه تعرِّف اليت

 .(10)للمجتمع اجلزائري واحلضارية

 مثانية أجل يف البناء هبدم املختص قرارا الشعيب اجمللس اجلزائية، ُيصدر رئيس للمتابعات ومراعاة رخصة، بدون البناء حال ويف   

املخالفة الذي يكلف العون املكلف قانونا بتحريره وإرساله إىل رئيس اجمللس الشعيب  إثبات حمضر استالم تاريخ من أيام ابتداء

 حال يف تعليقه وال ميكن قرار اهلدم مباشرة، وينفذ ( ساعة.27البلدي والوايل املختصني يف أجل ال يتعدى اثنني وسبعني )

 .(11)املختصة القضائية اجلهة أمام من املعين املعارضة

 أشغال وتنفذ يوما، ثالثني ال يتعدى يف أجل قرار اهلدم، الوايل املعين، ُيصدر البلدي الشعيب اجمللس رئيس قصور حال ويف    

اهلدم.   تكاليف املخالف الوايل، ويتحمل قبل من بالوسائل املسخرة وجودها، تنفذ عدم حال ويف مصاحل البلدية، قبل من اهلدم

تسلَّم مطابقة، بشهادة البناء، رخصة مطابقتها مع بإثبات متام األشغال،إ عند البناء، صاحب القانون، كما يُلزم  حسب ُُ

اجلهة  على األمر لرخصة "يعرض البناء مطابقة عدم من التأكد حال ويف الوايل، أو البلدي اجمللس الشعيب رئيس قبل من احلالة،

 أجل حُتدده.  يف كليا، أو جزئيا هدمه البناء أو مبطابقة إما القيام اليت تُقرر املختصة، القضائية

وإذا مل ميتثل املخالف للحكم الصادر عن العدالة يف اآلجال احملددة، يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو الوايل، تلقائيا، بتنفيذ  

 .(12)األشغال املقررة على نفقة املخالف

 تشكلت مجعية لكل التعمري، حيث "ميكن ميدان يف واملساءلةاملراقبة  حق املدين، للمجتمع القانون منح إجيايب، تطور ويف   

 هبا املعرتف باحلقوق تطالب أن ومحاية احمليط، إطار احلياة هتيئة أجل من العمل األساسي، قانوهنا مبوجب قانونية تنوي بصفة

 .(13)والتعمري"التهيئة  اجال يف به املعمول الساري األحكام للتشريع يتعلق مبخالفات فيما املدين، للطرف

واضح مّا تقدم الصالحيات الواسعة املخولة للجماعات احمللية يف إدارة العمران احلضري، مبا يضمن نظريا، مساوئ التوسع     

 احلضري غري املنضبط، وحيقق الصحة واألمن والرفاه لساكنة املدن، وما يرتبط به من محاية للبيئة والصحة. ومع كل هذا يقوم

 ،م مع احتياجاهتم وحياهتمءرغبتهم يف تكييف مساكنهم لتتال ، نتيجةبإدخال تغيريات خمتلفة على الواجهات أغلب السكان

، وميكن رد ذلك ألسباب خمتلفة كنقص أو انعدام الوعي اإلجتماعي بثقافة واملرتبطة أساسا بعاداهتم وتقاليدهم ومنط معيشتهم
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وعدم استعماهلا حلقها القانوين يف املراقبة واملساءلة يف ميدان التعمري، هذا فضال عن احمليط، والغياب الكلي ملنظمات اجملتمع املدين 

 عدم استجابة خمططات التهيئة للحاجات االجتماعية وتكيفها مع النمو السكاين... 

 يتزايد حيث حمدودا، يزال ال التطبيق امليداين فإن وضعها القانون، اليت القيود الردعية املوجودة وصرامة من الرتسانة وبالرغم     

 السكن وزارة معطيات تؤكد تدخل، حيث أي دون املخالفة للقانون، املباين عدد البلدية، السلطات من وعلى مرأى يوميا،

 أحصتها املصاحل اليت للتشريعات، املخالفة املباين عدد من فقط %06 أن 7662سنة  من األخري للسداسي بالنسبة والتعمري،

 اليت أعمال الشغب، من اخلوف هاجس على األمر، هلذا تتصرف بالنسبة احمللية، اجلماعات أن هدمها، والواقعمت  املختصة،

 اإلخالء بعد املأوى، توفري أو لعجزها عن انتخابية، مصاحل حتقيق على بالعمل أو العملية، هذه األحوال، يف أغلب تطبع

 .املباين هذه ألصحاب القسري

 السياسات الواقع فشل تعكس يف كبريين، وقصور بإكراه اجلزائر، املتميز يف للعمران احلضري املرتدي الوضع إن حالة     

 االستقالل. منذ املتبعة العمرانية

 :وما يرتبط به من إشكاليات تهيئة اإلقليمرابعا:       

إىل دق ناقوس اخلطر،  تدفع أهل الشأنالسلوك احلضرية الراهنة وطبائع التعمري الفوضوي، أحيانا، قد بدأت  إن دالالت     

يوجهها مشروع عمراين وطين، يتالءم مع  أن يصنع مدينة منداجة ومتميزة، حول ضرورة جتاوز إشكالية اإلسكان، الذي ال ميكنه

العمرانية ماسة إىل تنويع الواجهة  فثمة حاجة ،البيئة والقدرات االقتصادية واملرجعيات اجلمالية اخلاصة بكل فضاء مقتضيات

تتطلبها  لتكامل بني املشروع العمراين الوطين، ووحدات مشاريع العمران احمللي، اليتاوالتعمريية بالبحث األصيل يف فرضية التناغم و 

 .الظروف البيئية و تقتضيها تنوعات أقاليمنا

املدن العمالقة دون حتديد  رمتاء يف أحالمو اال واقع احلياة العمرانية واخاصة التوترات داخل الفضاء احلضري القفز على ولعلّ    

 يؤدي إىل مضاعفاتقد احلضري الذي يبقى قوامه التنمية االجتماعية احلضرية،  مسبق ألدوات اإلجناز والتوضيح الدقيق للمشروع

عي والرفاهية تعلق باألمن االجتمايفيما  أو تعمريية يصعب التحكم يف تعقيداهتا وخماطرها سواء على التوازنات داخل املدن،

 .احلياتية احلضرية

توسعات ال جديدة، يدخل يف حركية النمو اليت تعرفه بالدنا على خمتلف الصعد و يندرج ضمن منط إن إنشاء مدنلذلك ف    

وطبيعة احلاجات املتنوعة و املتزايدة  ،سيحتضنها من حيث نوع النشاطات اليت ،العمرانية احلديثة اليت تراعي خصوصية املكان

فهي من حيث كوهنا ، حتقيقها وطيدة بني النفس التعمريي ومنوذج املدينة اليت تسعى اجموعة الفاعلني إىل فثمة عالقة، نالسكل

فإن متكنت البالد من حتقيق إجنازات عمرانية  ،املخطط العمراين وليس العكس هي اليت تضبط ،هوية مرتبطة مبواصفات إقليم حمدد
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حيث تناسقها مع طبيعة  مناطق البالد فقد غاب يف كثري من األحيان ربطها اخصوصية املكان منتوزعت على خمتلف  هائلة

و يشهد على أحقاب خلت مبميزاهتا احلضارية اليت طبعت هوية  العمران األصلي الذي ميتد يف أعماق التاريخ يروي حياة من سبق

 . ن إبداعات اإلنسان يف الصناعة العمرانية والتعمرييةمجالية تأخذ يف احلسبان ما استجد م حاتامع إضافة مس ،املكان

أو من حيث التكفل بعالقتها  ،كفضاء حيوي ومعقد سواء فيما تعلق بتسيريها ،إن املدينة حتتاج اليوم إىل عناية أكثر    

 .املستقبل للساكنة وختطيط اقتصاديات كالتوزيع الدميوغرايف  ،وما يرتبط به من إشكاليات فرعية اإلسرتاتيجية بإشكالية هتيئة اإلقليم

 تأهيل املدن من جديد، وفق خارطة، تتوازن فيهابعناية واجب الهذه احليثيات تطرح على التجربة العمرانية والتعمريية يف اجلزائر     

املدن كلها تقريبا،  رن أحزمة األحياء التلقائية اليت صارت حتاصومن األمثلة فإ .بني كل الفاعلني التعايشتجانس ي املصاحل و

تعتمد على الدراية العلمية واملعرفة امليدانية والطرق احلديثة  والتمدد األفقي والفضائي، جيب أن ختضع كلها للمعاجلات اليت

يضفي مسحة من  ،حزين ليس لنا من خيار إال جتاوز بناء أحياء مراقد يصطف بعضها إىل جانب بعض يف ديكور. و واملتخصصة

القائمني على إدارهتا وتسيريها يف خلق فضاءات ألنشطة قادرة  و يعقد األمر أمام ،املكان مبا يعكر صفو ساكنيهاالكآبة على 

تقاليد متوارثة  ال تربطها يف الغالب ؛جتماعي مبا توفره من كثافة سكانيةعلى األمن اإل اقد تشكل خطر  على بعث احلياة فيها بل

ومتنعهم من التصرفات املشينة واإلخالل ، مبا يسمح من فرض قيم مجاعية تضبط سلوكات األفراد ؛من عيش سابق مشرتك

 .باآلداب العامة

العمرانية اليت صارت تطبع املشروع العمراين وظروف احلياة  بغض النظر عن التوترات احلضرية الظاهرة للعيان وعن االحنرافاتو      

 ؟ زالت يف متناول إرادتنا التسيريية مدننا مانت يثري تساؤل حول ما إذا كااحلضرية، 

املختلفة انطالقا من عمران  إىل التأمل يف اإلشكاليات اليت تفرزها وتطرحها املقتضيات امللحة حنو مدننا فإن هذا يدفعنا ؛وعليه    

 ن خالل عالقتها بذاكرة حواضرنا الباقيةعلينا التمعن يف هوية مدننا احلالية م مدنيتنا الزاخر واملتنوع واألصيل، الشيء الذي حيتم

 .املتناسقة املتكاملة املستدامة الستعادة وظائفها لبلوغ التنمية ،والعمل باملقاربات الشاملة لإلقليم احلضري بل لإلقليم ككل

 :التوسع العمراني و قضايا صناعة المدنخامسا:      

فبقدر ما يقتضي األمر منا جتديدا وإبداعا، بقدر ما  املكان والزمان وقاطرة التعمري،املدينة روح تطور العمران املتظافر مع متثل      

حسب تعريف شامل هي شكل من . واملدينة صيانة ومحاية ذاكرة حواضرنا تنقيبا وترميما وإشهارا يقتضي و بإحلاح السهر على

لتجمعي يرتتب عن احلجم املعترب والكثيف لسكان املدينة، التجمعات البشرية بالغ الكافة والتنظيم والتعقيد، وتعقيد هذا الشكل ا

وتعدد وتنوع حاجاهتم ووظائفهم وأغراض جتمعهم، وهو ما يعرف حديثا بالتخصص، وهذا هو الفاصل األساس بني جتمع 

 .(14)الضرورة الذي تسيطر عليه البساطة)القرية(،والتجمع احلضري الذي يتصف بالتعقيد)املدينة(
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قدمية قدم التاريخ، وعريقة عراقة احلضارة، وفضاء لإلبداع اإلنساين، وهي املوقع األساسي إلنشاء الثروة وتراكمها، واملدينة      

والفضاء املفّضل لتنظيم وهيكلة اإلقليم واجملتمع، وهي يف األخري مركز كل السلطات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية 

مليون نسمة من احلضر، وهناية  011مبليار ومخسمائة مليون نسمة، منهم  0011نة والتكنولوجية. وقد قدر سكان املعمورة س

( ماليري يف املدن، أي ارتفع عدد السكان 10( ماليري نسمة، منهم ثالثة )10) قدر عدد سكان املعمورة بستة 0111سنة 

مستمر لسكان املدن، الذي يقدر مبعدل أربع مرات، بينما ارتفع عدد سكان احلضر مخس عشرة مرة، ويشري هذا إىل تزايد 

 (la population urbaine) ( مليون لكل عشر سنوات. وتفيد التوقعات املرتقبة أن نسبة سكان احلضر011مخسمائة )

، فمن خالل عقود زمنية قليلة انقلبت املعادلة كليا، واجلزائر ليست مبعزل عن هذه الظاهرة 0101خال سنة  %50ستبلغ  

منهم يف  %00مليون نسمة، تعيش نسبة  00ب 0000املختلفة، سلبا أو إجيابا، حيث قدر عدد سكان اجلزائر سنة وتأثرياهتا 

منهم  %01مليون نسمة، نسبة  00إىل  0095جتمعا سكانيا حضريا، وارتفع التعداد السكاين سنة  00املدينة ضمن حوايل 

مليون نسمة من  00، أي 0100سنة  %91و 0101سنة  %51يف املدن. وتوقع أن تقارب نسبة السكان احلضر حوايل 

 يف املدن. 0100مليون نسمة متوقعة سنة  20

وهو ما دعى إىل اعتماد إصالحات تعىن بالقوانني املتعلقة بتسيري شؤون املدينة وتدبريها، تستهدف املناحي املختلفة هلا.      

 التدفقات البشرية ؟ وماذا أعّدت ملواجهة هذا الواقع وحتدياته ؟        والسؤال الذي يتبادر للذهن هل استعدت مدننا استقبال هذه

عن أحجامها  مدننا وبغض النظر، فمسألة التوسع العمراين وقضايا صناعة املدن جيب أن ختضع ملتطلبات مدنيتها كما هي إن    

صاد حضري تؤهله مدينة فاعلة وهياكل راقية عرب اقت و مواقع توزعها مطالبة بكسب رهان صناعة القوة احلضرية اليت متر حتما

للتدفقات املختلفة  هذا املنحى وحده جيعل مدننا حتقق روافد متنوعة. ة اليت تزخر هبا املدناءتسريها الطاقات البشرية اهلائلة والكف

العدل و فاهم يف صناعة تآلف إنساين تطبعه قيم الت والكفيلة بضمان مناء حضري مستدام، يصب من حيث نتائجه وآثاره

 .قيمه أيضا، إىل صيانة البيئة واحلفاظ على سالمتها والتضامن والرقي املشرتك ومتتد

الكمية يف البناء واهلياكل  النوعية اليت تفرض نفسها حتيل إىل خيارات جديدة غايتها جتاوز دوامة املطالب هذه التحديات     

تسمح للكفاءات الوطنية من اختبار  ،اجلمالية والوظيفية نوعية عالية القيمة بغية الوصول إىل حتقيق ما ميكن حتقيقه من إجنازات

تالقت وبإحكام اهلندسة املعمارية  يف مدن منداجة حتركها أقطاب االمتياز وتشحنها أحالم االبتكار ونشوة اإلبداع فإن قدراهتا

التوازنات املعيشية  معها اهلندسة االجتماعية املنظمة والطابعة لكلو بأقطاهبا املكانية والبشرية  العمرانية واهلندسة املعرفية اخلالقة مثلة

  .، مدن الدميومة احلضارية واالستدامة التنمويةستقبلةسواء احلالية منها أو امل فإهنا ستطبع املدينة اجلزائرية مبواصفات املدن الرائدة
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 استدراكه، ويتأكد على وقد بدأت تعمل بالواقع العمراين الراهن، دنية ينبغي أن تكون واعيةومؤسساهتا امل الدولة فإن الواقع     

 مرة منذ ألول وذلك للمدينة، جديدة لسياسة يف التأسيس ويتلخص حاليا، به العمل جيري مسبوق غري جهد خالل من ذلك

 الفاعلني كل بني والتشاور أسس التنسيق على والقائمةاحلديثة  املبادئ العاملية من وأسسها مبادئها استوحت االستقالل،

 وترقية الثقافة، اإلعالم، يف واحلق بالتسيري اجلواري، وعمال والالمتركز، الالمركزية مبادئ ضمن وخواص واجتمع مدين، عموميني

 .للحكم الراشد والتمكني واملستدامة، البشرية التنمية منظور يف واإلنصاف االجتماعي، واحملافظة

سياق استكمال  يف، بصدور أول قانون جزائري للمدينة، جاء 6002ويف تطور إجيايب، تّوج مسعى اإلصالحات يف عام      

، حّدد بدقة سياسة املدينة ومحاية الفضاءات احلساسة وتثمينها وترقيتها املنظومة التشريعية املتعلقة بتهيئة اإلقليم والتنمية املستدامة

، وأهدافها وأدواهتا، يف إطار التشاور والشراكة مع اجلماعات احمللية واملتعاملني االقتصاديني واالجتماعيني، ومبسامهة اجملتمع املدين

دولة قد أدركت أن وذلك بإدراج هذه السياسة يف سياق املبادئ العاملية احلديثة للحكم الراشد والتنمية املستدامة. وبذلك تكون ال

التهيئة العمرانية هي قبل كل شيء إرادة سياسية واختيار اسرتاتيجي يهدف إىل ترشيد النمو احلضري، والنهوض باالقتصاد 

احلضري، ويسعى إىل اإلرتقاء باحمليط املعاش، وتلبية انشغاالت املواطن، ويعمل للمصلحة العامة ولتحقيق اإلنصاف اإلجتماعي 
(15.) 

 املدينة اجلزائرية اليوم من عدة اختالالت ويف خمتلف اجملاالت العمرانية هتعاني ما  هذا القانون نتيجةاستصدار  جاء      

اختالل يف الكثافات السكانية من  حيث أن عدم تكافؤ الفرص يف املدن اجلزائرية أدى إىل ،االقتصادية وغريها ،االجتماعية

نتيجة  ،إىل خلق فوضى يف املدن اجلزائرية وانتشار العمران الفوضوي وهذا ما أدى ،وزاد من هجرة السكان ،الشمال إىل جنوب

 متاشيها مع تطور املدينة و ضوابطها إال أن هذه القوانني مل تعد فاعلة لعدمبوجود قوانني تتعلق من رغم بالو ، احلاجة إىل العقار

  .املدينة اجلزائرية

عمراين، يقوم مشروع قانون كإحدى الوسائل لفهم الظاهرة العمرانية وحماولة ضبط حتوالهتا، ومن مث رسم حدود ويقوم هذا ال     

ويكرس مبدأ التشاور والتكامل يف ، تتمثل يف وضع إطار تشريعي منسجم يضمن ترقية املدينة واالعتبارات على عدد من املبادئ

وجتسيد مهام  إجناحها وترقية االقتصاد احلضري والتنمية املستدامة، واإلسهام يف إعداد االسرتاتيجيات املتعلقة بسياسة املدينة

وتعزيز حضور  ،والعمل والتضامن كافة النشاطات املتعلقة بسياسة املدينة مع الرتكيز على اخلدمة العمومية والشفافية املراقبة ومتابعة

التقليل من فضال عن ري املدينة وحتديد صالحيات الفاعلني ودورهم، لتسي وحتديد إطار مؤسسايت وتنظيمي ،الدولة وتطبيق القانون

مبادئ التعاقد والشراكة  ومراقبة توسع املدن واعتماد قواعد التسيري والتدخل واالستشارة تقوم على ،احلضرية االختالل يف املناطق

 .ختطيط سياسة املدينة ومتابعة تنفيذها مصدر للمدينة يتوىل وإنشاء ،وتنويع مصادر التمويل للتنمية املستدامة للمدينة
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سرتاتيجية يف ختطيط املدن، ويأيت حبلول للمشاكل إلا هل سيكون هذا القانون مبثابة القفزة النوعية يف السياساتف     

 ؟ املستقبلية مستدامة للتحديات ه احللول مؤقتة أم ستكون حلوالذاملدينة اجلزائرية ؟ وهل ستكون ه ختالالت اليت تعاين منهاإلاو 

كافة النشاطات املتعلقة  وجتسيد مهام املراقبة ومتابعة إجناح وترقية االقتصاد احلضري والتنمية املستدامة، يف هإسهاممدى ما و 

 ؟  احلضرية ومراقبة توسع املدن ختالالت يف املناطقاإلحجم   التقليل من و بسياسة املدينة 

جلزائر لفهم الظاهرة العمرانية يف حتوالهتا املختلفة، مؤكدين أن السياسة العمرانية ما هي أسئلة عدة تثريها سياسة العمران يف ا    

إال نتيجة للقراءة الصحيحة أو اخلاطئة هلا، فإما أن تساير التغريات اليت تشهدها املدينة، فتجعلها مشروعا عمرانيا متوازنا يكون 

را للمنافسة يف جلب اإلستثمارات والتسابق من أجل اكتساح األسواق البعد الثقايف واحلضاري حاضرا فيه دائما، ميثل مصد

اخلارجية، والتنافس من أجل استقطاب مراكز القرار اإلقتصادي واإلجتماعي والثقايف، وكذا احتضان مراكز األعمال واالتصال، 

دينة كمجال جغرايف فحسب، جيعل املدينة آلة وخمتلف التظاهرات االقتصادية والثقافية، وإما اللجوء للحلول الظرفية اليت تتناول امل

 ضخمة معقدة البناء يصعب التحكم فيها مع مرور الوقت. 

 الخاتمة:      

حاولنا يف هذه الدراسة عرض إلشكال من إشكاليات العمران بقراءة جلانب من جوانب الظاهرة العمرانية، حاولنا خالهلا       

اهليئات الالمركزية  ولذا فإنا نقرتح انفتاح وضع اإلطار املرجعي الكفيل مبعاجلة مشاكل الظاهرة احلضرية، وآثارها الراهنة واملستقبلة.

احلديثة كاإلنرتنت،  اإلعالمية بالوسائط املعلومات بنشر مواطنني، مجعيات، جامعات ومراكز حبث، وذلك دين،امل اجملتمع على

  .الربامج واألهداف يف صياغة وإشراكه لتحسيسه املواطن، مع عامة وتفاعلية عالقات اإللكرتونية، واالضطالع بأنشطة واملواقع

تأسيس آليات واعدة للتشاور واملشاركة املكثفة لكل الفاعلني يف تطبيق قوانني البيئة والتهيئة العمرانية بصورة فضال عن ضرورة     

مبشاركة املواطن واجملتمع و ناجعة ومنظمة، وذلك على صعيد القطاعات الفاعلة املتدخلة يف التهيئة العمرانية اليت تستشار وجوبا، 

ويهدف كل ذلك لتشخيص  ة مبحيطه املعيشي، باملشاركة يف صياغة وإعداد أدوات التهيئة العمرانية،املدين يف تسيري الربامج املتعلق

 التحديات اليت يعانيها العمران باجلزائر، وإجياد حلول للتدهور واهلشاشة اليت تعرفها املدن.  

 وتطويرها، حتسينها تهيئة والتعمري،  هبدفال يف احلالية العمرانية للتشريعات شامل، وتقييم ومن ذلك كان البد من مراجعة    

 النمو ضغوطات بسبب املستجدة، لتستوعب التطورات امليدانية وتكييفها يف املمارسة، برزت اليت والنقائص بسد الثغرات

 .احلضري املتسارع
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سيما املواد من  املشار إليه أعاله 62-20املعدل واملتمم للقانون  6000أوت  00يف املؤرخ  00-01القانون رقم .  0220ماي  61لصادرة بتاريخ ا

ات املخالف اليت حددت اجموعةمنه  10 وخاصة املادة 0220ماي  01املؤرخ يف  07 -20التشريعي رقم  املرسومو  . 1مكرر  72مكرر إىل املادة  72

 .العمرانية املرتكبة

ن هلذه اهلجرة ( وخيتلف التأثري اإلجيايب أو السليب للهجرة من الريف إىل املدينة حبسب الفارق والتباين االقتصادي واالجتماعي للدول، فبقدر ما يكو 1)

ف وهروب يالدول املتخلفة أو النامية ناجتة عن إفقار الر يف الدول املصنعة واملتقدمة ناجتا عن انتعاش سوق املدينة وقدرهتا االستقطابية، فإهنا تكون يف 

لبطالة.. فظاهرة سكانه، والتباين بني وترية منو سوق املدينة وبني وترية توافد السكان إليها ينعكس سلبا بنمو األحياء املهمشة )البيوت القصديرية(، ا

الناجم الداخلي اخلام لدول العام. ففي الوقت الذي يتضاعف فيه معدل تزايد تزايد سكان احلضر هي ظاهرة مشرتكة عامليا، لكن يف املقابل خيتلف 

 جم.السكان مرتني على مستوى البلدان املصنعة يتضاعف معه الناتج الداخلي اخلام ثالث مرات، ويف دولة مثل اجلزائر ليس هناك تزايد هبذا احل
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 .02، 00، ص 0101، منشورات ألفا، اجلزائر 0 ي، طد. بن يوسف إبراهيم، إشكالية العمران واملشروع اإلسالم (2)

 . 20، 22د. بن يوسف إبراهيم، املرجع السابق، ص ( 0)

 املتعلق بالتهيئة والتعمري. 10/00/0001املؤرخ يف  01/00املادة األوىل من قانون  (0)
 املتعلق بالتهيئة والتعمري. 00/ 01من قانون  00، 00املادة  (5)
 .00/ 01املعدل واملتتم لقانون  12/10لقانون رقم من ا 00املادة  (9)
 خمرب ، اجلة8992جانفي 09 -90 احمللية اجلماعات تسيري حول ملتقىلعروق حممد اهلادي، التهيئة والتعمري يف صالحيات اجلماعات احمللية، (0)

  .06صمنتوري، قسنطينة،  جامعةواجملتمع،  االقتصاد الكبري املغرب خمربالعمرانية،  التهيئة
  املتعلق بالتهيئة والتعمري.   12/10من القانون رقم  00املادة  (1)
 من نفس القانون.   4مكرر 27املادة  (00)
 من نفس القانون. 0مكرر 50املادة  (00)
 .00/ 01من القانون  52املادة ( 00)
زا مهما يف النظرية اخللدونية للعمران، حيث ورد( 02)  ُ تصنيفه للعمران إىل عمران بدوي وعمران حضري، واألول إمنا هو  وقد شكل هذا املوضوع حيِّ

ة حسب متطلبات أصل للثاين، وإذ يتسم األول بالبساطة، فالثاين يتسم بالتعقيد، واإلرتقاء من األول إىل الثاين إمنا ترافقه ترقية اقتصادية واجتماعي

يف نظرية الفارايب، حيث يستعمل مفهوم اإلجتماع الناقص، واجلماعات الكاملة. الفارايب، ابن خلدون، كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب، وأيضا  معينة.

 .  02، ص 0002السياسة واملدينة، حتقيق د. فوزي م جنار، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، 

 منتوري، جامعة العمرانية، التهيئة خمرب اجلة الراشد، احلكم ورهانات السلطة هندسة اجلزائرية، احلواضر وهتيئة تسيري حممد لعروق، لعروق (00)

 .00، ص 7669، سنة 9العدد  قسنطينة،
 

                                                             

 الهوامش: 
 فالتاريخ مثال يلعب دورا هاما ليس هبدف تقليد املاضي، لكن الستنطاق التاريخ وإدراك العمران يف حتوالته عرب الزمان واملكان. ( 1)

 071-077-072-071له رقم  يةذاملتعلق بالتهيئة والتعمري وكذلك املراسيم التنفي 0220-06-00املؤرخ يف  62- 90القانون رقم( ومن ذلك: 0)

سيما املواد من  املشار إليه أعاله 62-20املعدل واملتمم للقانون  6000أوت  00يف املؤرخ  00-01القانون رقم .  0220ماي  61لصادرة بتاريخ ا

املخالفات  اليت حددت اجموعةمنه  10 وخاصة املادة 0220ماي  01املؤرخ يف  07 -20التشريعي رقم  املرسومو  . 1مكرر  72مكرر إىل املادة  72

 .العمرانية املرتكبة

ن هلذه اهلجرة ( وخيتلف التأثري اإلجيايب أو السليب للهجرة من الريف إىل املدينة حبسب الفارق والتباين االقتصادي واالجتماعي للدول، فبقدر ما يكو 3)

ف وهروب ين يف الدول املتخلفة أو النامية ناجتة عن إفقار الر يف الدول املصنعة واملتقدمة ناجتا عن انتعاش سوق املدينة وقدرهتا االستقطابية، فإهنا تكو 

لبطالة.. فظاهرة سكانه، والتباين بني وترية منو سوق املدينة وبني وترية توافد السكان إليها ينعكس سلبا بنمو األحياء املهمشة )البيوت القصديرية(، ا

تلف الناجم الداخلي اخلام لدول العام. ففي الوقت الذي يتضاعف فيه معدل تزايد تزايد سكان احلضر هي ظاهرة مشرتكة عامليا، لكن يف املقابل خي

 جم.السكان مرتني على مستوى البلدان املصنعة يتضاعف معه الناتج الداخلي اخلام ثالث مرات، ويف دولة مثل اجلزائر ليس هناك تزايد هبذا احل

 .02، 00، ص 0101، منشورات ألفا، اجلزائر 0 سالمي، طد. بن يوسف إبراهيم، إشكالية العمران واملشروع اإل (2)

 . 20، 22د. بن يوسف إبراهيم، املرجع السابق، ص ( 0)
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 املتعلق بالتهيئة والتعمري. 10/00/0001املؤرخ يف  01/00املادة األوىل من قانون  (0)
 املتعلق بالتهيئة والتعمري. 00/ 01من قانون  00، 00املادة  (5)
 .00/ 01املعدل واملتتم لقانون  12/10من القانون رقم  00املادة  (9)
 خمرب ، اجلة8992جانفي 09 -90 احمللية اجلماعات تسيري حول ملتقىلعروق حممد اهلادي، التهيئة والتعمري يف صالحيات اجلماعات احمللية، (0)

  .06منتوري، قسنطينة، ص جامعةواجملتمع،  االقتصاد الكبري املغرب خمربالعمرانية،  التهيئة
  املتعلق بالتهيئة والتعمري.   12/10من القانون رقم  00املادة  (10)
 من نفس القانون.   4مكرر 27املادة  (00)
 من نفس القانون. 0مكرر 50املادة  (00)
 .00/ 01من القانون  52املادة ( 00)
زا مهما يف النظرية اخللدونية( 02)  ُ للعمران، حيث ورد تصنيفه للعمران إىل عمران بدوي وعمران حضري، واألول إمنا هو  وقد شكل هذا املوضوع حيِّ

ة حسب متطلبات أصل للثاين، وإذ يتسم األول بالبساطة، فالثاين يتسم بالتعقيد، واإلرتقاء من األول إىل الثاين إمنا ترافقه ترقية اقتصادية واجتماعي

دأ واخلرب، وأيضا يف نظرية الفارايب، حيث يستعمل مفهوم اإلجتماع الناقص، واجلماعات الكاملة. الفارايب، ابن خلدون، كتاب العرب وديوان املبت معينة.

 .  02، ص 0002السياسة واملدينة، حتقيق د. فوزي م جنار، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، 

 منتوري، جامعة العمرانية، التهيئة خمرب اجلة الراشد، احلكم ورهانات السلطة هندسة اجلزائرية، احلواضر وهتيئة تسيري حممد لعروق، لعروق (00)

 .00، ص 7669، سنة 9العدد  قسنطينة،
 


