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 المقدمة  
عرفت الجزائر عبر مسارىا السوسيو تاريخي عدة أشكال وأنواع من السياسات  

. فيناك المساكن التقميدية الموروثة عن ذلك في مجموع المساكنالحضرية وتجمى 
 ستعمار الفرنسيالوالمساكن المتروكة عن ا الحقبة العثمانية مثل القصبة وما شابييا،

عرفت عن ظاىرة النزوح الريفي  الفوضوية الناجمة وقدة و إضافة إلى المساكن العشوائي
 التحوالتجممة من  ي،ة من طرف الدولة أو البناء الذاتالمساكن العصرية المنجز و 

والثقافية من  االجتماعيةالجوانب من جية و  العمرانية الجانب المادي األشكالاليامة في 
نية في الجزائر تكثف ار ة العم. جعمت من سياسة التييئتشوه ىوية المدينة ىجية أخر 

حل التغير الذي يشيدىا المجتمع من جيودىا بغية التكيف مع كل مرحمة من مرا
 .احتياجاتومتطمباتو و لكل  االستجابةمحاولة و 
 فيالمتمثل في األحياء العتيقة،  والمعماري العمراني التراث عمى الحفاظ ىمايسو   

 وال الموروث، عمر في يطيل مما التراث ليا يتعرض التي والتخريب لألضرار التصدي
إال  يكون الذي الو عميو،  الحفاظ عمى والعمل التراث ىذا ألىمية الناس إدراك من بد
دراك فيم خالل من  الحديث العصر ومفاىيم يتالءم بما وتطبيقيا األصالة مضامين وا 

 والتاريخي الحضاري البعد عمى التأكيد في احيوي ادور  التقميدية المدن تمعبليذا 
 إضافة العربية المدينة وتكوين لشكل ثيةار تال الجذور تمثل حيث المدن، لتمك ثيراوالت
 االجتماعية البيئة عمى وانعكاساتو أبعاده بكل نيراالعم النسيج وشكل فكر وضوح إلى

 العامة المبادئ تمخيص ويمكن .بياومتأثرا  امؤثر  المجتمعات ليذه واالقتصادية والثقافية
 غيراالف التدرج لممدينة، نيراالعم النسيج وحدة  :في التقميدية العربية المدينة طيطتخ في
 1.البيئة مع النسجاماو  الطبيعة مااحتر  الخصوصية، وتأمين نيراالعم النسيج في

                                                 
، المغرب، الرباط العربية، لمثقافة القومي المجمس ،والتنوع والوحدة الجمالية العربية، العمارة ،عفيف البينسي . 1

 . 22،ص 2002
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 مدينة في تيجديت حي سةراالد منطقةل السياسة الحضرية عمى التركيز تمفمقد   
 وحركة وارتفاعاتيا المباني استعماالت حيث من مياوتحمي ستياراود القديمة، مستغانم
 ىذه في التخطيط لتوجيو يجياتراتتاس وضع إلى سةراالد سعت ذلك وبعد المرور
 الموجودة الوظائف تنظيم خالل من المنطقة  منيا تعاني التي المشاكل معرفةو  المنطقة

 مناطق ىإل إضافةً  ضراءخ ومناطق لممشاة مخصصة مناطق إيجاد طريق عن فييا
 بطريقة لممنطقة تخطيط إعادة طريق عن ىذا ويأتي سياحية، ومناطق يدوية حرف
 مكوناتو سةراود والتخطيط يتالءم بشكل المستقبل في الفيزيائي تطورىا تضمن

 وضع مالئمة ومدى لمسكان واالقتصادي االجتماعي الوضع سةرالد إضافة المعمارية
  .الحتياجاتيم الحالي البيئة
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمة عامة
 

3 

 

 اإلشكالية 
ام، فيي تعكس في خصائصيا تعتبر المناطق الحضرية األثرية، حدث عمراني ى    

والسوسيولوجية والثقافية  رأس المال الرمزي لساكنييا، وبالتالي فيي ظاىرة  المادية
حضرية مشكمة من ىذه الثنائية في جوانبيا المتكاممة،  قد الزمت حركة النمو  سوسيو

التطور العمراني والتفاعل الثقافي  منذ القديم، عاش فييا الكثيرون وغادرىا االجتماعي و 
آخرون، بقيت ىي النواة التي شكمت وتشكل نمط المدينة العتيقة التي تعد أصل 

 الساكنة في تمثالت قاطنييا وفييا تبمورت عاداتيم وتقاليدىم وكل تراثيم.
 ائر خاصة، ال تخمو من األحياء القديمة لممدن الكبرى في الجز  إن األنماط العمرانية   

التاريخية، وتداخل عمرانيا ومعمارىا ودورىا الثقافي باختالف أحجام مساحتيا ومكانتيا 
عن طريق  بيذه المدن واألحياء األثرية والتراثية، فمقد اىتمت الدول المتقدمة والسياحي

ألثرية، إما عن طريق انتياج سياسات متعددة تتماشى وطبيعة المدينة أو األحياء ا
إزالتيا نيائيا إذا كانت في حالة متقدمة جدا من التدىور، أو ترميميا إذا استدعت 

 يا ضمن الفضاء العمراني الحضري واألنماط المجاليةمورفولوجيتيا ذلك، أو إدماج
 المستحدثة بتكييف الموروث الحضري القديم مع النسيج  العمراني الجديد.  

الذكر ىنا أن المدينة الجزائرية عامة كموروث حضري وعمراني أنتج ومن الجدير ب    
نماذج عمرانية وأنماط مجالية تعكس حقبا تاريخية متداخمة، فالقراءة األولية تشير إلى 

العثماني كالقصبة بالعاصمة  تواجد العديد من األحياء القديمة التي تعود إلى التواجد 
، وتيجديت بمستغانم،  باإلضافة إلى األحياء وىراناليواري بالسويقة بقسنطينة وسيدي و 

التي منتشرة عير كافة المدن الجزائرية، و التي ظيرت خالل فترة اإلستعمار الفرنسي وال
حضري، والتي تعد من بين األنوية األولية المشكمة لممدينة أو النسيج العمراني ال

ذات أشكال وأنماط مختمفة   الالمباالة، فتحولت إثرىا إلى أحياءتعرضت إلى اإلىمال و 
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حوالت التاريخية التي أو حتى تسميتيا، فباإلضافة إلى قدميا والت يصعب تحديد نمطيا
 واالقتصاديفإنيا قد شيدت تغيرات ) تشوىات( عمى الصعيد العمراني  طرأت عمييا
 العمل عمى معالجة ىذه المسألة جديا.  استوجبوالثقافي مما  واالجتماعي

التي الزالت مشكمة من  بعض  ،بوالية مستغانمإحدى المدن  يتتيجدومدينة  
المعروف مركزىا حي السويقة، حي،..( تعبر عن أصالة المدينة و  األحياء القديمة )

تذبذبا في أسموب الحياة ازدحام كبيرين، و وبكثافة سكانية و  بنمط عمراني قديم  ومشوه
ت يشيد عمى تحوالت عمرانية ، وفي نفس الوقلحضرية داخل ىذه المناطق الحضريةا

 ثقافية لمساكنة. -ووظيفية مست أغمب األنساق العمرانية وكل األنساق السوسيو
 ألجل ىذا  نطرح اإلشكالية التالية:

من  حي تجديت وبالذات هو واقع األحياء العتيقة في مدينة مستغانم كيف  -
 السياسة الحضرية؟حيث 

 التساؤالت الرئيسية: -
ثير التوسع والتطوير الحضري عمى األحياء العتيقة في الوسط هي مظاهر تأ ما  -

 الحضري؟
هي تمثالت كل من الهيئات الوصية عمى التهيئة الحضرية والهيئات المحافظة ا م -

 األثري لممدينة ؟ التراثعمى 
 كيف يمكن فهم السياسة الحضرية المنتهجة في حي تيجديت ؟ -

 الفرضيات 
في تصميمو وبين السياسة العمرانية الحضرية  تجديت التناقض بين الحي األثري.1

 اجتماعية، وثقافية.المطبقة يعود ألسباب ديمغرافية، 
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في عمرانو ومعماره وبعده عن المشاريع التنموية  تجديدتإىمال الحي العتيق .2
 المطبقة يعود لغياب رؤية سياحية ثقافية.

 أسباب اختيار الموضوع.1
براز التراث األثري  صيرورتياعامة  مستغانم بمدينةالتعرف والتعريف  - التاريخية، وا 

بما  ،العمرانية األولى لممدينة حيائيا العتيقة التي تمثل النواةكدراسة حالة إلحدى أ
تحممو من تركيبة اجتماعية وقيم ثقافية، تشيد تحوالت عمى مستوى بنيتيا بسبب 

تحوالت أخرى تخص الوضعية التداخل بين النسيج العمراني واالجتماعي الحديث، و 
 العمرانية والمعمارية التي تتدىور يوما بعد يوم.

داخل  والثقافي بين األحياء العتيقة والعصرية واالجتماعيالتناقض العمراني إبراز  -
واحد، وما يفرزه من مشكالت عمى الصعيد العمراني  وحدة عمرانية وفضاء جغرافي

 ثقافية. -ومختمف األنساق السوسيو
 أهمية الموضوع.2 
تمع التقميدي إلى المجتمع من المج االنتقاليندرج موضوع دراستنا في إطار إشكالية  -

تنموية وتطويرية  يو الدول المتحضرة أمواال وبرامجففي الوقت الذي تسخر ف المدني
ضفاء نوع من التميز لمراكزىا  ،لألحياء القديمة األثرية بيدف تطوير المجال السياحي وا 

والمباالة بيذه المسائل الحاسمة في  اتام ية، نجد في الدول المتخمفة إىماالالحضر 
 الدول وىوية المجتمع. اقتصاد

)إن لم نقل كل(  موضوع بحثنا ىو دراسة حالة لموضعية العامة التي تعيشيا أغمب -
والتغيرات  االجتماعية، من جانبيا العمراني والمعماري وكذا التحوالت األحياء العتيقة

الثقافية الناتجة عن تراكمات تاريخية، ومنو نحاول الكشف عن مدى مالئمة السياسة 
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الحضرية مع البنية العامة لألحياء العتيقة، ومدى تمثالت ساكنييا واندماجيم مع ىذا 
 الوسط المتحول.  

مع تدىور  بالموازاة، تناسق سياسات التطوير الحضريمحاولة الوصول إلى مدى  -
في األحياء العتيقة  ،والثقافية االجتماعيةأزمة القيم مرانية والمعمارية و األوضاع  الع

 كانعكاس ليذه السياسة.
 أهداف الدراسة .3 
تشخيص الوضعية الحالية عن واقع األحياء العتيقة من حيث مجاليا العمراني   -

لدخيل، بين األصيل وا االجتماعيالتوسعات العمرانية والتداخل و  ،وعالقتيا االجتماعية
ىو عصري وما ينتج  ىو تقميدي من حرف وصناعات وما بين ما االقتصاديوالتداخل 
 عن ذلك. 

التفكك قات االجتماعية من حيث التماسك و معرفة تأثير المجال العمراني عمى العال -
 داخل ىذه األحياء .

ير عمميات مدى تأثتي تعاني منيا األحياء العتيقة و االجتماعية اللعمرانية و المشاكل ا -
 التطوير الحضري عمييا. 

 ىو موروث وما محاولة معالجة واقع األحياء العتيقة في الفضاء الحضري بين ما -
حضرية، وميدانيا من  -ىو حديث من وجية نظرية تنظيرية باعتماد مقاربات سوسيو

خالل تمثالت كل من الييئات الوصية عمى التخطيط العمراني من جية والمحافظة 
، وبالتالي التعرف عمى وضعية ىذا الحي راث األثري لممدينة من جية ثانيةتعمى ال

 ومكانتو في السياسة الحضرية لممدينة.
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  المنهج وتقنيات البحث
 اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى استخدام المنيج الكيفي الوصفي.      

 تقنيات البحث .1
ة، فنجاح عممية جمع تختمف أدوات جمع البيانات باختالف مواضيع الدراس  

المعطيات بمدى فاعمية األدوات المستخدمة ألنيا تساىم في إعطاء نتائج دقيقة 
في دراستنا عمى وتكشف عن أسباب الظاىرة محل الدراسة، وبناء عمى ىذا اعتمدنا 

 :التقنيات التالية
 "L’observationأ ـ المالحظة :" 

ت والمعمومات حول الموضوع المراد تعتبر المالحظة وسيمة من وسائل جمع البيانا  
دراستو، ولقد عرفت عمى أنيا توجيو الحواس ومراقبة سموك معين أو ظاىرة معينة 

  1وتسجيل جوانب ذلك السموك أو خصائصو."
  L’entretienب.المقابمة: 

ىي إحدى أدوات البحث العممي التي تجمع بين الطرفين ىما الباحث وشخص أو   
البحث يتمثل دور البحث فييا بإعداد أسئمة المقابمة إعدادا جيدا  أكثر من أفراد عينة

 2.وطرحيا بطريقة جيدة عمى الفرد أو الشخص المعني

 .مجتمع البحث 2
 1مجتمع البحث ىو جميع األفراد واألشخاص الذين يكونون موضوع مشكمة البحث""

الة حي دراسة ح–العتيقة  األحياءالسياسة الحضرية في وموضوع دراستنا ىو 
                                                 

،  6، ديوان المطبوعات الجامعية، ط مناهج البحث العممي وطرق إعداد البحوث.عمار بوحوش ومحمود الذنيبات،  1
 .10، ص  2000، 2000الجزائر، ، 

، جامعة عمان يم البحث وتحميل اإلحصائيمناهج البحث العممي ، تصممحمد وليد البطش، فريد كامل أبو الزنى، . 2
 .27، ص  2002،  0العربية لمدراسات العميا، عمان، األردن، ط
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بمديرية مقابالت  2وىم:  مختصينمجموعة من المع  -تيجديت بمدينة مستغانم
أخصائيين بديوان الترقية والتسيير العقاري مقابالت مع  6و بمدينة مستغانم الثقافة

والعينة تعتبر مجموعة صغيرة من مجتمع البحث، عرفيا محمد عبد . لوالية مستغانم
التي سوف يتعامل الباحث معيا دود من المفردات "بأنيا عبارة عن عدد مح الحميد
 أخصائيا.( 02المتكونة من ) عينة متنوعة"اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى " 2جيا "مني
  .مجاالت البحث3

 ادارتانبمدينة مستغانم، وب تيجديتبحي تمت الدراسة الميدانية أ.المجال المكاني: 
 الحي وىي:سياسة الحضرية ليذا العالقة با مولي مختصتصتان
 ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية مستغانمومديرية الثقافة 

ونقصد بو الفترة التي استغرقناىا خالل عمميتي البحث النظرية  ب.المجال الزمني:
والميدانية، بحيث بدأنا البحث عن المعمومات النظرية في أواخر شير جانفي  انطالقا 

ئي لمبحث وذلك من خالل بناء اإلشكالية تحديدا من إعداد اإلطار المنيجي واإلجرا
أسباب اختيار الموضوع واألىداف المرجوة من ىذه الدراسة، إضافة إلى البحث عن 
المراجع المتعمقة بالموضوع، أما في أوائل شير مارس قمنا بتحميل المقابالت 

ة شير سوسيولوجيا وفي األخير قمنا باستخالص النتائج وتمت ىذه العممية في بداي
 ماي.

 
 

                                                                                                                                                         
، ، دار الفكر، عمانالبحث العممي ، مفهومه وأدواته وأساليبه.ذوقان عبيدان ،كايت عبد الحق ، عبد الرحمان عدس ،  1

 . 49، ص  2002األردن ، 
 . 077، ص  200،  0، عالم الكتب ، القاىرة ، ط  مي في الدراسات اإلسالميةالبحث العممحمد عبد الحميد،  . 2
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 .صعوبات البحث 4
تعمق بقمة لقد واجيتنا خالل عمميتي البحث الميدانية جممة من الصعوبات، منيا ما     

فيذه المدة لم تكن كافية لمعالجة ىذا  ،كذلك قصر مدة البحث، الدراسات السابقة
ة الموضوع اليام، وبعض الصعوبات تعمقت بالبيئة أو الوسط الذي أجريت فيو الدراس

 وصعوبة تعاونيا معنا.التي أجرينا فييا المقابمة اإلدارات الخاصة أي 
 الكممات المفتاحية .5

 تعريف الحي .1
الحي من النظرة السوسيولوجية "ىو مجموعة األماكن السكنية  :اصطالحا الحيب. 

التي يمنحيا سكانيا خصائص االرتباط االجتماعي والمصمحة المشتركة ويؤثر فيو 
بعضيم عمى بعض، وىو أيضا المكان الذي يشعر فيو ىؤالء السكان باالنتماء إلى 

الحي ىو وحدة سكنية، ومن ىذا التعريف يمكن القول أن  1المجتمع الذي يعيشون فيو"
يتميز سكانيا بخصائص اجتماعية معينة تميزه. كما يعرف "بأنو عبارة عن وحدة 

   2عمرانية ليا تنظيم معين".
ويقصد بو وحدة عمرانية ليا تنظيم مجالي معين، حيث يشغل مساحة من  اجرائيا:-ج 

لذي يعيش األرض، تقع ضمن حدود المدينة، وبمعنى آخر ىو ذلك النمط التنظيمي ا
االجتماعي وكل حي يتخصص ثل المجال بين المسكن الجغرافي و فيو اإلنسان وبيذا يم

 بوظائف معينة كالوظائف اإلدارية، والتجارية أو السكنية .

                                                 
1
، ماجيستير في عمم االجتماع التنمية، معيد عمم الهجرة الريفية ووضعية السكن بمدينة قسنطينةبوقشور محمد،  . 

 .01، ص0441-0442االجتماع جامعة قسنطينة، 

2
 .06ص نفس المرجع السابق،بوقشور محمد،  . 
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" بأنو عبارة عن مناطق سكنية مزدحمة حسن النكالوي يعرفو:  الحي القديم -
ل فييا خميط من السكان بالسكان الذين أتوا من مناطق مختمفة من الريف، ويعز 

وىي بذلك المناطق التي يمجأ إلييا  1يتصفون بأنيم من المستويات المنخفضة".
      ظ بالمباني و المساكن النازحون من الريف إلى المدينة كما أن من أىم سماتيا االكتظا

كما يعرف الحي القديم بأنو وحدة عمرانية يسكنو فئة المتجمع وىذا منذ القديم، ىذه 
الفئة تمتاز بموارد بسيطة محمية وتشكل مع بعضيا نسيجا عمرانيا كثيف مرتب حسب 
منطق مراعاة الجانب الوظيفي و األمني لمسكان، و البيوت مبنية بالحجارة و الطين 
وىي في أغمب  األحيان تكون مثال طبقة شوارعيا ضيقة ومتعرجة، حيث غالبا ما 

 2سمم محاط ببناء )الحوش أو وسط الدار(. يكون من ثالث إلى أربع طوابق بينيما 
"أنو تجمع أكثر بمدان العالم وأكثر األحياء المتخمفة وىي  عبد المنعم شوقيويعرفو     

التي نطمق عمييا اسم األحياء المتيالكة و الطرقات الضيقة وانتشار القاذورات بيا 
لبشرية التابع لييئة وكثافة السكان، ويشكل مفيوم ىذه األحياء عند مركز التجمعات ا

األمم المتحدة بأنيا إسكان سيء لممرافق يوجد في األجزاء القديمة المبنية بصورة غير 
قانونية  ويشكل ىذا النوع من السكن مستوطنات عشوائية ذات دخل منخفض كما أنيا 

ويعرفو عبد 3ىامشية اقتصاديا، وتشكل جزء ال يتجزأ من اقتصاد البمدان النامية". 
وىيبة بأنو "عبارة عن تواصل عدة منازل تتكون عادة من طابق واحد، أو عادية،  الفتاح

                                                 
1
 06، صنفس المرجعبوقشور محمد،  . 

2
 .210، ص 0419، ديوان المطبوعات الجامعية، ، الجزائرعمراندراسة في جغرافية ال ،اليادي لعروق. 

3
 .709، ص 0420القاىرة،  ،، دار الكتب الجامعيةتطبيقات في عمم االجتماع ،عاطف غيث. 
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تتكون من عدة طوابق، وىي ذات أزقة ممتوية تعتمد في نموىا عمى التوسع و االنتشار 
 1باستحواذىا عمى المساحات اليامة في المدينة"

ىو وحدة عمرانية  مالحي القديمن خالل التعاريف السابقة يمكن القول أن  إجرائيا:-   
تسكنو فئة من المجتمع ذات الدخل المحدود والمستوى المعيشي البسيط وأن معظم 

 .ر إلى فترة نشأتيا ومكان تواجدىااألحياء القديمة تختمف  من مدينة ألخرى بالنظ
 المدينة تعريف .2 
 20ن ومدن.: ىي القرية الكبيرة اآلىمة بالقاطنين، وجمع مدينة ىو مدائالمدينة لغة أ.  
يعرفيا مصطفى الخشاب" عمى أنيا وحدة اجتماعية حضرية المدينة اصطالحا : ب. 

محدودة المساحة و النطاق مقسمة إداري، ويقوم نشاطيا عمى الصناعة التجارة، وتقل 
بيا نسبة المشتغمين بالزراعة وتتنوع فييا الخدمات والوظائف والمؤسسات وتمتاز 

المواصالت بيا، وتخطيط مرافقيا ومبانييا وىندسة بكثافتيا السكانية وسيولة 
" أنيا ليست تجمع من السكان فقط مع ما يجعل روبرت باركيعرفيا " 42أراضييا".

حياتيم فييا أمرا ممكنا مثل: الشوارع، المباني، والكيرباء والمواصالت ووسائل 
فيات االتصال، كما أنيا مجموعة من النظم واإلرادات مثل: المحاكم والمستش

  57والمدارس....

                                                 
1
 .017، ص0427روت، ، بي، دار النيضةجغرافية العمران ،عبد الفتاح وىيبة. 

2
، 0424ط أ، تونس، الجزائر،  ،ية لمتوزيع الشركة الوطنية لمنشرالشركة التونس الجديد لمطالب،، عمي بن ىادية وآخرون. 

 .72ص 
 
4
 .006سنة،ص.د ط،.د ، دار النيضة العربية،عمم االجتماع الحضري، مصطفى الخشاب . 

 
5
 .024، ص 0441نظري، دار المعرفة الجامعية،  مدخل عمم االجتماع الحضري،، ثمحمد عطاف غي . 
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" في كتابو "عمم االجتماع الحضري" بأنيا "في yves grafmeyer"كما يعرفيا  -
ذات الوقت رقعة جغرافية وسكان، إطار مادي ووحدة حياة اجتماعية، وتجسيد ألشياء 

 1 مادية وروابط من العالقات بين الكائنات االجتماعية".
تائج أو محصمة ذلك التفاعل اإليكولوجي الصادر عمى أنيا بمثابة ن "راتزل"وعرفيا     

عرفيا  2عن فعل اإلنسان وأثر العمران فيي البيئة الطبيعية وتغيير الدائم ألنماط حياتو.
"لويس ويرث" عمى أنيا مكان دائم لإلقامة يتميز نسبيا بالكبر ويسكنو أفراد غير 

ز والالتجانس متغيرات متجانسين. ويفترض "لويس ويرث" أن الحجم والكثافة والتماي
  32أساسية وخصائص مميزة لممجتمع الحضري.

مكان يتميز بكثافة سكانية عالية نسبيا، يشتغل معظم القاطنين  يى: إجرائياج.المدينة 
والتجارية يتميز بمجموعة من الخصائص  في األنشطة الصناعية والخدماتية فيو

ناء ايكولوجي يتضمن مرافق والسمات تجعمو يختمف عن الوسط الريفي يتكون من ب
وتجييزات حضرية من بينيا المالعب الجوارية التي تعتبر كفضاءات يمارس الشباب 

 فييا األنشطة الرياضية.
ن أنيا " مجموعة من القرارات تركز عمى و الباحث: يرى السياسة الحضرية.مفهوم 3  

في مرحمة  االجتماعي، والمعبرة عن حالة البناء المميزة لوحدة حضرية معينةالعمميات 
سياسة التجييز: وىي  -أ : معينة وكيفية تسيير مختمف البناءات وتنقسم بدورىا إلى

                                                 
1
 024ص  نفس المرجع السابق،، ثمحمد عطاف غي . 

2
 .12سنة ، ص  ،ت جامعية ، جامعة منتوري قسنطينة، منشورا الواقع والظواهر الحضرية، عبد الحميد دليمي . 

3
، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، يةعمم االجتماع الحضري ومشكالت التجهيز والتنم، لسيد عبد العالي السيدا . 

 .21ص ،0442مصر، 
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ة سياس -تتكفل بحاجات اجتماعية غير مشبعة كالسكن والمساحات الخضراء ب
 ."1 قات القائمةالتنموية: تتركز عمى البناء لمع

 الدراسات السابقة.6
ونذكر منيا  2عممية التجديد الحضري لألحياء القديمة عالمية تناولتدراسات توجد      
وقد كانت ىناك ثالثة أشكال لمتعامل مع  ،بريطانيا السياسات الحـضري وتنفيذىا في

التدخل من خالل التشريعات والقوانين، التطوير  -التجديد الحـضري فـي بريطانيـا وىي:
من خالل التغيرات التنظيمية  والتدخل من خالل التمويـل والضرائب، التطوير والتدخل

 والوكاالت الجديدة
نظام تخطيط المـدن بعـد الحـرب  التدخل من خالل التشريعات والقوانين، ُوِضع -

العالمية الثانية، واعتمد في تحديد مواقع االستعماالت المختمفة وتشكيل ىيكل التجديـد 
 لس والمنـاطق لعـامالحضري في كثير من المدن، ووفق قانون تخطيط المدن والمجا

والذي يوجب تحديد مواقع استعماالت األرض وكثافاتيا ووفق القانون المـدني  0492
والذي يعطي السمطة لتحديد مناطق المحافظة من حيث المناطق التي  0462لعام 

دراسة مراجعة  -التدخل: ايجب أن تحسن أو يحافظ عمييا، ومن األمثمة عمى مثل ىذ
 ل.لفربوينة مركز مد إستراتيجية

ركزت المراجعة لإلستراتيجية عمى مشكمة عممية التجديد الحضري في مركز المدينة  
بوضع مخطط لعشرين سنة قادمـة  مدينة لفربولقامت ىيئة تخطيط  0411ففي عام 

الوثيقـة  ووضع المخطط لمتجديد الحضري المستقبمي لنمو الوظائف واالستثمار، وتعد

                                                 
 .09، ص0449، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، تخطيط المدن والقرى. فاروق حيدر عباس، 1

2
، مجمة جامعة دمشق لمعموم الهندسيةالتجديد الحضري كأسموب لمعالجة مشاكل مراكز المدن، يحي الزغبي وآخرون،  . 

 .291-292، ص2002، 2عدد، ال27المجمد 
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لحضري كونيا توفر إطارًا شـاماًل لمتجديـد لكـل منطقـة ميمة في سياسة التجديد ا
 اجتماعية واقتصادية، معتمدة عمى حاجـات مركـز المدينـة مـن خـالل الـرؤى اآلتية :

ومناطقيا وتحسين نظـام الحركـة لممشاة والمركبات كونيا  لفربولتقوية الروابط بين  -
الل إعـادة تخمين لمحركة الداخمية آمنة، وتوفير مواقف السيارات من خ متداخمة غير

 وتقويميا، وتطوير البيئة كون مركز المدينة لو تراث معماري وتاريخي غير مكتشف
وتعرضت الوثيقة لتوفير مراكز التمويل لمخدمات  ،وضواٍح وذات مستوى بيئي متدن

البيئية وتطوير السياحة من خـالل مخطط السياحة الذي شمل تحسين عناصر الجذب 
نعاش خـدمات الـزوار والتسويق والوظائف السياحيةالرئ وسياسات التدريب  ،يسية وا 

 .وتغير المتطمبات التجارية والمداخل غير الكفوءه ليا
، وىي 1باألردنفي الكرك  تخطيط التنمية الحضريةل أحمد السحيماتدراسة .2    

مدينـة الكـرك وىي دراسة حالـة باألردن،  0440الماجـستير عام دراسة لنيل شيادة 
القديمة تطرق الباحث إلى الخصائص العمرانية والمتمثمة في اإلسكان والخدمات في 
المدينـة القديمة كوضع السكن من حيث طبيعة السكن ممكـًا أم مـستأجرًا ووضـع 
المـساكن وحالتيا اإلنشائية الميجورة والمتردية ونوعية مواد البناء، واإلجراءات المتخـذة 

دراكيم لمفيوم التراث، وتوصل إلى عدة نتائج مـن قبل  الساكنين عمى مساكنيم، وا 
تتعمـق بالسكان في المدينة، واإلمكانات المتاحة في المدينة والمعوقات، وأسباب مشاكل 
المدينة والمؤثرة في طبيعة المسكن والعوامل المؤثرة في عممية اليدم والتطوير، وخمص 

                                                 
1
، دراسة حالة مدينة الكرك القديمة، رسالة ماجستير غير دراسة تخطيط التنمية الحضرية في الكرك ،حمد السحيماتأ . 

التجديد الحضري كأسموب لمعالجة الزغبي وآخرون،  يحي. موجود في مقال 0440. منشورة، الجامعة األردنية، األردن
 .291، صسابقمرجع مشاكل مراكز المدن، 
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اسات واإلجراءات لتحقيق التنمية السكانية إلى بعض التوصيات من خالل السي
 ة.عمى تراث المدينوالمحافظـة 

يالحظ من خالل ىذه الدراسة أنيا مفيدة من حيث المؤشرات الميمة لعمميـة التجديـد    
الحضري لممدينة القديمة كوضع المساكن ووضع عمى الرغم من مرور خمس عـشرة 

جع أكثر في وضعيا البيئي والـصحي، إالَّ سنة، تم من خالليا تعرض المدينة إلى ترا
أنيا اقتصرت عمى الجوانب التنموية والتي تعرضت لمسياسات التنموية دون التطـرق 
جراءات ميمة فيمـا يتعمـق  لسياسات التجديد الحضري، وكان ىناك جممة سياسات وا 

 اللبموضوع التجديد الحضري كالمحافظة عمى األبنية ذات الطابع التراثي مـن خـ
دخـال  إجراء مسح شامل عمييا وترميميا وصيانة المساكن لممحافظة عمى طرازىا وا 
صدار تشريع لمحد مـن اليـدم لألبنيـة ذات  تعديالت ونشر الوعي بأىمية التراث وا 

 .الطابع التراثي وتوفير التمويل الالزم
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يد ه م  ت
 المدينةىو موضوع  ،إن أبرز ما ييتم بو الباحثين في عمم االجتماع الحضري     

عين في تعميق كظاىرة حضرية خصوصا وأن فيم ىذه الظاىرة، ُيعد مطمبا جوىريا، يُ 
وفيم أحد العمميات االجتماعية األساسية في عمم االجتماع، والمتمثمة في ظاىرة التغير 

من الريف إلى المدينة باكتساب السموكات والثقافة الحضرية  االجتماعي وتحول الفرد
الموجودة فييا. كما نجد بعد دراستنا لظاىرة المدينة أنيا منذ نشأتيا مرت بمراحل 
تطورية، نظرا لعوامل كانت سببا في ىذا التطور كالتصنيع، التكنموجيا وغيرىا من 

تعريف، بسبب ارتباطيا بالريف العوامل، ليذا تعد المدينة من المصطمحات الصعبة ال
وعند محاولة تحديد المدينة كمفيوم، يقع الباحث في االرباك المفيومي، ىذا ما وقع فيو 
عمماء االجتماع الحضري، ال يتفقون عمى تعريف محدد، فيناك من يرى عمى أن 

وُيضيف  المدينة ىي تجمعات سكانية كبيرة، تعيش عمى قطعة أرض، محدودة نسبيا
لى ذلك، أن ىذه الوحدة السكانية، تمتاز باعتمادىا عمى الصناعة والتجارة أو البعض إ

ليذا وجب عمينا قبل الحديث عن  1عمييما معا، كما تمتاز بالتخصص في العمل.
أن نتعرف الذي ىو المجتمع المحمي الحضري المدروس،  بتجديت الوسط الحضري

 .أوال عمى المدينة نظريا من الناحية السوسيوحضرية

 

 

 

 

                                                 
  66،ص 6653،مصر، القاىرة، دار النيضة العربية،المدينة والتحضر .عواطف فيصل األبياري ، 1
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 المدينة  .مفهوم1
بيوت  عمى عددىا يزيد بيوت مجتمع " أي كبير مستقر "مدينة" كممة تعني

 أما  2 أي أقام بو، وجمعيا مدائن ومدن. مدن بالمكان،" من المفظة وتشتق   1.القرية
 ألن يسوده العدل الذي المكان عمى تطمق حيث ،"اآلرامية "إلى فيعود مدينة كممة أصل

ن العدل، عمى يدل إنما " ندي " المقطع  عز أسماء اهلل من فيي " الديان " كممة وا 
 .القاضي حكم وتعني وجل،
 مركز ألنيا والعدل األمن فييا يتأمن الذي المكان ىي المدينة " أن نجد ىنا ومن    

 ىياكل ذات واألمصار المدن " أن خمدون ابن يرى العرب وعند 3 ، "الحاكمة لمسمطة
 اجتماع إلى فتحتاج لمخصوص ال لمعموم موضوعة وىي ...،كبير بناءو  وأجرام عظيمة

 وىناك  4 ."الدولة من المدن واختطاط تمصير في بد فبل،... التعاون وكثرة األيدي
  :منيا لممدينة مرض  تعريف إلى لموصول َذلتب عديدة محاوالت
 لشوارعا عمى يشتمل كمكان المدينة " إلى الجغرافيون ينظر :الجغرافيون.1.1

 كان حيث ،ممكنة المدينة حياة تجعل التي الماديات من ذلك والطرق وغير والمباني
 وبينما ،االجتماعية والعوامل المادة بين المتبادلة العبلقة األول تبيان اىتماميم وجو
 الجغرافيون واألسواق، يحمل المدينة في التجارة بمناطق االقتصاديون الجغرافيون ييتم

 .كل منيما خصائص لبيان الحضرية والحياة الطبيعية قوىال الطبيعيون

                                                 
  107 .ص،  6المطبعة الكاتوليكية، بيروت، لبنان، المجمد ،المنجد في المغة معموف، لويس . 1
  402 .ص ،6610ص ،3002، 61د م، مج، دار صادر، لبنانلسان العرب ،ابن منظور . 2
 ،.2004 3طلبنان، بيروت، ،والتوزيع النشر  لمطباعة المواسم دار ،لمدنياو  الريفي المجتمع اريختدعكور،  عرب. 3
 47 .ص
 67 .ص ، 2005 الجزائر،، مميمة عين التوزيع،و   النشرو   لمطباعة اليدى دار ،والمدينة العمران ،بوجمعة اهلل خمف. 4
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التي  ،الفيزيقي التكوين نماذج حول فيتمركزون اإليكولوجيين الجغرافيون أما       
بيان  حول تمركزىم عمى عبلوة الشائعة، اإلطرادية لمعممية كنتاج المدينة في تظير

 في يختمفون لجغرافيينا أن من الرغم وعمى  1 . "المدن بين المشتركة الخصائص
 72 وىي لتعريفيا رئيسية أسس خمسة حول:يجتمعون أنيم إال لممدينة تعريفيم

 الكمي أو اإلحصائي األساس .أ
 سكانو وصل إذا" السكاني المجتمع أن بمعنى لمسكان معين عدد إلى ويستند       
 2000  )بين ويتفاوت الدول بين العددي الحد ىذا ويختمف مدينة، يصبح معينا عددا
العددي  األساس ىذا يواجو ما وأىم ،(مصر في نسمة66000  تركيا في نسمة

 ما إذا قرية إلى المدينة تتحول أن بمعقول ليس أنو كما تحديده، حول الدول اختبلف
  . "عددىا نقص

 اإلداري األساس .ب
ن أ عمى مدينة، أنيا يعمن إداري قرار أو قضائي بمرسوم تتحدد المدينة أن وىو

 اإلداري أساس واألساس األوسط، الشرق ومنيا كثيرة مناطق في تعرف لم المدن مراسيم
 .اسميا استحقت ثم أوال وجدت فالمدينة سابق، لوجود الحق

 التاريخي األساس .ج
 Max Sorrسور ماكس " ومنيم الكتاب بعض ويرى " لنا ييسر التاريخ نإ
تفسير  عمى أقدر عمراني تجمع أي في التاريخية اآلثار وأن لممدينة، وافيا تعريفا

 تاريخ بدون كثيرة مدنا ىناك بأن التعريف ىذا عمى ويعترض سكانيا، عدد من وجودىا
  .األمريكية والمدن التعدين مدن مثل

                                                 

 75 .ص ، 1994 مصر،، اإلسكندرية الجامعية، المعرفة دار ،الحضري االجتماع عمم ،أحمد سيد محمد غريب. 1
  43  .ص ، مرجع سابق :أحمد سيد محمد . غريب 2
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 الوظيفي األساس .د
 والمدينة ليست الزراعة، عمى تعتمد فالقرية الحياة، نمط عمى األساس ىذا ويعتمد    

 روبرت " عبر وقد الطرق ممتقى ، وىيالبلزراعي التجمع ىي دينةالم أن أي كذلك
 القدامى المصريين تعبير نظره في ذلك عمى مثال وخير Robert S.Lopez"" لوباز
 دائرة داخل متعامدين بخطين لممدينة رمزوا حين الييروغميفية كتابتيم في المدينة عن

 تعريف وأقدم أقصر ىو الفرعونية ةالمدين رمز كان وربما .الطرق المتقاطعة عمى يدالن
 لم ربما القدامى المصريين بأن ذلك عمى يعترض وقد ، "لوباز"ورأي يتفق ،لممدينة
 المدينة "ديكنسون " عرف وقد، الطرق تقاطع إلى يرمزوا الصميب أن برسم يقصدوا
 كالتجارة الزراعة غير سكانو بحرف أغمب يعمل متكدس، عمراني تجمع بأنيا

  .والصناعة
 العام المظهري األساسذ.

العام،  مظيرىا من المدينة عمى نتعرف أن يمكن أننا في التعريف ىذا ويتمخص
العامة  مبانييا في التطور ىذا بصمات وتتضح الحضاري، التطور قمة أنيا إذ

 كثير من فيناك االعتراض، دائرة عن ينأى ال التعريف ىذا أن إال ومصانعيا وشوارعيا
  .المدن من كثير عن مظيرىا في تختمف ال الحديث اليندسي طيطالتخ ذات القرى

 1نظرة لممدينة نذكر منيم7ولؤلخصائيين 
 المؤرخون.1.1

 طريقو تخضع عن لمحضارة مقترح تعبير أنيا عمى المدينة إلى المؤرخون ينظر
  .لمتحميبلت الوثائق

 
                                                 

 .44 -43ص  مرجع سابق، أحمد، سيد محمد غريب . 1
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 السياسة عمماء.1.1
بيا  باىتماميم دراساتيم في رتفعواوا السياسي، لمتنظيم كقالب المدينة اعتبروا

عبلقات  إيجاد وحاولوا والمحمية، العامة الخدمات كفاية بمدى فييا التماسك مدى لقياس
 الفيدرالية السياسية والوكاالت والقطر والدولة المدينة بين شتى

  االقتصاديون.1.1
لسموك ا حقيقة اكتشاف جيدىم وحاولوا اقتصادي، كمشروع المدينة اعتبروا     

   .الثروة ومستويات المتبادل الناس واعتماد العمل لتقسيم كنتيجة الحضري
 المحامون.1.1

طريق  عن توضع التي البمدية المجالس أو القانون من كنوع المدينة إلى نظروا
برام بالممكية االحتفاظ تتطمب حيث متخصصين، أشخاص ىذه  بقوتيا وتعمل العقود، وا 

ناحية  أي في وتطبيقاتيا القانونية القوى فدراسة فعميا، محاميال يستطيع ال جمة أشياء
  .لممدينة دراستو في األول المحل في المحامي تيم

 الوظيفية االجتماعية الرعاية أخصائي.1.1
 اقتصادي كمشروع يجعميا وال اإلنسانية، لمرعاية كوسيمة المدينة إلى ينظر     
 وحماية ،الحر التعميم وتحسين الجتماعيا لئلصبلح أداة منيا يجعل بل أو حكومي،

  1.المعيشة مستوى الصحة وارتفاع
 االجتماع عمماء.1.1

 لئلنسان، ونعني والبلإرادية الخاصة االجتماعية العبلقات االجتماع عالميدرس 
 ،والتعاون والصراع والمعايير الشعبية الطرائق في االختيار نموذج إرادي ال بمصطمح

                                                 

 ،6660ار النيضة العربية لمطباعة والنشر والتوزيع، د ،نظري مدخل الحضري، االجتماع عمم غيث، عاطف . محمد1 
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فيبر  ماكس األلماني االجتماع فعالم 1.متباينة جماعات أو حدةوا جماعة أعضاء بين
"Max Weber " حين لممدينة محدد تعريف إيجاد حاولوا  الذين أوائل من يعتبر 

 من تتكون وأنيا لممدينة العديدة بين التعريفات مشتركا واحدا عنصرا ىناك إن :يقول
 ما وعادةمغمق  إقامة مكان عتبرت نسبيا المتفرقة، لكنيا المساكن من أكثر أو مجموعة

 ىو كما الحائط لصيق الحائط فيكون من بعض، بعضيا قريبة المدن في المنازل تبنى
 منطقة أنيا عمى المدينة تصورنا إذا الدقة بعيدا عن األمر وليس األيام، ىذه في الحال
 إلى اماالزدح شديدة المستوطنة من نوعا الكثيفة مشكبل بالمساكن يتميز ومكان محمية
  2."السكان بين المتبادل التعرف إلى فييا يَفتقد التي الدرجة
 فييا السكان يعيش إقامة مكان بأنيا االقتصادية الناحية من المدينة تعرف 

 بو ييتم الذي الشيء وأن الزراعة، عمى يعيشون مما أكثر والتجارة التبادل أساسا عمى
 جزءا يشكل محمية سوق وجود"  المدينة تحديد في " Max Weber"فيبر  ماكس
 تصوره ويدعم سوق، مكان ىي عنده المدينة فإن ولذااليومية  الناس حياة من  أساسيا

 والتي ،تاريخيا المدينة ميزت التي المتعددة الخصائص استعراض طريق لممدينة عن
 الطابع أو االقتصادية، فكرتو حيث من فيركِّز ،طبيعتيا في أنيا كامنة يعتقد

 وبين المدينة نمو بين ويربط والمستيمك، المنتج أنماط عمى لممدينة دياالقتصا
 تتبعو يمكن الذي المفيوم ذلك لممدينة والسياسي اإلداري يعرض لممفيوم كما ،الزراعة
 أو الحاكم إقامة مكان كانت أنيا أو السمطة مراكز تمثل كانت المدينة حيث تاريخيا،
 األرض في تقع التي ،أمبلكو بقية عمى وسيطرت من خبلليا يمارس الذي األمير

                                                 
 .620ص ،، مرجع سابق الحضري االجتماع عمم غيث، عاطف . محمد 1
 131 .ص ،ع سابق، مرج الحضري االجتماع عمم غيث، عاطف محمد. 2
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 عن األولى الدفاع نقطة تمثل التي القبلع مكان المدينة كانت لذلك الزراعية،
   1القديمة". اإلقطاعيات

 مجرد ليست المدينة"  أن إلى " Robert Park "بارك  روبرت ويذىب   
 والمباني، ع،الشوار  مثل ممكنا أمرا فييا حياتيم يجعل ما مع الناس من تجمعات

 مثل واإلدارات النظم من مجموعة مجرد ليست أنيا كما المواصبلت والكيرباء، ووسائل
 المدينة إن نوع، أي من المدنية والخدمات والشرطة والمدارس المحاكم والمستشفيات

 االتجاىات تمك جانب إلى والتقاليد العادات من ومجموعة عقمي اتجاه ىذا كمو فوق
 التقاليد، ىذه طريق عن تنتقل والتي العادات ىذه في المتأصمة فالمنظمة والعواط

 ألنيا ذلك اإلنسان، صنعو بناء أو فيزيائي ميكانيزم مجرد ليست آخر المدينة بمعنىو 
 الطبيعة نتاج إنيا يكونونيا، الذين الناس تنظم التي الحيوية العمميات متضمنة في

 2 .الخصوص وجو عمى إنسانية طبيعة وذات
 شكبل  Lowis Wirth " " ويرث لويس " عند لممدينة الحضري النمط يمثلو    

تخصصية  عبلقات عمى تقوم الرسمية، وغير الرسمية اإلنسانية الترابطات أشكال من
 تعريف وضع حاول عندما "ويرث " نوه ونفعية وقد وانتقالية شخصية وغير قطاعية

 7 اليةالت بالدعائم االىتمام بضرورة لممدينة سوسيولوجي
  .العموم وجو عمى المدن بيا تتسم التي األساسية الخصائص تحديد -
 من ،مثبل والتجارية الصناعية المدن أنماط بين تفصل التي التباين سمات تحديد -

 في السمات البارزة أن"  مؤداه استخبلص وضع إلى "ويرث" انتيى الدعائم ىذه
 وفقا الختبلف وكذلك لمدينةا وكثافة حجم وفق تتباين الحضري االجتماعي البعد

                                                 
 .623ص  السابق، المرجع ،"نظري مدخل " الحضري االجتماع عمم :غيث عاطف محمد. 1
 .636ص  المرجع نفسو،. 2
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 ثبلثة عناصر ىيكميا يشخِّص بناءا النحو ىذا عمى والمدينة .الوظيفية أنماطيا
 :ىي

  .تكنولوجي إيكولوجي ديموغرافي جغرافي بناء -
  .القائمة االجتماعية والعبلقات النظم مجموعة عناصره أىم اجتماعي تنظيم -

 Lowis "ويرث لويس يقول كما " .عيالجم لسموكوا  واألفكار االتجاىات من مجموعة
Wirth "  من يتكون الذي العالم ىذا يعد لم المعاصرالعالم  إن"  لممدينة تعريفو في 
 إن بل األرض من واسعة رقعة عمى الناس ينتشرون من منعزلة صغيرة جماعات
 ىائمة تجمعات في تركزه ىو الحديث العصر في حياة اإلنسان ألسموب المميز المظير

المدينة  اسم عمييا نطمق التي والممارسات األفكار عمى إشعاع تعمل مراكز فييا متقا
 ىي بل إليو يأوي أو الحديث اإلنسان فيو يعمل الذي مجرد المكان ليست فالمدينة
 . "والثقافية والسياسية االقتصادية المبادرة بزمام ويمسك الذي يضبط المركز أو المكان

 يتميز لئلقامة دائم مكان أنيا عمى السوسيولوجية غراضلؤل تعريف المدينة ويمكن 1
  .متجانسين غير أفراد يسكنو بالكبر والكثافة نسبيا
 الفرد أن مطمب من تنبع المدنية لمحياة العميقة المشاكل أن "زيمل جورج" ويذكر  

 إن الحرب اليائمة، االجتماعية القوى وجو في ووجوده وفرديتو استقبللو عمى يحافظ
 الجسدي عمى وجوده الحفاظ أجل من الطبيعة ضد البدائي اإلنسان يخوضيا كان التي
 ليحرر اإلنسان عشر حفَّز الثامن فالقرن تحوالتيا، آخر إلى الوقت ىذا في وصمت قد

 االقتصاديات، أو أو األخبلقيات الدين أو الدولة في التاريخية الروابط كل من نفسو

                                                 
 .635ص  السابق، المرجع ،"نظري مدخل " الحضري االجتماع عمم، غيث عاطف محمد. 1
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 يعوقيا أن دون تنمو أن الجميع يجب بين لمشتركةوا الخيرة اإلنسان طبيعة ألن ذلك
 1 .عائق
التخصص  من مزيد عمى ألح ،الحرية مزيد جانب فإلى عشر التاسع القرن أما    

بعضيم  يقارنون ال األفراد يجعل التخصص ىذا ألن العمل، في لئلنسان الوظيفي
ذلك  مع التخصص ىذا ولكن أييم، عن االستغناء يمكن ال الذي الوقت في ببعض
 أن زيمل " ، يحاول لآلخرين المكممة النشاط أوجو عمى مباشرة يعتمد إنسان كل يجعل
 فيدرس لمحياة، الطابع الميتروبوليتي وراء تكمن التي السيكولوجية األسس يبحث

 في ينجحون الذين األفراد بو أن يتمتع يجب الذي ،الذكاء ونوع والعواطف التوترات
 التنظيم الوقت نفس في يدرس الكبرى، لكنو المدن من عالنو  ىذا مثل في الحياة

 التي المتعددة والجماعات الروابط إلى قيام يؤدي الذي التعقيد في المتناىي االجتماعي
 امتدادىا ىي "الميتروبوليس" في خاصية أىم أن ويعتقد لمعمل، دقيق تقسيم عمى تعتمد

 2 . "الطبيعية حدودىا من أبعد الوظيفي
 ولكن  مجردة فكرة عن عبارة البحتة السوسيولوجية الناحية من ةوالمدين"  

 عبارة المواصبلت ووسائل الداخمية والبناءات اإلقامة مثل منيا، تتكون العناصر التي
 محددا شيئا المدينة يجعل ما فإن ولذلك مختمفة، طبائع ليا مشخَّصة  عن موجودات

 3 ."كمية وحدة ىيأة ىعم المختمفة لعناصرىا الوظيفي التكامل ذلك ىو
  
 
 

                                                 
 .626ص  السابق، المرجع ،"نظري مدخل " الحضري االجتماع عمم ،غيث عاطف محمد. 1
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 المدينة لدراسة النظرية المداخل.1
 من عميو تنطوي وما المنيجية، بين يربط الذي األساس النظري المدخل يعتبر"  
 تناول عممية تنظم التي لمطريقة الباحث اختيارات وبين العممية، لممعالجة منطقية مبادئ
 الظاىرة فيم أجل ومن 1 . "لطريقةا ىذه عمييا تقوم التي القواعد ضوء في الظاىرة

 الواقع لدراسة نظرية ة مداخل عد توجد وديناميكياتيا، المدن بناء وكيفية الحضرية،
 لبلختبلف كبيرة وجود مجاالت من الرغم عمى وجوانبو أبعاده بكل المعقد الحضري
 ما خبلل من المداخله ىذ بين نميز أن ونستطيع المداخل، ىذه بين فيما والتعارض

 :يمي
 المكاني المدخل.1.1    

 المواقع من عدد تعريف في : األولى تتجمى "مرحمتين عمى المدخل ىذا يقوم
 داخل تنظم التي االجتماعية العمميات تحديد7 في والثانية حضرية، أنيا عمى المكانية

 االجتماعي النشاط عناصر عمى التعرف إلى ىنا البحث ييدف ثم ومن ىذه المواقع،
ينصرف  كما العمميات، ىذه في المتضمنة المكانية والتفاعبلت الحضرية اطقفي المن
الظواىر  لمختمف المكاني والتنميط اليومية العمل رحمة مثل موضوعات إلى االىتمام

المستوى  عمى السياسي والتنظيم المحمية االجتماعية العبلقات نساقأو  والنشاطات
تحميبلت  مداخل الحضرية لمدراسات نيةالمكا التعريفات ىذه تحت وتندرج المحمي،
 تحميل تراث جانب إلى األخرى البيئية والمداخل المكان ونظرية المدن وأنساق الموقع
 2 . "اإليكولوجي والمدخل االجتماعية المنطقة

                                                 
 الجامعية، المطبوعات وكالة ،الحضرية الدراسات في المعاصرة االتجاهات قطب، يعقوب إسحاق عياش، أبو اإللو عبد. 1

 37 .ص ، 1979 الكويت، جامعة،
 المعرفة دار ،2 ج ،الحضرية وتطبيقات مشكالت والتطبيق، لنظريةا بين االجتماع عمم، السيد العاطي عبد السيد. 2

 103 .ص .2000 الجامعية،
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 اإليكولوجي المدخل.1.1
 اإلنسان عمى العوامل ىذه وأثر والبيئة، األنساق في التبادلية العبلقة يدرس"  

 والنشاطات لمسكان المكاني التوزيع وكيفية والسياسية، االقتصادية المختمفة نظموال
 عمى وكثافتيا المدينة حجم تأثير ومدى 1". المدينة في التنظيمية المساحات ضمن

 البنية تفرضيا التي والقيود والحريات، االجتماعي الحضري، والتنظيم العبلقات
 التي  والصناعية التكنولوجية العمميات عمى رالتي تسيط العبلقات ىذه عمى الحضرية

 2دون غيرىا". الحضرية البناءات في تظير
  السوسيولوجي المدخل.1.1

أنماط  أو الحياة، بطرق يرتبط ما كل بأنو حضري، ىو ما المدخل ىذا يحدد
وينظر  ،"الحضرية "مصطمح عمييا يطمق التي أو المدن، في الحياة تميز التي السموك

 ليا وينظر ناحية، من ىذا السكان، تجانس وعدم والكثافة، الحجم خبلل من لمحضرية
 سيطرة : مثل األساسية الخصائص من بمجموعة تتميز أنيا عمى ثانية من ناحية

 العبلقات بعض وجود مع السكان، بين والنفعية والسطحية الثانوية وانتشار العبلقات
 أشكال إلى ينظر كما الصغيرة، رةاألس جماعات عمى تقتصر التي الشخصية األولية

 أنيا عمى والعبلقات المواقف ىذه مثل مع بالتوافق يتطور الذي التنظيم االجتماعي
 ىذه تبنت التي الدراسات تركزت قد باختصار" .االجتماعي لمتنظيم أشكال حضرية

 الحضرية، المناطق في االجتماعية العبلقات تعمل بيا التي الطريقة عمى المداخل

                                                 
 ص ، 1998 مصر، -اإلسكندرية الجامعية، المعرفة دار ،البدوي المجتمع في دراسات ،وآخرون محجوب عبده محمود. 1

425 
 80 .ص ، 1986 بيروت، طميعة،ال دار ،2 ط حسن، محمد إحسان :ترجمة ،االجتماع عمم معجم ،ميشل دينكن. 2
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 الحياة من أخرى بأنماط قورنت إذا ىذه الطريقة عنيا تكشف التي المفارقات ىوعم
 1."الحضرية .غير المناطق تسود التي االجتماعية

 التاريخي المدخل.1.1    
التي  األحداث ومختمف المدن، بيا مرت التي المراحل عن المدخل ىذا يبحث" 

الراىن  الحضري لموضع دقيق ميلبتح واستقرارىا المجتمعات تطور عمى تأثير ليا كان
 .األىمية ومدى النظم، مختمف تربطيا التي والعبلقات المتنوعة المؤسسات وجود وفي
 2 . "المعاصرة المدينة سكان حياة في التاريخي التراث يشكميا التي

 التنظيمي المدخل.1.1     
 من التي الحضرية، االجتماعية العمميات تحميل عمى المدخل ىذا يرتكز" 

 كما الحضريين، السكان عن الصادر السموك نمط وفق تنكمش أو المدن خبلليا تنمو
 ركزت أخرى بعبارة أو المحمي، المجتمع مستوى عمى معينة اجتماعية عمى نظم ترتكز

 منطقة في يعيشون أناس بين المشتركة االجتماعية لمحياة النظامية عمى الجوانب
 عن المدن بتمييز حضري ىو لما ، النظامية اتالتعريف ىذه وتبدأ جغرافية معينة،

 تتميز أنيا عمى الحضرية االجتماعية النظم إلى ذلك بعد تنظر ثم .من المناطق غيرىا
 االجتماعية العبلقات عمى خاص بشكل وبشموليا التفاعل من بمستوى عالي

 أنيا عمى الحضرية السياسية لمنظم وتنظر المحمية، الطوعية لممحاورات والتنظيمات
 السياسية كاألحزاب بيا خاصة كتنظيمات أو لممدينة محمية متميزة لحكومة نظم

 المحمية الحكومية الخدمات بإدارة تعنى التي التنظيمات أن المصمحة، كما وجماعات

                                                 
 - السويس قناة الجامعية، المعارف دار ، "والمدينة لمقرية تحميمية دراسة "العمران جغرافية ،عيانة أبو محمد فتحي.1

 .366،ص 1995 مصر،
 .362ص  المرجع السابق، ،عيانة أبو محمد فتحي.2
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 الدراسات اىتمام مجال في بالضرورة تندرج األخرى التنظيمات الحضرية من وغيرىا
 1 . "النظامي .التوجيو ذات الحضرية

 االقتصادي المدخل.1.1    
 .المحدد باعتباره االقتصادي العامل عمى تركيزه خبلل من توجييو يستمد" 
 أكثر مراكز إلى اإلقطاعيات من المدن وتحويل.  "2 وتطوره المجتمع لبناء األساسي

 أجور وارتفعت حوليا المدن فظيرت والمصانع أجرا، كالمناجم أكثر مراكز ألنيا جذبا،
 وقيام المدن، في الجذب مراكز من رئيسيا مركزا وأصبحت المدينة الحضرية، طقالمنا

 اليجرة عمى العاممة األيدي تشجع التي األرباح و ذات العائد االقتصادية المشروعات
 البيئة عن دراستو في " Taylor" .تايمور يؤكده ما ىذا أفضل، لحياة طمبا والتوطن
 3."والمدينة والقرية

 (القوة) السياسي دخلالم. 1.1   
بدور  يتعمق فيما التحضر في السياسي العامل عمى أساسا المدخل ىذا يركز" 
إطار  في إدارية مراكز تشكيل في والتعمد وتنظيميا وتخطيطيا المدن إنشاء في الدولة،
مركز  ىي المدينة باعتبار حضرية، مراكز ظيور عمييا يترتب والتي اإلدارية سياستيا
 تركيز يتبعيا التي لمسكان مصالح من بيا يرتبط وما اإلدارة ثم ومن كم،والح السمطة

 والقرارات القوة متغير ضوء في سياسية حتمية التحضر يصبح وىكذا في النشاطات،
 وتشكيل لممدينة الحضري التكوين تأسيس عمى يعمل الذي القانون إلى التي ترتكز

 إحداث القوة تممك جماعة ألي مكني بحيث واإليكولوجي، االجتماعي وتفسير البناء

                                                 
 .602المرجع السابق، ص، السيد العاطي عبد السيد.1
  12 .ص تاريخ، بدون الجزائر، -قسنطينة جامعة منشورات ،الحضرية والظواهر الواقع ،دليمي دالحمي عبد.2
 -اإلسكندرية المعارف، منشاة ،والتنمية والتعمير التهجير ومشكالت الحضري االجتماع عمم ،إسماعيل محمد قباري.3

 303 .ص .1985 مصر،
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 أىدافيا حسب تشكيمو تعيد أن الحكومات وبإمكان البناء، ىذا عن تغيرات جوىرية
 إيكولوجية عمى تؤثر والتي تصدرىا التي القرارات خبلل من أو العنصرية، الوطنية
 1 . "األراضي استغبلل تحديد في االجتماعي .وبنائيا المدينة

 يالسكان المدخل.1.2   
السكان  وحركة والكثافة الزيادة : مثل السكانية الخصائص المدخل ىذا تناول" 
والثقافية  العرفية الخصائص ومختمف والوفيات، المواليد ومعدل والخارجية، الداخمية

 من المتزايدة األعداد حاجات ربط عمى تساعد قيمة بمعمومات الباحث تزود التي
 واستثمار واالقتصادية، االجتماعية بالتنمية المتصمة السكان بالخصائص المشروعة

 2 . "العاممة والقوة البشرية والكفاءات .الموارد ىذه
  اإليديولوجي المدخل.1.3   

 تغيير إلى تقتضي معينة إيديولوجية إلى يحتاج إنما المدن نشأة"ال شك  أن 
 نظم ليضم مستعدة حضرية نظم وىينظام اإلقتصاد والمعيشة."  جوىري في نظام

 العنيفة اإليديولوجيات كانت المدن، حياة من األولى الفترة ىذه وقانونية وفي تجارية
 االتصال لعدم أو والمواصبلت االنتقال، صعوبة بتأثر نحو بطيء عمى تتغير

 أخرى إيديولوجية إلى .إيديولوجية من الفوري أو المباشر وصعوبة االنتقال واالحتكاك
 األولى المراكز صدرت الحضرية اإليديولوجيا وتطور جياتعقد التكنولو  مغايرة، ومع

 3 لممدن."
 

                                                 
 ،1999 الجزائر، ،قسنطية البحث، دار ،نموذجا المدينة جتمعم ،والواقع النظرية اإلشكاليات ،وآخرون خروف حميد.1

 77 ص
 .366ص  المرجع السابق، عيانة، أبو محمد فتحي.2
 .55ص المرجع السابق، ،وآخرون خروف حميد.3
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 تطورهاو   المدن نشأة.1
 باالنصراف األفراد لبعض سمح والوقت، الطعام من فائض وليدة المدينة أن يقال

 والتفكير سمح بالتأمل الوقت من فائض وكذلك أخرى، أعمال إلى الزراعة من
 .واالبتكار
 عن بحثا اإلنسان تحرك إذ الطعام، ىو ومازال ولاأل اإلنسان ىم كان لقد
 كان بل االستقرار يعرف ولم انتفاعو، وسائل في وتدرج آخر إلى مكان الطعام من

اإلنساني  الوجود وكان عنو، يبحث ثمار أو يطاردىا فريسة ممثبل في طعامو وراء ينتقل
التي  المرحمة ذهى واستغرقت االستقرار، تعرف ال مبعثرة جماعات في ممثبل آنذاك

وااللتقاط  الجمع بمرحمة والتي تعرف بيئتو، موارد عمى بالتطفل فييا اإلنسان اكتفى
النار  إشعال أىميا من حياتو في جديدة أمورا فتعمم ثقافتو تطورت ثم السنين، آالف

تقدم  ثم اآلخرين، مع والتخاطب االتصال ووسائل اآلالت اختراع ثم واستخداميا
يعد  ولم الحيوان استأنس لقد الطعام، عمى حصولو طريق في أخرى خطوة اإلنسان
البذور  عن لمبحث ينتقل ولم النبات واستأنس بو، وييتم يرعاه أصبح بل ليقتمو يطارده
 الذي الكبير التحول ىذا ويعرف مكانيا، ويعرف فييا ويتحكم يزرعيا أصبح بل والثمار
 أول حدث لمزراعة، اإلنسان اكتشاف نإ " .الزراعية بالثورة الحجري العصر في حدث

 أحدث السند، نير حوض وفي والفرات دجمة وفي وادي النيل، ضفاف عمى حدث ما
 الثورة أما القرية، ظيور إلى أدت التي األولى سميت بالثورة  واجتماعية اقتصادية ثورة

 بل دينةالم ظيور إلى وأدت الحرف البسيطة والصناعة .التجارة باكتشاف فبدأت الثانية
لى  .1 "أيضا الدولة ظيور وا 

                                                 
 .60 -56ص ص  المرجع السابق، وآخرون، خروف حميد.1
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 النيل وادي وفي النهرين مابين ببلد في األمر بادئ في المدن ظيرت لقد
 ىذه بعض في السكان عدد أن عمى التاريخية اآلثار بعض تدل بحيث والصين والهند

 ىذه ومن السومرية، المدن في نسمة ألف ( 20 ) و (7 ) مابين يتراوح المناطق كان
 التجارية واألسواق واإلدارية الدينية األبنية فييا وانتشرت ،ونينوى ابلب المدن،

 امالخ المواد من المجاورة األقاليم تنتجو ما عمى سكانيا معظم وكان اعتماد والمصانع،
 ) )طيبة منيا مدن عدة مصر في ظير كما الغذائية، والمواد لمصناعة، المخصصة

 و) أوروكيش(،) )سوسة  العراق جنوب وفي ) )ىارابا السند وفي و)نخت( ) )ممفييسو
 ىذه معظم نشأت وقد ىوانغيو. نير حوض )آنيانغ( وفي مدينة الصين كانت وفي
 مدن عدة الوسطى أمريكا في ظيركما  الميبلد، قبل سنة3000 و 5000 مابين المدن
 مراكز أىم وكانت قبل الميبلد، سنة ألف فترة )كوبان( في مدينة أىميا كان أيضا

 1:قديما التي ظيرت المدن ألىم نتعرض أن لنا ويمكن ،األنكا إمبراطورية
 اليونان مدن.1.1   

 كأثينا) كل منيا كان فقد، خاص نظام قديما "اليونانية المدن "لظيور كان
 مستقمة وليا كانت أنيا أي الوقت، نفس في ودولة مدينة (،وسيراكوز وأسبرطة
 داخل وفي، الخارجي الغزو من لحمايتيا كبير بسور ومحاطة الخاصة حكوماتيا
 في والتجار والحكام، والعامة األمراء المدينة وسط وفي المدينة، أىل يسكن األسوار
 فإذا المدينة، ألىل تزرع وتعد الغذاء الممحقة القرى فكانت األسوار خارج أما الحواف،

 لم المدن ىذه نلك المدينة لتحمييم، إلى الفبلحون ىؤالء لجأ الخارج من غزو حدث
 عمى المجاورة، المناطق التوسع بغزو في أخذت بل بيئتيا، من حاجاتيا بتأمين تكتف
 عن بعيدة مناطق استعمار إلى تعدت ذلك أن لبثت ما ثم األخرى والمدن القرى حساب

                                                 
 60المرجع السابق، ص  وآخرون، خروف حميد . 1
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 وجزرىا ايطاليا في والسيما البحر المتوسط شواطئ عمى نفوذىا امتد حيث إقميميا
 حيث خارجيا، في بل فحسب اليونان في داخل اليونانية المدن عدد دديز  ولم المجاورة،

  .واإلسكندرية في إيطاليا سيراكوزا مدينة اليونانيون أسس
 عيد في اليونانية اإلمبراطورية توسع إثر عمى أساسا نشأت المدن وىذه

 رتواستم السائدة، العممة وتوحيد الجديدة الطرق انتشار أثناء ،اإلسكندر المقدوني
 االقتصادية النواحي مختمف من بالتطور وخارجيا اليونان داخل اليونانية المدن

 إقميم داخل من سواء الضرورية، البلزمة الحاجات تأمين في وساىم ىذا والعمرانية،
 وشمالي النيرين مابين ببلد بين التجارة ازدىار عمى ساعد مما من الخارج، أو المدينة
 التي المدن عدد بمغ وقد األدنى، الدانوب حوض ومنطقة وداألس البحر وشمالي سوريا،
  .مدينة ( 70 ) حوالي اسمو وحممت اإلسكندربناىا 

 مصر مدن.1.1 
حيث  المزايا، ببعض الوقت ذلك في غيرىا عن القديمة المصرية المدن امتازت

وتدافع  المختمفة، المواصبلت طرق من شبكة بينيا تجمع مترابطة وحدة تشكل كانت
 المدن ومن.العاصمة أي الكبرى لممدينة بالوالء تدين ثم ومن المممات في بعضيا نع

 األقصى الشرق بين مركزا تجاريا "ارسينوي" كانت واسعا ازدىارا عرفت التي المصرية
 كانت إذ لمصر، عاصمة عيد الرومان في كانت التي" اإلسكندرية "مدينة ثم واألوسط،

 عمى لمصر الشرقي الشاطئ األوسط إلى الشرق من الزراعية المنتجات إلييا تنقل
 ُلتنقل اإلسكندرية مرفأ إلى وأخيرا .النيل، عبر النيري النقل إلى ثم األحمر، البحر
 1".روما إلى بعدىا

                                                 
 .23ص  السابق،المرجع  ،عرب دعكور -1
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 العربية اإلمبراطورية مدن.ال1.1
 البيزنطية اإلمبراطورية من شاسعة مساحات عمى" اإلسبلمية الدولة" سيطرة بعد

 مراكش، فاس الكوفة، كربالء، ،المنورة المدينة مثل الكبيرة المدن من مجموعة ظيرت
 والتجارة والصناعة والحكم لمدين مراكز كميا وكانت ،القاهرة سامراء، بغداد، القيروان،
 وعند اليونان، أسسيا التي "اإلسكندرية مدينة" ازدىرت كما. الوقت نفس في والجيش

 وبالتوسع وغيرىا، وعدن البصرة، مثل تجارية مدن عدة أنشئت االتصاالت البحرية نقاط
 وحضارة مدينة عرفت وىذه األموي، العصر في "قرطبة مدينة أنشئوا"غربا  العربي
 "1 والسياسية واالقتصادية الفكرية النواحي من مختمف واسعة

 أحياء فانشئوا دخموىا، التي المدن في البدوي حياتيم نمط عمى العرب حافظ وقد
 عمى عند العرب المدن وكانت وأبواب، جدران بينيا تفصل عشيرة أو قبيمة لكل خاصة
 لتكون التي أنشئت المدن وكانت األغراض متعددة ومدن معسكرات أساسين7 نوعين

 لتكون أنشئت التي مثبل كالقاىرة يسيرة حاالت في إال الثانية الدرجة من مدنا معسكرات
 .2 "وغيرىا والكوفة البصرة وكذلك معسكرا

 أوروبا غرب في الوسطى العصور مدن.1.1 
 التطور واالزدىار وعرفت الفترة ىذه في أوروبا غرب في ظيرت التي المدن إن

 :أنواع رئيسية ثبلثة إلى تصنيفيا ويمكن القديمة الرومانية المدن أنقاض عمى قامت
 .المسيحي الدين ألجيزة إدارية مراكز كانت التي :الدينية المدن -أ

 .المجاورة القرى سكان وعن سكانيا عن الدفاع وظيفتيا :الدفاعية نالمد -ب
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 الشرق والغرب مابين التجارية العبلقة إلى ظيورىا سبب ويرجع : التجارية المدن -ج
 1 .فرنسا في "ومرسيميا نيس "و ايطاليا في "جنوه" مدينة منيا

 الحديث العصر في المدن تطور عوامل.1
اتساع  حيث من الحديث العصر في المدن تطور إلى أدت التي األسباب إن
واإلداري  والتجاري االجتماعي المدن تمركز ووظائف السكان عدد وزيادة المساحة
 :2أىميا عوامل عدة إلى يرجع واالقتصادي، والتربوي والسياسي

 الزراعي العامل.1.1    
 التي تتكون المدينة تطور عمى الزراعي بالتقدم يسمى ما نتيجة تم الذي األثر إن

 فإن ومع ذلك األرض، في بالعمل مباشرا ارتباطا عمميم يرتبط ال أشخاص من أساسا
 حالة ألنو في ذلك الزراعية، اإلنتاجية بطبيعة منو مفر ال ارتباطا مرتبط المدينة نمو

 قوة جانب من عن االستغناء الممكن من يصبح الطعام مواد من فائض إنتاج إمكان
 استيبلكية أو سمع إنتاج نحو وتوجيييا الغذائية المواد إنتاج يف المستخدمة العمل

 . المدينة في الحياة تميز التي الخدمات من بأنواع والقيام رأسمالية
 كمما أنو :مؤداىا ىامة نتيجة الصدد ىذا في االجتماع عمماء ويستخمص"

 إعالة كانيةإم ازدادت الزراعي، النظام في الواحد بالعامل مقاسة ازدادت اإلنتاجية
 .3"الضرورية الطعام مواد نظر وجية من وخاصة الحضريين السكان من متزايدة .أعداد

 العصر في المدن تطور عن المسئول الثاني العامل إن4 الصناعي العامل.1.1  
 الصناعي، التقدم ىو العالم ببلد من كثير في المناطق من تحضر كثير وعن الحديث

 نمو عمى مباشر أثر الطاقة، واستخدام القادرة الفنية سائلالختراع الو  كان أنو ذلك"
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 من كبيرة أعداد اجتذاب استطاع الذي الحديث، نظام المصنع وقيام الكبير اإلنتاج
 من جدا عالية ولكنيا المساحة حيث من صغيرة في مناطق بالضرورة سكنت الناس
 .1 "اإلنساني التاريخ يشيدىا .لم بصورة الكثافة حيث

نظام  وبين الصناعية الحديثة المدينة بين الربط إلى االجتماع عمماء يميل وليذا 
 وال، المتزايدين السكان إلعاشة وسائل إلى تحتاج الحديثة فالمدينة الحديث، المصنع
 بل تحقيق الفائض، عمى الزراعي اإلنتاج قدرة عمى المدينة نمو في األمر يقتصر
 بالطاقة المصنع إما تزود التي الخام المواد من الطبيعية المصادر عمى أيضا يعتمد

  .ذاتيا الصناعة بمواد أو المحركة
 التجاري العامل.1.1   

فإن  المدن، بوجود سمح المصانع قرب السكانية التجمعات حجم ازدياد كان إذا
حجم  وزاد النقل وسائل حسن مما التبادل، وطرق العالمية األسواق نمو إلى أدى ذلك

 كبيرا عن بعدا تبعد مناطق في تقع التي فالمدن"بالنمو لممدن وسمح جاريةالت التبادالت
 بل استمرارىا .الممكن من أصبح الصناعة، من جدا دقيق نوع في وتتخصص العمران
 .2 "الحديثة النقل ووسائل التجارة طريق عن فييا السكان كثافة وازدياد

 المواصالت عامل.1.1   
أن  ذلك التجارية، المدن نمو في فعالة مساىمة المتطورة النقل وسائل ساىمت

 3.والخارجي الداخمي بنوعييا التجارة عمى كبيرا اعتمادا تعتمد المدن
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 السياسي العامل.1.1  
أي  اختيار ألن ذلك المدن، وتطور نمو في ميما دورا السياسي العامل يمعب

ليصبح  مطردة ةبصور  ينمو المركز ىذا يجعل ما، مكان في السياسي لمركزىا دولة
 1 .بعد ما في كبيرة مدينة

 االستعمار عامل.1.1  
جعل  المحمية، السوق حالة عن اإلنتاج وزيادة أوربا في الصناعة ازدىار إن

 ازداد التصريف وبزيادة. "ببلدىا خارج األسواق عمى التفتيش في تتسابق األوربية الدول
 غرب دول تسابقت ولذا وفيرىا محميا،ت يمكن لم التي األولية المواد إلى الدول احتياج
فريقيا آسيا إلى واتجيت أوربا  حدة وبازدياد الخام، عمى المواد الحصول محاولة وا 

 مصادر من يمكن ما عمى أكثر السيطرة تحاول منيا كل بدأت الدول تمك بين التنافس
 بدأ اىن ومن حينا آخرا، الدولية واالتفاقات حينا العسكرية القوة مستخدمة الثروة

 فظيرت ،"واآلسيوية اإلفريقية البمدان" عمى االجتماعي نظامو فرض الذي االستعمار
 تكوين إلى تمك الببلد إلى األوربيين انتقال أدى وقد الببلد تمك في جديدة مدن

 ومن السكان األصميين، من كبيرا عددا المدن ىذه واجتذبت جديدة، أوربية مجتمعات
 االنجميزي االستعمار .قبل السكان قميمتي كانتا المتين مكوتاك بومباي، مدينة المدن ىذه

 2 "(.غانا السنغال،أكرا داكار)وبانكوك، سنغافورا لمهند،
 الديني العامل.1.2

في  سواء لمعبادة مخصصة المدن من عدد تأسيس عمى الديني العامل ساعد
حيث  دينية غايةل أساسا أنشئت أثينا فمدينة" والحديثة، الوسطى أو القديمة العصور
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 اهلل عمية صمى ) لالرسو ىجرة بعد مدينة يثرب أصبحت كما، لآللية معبدا كانت
 سكانيا فاتسعت عدد ازداد العصر ذلك ومنذ ،"المنورة المدينة" وسميت إلييا ( وسمم
 المكرمة والقدس مكة ومثميا اإلسبلمية، لمدولة عاصمة وأصبحت عالمية شيرة ونالت

 عدد ازدىرت وتطور قد كانت األماكن ىذه كل إن ،وكربالء والكوفة والنجف والقيروان
 وجعميا القداسة صفة أعطاىا الذي الديني العامل بسبب مساحتيا واتسعت سكانيا
 1 "والتبرك لمزيارة السكان من األلوف أنظار محط
 الديموغرافي العامل.1.3

الصناعي  لمجتمعا قيام إن الحضرية، بالبحوث الميتمون االجتماع عمماء يقول
 فيو تسجل لم الذي الوقت في الوفيات نسب في ممحوظ انخفاض إلى أدى الحديث

 إلى الريف من اليجرة لعبت فقد ذلك إلى وباإلضافة النقص، ىذا مثل نسب المواليد
 لنمو المقارنة اإلحصاءات تحميل أن كما المد،  سكان عدد زيادة في كبيرا المدينة دورا

 إلى630)  مابين يستغرق كان العالم سكان أن تضاعف :مؤداه فكرة ىإل يقودنا السكان
 يستغرقيا التي فالمدة ،الحالي وقتنا حتى عشر الثامن القرن بعد أما .(سنة  130

 2 سنة. خمسين عن تزيد ال التضاعف
ظيور  إلى أدت إضافية أخرى أسباب ىناك كانت فقد سبق ما عمى وعبلوة  

والمدن  الدول، حدود عمى عادة تنشأ التي "الحربية المدن "مثل المدن، من كبير عدد
المائية  العيون فييا تكثر مناطق ومنيا لمعبلج مبلئمة مناطق في تنشأ التي الصحية
والبحيرات،  البحار كسواحل الساحمية المناطق في أشتن التي السياحية والمدن المعدنية
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من  ذلك غير إلى الجامعات، بعض حول تنشأ التي الجامعية المدن إلى باإلضافة
 1 .ونموىا المدن نشأة في تساىم التي العوامل

 المدينة مجتمع خصائص.1
 مجتمع خصائص لتحديد االجتماع عمماء بيا قام التي الدراسات جميع إن

 "و  P.Sorokinسوروكين " أمثال من الريفي بالمجتمع مقارنتو طريق عن لمدينةوا
 وغيرىم Carle Zimermanزيمرمان  ارلكو   " Lowis Wirth"ويرث لويس
 2:التالية الخصائص تأكيد عمى أجمعت

 السكانية الزيادة.1.1     
فإن  وبالتالي الريفي، المجتمع عن النسبي حجمو بكبر المدينة مجتمع يتميز

معدالت  ترتفع ىذا وعمى السكان، عدد وازدياد الحضرية بين طردية عبلقة ىناك
يتحدد  الذي المجتمع عكس عمى مميزة سمة لتصبح المدينة تمعمج في السكانية الكثافة
  .الكثافة مع عكسية بعبلقة عام بوجو
 والبشرية االجتماعية البيئة تأثير.1.1     

 أو خضوعا ارتباطا أكثر تجعمو الريفي المجتمع عمى الزراعي العمل سيطرة إن
 غمبة البيئة تكون وبيذا ومباشرة، وثيقة بيا عبلقتو تبدو ثم ومن الطبيعية، لمبيئة

 ي، وعمىالريف المجتمع يميز ما أىم ىي االجتماعية البيئة عمى وسيطرتيا الطبيعية
 األمر الذي، الطبيعية البيئة عن نسبية عزلة في المدينة مجتمع يعيش ذلك من العكس
  .واضحة وسيطرة غمبة والبشرية االجتماعية لمبيئة يجعل

 

                                                 
 .625ص  السابق، المرجع ،غيث عاطف محمد. 1
 .33-32المرجع السابق، ص  عرب دعكور، . 2



  المدينة                                                        ل                                    الفصل األو 
 

40 

 

 االجتماعي البناء عمى وأثره التخصص.1.1     
البناء  بطبيعة يتصل الذي ىو الريفي والمجتمع المدينة مجتمع بين فارق أىم إن

ونوع  الناس، بين تقوم التي العبلقات بأنواع يتصل فيما األخص وعمى االجتماعي،
 يكون التخصص وال نطاقو، واتساع العمل وتقسيم والتخصص، بو، يقومون الذي العمل
 فكل العمل نفسيا، مناطق إلى أيضا يمتد بل العمل، نوع مىع قاصرا المدينة في

 الغالب لنوع النشاط تبعا المميزة واالجتماعية الثقافية خصائصيا ليا المدينة في منطقة
 وىذا أكثر وضوحا، المناطق حيث من التخصص صار المدينة حجم زاد وكمما عمييا،
 المتخصصة .المناطق من معقدا نموذجا " اإليكولوجية عمماء يقول كما المدينة يجعل
 1 ".الحضري المجتمع في عموما أكثر إيكولوجي بناء داخل

 يةانالفرد.1.1  
 أن وعمى بنفسو، قراره يتخذ أن عمى الفرد تجبر المدينة في االجتماعية الحياة إن
 ضد بعض، بعضيم دائما األفراد تضع فالمدينة مستقمة، فردية بطريقة لحياتو يخطِّط
 اآلخرين عن باختبلفو الفرد وعي أن كما ،فروق من بينيم تتركو ما خبلل من وذلك

 الجماعات عن ذاتو يفصل وأن أكبر، نفسو بموضوعية يرى أن من يمكنو عنو وتميزىم
 عمى يقتصر ال حد إلى باالستقبلل تتسم حياة المدينة أن نجد وىكذا بو، تحيط التي
نما وحدىا الفردية روح تأكيد   .وتحمميا لمسؤوليةا يمتد إلى وا 

 االجتماعي التغاير.1.1  
 النفسية بالسمات يتعمق فيما المدينة ومجتمع الريفي المجتمع بين المقارنة إن

المدن  سكان من تجانسا أكثر الريف سكان أن جميا لنا يبدو والعرقية، واالجتماعية
 ن يتوافدونالسكا تجعل خصائص من المدينة في المجتمع بو يتميز ما ذلك في والسبب
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 مما والثقافات المتغايرة، األجناس فييا تختمط بوتقة فيشكمون، مختمفة بيئات من إلييا
 المجتمع ويتحقق تكامل لمنجاح، كأساس باستمرار الفردية الفروق تأكيد عمى  يشجع
 أساس عمى يقوم ،األفراد بين تضامن من والتغاير االختبلف ىذا يطوره ما خبلل من

 أن نجد لذلك وأنو نتيجة وتشابييم، تماثميم أساس عمى وليس ،لبعضا لبعضيم نفعيم
 1 . "الريف في الحياة مع وعكسيا المدينة في الحياة مع طرديا يرتبط التغاير

 المعقد التراكمي التنظيم.1.1 
 بالمظاىر العوامل فييا ترتبط ومعقدة، تراكمية عممية تشكل المدينة حياة إن
الجموع  فترات في بينيا القاطع الفصل أو التمييز معو يصعب ،وثيقا ارتباطا والنتائج
والفائض  اإلنتاج معدالت ارتفاع في ساعد العمل، تقسيم من يرافقيا وما السكانية
 كان .الغذاء، إنتاج غير أخرى لميام تفرغوا الذين األفراد أعداد ازدياد وبالتالي الغذائي،

 2.والتجار والصنَّاع الحرفيين بينيم من
 الحركية.1.1    

السريع،  التغير فييا جامدة غير مرنة بأنيا الريفية عن الحضرية الحياة تمتاز
والقابمية  بالمرونة تتسم فييا الناس وعبلقات الريف، جمود يحدىما ال الحركية وفييا
بأشكاليا  الحركية نجد أين الريفي المجتمع بعكس المختمفة، لممواقف والتكيف لمتغير

وض تف الحضرية أن نجد ىذا وعمى ما، حد إلى قميمة واالجتماعية لمينيةوا المكانية
في  طمعا األفراد فيو يتسارع حركيا مكانا المدينة من وتجعل الطبقي البناء دعائم
  .واالرتقاء الكسب
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 الرسمي الضبط سيطرة.1.2    
األقارب  األول مختمفين اجتماعيين عالمين بين المدينة في اإلنسان يعيش

ولكنيم  قرب عن بو يرتبطون الذين الغرباء من عالم والثاني ناحية، من ألصدقاءوا
 أن المدينة ساكن يستطيع لذلك ونتيجة االجتماعية، الناحية من بعدا أكثر يكونون

 الصارم القيري الضبط من ليتخمص ،الثاني العالم إلى ويمتجئ األول العالم ييرب من
 حيث الريفي المجتمع عكس عمى يريد، ما ويفعل يتوحر  فتزداد البلمباالة ويعيش حياة
 تحدد ،الوثيقة األولية العبلقات من عالم وسط يعش ألن مضطرا نفسو يجد الفرد

 سيطرة رغم المدينة أن ذلك ومعنى " .عمييا المتعارف والقيم المعايير تصرفاتو وفق
 من مجموعة عن عبارة نفسو في الوقت أنيا إال عمييا الثانوية الجماعة عبلقات

 ولكن السموك، ضبط من بو ال يستيان قدرا تمارس التي المتداخمة األولية الجماعات
 االستعانة يحتم مما الريفي، في المجتمع الحال ىو كما األحكام من الدرجة بنفس ليس

 في سمطة ذات إدارية وأجيزة وبوليس ومحاكم قضاء من الرسمي الضبط بأساليب
 .1"المدن .سكان بين والنفعية المعقدة العبلقات تنظيم

 االجتماعي التسامح.1.3   
الثقافية  وحياتيم ومينيم المدينة مجتمع لسكان الشخصية السمات دراسة إن
الغالبة  الميزة ىي والمؤقتة والضعيفة السطحية الروابط أن لنا تبين وقيميم، وأفكارىم

لتجديدات  دائما يتعرضون الذين، المدينة أبناء بين السائدة االجتماعية العبلقات لبناء
جعل  ذلك كل الثقافية، انتماءاتيم وتبديل تغيير إلى تؤدي مستمرة، اجتماعية وتغيرات
وا يكون أن أفراده من يتطمب ،مجتمع في عنيا غنى ال ضرورة البلمباالة أو التسامح

بعضيم  عم يتفاعموا وأن والمتباعدة، المختمفة الثقافية المعايير بيذه ودراية عي عمى
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 ارتباطا اتساعيا في ترتبط التسامح حدود أن نجد ولذلك األساس، ىذا عمى البعض
 1 .تحضره ودرجة المجتمع حجم مع طرديا

 االختياري التفاعل.1.15   
يعد  سكانو بين التغاير معدالت وارتفاع المدينة مجتمع حجم وكبر اتساع إن       

العبلقات  تغمب وبالتالي والجماعة، لمفرد نسبةبال التفاعل نطاق اتساع في مباشرا سببا
 المدن سكان عند االختياري التفاعل ميزة نعمى أوالعرضية  المؤقتة الشخصية غير

نما النشأة أو القرابة أساس عمى أصحابيا ال يعتمد التي ،المشتركة المصالح فرضتيا  وا 
 بالمصالح بالغال االىتمام نتيجة المدينة وأصبح مجتمع الشخصية، المنفعة عمى

 جغرافية أو سياسية أو إدارية كيانات مجرد المحمي ليصبح المجتمع طابع يفقد الخاصة
 سنة في نشر لو مقال في Lowis Wirthويرث  لويسقام  وقد". انتماء أي إلى يفتقر

 تنفرد الخصائص من مجموعة بوضع  "الحياة في كأسموب الحضرية" بعنوان  1938
 نظرية وتقوم التجانس، وعدم السكان، عدد وكثرة الحجم، ةضخام مثل بيا المدينة

 وىذه ،2البعض بعضيا عمى وتعتمد ومترابطة متشابكة قضايا عشر عمى :ويرث
  ىي7 القضايا
وينتج  وتباينيم، السكان لنمو نظرا بالسطحية، المدينة سكان بين الروابط تتميز  -

العبلقات  وضعف الرسمي االجتماعي الضبط وسائل أىمية ازدياد ذلك عن
 .الجماىيري االتصال وسائل أىمية وازدياد االجتماعية

 شخصية، معرفة المدينة لسكان الشخص معرفة تقل المدينة وتطور نمو مع -
 .بالمشاركة شعورىم ويقل

                                                 
 .36ص  المرجع السابق، ،عرب دعكور.1
 .36ص  المرجع السابق، وآخرون، الغزوي سميم فيمي.2
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 درجة وتعقُّد العمل، وتقسيم التخصص وزيادة السكان، بنمو المدينة نمو يرتبط -
عديدة،  مشكبلت ظيور إلى يؤدي الذي األمر االجتماعية والوظائف البناء
الجريمة  المشكبلت ىذه ومن القروية، االجتماعية والمعايير القيم ضعف بسبب

 .والتفكك واالغتراب بأنواعيا،
 اختفاء ذلك عن وينجم الكبرى، الشركات بظيور المدينة في العمل تقسيم يرتبط -

 تنوع المدينة نمو يفرض .الجانبية الجماعات وتظير العالية، والروح المودة، روح
 .التقميدي المجتمع في الموجودة تمك عن تختمف والتي المواصبلت وسائل

  أي والتخصص، التباين فرص ازدادت لممدينة السكانية الكثافة ازدادت كمما أنو -
األنشطة  في والتخصص المؤسسات في التباين بين وثيقا ارتباطا ىناك أن

 .روريةض وجميعيا والسياسية االقتصادية
 ويرتبط  خاص، بوجو الزراعية األرض وعمى النادرة، الموارد عمى المنافسة تزداد -

 في المدينة معينة مناطق النياية في نجد بحيث اجتماعية، طبقات بوجود ذلك
 ثقافة إلى ظيور يؤدي أن شأنو من وىذا فييا، لمعيش معينة طبقات إلييا تجذب

 .المنطقة في خاصة اجتماعية
  .التعاون طابع المدينة في المنافسة طابع يفوق -
ساكن  ألن الطبقية، الفوارق ذوبان إلى االجتماعية األدوار بين التداخل يؤدي -

 .والجمعيات كاألندية جماعات عدة في الدخول فرصة لو تُتاح المدينة
 الحراك خصوصا االجتماعي لمحراك عرضة أكثر العادة في المدينة ساكن يكون -

 بواسطتيا وضعا يحقق اقتصادية وأعمال أنشطة عدة رتواف بسبب العمودي
 1 .أبيو مكان االبن يرث ما فغالبا الريف في أما أفضل، اجتماعيا

                                                 
 .36ص  المرجع السابق، ،وآخرون الغزوي سميم فيمي.1
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 الجزائر في المدينة.1
 الجزائر في المدينة تطور عن تاريخية لمحة. 1.1  

 منذ تواجد بل الساعة وليد ليس الجزائر في سكني كتجمع الحضري النمط إن
 ىذا، يومنا إلى الجزائر، أنحاء شتى في ظيرت التي الرومانية لمستوطناتبا القدم بدءا

 :كالتالي استعراض مراحميا والتي سنحاول
 الرومانية المدن .أ    

قمعا  فشيدت عسكرية، أىدافا الجزائر في الرومان لتوسع األولى األىداف كانت" 
 التي الشديدة ومةالمقا جراء من بيا يتحصنون يةالرومان لمجنود حصينة ومراكز

 أجمل فشيدوا الجزائري بالوسط أعجبوا ما سرعان لكن األىالي، طرف واجيوىا من
 تحمل المدن ىذه آثار تزال وال اآلن، حتى موجودة آثارىا ال تزال التي المدن

 ىندسة من الرومانية اإلمبراطوريات بيا امتازت التي العمرانية والحضرية الخصائص
قامة ،وتخطيط مدني عمرانية  كبقايا العمرانية، األساسية والخدمات والمرافق اليياكل وا 
 كذلك تيبازة، شرشال، تيمقاد، حمامات : الحمامات تيمقاد، معبد:والكنائس المعابد
 وقد تيبازة، قالمة، جميمة، مسرح : المسارح وأشير كالمسارح والمكتبات الثقافي الجانب
 ىيبوريجيوس :أىميا الساحمي لشريطا عبر رومانية مستوطنات ومدن عدة أقيمت

 إلى باإلضافة (الجزائر) إيكوسيوم ،(بجاية)، صالداي(جيجل) إيجيجمي ،(عنابة)
 بوماريا ، (سطيف) سيتيفيس ،( قسنطينة)سيرتا : الداخل في رومانية مستوطنات

   1 ( ".تممسان)
 
 

                                                 
 11 . ص ، 2000 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،الجزائر في العمرانية والتهيئة التحضرتيجاني،  بشير . 1
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 اإلسالمية النشأة ذات المدن .ب     
ُأنشئت و   اإلسبلمية العربية الفتوحات مع الجزائر في العمرانية الشبكة انتعشت"
 في وتمدنيا اإلسبلمية العربية الحضارة مدن نمط عمى توسعت المدن من الكثير

 ومستجيبة اإلسبلمية، الشريعة من ومضمونيا كيانيا مستمدة مختمف المجاالت،
 ،المورفولوجي التركيب حيث من اإلسبلمي العمراني لمفكر لممقاييس األساسية

 من اإلسبلمي المجتمع يتطمبيا التي المجاالت شتى في المتنوعة والمنسجمة والوظائف
 وبساتين أخرى حرف  و وفنون وأدب وسياسة وتجارة إدارة أمن ودفاع، سكن، مساجد،
 الرستميين، من كل الجزائر في مرافقيا وتييئة المدن ىذه تشييد ساىم في وقد وحدائق،

 باإلضافة والزيانيين، المرينيين الموحدين، المرابطين، ماديين،الح األغالبة، الصنياجيين
 بين ومن األسبان، يد في غرناطة سقوط بعد األندلس من المسممين إلى المياجرين
 تممسان، القمعة، تييرت، : مدينة نذكر اإلسبلمية العربية المنشأة ذات المدن العديدة

 1."الجزائر تنس، المسيمة،بجاية  المنصورة،
 العثماني الحكم خالل الجزائرية المدينة .ج  

بارز  بشكل الجزائر في الحضرية الحياة ظيرت ميبلدي  (15)القرن نياية في"     
واالقتصادية  الثقافية المجاالت مختمف في المدن وأنشطة الحضرية الحياة وتنوعت

د ي في غرناطة سقوط بعد األندلس من المسممين العرب ىجرة بفضل والسياسية،
ومعماريين  وميندسين، وأطباء عمماء بينيم يضمون المياجرين ىؤالء كان إذ سبانإلا

في  الحضرية بأنشطتيم ساىموا المين مختمف في وحرفيين وفنانين، وشعراء وأدباء
اإلدارية  العاصمة دوما كانت الجزائر فمدينة .الجزائرية لممدن الحضري الطابع تقوية
 يدير لمعاصمة، تابعة إدارية أقاليم إلى الببلد قسمت حين في لمداي، ومقرا لمببلد

                                                 
 11 . ص ، مرجع سابق ،الجزائر في العمرانية والتهيئة التحضر تيجاني، بشير .1
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 أربعة إلى إداريا مقسمة الجزائر فكانت الداي، طرف من المعينون شؤونيا البايات
 ،عاصمتو الوسط في التيطري إقميم ذلك يمي ،(الجزائر مدينة دار السمطان :أقسام

 بايمك ثم قسنطينة، مدينةب المقيم الباي شؤونو يدير الشرق بايمك (ثم  المدية مدينة)
 بعد (وىران مدينة ) ثم  (معسكر) مدينة من كل عمييا تناوبت  وعاصمتو ،الغرب
 1."عنيا اإلسبان جبلء
 الفرنسي االستعمار خالل الجزائرية المدينةد.    

االكتفاء  من بنوع الفرنسي االحتبلل قبل ما مرحمة في الجزائرية المدن تميزت
 أن إال والتجارية، االقتصادية المجاالت في بأقاليميا عبلقاتيا يف والبلمركزية الذاتي

 في العمرانية الشبكة وجو الذي المستعمر طرف من كسرت ما سرعان ىذه العبلقة
 العام اإلطار فإن ولمتذكير الفرنسي، االقتصاد لخدمة والطبيعي الريفي الجزائر ووسطيا
 في متمثبل الفرنسي االحتبلل قبل موجودا انك حاليا الموجود الجزائرية لمشبكة العمرانية

 تنمية في المستعمرين مساىمة أن نْنكر ينبغي ال لكن الجزائري، األصل المدن ذات
 من األوروبي االستيطان مجال في المسطرة أغراضو حسب بالجزائر الييكمة الحضرية

 جية من سيالفرن االقتصاد لخدمة األساسية وىياكميا العمرانية الشبكة جية وتوجيو
 الجزائرية المدن لمختمف عمرانية مخططات وضعت الفرنسية اإلدارة إذ نجد أخرى،
 ومراكز قبلع عن عبارة كانت جديدة مدن أضيفت بل الداخمية، أو منيا الساحمية سواء

 الوافدين الستقبال الغربي النمط عمى عصرية مدنا  لتصبح بعد فيما عسكرية وسعت
 2 . "بمعباس سيدي ة،باتن سطيف، مدينة : مثل

 

                                                 
 .61 . ص ، المرجع نفسو .1
 63 . ص المرجع السابق، ،تيجاني بشير.2
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 االستقالل بعد الجزائرية المدينةذ. 
من  (30%) نسبة الحضريون سكانيا يحتل مستقمة دولة الجزائر أصبحت      
 وتمتين األرياف تقطن تزال ال فكانت (70 %) الباقية النسبة أما السكان، مجموع

 دورىا والسياسية خيةالتاري األحداث لعبت نكول، عامة بصفة والفبلحية المين الريفية
 شيدت االستقبلل بعد ما مرحمة فإن االستقبلل قبل المدن نحو الريفية تقوية اليجرة في

 إلى إضافة تحريكو، في ميما دورا السياسة لعبت المدن نحو مكثفا ريفيا بدورىا نزوحا
 المركزي، التخطيط وسائل فيو استعممت الموجو، االقتصادي التنظيم من النمط الجديد
 شممت التي الخاصة بالبرامج يعرف ما أو والمحمي اإلقميمي التخطيط أنماط زيادة عمى

قسنطينة،  سعيدة، سطيف، تممسان، التيطري، وزو، تيزي عنابة، األوراس الواحات:
الفبلحية،  القرى شيدت حيث الجزائر، خريطة في جذرية تغيرات أحدثت وقد الشمف،
إنشاء  البرية، الطرق شبكة توسيع جديدة، نيةسك مناطق بتييئة المدن مجال وتوسع
 لمدن نواة بمثابة كانت الفبلحية القرى ىذه .القطر أرجاء مختمف في جامعية مركبات
 الطابع من غيرت التي األساسية الحضرية جميع المزايا عمى تحتوي تطور، في مصغرة

 لتصبح ىالقر  ىذه تطورت وقد حضرية، حياة شبو عمى الفبلحين وعودت الفبلحي،
 مراكز بعد فيما منيا العديد أصبح حضرية، بحيث شبو أو حضرية مراكز بعد فيما

 1.الزراعي عن النشاط البعد كل بعيدة إدارية دوائر أو لبمديات
جديد  عالم والدة إلى تشير أىميا المبلحظات من جممة الحديثة الدراسات أثارت

دراسة  لمحاولة مجال فبل قبل، من اهعرفن عما وتكوينو بنيتو في جذريا اختبلفا يختمف
عن  انحراف مجرد ىو يحدث الذي التغير أن واعتبار ماضيا، مازال وكأنو الحاضر
حضارة  لوالدة الزوال إلى طريقو أخذ الصناعي والمجتمع وواقعا، حقيقة فالتغير الواقع،

                                                 
 .20 -33ص   ص المرجع السابق، ،تيجاني بشير.1
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ما  مواعد عن البعد كل بعيدة وباتت الجزائرية المدينة تخمفت السياق ىذا في جديدة،
 .بالعمم التكنولوجيا في العطاء فيو يزداد عصر والتصنيع، الصناعة عصر يتجاوز
 1."العممي والبحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، 15 عدد الجزائر، -قسنطينة منتوري، جامعة ،اإلنسانية العموم مجمة والعولمة"، الجزائرية "المدن  ،دليمي الحميد عبد.1
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 خالصة الفصل األول
إن تأثير العمارة الكولونيالية يظير من خبلل تأثر اليوية المعمارية المحمية في        

تأثير فقد كان ليذا الطراز مراحل ونظريات الجزائر وتحديات التغير التي واكبت ىذا ال
ومصممين اختمفت اتجاىاتيم خبلل قرون متعاقبة من اجل إبراز العبلقة بين العمارة 
والمجتمع  اضافة إلى أن ىذه المرحمة تعطي أسباب موضوعية النقطاع بين المجتمع 

 المحمي والعمارة 
ن ىدفو طمس اليوية المعمارية فتجسيد المستعمر لمعمرة الكولونيالية في الجزائر كا

اإلسبلمية لمببلد في شتى المجاالت الثقافية ,االجتماعية,االقتصادية باستعمال أساليب 
 .أوروبية لبناء المساكن والمرافق العامة والعسكرية
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 تمهيد
معيشية بيف دوؿ تختمؼ األحياء القديمة مف بمد إلى آخر مف حيث الوضعية ال     

 تيا الجيدة مقارنة بالدوؿ األخرىالح، التي تتميز بالعالـ النامية ودوؿ العالـ المتقدـ
عبئا مف ىذه األحياء إرثا تاريخيا ليا، ولكف مف جية أخرى تعد مشكمة و حيث تعتبر 
األساسي لممشاكؿ االجتماعية التي تسبب تعتبر المصدر الرئيسي و  ة فييأعباء المدين

سكانية مختمفة بما تتسـ بو مف خصائص عمرانية واجتماعية و  ،قمقا لمحياة الحضرية
معرفة عوامؿ ظيور ىذه األحياء ستيا مف حيث تجديد ىذه الخصائص و ليذا قمنا بدرا

 ووضعية السكف بيا. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  األحياء السكنية العتيقة                                                                        ثانيالفصل ال
 

53 

 

 ية العتيقةاألحياء السكن.1
 مفهوم األحياء السكنية العتيقة.1.1    
تحقؽ  ،الحي السكني نسيج عمراني بخصائص اجتماعية وبيئية وخدمية  

وما الحي  ،والتعاوف فيما بينيـ لالجتماعمتطمبات سكانو ضمف مفيـو الطبيعة البشرية 
والمعمارية السكني إال جسد وروح، يتكوف الجسد مف عناصر الحي ومكوناتو العمرانية 

ومباني الخدمات  )الشوارع وبناىا التحتية، الحدائؽ، الساحات، المساكف، األسواؽ،
وأما روحو فتظير وتسمو بالعالقات اإلنسانية )اإلجتماعية منيا والبيئية  األخرى(،

 1والنفعية(، بيف السكاف بعضيـ البعض، وبينيـ وبيف محيطيـ العمراني والبيئي.
عتيقة ىي تمؾ األحياء التي تؤكد البعد الحضاري والتاريخي األحياء السكنية ال 

كويف المدينة،إضافة إلى حيث تمثؿ الجذور التراثية لشكؿ وت والتراثي ألي مدينة،
 ،االجتماعيةوشكؿ النسيج العمراني بكؿ أبعاده وانعكاساتو عمى البيئة  وضوح فكر

  بيا.ليذه المدف مؤثرا فيو ومتأثرا  واالقتصادية والثقافية
 العتيقة السكنية لألحياء والمعماري العمراني التشكيل خصائص.2

 المدف في العتيقة السكنية لألحياء والمعماري العمراني التشكيؿ خصائص إف
وفراغات  كتؿ تشكمت حيث اإلسالمية، المدينة تخطيط خصائص وفؽ جاء ،العربية
اجتماعية  ومحددات عوامؿ مجموعة مف نابع تمقائي بأسموب العتيقة السكنية األحياء

تحمؿ  المناطؽ تمؾ وعمراف عمارة فأصبحت تكوينيا، فترات في سادت واقتصادية
والخياؿ  الفكر مثؿ قياسية ال قيـ بو فتالقت لممجتمع، الفكري النظاـ خصائص داخميا

                                                 
 56.ص 7891، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية، التغير االجتماعي والتخطيطمحمد عاطؼ غيث،  . 1
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 المبنى وتكويف تطور تمثؿ التي القياسية القيـ مع بصرًيا، يدرؾ الذي واإلبداع والجماؿ
 1.الفيزيقي المادي وتكوينيا فراغال

الوسط  أف الحتمي غير االحتمالي االتجاه دراسات في االجتماع عمماء ويرى
 ومف ،القاطنيف السكاف وىـ مستخدميو سموؾ عمى يترؾ أثًرا أف الممكف مف المادي

 2:يمي ما العتيقة السكنية األحياء تميز التي الخصائص
 وترتبط محكـ، قبمي تقسيـ حسب السكنية الخطط زعتتو " . الخطط وتوزيع تقسيم :أ   
 الطرؽ مف بشبكة أخرى جية مف المختمفة والمرافؽ المراكز ومع ، جو مف بينيا فيما

 إلى العتيقة السكنية األحياء نقسـ أف ويمكننا. 3بيا."  الممتحمة والثانوية الرئيسية
عي، وتكوف ىوية التعبير االجتما "وىي تعكس وسائؿ متباينة، فضاءات مجموعة

المجتمع، وىذه الفضاءات ىي إنتاج إجتماعي، وانعكاس لكثير مف الظواىر 
االجتماعية، وىي أيضا نتيجة لمجموعة الحاجات اليومية التي يحتاجيا سكاف ىذه 

فحاجات العائمة تقتضي وجود المسكف واحتوائو عمى العناصر الضرورية  األحياء،
ممو والحاجة إلى المرور تقتضي وجود األزقة قصد توفير الراحة النفسية لمستع

  والطرقات.
 والتعاوف االجتماعي التكافؿ أساسيا اجتماعية معايير إلى األرض تقسيـ يخضع

 ال أف بشرط بحرية فيو يتصرؼ منيا، يده تحت لما مالؾ فالفرد المجتمع، بيف أفراد
 العربية القبائؿ ىعم قد قسمت اإلسالمية المدف أراضي أف نجد باآلخريف، لذا يضر

                                                 
 - مميمة عيف ، والتوزيع والنشر لمطباعة اليدى دار ، والتنوع الوحدة بين اإلسالمية المدينة ، بوجمعة اهلل . خمؼ 1

 112 .. ص2007 الجزائر،
 771 .نفس المرجع السابؽ، ص،  بوجمعة اهلل . خمؼ 2
 771 .صنفس المرجع السابؽ، ،  بوجمعة اهلل خمؼ .3
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تقسيـ  حرية ليا وتركت واحدة، خطة في قبيمة كؿ تجميع يتـ بحيث خطط، عمى شكؿ
مكانياتيا لظروفيا تبعا بينيا األراضي   .واإلنشاء التعمير في وا 

 قبيمة كؿ كانت إذ اإلسالـ، قبؿ سائدا كاف لما انعكاس أيضا ىو التقسيـ وىذا
 التجمع وىذا خارجيا، أو الحضرية التجمعات ؿداخ كاف سواء األحياء، مف حيا تسكف

 التكافؿ رابطة وتؤكده الواحدة، القبيمة أفراد بيف العالقة يوطد قد االنتماء عمى أساس
 نتيجة اإلسالمية المدينة فتتكوف سكناىـ، مجاؿ في المتعددة اشتراكيـ نقاط بينيـ بسب
والمرافؽ  السكنية الوحدات فم بدورىا تتكوف األحياء وىذه أحياء أو خطط عدة لذلؾ مف
ورحبتيـ  الخاص مسجدىـ ليـ كاف خطة أصحاب كؿ أف التاريخ كتب وتذكر العامة

 .ومقبرتيـ
 العتيؽ، السكني الحي في األساسية المركزية النواة المسجد يمثؿ: المسجدب.     
 وزيعياوت تجميعيا دورا تمعب التي النواة ىذه إلى والثانوية الرئيسية الطرؽ كؿ وتؤوؿ

 وىو اليومية، النشاطات كؿ حولو تدور الذي المحور ىو فالمسجد .مجاليا ووظيفيا
 التجمع داخؿ األخرى الوحدات مف سواه دوف القدسية يممؾ الوحيد الذي المبنى

 في ىاـ بدور المسجد يقـو حيث السكاف، وتقديس باحتراـ بذلؾ يحضى وىو السكني،
 حتى أو األفراد بيف االجتماعية العالقات عمى فاظوالح الحياة االجتماعية، استمرار

 الحي داخؿ االجتماعية النشاطات مف جممة لو ُأوكمت نجد المسجد لذا الجماعات،
 :المدينة منيا داخؿ وحتى

  . والطالؽ الزواج عقود إبراـ-
  . المتنازعة الفئات بيف الصمح عقد-
  .الدينية بالمناسبات االحتفاؿ-
  .تصميفالمخ بيف القضاء-
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 المعايير بتطبيؽ العتيؽ بالحي السكنية المنطقة اتسمت: السكنية المنطقةج.   
 : اآلتية التخطيطية

 (.السكنية الخطة) بخدماتيا المتكاممة السكنية التخطيطية الوحدة استخداـ-
 يقوي التالصؽ ىذا أف كما الحرارة، ضد كحاجز تعمؿ حيث وتالصقيا المباني تكتؿ-

 عمييا حث أمور وىي ،الجوار والترابط قيمة ويؤكد العائالت بيف ؿاالتصا ويسيؿ
 .اإلسالـ

 الدور يظير وىنا األسرة، روابط لتقوية اجتماعية نواة الداخمي الفناء يمثؿ    
 في لو البديؿ مف إيجاد البد ولذلؾ بالمنزؿ، الفناء بو يقـو الذي والمناخي االجتماعي

 .الحديثة العمارة
 حارة إلى المفتوح بيتو فناء مف يخرج حتى لمفرد، بالنسبة المفتوحة المناطؽ تسمسؿ
 1 كبيرة. ساحة إلى ومنيا ضيقو

 ألدؽ شاممة جاءت بالشوارع الخاصة التخطيطية المعايير إف الشوارع: شبكةد.   
 في األفراد سموؾ إلى لتصؿ تتشعب ألنيا ،جميعا إلييا اإلشارة يمكف وال التفاصيؿ
 المالمح أىـ ومف .الشوارع ىذه مف والحاجة الضرورة تحدده ع الشوارعفاتسا الشوارع،

  :يمي ما اإلسالمية العربية المدينة في الشوارع بيا تميزت التي التخطيطية
 الرياح منع مظممة، مساحات لتوفير المستقيمة غير الضيقة الشوارع استخداـ -

  .والترابط الجوار تأكيد تماما
 .وتكامميا الشوارع تدرج -

                                                 
ىرة، ، المؤتمر العممي األوؿ لكمية اليندسة، جامعة األزىر ،القااألسس والمعايير لتخطيط المدن العربية ،سمير سعد عمي.1

 . 141 -147، ص ص 7898مصر،
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 اإلحساس تالفي مف يحققو وما بعد عف والرؤية بصرية مقاطع إلى التقسيـ -
 .بالممؿ

 .المسدودة الشوارع استخداـ -
 األماف لتحقيؽ وذلؾ السكنية المناطؽ لغمؽ ببوابات تنتيي الحارات -

 .والخصوصية
 يمثؿ وىو عاـ قسـ ف:قسمي إلى اإلسالمية المدينة داخؿ الشوارع تقسيـ ويمكف

إلى  بذلؾ فتتحوؿ والمتاجر، ما تحفُّيا الدكاكيف عادة والتي، الكبيرة طرقاتوال الشوارع
 الشوارع مف الثاني القسـ أما .اإلسالمية المدف في ثقؿ الشوارع وليذه أسواؽ، شبو

 بدورىا وىي والدروب باألزقة تسميتيا عمى فنصطمح
 1:قسميف إلى نقسميا أف يمكف

 مثؿ وىي التجارية، والطرقات الشوارع مف اتساعا أقؿ وىي  ة:النافذ والدروب األزقة.7
 أو المدينة عمى سكاف حكرا أنيا أي منيا، خصوصية أقؿ أنيا إال ،العامة الشوارع
 األحياء سكاف

 السكاف عمى مقصورة خاصة شبو فضاءات وىي  :النافذة غير والدروب األزقة.1
 تنعدـ فيمنع تكاد بؿ، بيا ؿتق التصرؼ حرية أف كما لمغرباء، عادة بيا التواجد ويمنع
 ما وىي عادة الفضاءات، ىذه عمى الفتحات إحداث النافذ غير الدرب في الساكف
 الزقاؽ ثـ ،النافذ غير الزقاؽ إلى نمر البيت مف الخروج وعند .كبيرة عائمة أفراد تجمع
 الحركة في تسمسال يمثؿ الفضائي التسمسؿ وىذا األكبر، الشارع إلى لندخؿ النافذ

                                                 
 ، 1982 العراؽ، بغداد، جامعة مطبوعات ،السالمية المدينة بناء في الحضارية القيم تأصيل إبراىيـ، الباقي عبد . 1

 40 .ص

 



  األحياء السكنية العتيقة                                                                        ثانيالفصل ال
 

58 

 

 عف اإلنساف ابتعد فكمما وخصوصيتو، الفرد حركة التسمسؿ فيؤطر ىذا ،الجتماعيةا
 .المدينة قمب إلى يصؿ حتى الشارع لصالح حريتو ضاقت األزقة كمما ودخؿ بيتو

 سكاف األحياء بيف االجتماعية، الروابط مف الكثير خمؽ عمى الشوارع ضيؽ ويساعد"
 السكاف لبعضيـ معرفة في الترابط ىذا رويظي التجارية، الحركة تنشيط في ويساىـ
 وفي الفناء .في أو الحوانيت أحد أوفي المسجد عند سواء المختمفة وتجمعاتيـ البعض،
 1.  "البعض بعضيـ عمى المستمرة التحية

 عمى نعثر نكاد ومتعرجة، وال ضيقة أزقة خالؿ مف المدف ىذه داخؿ الحركة تتـ  
 كالمداخؿ المختمفة الحواجز تقطعيا ما عادة ألزقةا وىذه وباستمرارية، مستقيـ طريؽ

تعد مطمبا إنسانيا وغاية  فإنيا االجتماعية الخصوصية ذكر وعمى المساكف. وانحرافات
وقد ضمف اإلسالـ  فردية متميزة تتأثر بعوامؿ البيئة واألعراؼ والتعاليـ الدينية،

تكوف وضوحا  ما ثروأك ،الخصوصية كحؽ لمفرد ولألسرة ولمجماعة في توازف واضح
  في حياة الفرد وأسرتو داخؿ المسكف وعالقة ىذه األسرة باألسر المجاورة ليا.

وقد تسبب تطبيؽ بعض تنظيمات بناء المساكف المعاصرة في مدننا إلى جرح   
لؾ بعض التطبيقات غير المناسبة وظيرت نتيجة لذ خصوصية المساكف المجاورة،

مف السكاف لحماية  لحي( كردة فعؿ طبيعيةإلى منظر المسكف وا تسيءالتي )
 ،خصوصيتيـ وتحولت المساكف بفعؿ ىذه المجاالت الخاطئة إلى ما يشبو السجوف

وية الطبيعية، كما تولد الجفاء ونتيجة لذلؾ حرمت الكثير منيا مف اإلضاءة والتي
ويعد تحقيؽ  بينيـ. االجتماعيةالرفض بيف الجيراف، مما أدى إلى ضعؼ الروابط و 

لذا يمـز العناية  مقومات نجاحيا، أىـفي األحياء السكنية مف  االجتماعيةالخصوصية 
                                                 

 41 .ص ، ، نفس المرجع السابؽإبراىيـ الباقي عبد.1
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بوضع الضوابط المعمارية والعمرانية التي تمنع الجيراف مف النظر إلى داخؿ فراغات 
  مساكف جيرانيـ.

 شبكة تحديد عند اإلسالمية المدينة مخططو يتوقؼ " لـوالميادين: الرحبات.ذ 
 تمعب التي والمياديف، الرحبات وتنظيـ برسـ قاموا بؿ وارع واألزقة،الش في الطرقات

 ويقصد ،لممسمميف والثقافية واالقتصادية االجتماعية الحياة في شحف ىامة أدوارا
 المسمميف أغمب بمداف في تسمى والتي المبنية، غير الشاغرة المساحات تمؾ بالمياديف
 الوظائؼ، مفتوحا، ومتعدد مجاال العمرانية الناحية مف تعتبر العناصر فيذه الرحبات،
، أوقات بحسب   أيضا. وبحسب الفصوؿ واألعياد، المناسبات وبحسب اليـو

االجتماعي  لمتفاعؿ مجاال "الرحبة أو الميدان" يعتبر االجتماعية، الناحية ومف   
 مؼتنتظـ مخت ففيو المسمـ، المجتمع مكونات مختمؼ بيف والتواصؿ اإلعالمي، والتبادؿ
 كصالة والشعائر التعبدية الدينية الميرجانات تقاـ وفيو واالحتفاالت، الجماعية المقاءات

 .العسكرية لمنفير والتعبئة ويدعى الموسمية، التجارية التظاىرات فيو تنظـ كما ي،حال
 مما يساىـ واألزقة الشوارع مف مجموعة ممتقى تشكؿ فالرحبة اليندسية الناحية مف أما
 والمياديف الرحبات بعض وتحاط .مجاليا وحرية أبعادىا، لسعة الحركة دفؽت تسييؿ في

 في الحاؿ ىو كما والمناسبات، حسب الفصوؿ متنوعة نشاطات تشيد عمومية بمرافؽ
 1."الجزائرية الصحراوية القصور مف كثير وفي ،والقرارة والمسيمة غرداية مدف

 العتيقة لألحياء الحضري التشكيل خصائص مفاهيم.3
 واالجتماعية والبيئية والعممية الجمالية الدالالت مجموعة بأنيا العمرانية القيمة تعرؼ   
 وبعًدا في الحاضر لالستخداـ صالحة قيـ بدورىا وتشكؿ الحضري، البناء يحتوييا التي

 لممكاف خصائص مادية يحمؿ لنطاؽ إطاًرا مجمميا في وتشكؿ لممستقبؿ، حضارًيا
                                                 

 .91 .ص ، السابؽالمرجع  ،السالمية بين اوحدة والتنوع المدينة ،بوجمعة خمؼ اهلل.1
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 العمراني التشكيؿ خصائص بعض نعطي أف ويمكف ضريالح النسيج في فتمثمو
 والتي المناطؽ، تمؾ مجتمع قيـ تشكيؿ في دور ليا العتيقة والتي لألحياء والمعماري

 1 .التكويف عند الخصائص تمؾ عوامؿ إضفاء مف واحدة تكوف ربما
 المناطؽ تمؾ مباني في المستخدمة المعالجات وحدة ساعدت: البنائية الوحدةأ.    
 وطبيعة البناء مواد أو االرتفاعات، في سواء البنائية، لمكتؿ مظيًرا موحًدا إضفاء عمى

 الرغـ وعمى ،والفتحات الواجيات ومعالجة التصميمية المفردات والتجانس بيف األلواف
 تمؾ لبناء والتتابع الزمني البنائية، الكتؿ تقاسيـ ومباني أراضي ممكية اختالؼ مف

 التكويف بصرًيا بوحدة انطباًعا المناطؽ تمؾ عمى المتردد لدى تكوفي أنو إال التقاسيـ
 ليتوحد سبؽ تصميميا أنو أو واحدة زمنية فترة في بناؤىا تـ المباني تمؾ وكأف البنائي،
 2.الدرجة لتمؾ تشكيميا
 لو تأثيًرا مما واحد مضموف إطار في يعمؿ الكؿ بأف شعوًرا الخاصية تمؾ مف وتبرز
 مشاركة الجميع إطار في تعمؿ االستقاللية فتصبح المجتمع، داخؿ قاتالعال طبيعة في
  .المترابط والمتماسؾ المجتمع تكويف في المفيـو ذلؾ فيسيـ والواجبات، الحقوؽ في
 بالمناطؽ الحركة مسارات في الفراغية العالقات طبيعة تساعد:الفراغي التدرج.ب   

 عف ناتج والتشويؽ بالتنوع الشعور بيا ايديتز  بصرية بتجربة شعور عمى تفعيؿ العتيقة
 لنسيج الرئيسية القصبة تشكيؿ في غالبا فينتج لمفراغات، المحددة الكتؿ تمقائية تشكيؿ

 وتصاعد فارتقاء بداية نقطة بوجود البصرية التجربة لتمؾ تصاعدية المنطقة مراحؿ
 في الفراغ اسمقي مع تتالءـ المحددات مف مجموعة بو يحيط رئيسي وانتياء بفراغ

                                                 
 40 .ص ، إبراىيـ، مرجع سابؽ الباقي عبد . 1
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 في المناطؽ تمؾ لقاطني اليومية التجربة تمؾ وتساعد .ووظائفيا حجميا وصورتيا
  .1لألىداؼ والوصوؿ االرتقاء في والرغبة التطمع والطموح مفيـو ترسيخ

مكانيات المادية أبعاده بيف العالقة عمى الفراغ مقياس يتوقؼ :المقياس تناسبج.     وا 
 وطبًقا والرأسية، األفقية محدداتو بيف لمنسب طبًقا لمقياسا فيتدرج اإلنساف البصرية
 تحمؿ فراغاتو قطاعات معظـ فإف العتيقة، المناطؽ لنسيج الفراغي لطبيعة التشكيؿ
روادىا  بيف العالقة قوة عمى الحاؿ بطبيعة تنعكس التي الحميـ أو الودود صفة المقياس

دراكو المكاف مع التعامؿ لو فيسيؿ وقاطنييا، الشعور  لديو وينمي بو، الحتياجاتو وا 
جية  مف وحجمو إمكانياتو مع الفراغ مقياس بتناسب لشعوره نتيجة واألماف بالثقة

  2.أخرى جية مف ووظائفو وأنشطتو
 عناصر لضبط الوحدة تكرار بأنو البنائي بالتشكيؿ اإليقاع يعرؼ :اإليقاع تناغمد.

 توزيع ونسب بالكتؿ الفتحات نسب وحدة مف نابع محدد لنظاـ وفًقا األشكاؿ والفراغات
 ويعمؽ .اإليقاع وحدة وانتظاـ تجانس عند التناغـ صفة واختالؼ المسدود والمفتوح

 الكمية واالىتماـ المنظومة تشكيؿ في جزء كؿ دور بأىمية الشعور المنتظـ اإليقاع
 اجتماعًياشعوًرا  يخمؽ مما النسبية، وعالقتو التشكيؿ في وموضعيا التفاصيؿ باختيار
 محصمة في -حجمو كاف ميما - الفرد دور أىمية ومدى الجماعي األداء وقيمة بأىمية
 .المجموع عمؿ
 مميزة تجعميا بخصوصية تميزىا ىي عمرانًيا المنطقة ىوية  إف :الهوية وضوحذ.   

نجازاتيا مكتسباتيا عف فتعبر -أفضؿ بالضرورة وليس - أخرى عف مناطؽ ومختمفة  وا 
 التعبير وسائؿ مف الفراغي والتكويف العمراني والنسيج البنائي التشكيؿ يصبحوقيميا، و 

                                                 
 .95ص  ، المرجع السابؽ بوجمعة خمؼ اهلل، . 1
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 أكثر كانت كمما ليـ خصوصية أكثر صفات تحمؿ كانت فكمما اليوية، عف تمؾ
 تمقائيا التالية األجياؿ عمى المتمايزة بعناصرىا اليوية تمؾ وتنعكس ىويتيا، وضوًحا في
 1 .بالمكاف سيالح واالرتباط االنتماء بتنمية شعور

 لوجود اإلشارة ضمًنيا يعني قد " الطابع " بكممة التعبير إف: الطابع خصوصيةر.   
 الواقع يعكس مركب تسجيؿ إال ليس األمر حقيقة في قيمة، ولكنيا ذو متميز

 مف المعماري الطابع ويختمؼ .ما وزماف ما مكاف في والثقافي لمجماعة االجتماعي
 اإلنشاء ومواد واأللواف والحجـ باختالؼ المقياس وخصوصيت فيكتسب آلخر مكاف

 يساعد وبذلؾ .بو تمارس التي واألنشطة التشكيؿ الفراغي مف كذلؾ الزخرفة، وعناصر
 الطابع عمى المجتمع، فالحفاظ في الفرد شخصية بأىمية التأكيد عمى المكاف طابع
 عمى أثًرا لو كوفبو، في يعيش الذي واإلنساف المكاف شخصية عمى الحفاظ عمى يؤكد

  .ومبادئو بمعتقداتو وتمسكو وقيمو سموكو
 تمعب لممنطقة الحضري اإلطار في التي تمارس األنشطة إف:الوظيفي التعبير ز.   
 المعماري التشكيؿ مالمح بيف الربط في وتساىـ مميزة سمات في إكسابيا ىاًما دوًرا

 كانت فكمما ، أخرى جية مف وداخم اإلنساني النشاط وبيف جية مف والنسيج العمراني
 وواقعيتو، المكاف بصدؽ الشعور زاد كمما عنيا، ومعبرة أنشطتو مع مبانيو متناسبة
 لدييـ ويترسخ المضموف، مع الشكؿ فيتالءـ السكاف وسموكيات قيـ عمى وينعكس ذلؾ
والمبادئ  لممشاعر الحقيقي المضموف عف المعبر غير المظيري الزيؼ عف أىمية البعد

 2 .مفاىيـوال
 

                                                 
 99-91ص ص  ، المرجع السابؽ . بوجمعة خمؼ اهلل، 1
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 العتيقة األحياء في العمرانية الفراغات.4
 عدة في التقميدية العمرانية البيئة وتحسيف تييئة في ميما دورا العمرانية الفراغات لعبت 

 آمنة ممرات يجاد، االجتماعية العالقة تقوية ة، المناخي الظروؼ تحسيف :أىميا محاور
  .الصغار لمعب ناطؽم توفير ر،الكبا لتجمع مناطؽ توفير، ومحمية

 المتخمفة  العتيقةأنواع المناطق الحضرية .5
المناطؽ القديمة المتخمفة ىي المناطؽ التي قامت عمى بقايا مدف قديمة أو عمى 
األجزاء القديمة مف المدف، وتتميز حالتيا العمرانية بالتدىور، ويغمب عمييا طراز البناء 

لفقراء المدينة وكذا أماكف سكف المياجريف  القديـ، وتعتبر ىذه المناطؽ أماكف إقامة
نظرا لعدة عوامؿ منيا رخص مساكنيا وقربيا مف أماكف العمؿ ووقوعيا في مركز 
المدينة وىي أماكف إقامة تشكؿ عالما صغيرا وضيقا لمغاية تسوده لغة وثقافة وديانة 

قسـ إلى ما واحدة ويتسـ سكانيا بالحركة و الفعالية نحو المناطؽ المحيطة بيـ، وتن
 1يمي: 

وىي مناطؽ مكونة مف مباني  المتخمفة األصمية: العتيقةالحضرية المناطق .1.5  
غير مالئمة ، وال يمكف إدخاؿ إصالحات عمييا منذ البداية ويالحظ وجود ىذا النوع 

 في المناطؽ في كثير مف األحياء القديمة مف مدف العالـ الثالث. 
وىي  المتخمفة بفعل الحركة الدائرة لمسكان: قةالعتيالحضرية المناطق .2.5   

مناطؽ نجدىا تقع وسط المدينة وىي األحياء القديمة ، تأوي فقراء الحضر الذيف يحموف 
محؿ السكاف األصمييف ليذه المناطؽ حيث كانت أكثر تقدما تشغميا األسر ذات 

أدى إلى  المستوى المادي المتوسط و العالي ثـ تركت لذوي الدخؿ المحدود، مما
                                                 

 .18، ص 7881، منشورات جامعة باتنة، الجزائر، التطوير الحضري والمناطق المتخمفة بالمدنأحمد بوذراع،  . 1
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لتصبح منطقة حضرية متخمفة تدىورىا تدريجيا بسبب حركة السكاف لمدة طويمة 
  .وقديمة

 في الوسط الحضري  العتيقةاألحياء  خصائص.6
المناطؽ السكنية في المدينة سمة بارزة لخصائص التي تتميز بيا األماكف و ال تزاؿ ا   

الفئات ية لمطبقات و مستوى األماكف السكنتوضح وتسيؿ عممية التعريؼ بيف 
اني يحدد طبيعة الحي االجتماعية المتفاوتة ، ذلؾ ألف المظير العمراني و السك

التمايز الموجود في المدينة ومنو فإف لألحياء القديمة خصائص تميزىا عف باقي و 
 1األحياء و ىي : 

 تظير األحياء القديمة في أوؿ وىمة لممتجوؿ كأنيا:العمرانية الخصائص .1.6    
بنيت بطريقة فوضوية ولكف عند التمعف فييا نستنتج مف المالحظة و الدراسة أنيا 
تسير وفؽ نظاـ يعطي أىمية لمتخطيط األحياء و المباني، فالتخطيط الفيزيقي لممساكف 
و المباني ىو صورة معبرة عف النظاـ االجتماعي السائد، تتميز الوضعية القانونية 

تنقسـ إلى أراضي حابوس )أتباع( ؼ أنماط االمتالؾ  ،ألرض األحياء القديمة باختال
  . أراضي ممؾ الخواض و أراضي ممؾ الدولةو 

نساني فيي مكاف مزدحـ توجد باألحياء القديمة مساكف ال تصمح لمسكف اإل
اليدـ الحتمي، إلعادة لمترميـ ومنيا يستمـز التدمير و  المساكف منيا ما يصمحبالمباني و 

وتكوف آيمة لمسقوط في أية لحظة إعصار  ،القدـى مظيرىا اليـر و كما يبدوا عم البناء
وتحتوي المساكف عمى  ،أو زلزاؿ ويبقى رغـ ذلؾ يسكنيا أفراد معرضيف أنفسيـ  لمخطر

يتكوف عمى العمـو مف اثنيف إلى ثالثة مستويات حوؿ  أسرة تشترؾ في مسكف واحد

                                                 
، شركة دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، عيف مميمة، دط، دراسة في العمران، السكن واإلسكان. عبد الحميد دليمي،  1

 759-755، ص 1001
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رؼ عمى ثالث جيات، يجاوره فناء مفتوح، نجد بالطابؽ األرضي وسط الدار محيط بغ
في أحد أركاف وسط الدار يوجد سمـ  مصدر الماء الوحيد بالمبنى ومرحاض واحد.

يوصؿ إلى الدور األوؿ الذي يتميز بنفس نظاـ عرؼ الطابؽ األراضي باإلضافة إلى 
رواؽ واسع نوعا ما يسيؿ المرور إلى الغرؼ ويطؿ عمى وسط الدار مف المستوى 

المستوى الثاني إلى السطح الذي يمتاز بجدرانو العالية في كؿ نصعد إلى  ،األوؿ
الجوانب باستثناء الجانب المطؿ عمى وسط الدار، وتأخذ العرؼ شكال مربعا أو 

اندماج ، ف عمى أساس األلفية والطمأنينة واألمافمستطيال، وقد بنيت ىذه المساك
القصبة بالجزائر المساكف صمـ في إلطار اجتماعي أساسو اإلسالـ ومثاؿ ذلؾ 

  العاصمة.
التي تتمثؿ في الشوارع  كما تتميز ىذه األحياء بنقص في األبنية األساسية،

ضيقة ممتوية وغير  وىياألزقة والطرؽ والممرات واألرصفة فيي تنعدـ لنظاـ الطرقات و 
نظرا ليذا فإف الحركة تصبح صعبة وتعرؼ المارة  ،مميدة ومغمقة في بعض األحياف

ومختمؼ الخدمات  الالزمةالصحية ى عدـ وصوؿ الخدمات االجتماعية و إلباإلضافة 
شارات المرور وعدـ تنظيـ األسالؾ  األخرى وغالبا ما تنعدـ في ىذه األحياء اإلضاءة وا 

الكيربائية مما يشكؿ خطرا عمى سكانو باإلضافة إلى انعداـ أماكف المعب والترفيو 
ع في أحد األنوية المشكمة لممدينة حيث تق وتشكؿ ىذه األحياء في الغالب، الحدائؽو 

ويالحظ أف مستوى السكف يختمؼ مف بمد آلخر ومف منطقة  مراكز المدف أو قريبة منيا
  إلى أخرى.

تتميز األحياء القديمة المتخمفة باالكتظاظ السكاني وتدىور :السكانية الخصائص .2.6
احثيف إلى أف ىناؾ عالقة الحالة المعيشية وانخفاض الدخؿ، وىذا ما أكده بعض الب

فقدـ المساكف والفقر والتكدس واالكتظاظ يزيد مف  ،ترابط بيف ظاىرة الفقر وىذه األحياء
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السرية ة )حسب نمط السكف ( إلى العزلة و قسوة الحياة ويزيد االفتقار إلى الخصوصي
وعدـ امتالؾ فضاء خاص بكؿ فرد مف أعضاء األسرة يزيد مف األمراض الخطيرة 

حالؿ الخمقي فسكاف ىذه األحياء مف ظآلة الدخؿ كمؤشر لتدىور الحالة المعيشية واالن
  .بمستوى دخؿ األحياء األكثر تطورامقارنة 

أما بالنسبة لممستوى التعميمي فقد يقتصر عمى مدى تواجد المدارس والييئات 
أما فيما  التعميمية ومدى اىتماميـ بالتعميـ ومدى سمطة األبويف وتأثيرىـ عمى أوالدىـ.

يخص األحواؿ المينية فيي تربط بطبيعة الخدمات االقتصادية المتوفرة وأنواع 
النشاطات المتواجدة في الحي  حيث أف معظميا نشاطات بسيطة كالمحالت وأماكف 
لمصناعات التقميدية والحرفية، ذلؾ فإف تردي أحواليـ وفقرىـ يتعمؽ بمستوى تعميـ الفرد 

عديدة كالبطالة  برة كما أنيا تتصؿ بمشكالت أخرىوما اكتسبو مف تدريب وخ
 السرقة. وانخفاض الدخؿ االنحرافات و 

تتسـ األحياء القديمة المتداخمة بالنقص المستديـ  الخصائص االجتماعية :.3.6    
في الخدمات االجتماعية و الممحوظ أيضا نقص التسييالت الضرورية التي تقدميا 

 ية والتعميمية والصحية والترفييية وحتى الدينية منيا.المؤسسات االجتماعية واإلدار 
فانعداـ المراكز الصحية وانعداـ الوقاية مف أىـ خصائصيا خاصة وأنيا سبب تفشي 

 . األمراض، وبالتالي يرتفع داخميا معدؿ الوفيات بسبب قمة وسائؿ نقؿ النفايات
أنو أىـ األسباب التي  ، فال شؾ"الفقر"كما أف أىـ ظاىرة تسود ىذه األحياء ىي     

حيث في ىذا السياؽ  ،تجبر الفرد عمى السكف بيا وتمنعو مف تغيير محؿ اإلقامة
في تحميؿ األوضاع  ،أفاض عمماء االجتماع الحضري، واألنثرولوجيا الحضرية

المتخمفة بالخصوص، وألحيائيا القديمة و  ،الثقافية لممدينة بشكؿ عاـاالجتماعية و 
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مؤداىا أف الحي المتخمؼ  ،تنوعيا عمى حقيقة أساسيةبتحميالت وانتيت معظـ ىذه ال
   1.تسوده ثقافة خاصة ترتبط أساسا بنوعية سكانيا

  في الجزائر العتيقة األحياء.7  
  في الجزائر العتيقةاالمتداد التاريخي لألحياء .1.7     

قبؿ االستقالؿ  إذا ما تطرقنا إلى الخريطة العمرانية لمجزائر ما قبل االستقالل : -أ
 2نالحظ أنيا كانت منقسمة إلى ما يمي : 

محاطة 7911: نواتيا بناءات قديمة يرجع تاريخ نشأتيا إلى ما قبؿ  مدن صغيرة -
القادة يا العنصر األوربي مف المعمريف والتجار و يسكن ،ببنايات قديمة وفيالت

 العسكرييف.
الطينية التي تأوي الجزائرييف و  حزاـ عريض مف البيوت القصديريةب المدن المطوقة: -

تبعة في الريؼ بيدؼ خنؽ الالجئيف مف األرياؼ، وىذا بسبب السياسة الفرنسية الم
 القضاء عمييا. الثورة و 

يغمب عمييا مجتمعاتيا  ،كانت حالتيا متردية وأوضاعيا مزرية :األريافالقرى و  -
ف الالئقة بيا فتكاد السكنية البؤس )أكواخ، بيوت مف الطيف والخشب( أما المساك

أصبح النمو  7810منذ  ،.ومف المالحظ أف في ىذه الفترةاألوربييفتقتصر عمى فئة 
التيجير التي شكؿ مشاريع بسبب سياسة التشريد و السريع لممدف  الكبير في الجزائر ب

لي يقطنوف مساكف سيئة غير مارستيا فرنسا عمى الفالحيف، وأصبح معظـ سكاف األىا
مما أثر سمبا عمى وضعية  ،ال تتوفر عمى أبسط المرافؽ الضرورية لمحياة ألنيا صالحة

                                                 
1
 .146 -144ص ص . السيد عبد العاطي السيد، المرجع السابؽ،  

 .475، ص7884، 1، دار النيضة العربية، بيروت، طعمم االجتماع الصناعيعبد الباسط محمد حسف،  . 2
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األحياء القديمة التقميدية بالمدينة، والتي شيدت تغيرات كبيرة في البالد ونزوحا ضخما 
  نحو المدف.

بعد االستقالؿ أعطت الجزائر األولوية في اختياراتيا  ما بعد االستقالل: -ب
تنمية، حيث ركزت عمى المياديف المنتجة وميداف التكويف، ولـ اإلستراتيجية في ميداف ال

يدرج ضمف برامج التنمية قضية السكف، ذلؾ بأف االعتبارات التي وضعيا المخططوف 
 ،بأف اليجرة الجماعية لألوربييف بعد االستقالؿ توفر ليـ احتياطا ىاما في مجاؿ السكف

ؿ إيواء مميوف جزائري، ويتضح مف يقدر بػ ثالثة مائة ألؼ مسكف، يمكنيا عمى األق
  .لتي اتبعتيا الجزائر ىدؼ كؿ مخططخالؿ المخططات ا

عمموا عمى استكماؿ المساكف التي  م(1969-1967فخالل الثالثي األول )
فقد اعتمدا مبدأ االنجاز،  الثانيالمخططين الرباعين األول و ؿ أما بدأت قبؿ االستقال

التغير لثقافي و جية لـ يراعي مشكمة التحوؿ الكف االسكاف مف الناحية السوسيولو 
االجتماعي الحاصؿ عمى مستوى العائمة الجزائرية، والذي يستمـز انتشار التعميـ 

التي تؤدي إلى ظيور األسرة النووية ومنو  ،وبالتالي انتشار نماذج الحياة الغربية
  .عمرانية مغايرة ديمة وظيور أنماطالقضاء عمى األسرة الممتدة التي تسكف األحياء الق

 في الجزائر  العتيقةعوامل ظهور األحياء  .2.7  
نما كانت وليدة تفاعؿ عدة عوامؿلـ تنشأ األحياء القديمة مف فراغ و   ،مختمفة ا 

نة ألخرى، حسب الظروؼ والتي تختمؼ مف بمد آلخر ومف مدي ،كانت سببا في نشأتيا
في عامميف أساسييف،  مكف إجماالقتصادية لكؿ مدينة، وياالالسياسية واالجتماعية و 

عامل االستعمار "ي الثاني وىما: حيث يؤثر األوؿ ف ،وىما جد مرتبطيف ببعضيما
 ."عامل الهجرةو 
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)النزوح الريفي نحو المدف وعمميات التيجير(: في إطار ما  والهجرة: االستعمارأ.   
يشوف في أف أغمب المياجريف إلى المدينة يع عبد الباسط محمد حسن عمىقدمو 

ووجود اختالفات ثقافية  ،المنطقة الفقيرة النخفاض مستواىـ االقتصادي واالجتماعي
يمكف القوؿ أف اتجاىات الفئات المياجرة مف  7بينيـ وبيف سكاف المدينة األصميف.

عوف ذلؾ إلى المستوى ويرج ،الريؼ إلى المدينة كاف منصبا حوؿ المناطؽ الفقيرة
 ثقافي.الاالقتصادي واالجتماعي و 

كانت  ،جمع الجزائرياليجرة الريفية نحو المدف في المأما في الجزائر فإف 
مرتبطة باالستعمار الفرنسي وسياساتو المتبعة خالؿ وجوده بالجزائر، باإلضافة إلى 

المتمثمة في التواجد العثماني، حيث كاف لو دور في فترات ما قبؿ االحتالؿ الفرنسي و 
التي تعتبر مورثا ثقافيا وتاريخيا لممجتمع الجزائري، و  ،لقديمةشأة العديد مف األحياء ان
 في قسنطينة وسيدي اليواري بوىراف،السويقة القصبة في العاصمة، و "لمتمثمة في وا

 دراستنا(.والتي مجاؿ )  "وتجديت بمستغانـ
شاريعو التنموية بالمدف الكبرى وقد عمؿ االستعمار الفرنسي بتركيز أعمالو وم

 التي تمثؿ مصدر رزقيـ ،الريفييف الساحمية وعمؿ في المقابؿ عمى مصادرة أراضيو 
وكذلؾ سياسة التيجير الجماعي ليـ، بحيث أجبروا عمى مغادرة أراضييـ إلى المدف 

ـ حوالي ممونيف نسمة، وازدادت اليجرة الريفية 7849الكبرى، حيث بمغ السكاف سنة 
ارتبط ىذا النمو بظيور عدة أحياء قديمة و  ،ـ7865ـ، 7864نحو المدف في سنوات 

الستقطاب الوافديف مف األرياؼ، وىذا  ،ؼ المدف الكبرىاوأحياء متخمفة عمى أطر 
بسبب السياسات االستعمارية المتبعة في الريؼ، باعتباره المنطمؽ أو المركز الرئيسي 

                                                 
 .475ص نفس المرجع السابؽ،، عمم االجتماع الصناعي ،عبد الباسط محمد حسف.7



  األحياء السكنية العتيقة                                                                        ثانيالفصل ال
 

70 

 

فة إلى عوامؿ الندالع الثورة، وبالتالي خنؽ الثورة والقضاء عمى الثوار. ىذا باإلضا
  1أخرى أدت إلى ظيور ىذه األحياء بالجزائر وىي كاآلتي:

وذلؾ بظيور أقاليـ صناعية كبرى وتمركزىا في المدف الكبرى : عامل الصناعةب.  
ومنو إقامة  ،اإلقامة بيايؤدي إلى االنتقاؿ  بيذه المدف و وبالتالي البحث عف العمؿ مما 

قديمة تفتقر لكؿ التجييزات االجتماعية أحياء غير مخططة ومتخمفة، وقد تكوف 
 .تسكنيا الطبقة ذات الدخؿ المنخفضالضرورية، 

أماـ االكتظاظ الذي تعرؼ  :أزمة السكن والمستوى االقتصادي واالجتماعي لمسكانج.
يؤدي ىذا إلى حدوث أزمة سكنية،  ،المدف وتزايد عمميات التوافد نحو المدف الكبرى

االجتماعي لمسكاف و بالتالي المجوء إلى السكف تصادي و أماـ انخفاض المستوى االقو 
نظرا النخفاض أسعارىا سواء البيع أو الكراء، كما تمجأ بعض  ،داخؿ ىذه األحياء

عادة تعميرىا وبالتالي تنشأ  ،الدوؿ إلى إعادة بناء البنايات المنيارة أو اآليمة لمسقوط وا 
ى الخصائص االجتماعية والثقافية محافظة عمأحياء جديدة لكنيا في األصؿ قديمة بال

  .لمسكاف
 وضعية السكن في األحياء القديمة في الجزائر  .8

المعيشي ذات المستوى التعميمي المتوسط و  تسكف األحياء القديمة، أعداد كبيرة
، تتميز ىذه األحياء بأزقتيا الضيقة "العيد التركي"المحدود، حيث يرجع تاريخيا إلى 

فيو كؿ العائالت، وتتميز  "حوش كبير"، يتوسطيا "حارات"مى ومساكنيا المشتركة ع
يربط سكانيا عالقات وطيدة حيث يسود  ،بقمة المرافؽ االجتماعية كالمساحات الخضراء
، حيث ر مركزا تجاريا أكثر منو تاريخياالتعاوف وتحؿ المشاكؿ بشكؿ جماعي، تعتب

                                                 
 .410، نفس المرجع السابؽ، صناعيعمم االجتماع الص. عبد الباسط محمد حسف،  1
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إلى محالت تجارية، باإلضافة غمب النشاط التجاري عمى العديد مف المساكف وتحويميا 
  إلى استغالؿ األزقة رغـ ضيقيا.

غير أف تغيير واجية المبنى أدى إلى اختالؼ في الخاصية االجتماعية والثقافية     
، حيث أجريت بعض التبديالت، تعتبر األكثر "وىراف"المميزة لمحي القديـ خاصة في 

 الحتواء أعضاء األسرة الكثيريف شيوعا، وىي تحويؿ المطابخ إلى غرؼ إضافية، وذلؾ
وىذا بسبب ندرة المساكف وارتفاع أسعارىا، فقميمة ىي المساكف القديمة التي حسنت مف 

عمى طابعيا وخصائصيا  طرؼ ساكنييا، لكف كثيرة ىي التي تغيرت ولـ تحافظ
ؾ الثقافية لألفراد، وقد أثر ذلو  والتي تؤثر بدرجة عمى الخصوصية االجتماعية العمرانية

ويرجع ذلؾ إلى عدـ التوعية عند سكاف األحياء  ،سمبا عمى الوجية المرفولوجية لممدينة
وانعكست ىذه التغيرات عمى  ،إذ لـ يصغوا لمتنسيؽ بينيـ في شكؿ النوافذ وحتى ألوانيا

مما  ،نوعية الجو الداخمي لممسكف والحي وقدرة المباني عمى زيادة الطوابؽ أو الغرؼ
 1 .يد منيا ومف ثـ تغير وظيفة البيتلعدأدى إلى انييار ا

 الجزائر في المعماري الكولونيالي الطراز.1.8   
مرتبط ىيكميا بمسار تنمية  "الجزائر المستعمرة في المعماري الكولونيالي "الطرازكف يلـ 

متوازنة نابعة مف صمب المجتمع الجزائري بالقدر الذي كانت فيو أشكاؿ التحضر 
نؼ التدخؿ اإلستعماري في حياة األرياؼ والمدف عمى حد سواء، انعكاسا مباشرا لع

اقتصادية باألرياؼ المغاربية، ومف  -فكاف مف النتائج الطبيعية لتفكيؾ البنى السوسيو
ضعاؼ الزراعات التقميدية الذ قحاـ الزراعات لؾ مسار افتكاؾ األراضي وا  محمية وا 

بتيميش الصناعات التقميدية  المكننة وغيرىا، وضرب اقتصاديات المدفالحديثة و 

                                                 
، مجمة إنسانياتحساف رمعوف ، االستعمار، الحركة الوطنية واالستقالؿ بالجزائر، العالقة بيف السياسي والديني،   . 1

 .89 -81مركز البحوث في العمـو االجتماعية،. ص، 7888أفريؿ، 46وىراف العدد
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الممكننة وحدىا منافستيا لمصناعات واىا، وتركيز الصناعات الحديثة و وتفتيت ن
لؾ إفقار األرياؼ وبروز حركة نزوح عارمة نحو ذالمحمية، كما كاف مف نتائج كؿ 

انطمقت معيا مسيرة تحوؿ األرياؼ المغاربية ألوساط طاردة سكانيا ولفوائض  ،المدف
قوة عمؿ التجأت لممدف وأطراؼ الحواضر باحثة عف القوت، وسوؼ تساىـ ميمة مف 

ىده الحركة إلى حد كبير في نسج مالمح المدينة المغاربية الحديثة بمختمؼ تناقضاتيا 
  1 واختالالتيا وأزماتيا.

التي شيدىا  ،ه الحركة الداخمية اليامة وغير المسبوقةذأف ى الجدير بالذكر ىوو       
ف كانت تتأطر في جانب ميـ منيا االستعمارية المرحمةخالؿ  لجزائرياالمجتمع  ، وا 

ضمف األزمة المتواصمة التي كانت تعيشيا معظـ المناطؽ وخاصة األرياؼ مند القرف 
 الضغطبسبب المجاعات واألوبئة ومشاكؿ ندرة الغداء وتضاعؼ  ،التاسع عشر

ركة تنصير كذلؾ بقوة ضمف فإف تمؾ الح ،الجبائي وتدخؿ رؤوس األمواؿ األجنبية
في النسيجيف  االستعماريسياؽ التحوالت الجذرية والعميقة التي أحدثيا التدخؿ 

 لجأ، حيث عمى كافة األنساؽ الخاصة بالدولة الجزائرية واالجتماعي االقتصادي
إلى مناطؽ محظوظة تحولت إلى مراكز حضرية  االستعماريةبحكـ السياسة  المستعمر

طؽ جدب لسكاف الدواخؿ، ومناطؽ أخرى ظمت أقؿ حظا واعتبرت شكمت منا ،ىامة

                                                 
ثة لمنشػر ائر القديـ والوسيط، ترجمة: فيصؿ عباس، بيروت ، دار الحدامقدمات في تاريخ الجز ، عبد القادر جغمول :أنظر.1

"دراسووة فووي االسووتعمار والتغيوور ، نشوووء الطبقووات االجتماعيووة فووي الجزائوورأنظػػر: مغنيػة االزرؽ ، . و 7899،  1والتوزيػع، ط
حسػػاف رمعػػوف ، ، أيضػػا 1ط، 7890، ترجمػػة : سػػمير كػػـر ، بيػػروت  ، مؤسسػػة األبحػػاث العربيػػة ، االجتموواعي السياسووي 

، 46، وىػػػراف العػػػددمجموووة إنسوووانياتالعالقػػػة بػػػيف السياسػػػي والػػػديني،   ،بػػػالجزائر واالسػػػتقالؿ، الحركػػػة الوطنيػػػة االسػػػتعمار
 .  كدلؾ:89 -81،. صاالجتماعيةمركز البحوث في العمـو ، 7888أفريؿ

Lahouari Addi , de l’Algérie Précoloniale a l’Algérie Coloniale, économie et société, 

ENAL, Alger 1985.chapitre 1.    
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عديمة الجدوى، فمثمت بالتالي مناطؽ دفع ألعداد كبيرة مف السكاف باتجاه كبرى المدف 
  بحثا عف مواطف الرزؽ.

بمختمؼ مخططاتو وبرامجو واستراتيجياتو فاعال  االستعماريإذ يبقى الحضور      
ىو محور  االستفسار وىدا ،الجزائربثقة ببعض مدف مركزيا في أشكاؿ التحضر المن

يتعمؽ بمدى استمرارية تأثير  الذيقد يطرح في مثؿ ىدا المستوى  الذإشكالية دراستنا، 
انسجامو مع الساكنة الجزائرية،  ومدى في أنماط التحضر اليـو االستعماريالحضور 
عاقبت عمى األرض ا عممنا حداثة التجارب المدينية بالمجتمعات التي تذخاصة إ

 "الدولة الوطنية"الجزائرية الوجود المحتشـ لبعض الحواضر، والتي تعد في شكميا  
، تجربة حديثة االجتماعيو باتساع رقعة النسيجيف العمراني الجديد المرتبطة خاصة 

تاريخي  -ي يمثؿ أوؿ سياؽ سوسيوذتعود إلى النصؼ الثاني مف القرف العشريف، وال
والسياسية الناجمة عف توسيع رقعة المدف  االجتماعيةاألزمات يحتضف المشاكؿ و 
 1 وامتدادىا المجالي.

 القرف التاسع مف األخير النصؼ خالؿ األوربية العمارة شيدت، فقد بصفة عامة     
 حالةد وشح ،الجديد عف في البحث دءوبة حركة العشريف القرف حموؿ حتى عشر

العمارة  زاطر  إحياء حاوؿ مف ومنيـ البنائية، كؿالييا زاطر مف  العمارة في االستمياـ
 القوطي طراز في" القوطية"حتى  أو "الرومانية أو اإلغريقية أو كالفرعونية" السابقة،
طراز  بقايا مع بعضيا امتزجت التي.2 المناىج في بعض المختصوف وتمادى الجديد
الكولونيالي  رازالط "يدعى انتقائي عنو طراز تمخضت حتى "،الروكوكو أو الباروؾ

                                                 
 89 -81حساف رمعوف ، نفس المرجع السابؽ، ص . 1

2. Olivier Mongin : « La condition urbaine, la ville à l’heure de lamondialisation » Edition 

du seuil, paris, 2005, P 112-115.  
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ابتدأتيا فرنسا في الجزائر سنة    التي االستعمارية رحمةالم  مع تزامنو بسبب االستعماري"
العتماد عمى اليندسة نو مف غير الممكف اأ، في ىذه الفترة أدرؾ المعماريوف 7910

 اليونانية، إنما عمييـ النظر إلى المقومات العديدة المحيطة باألبنية مثؿالرومانية و 
 ،المناخ واالحتياجات الحديثة التي لـ يكف الفف الروماني واليوناني يأخذىا بالحسباف

وأدخمت أشكاؿ  ،فكاف ىو الرد الجديد عمى أزمة الثقافة االنتقائية لمقرف التاسع عشر
وعكست  ،فكاف عمؿ النحات استعراضا واضحا إلمكانياتو ،رمزية لمزينة النباتية

ة لمطبيعة مف مواد لمبناء. فكاف لمعمارة كثير مف سمات طراز التجارب المحاكاة الحقيقي
عمى العمارة في بدايات القرف العشريف  أالتحوؿ الكبير الذي طر  لويس السادس عشر

أدى إلى لجوء العديد مف المعمارييف  ،ىو نتيجة التغيرات السياسية في األنظمة
 1 .هوفمان الفريد مشيلاألوروبيوف أمثاؿ 

 في "المعماري الكولونيالي" بالطراز يسمى ما راانتشجة ما أوردناه أعاله كاف نتي     
 وكاف .7855 االستقالؿ، وبعد 7869، تحديدا سنة العشريف القرف انطالقا مف الجزائر
 العيد ففي ،التراث مع القطيعة تكريس مبدأ في كبيرة آثار  الحديث األسموب لنجاح
كوتورو  أقترح حيث ،الجزائرمدينة  مىع المعمروف ركزا االستعمار مف األوؿ

Cotereau عمى  أركز أف حاولت " عنو يقوؿ مخططا ،آنذاؾ المدينة ميندس وىو
 فرنسا نحو يتجو محور رئيسي عمى معتمدا، المجاالت داخؿ التوازف وعمى التناظرات

 2 ".المجاالت كؿ في عمى ىيمنتيا تحافظ أف يجب األخيرة فيذه ...
 سمطوي نمط ذو طريؽ عمراف عف بالمحور وربطيا المدينة معالـ تشويو ستمراو    
 ،العمراف ميداف في ىامة تحوالت عرفت والتي، الفرنسية الثانية اإلمبراطورية فترة أثناء

                                                 
 .711خ الجزائر القديـ والوسيط، مرجع سابؽ، ص، مقدمات في تاريعبد القادر جغمول . 1
 .80صحساف رمعوف ، نفس المرجع السابؽ،  . 2
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 باريس البارون عيد Haussmann) ) نهوسما مدينة طبع في الذي خاصة
 عمراني تخطيط بدراسة لجنة خاصة إنشاء مع ذلؾ وتزامف ،األخرى المدف وبعض
  1854.عاـ العاصمة الجزائر بمدينة
 العوامؿ تطغى فييا لممدينة جمالية نظرة بروز عمى العامؿ ىذا شجع دوق       
ذات كانت المدف القطرية الجزائرية  أفبعد ، األوروبي المعماري لمفف المحددة األساسية

مف الفف، وغير  طابع مورسكي مف الناحية السكانية، بسيطة في ىندستيا، خالية
ومف جية ثانية منسجمة ، بدروبتنتيي  ألشعة الشمس، اجتنابانظامية، ممتوية الشوارع 

 1.واألخالقية االجتماعيةوخصوصياتو  مع المجتمع الجزائري
 البعد وعمى تخطي االستعماري المجتمع قوة عف تعبر فخمة مباني ظيرتف     

الالعودة إلى بتدمير كمي و  نطينةمشروع قسقاـ  كما، األصمي لممجتمع الحضاري
ليوتي ) الماريشاؿ قبؿ مف استعمارية عمرانية سياسة ذلؾ تبني محصمة وكاف  التقاليد

Lyauty ) فكرة عمى االستعمارية السياسة ىذه قامت ،العربي المغرب بمداف كؿ في 
محاوالت  في منيا، األوروبي والقسـ لممدينة اإلسالمي القسـ العربي بيف الفصؿ
 التي ،واألصيمة المدينة األصمية مع التأقمـ مكانيةا عف البحث دوف االجتثاث، ولمطمس

 كؿ أصبحت 1900 سنة في، و المعمر األوروبي متطمبات مع نشاؤىاا يتناسب ال
 المخطط جاء 1931 سنة فيا، و مجممي في مدينة أوربية بأنيا توحي المدينة معالـ

 المسحة ليعزز ،الثانية ميةلالعا الحرب نياية لىإ إنجازه استمر الذي العمراني البمدي
 كاف التي، األحياء وسط واسعة شوارع استحدثو  مرافؽ اقترح فقد، لممدينة األوربية

                                                 
 حوؿ خصوصيات ىده المرحمة أنظر: - 1

Pierre Bourdieu , « Sociologie de L’Algérie» Ed, presse universitaires de France, juin, 2010, 

P 10.    
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فقارىا معالميا تغيير في تسبب مما السكاف األصمييف يقطنيا  طابعيا المميز مف وا 
 1 .فييا الخصوصية الروح عمى القضاءو 
غازاني  صرح  الشأف ىذاوفي  ة،المدين مف العائالت آالؼ ترحيؿ في ذلؾ تسبب قدو   

Gazagne  بما اإلسكاف مشاريع لبعض افتتاحو عند ،آنذاؾ الجزائر لبمدية رئيسا كاف 
 المجـر أف أكوف أقبؿ فإنني جريمة، ساكف 20.000 بترحيؿ السماح إذا كاف " يمي
بيف المدينة األوروبية نتاجا معماريا ىجينا  اإلستيطان اإلستعماريسياسة  أوجدت"

فمند  وارتبط التخطيط المدني بالحالة االجتماعية واالقتصادية لكؿ مدينة ،واإلسالمية
مدف رئيسية  وىي  أربععاما دخمت فرؽ فرنسية وعممت عمى  40وخالؿ  7910

كامال باستخداـ  ،ومف ثـ أصبح االحتالؿ في الجزائر ،عنابة، بجاية، وهرانالجزائر 
فشرعت  ،رية فقاـ المحتؿ بتقسيـ األراضي واألمالؾ بيف القبائؿ المنفصمةالقوة العسك

ه المدف القديمة الموروثة  ذى توضع الخطط لتوسع، مند أربعينات القرف التاسع عشر
اعتمدت عمى العماؿ ، كقسنطينةوبعض المدف الداخمية  ،والسيما الساحمية منيا

 2المحصور عمميـ مع العيش. 
ودلؾ بتحديد  "مشروع الحدود"إقامة عمى  محتل الفرنسي في الجزائرالكما اعتمد    

مجاؿ المدف القديمة، ومف ثـ ربط مراكز المدف بقرى المحتميف الجديدة عف طريؽ 
تـ خمؽ نقاط  7940إنشاء طرؽ جديدة وسكة حديد إلتماـ عممية الربط، وفي عاـ 
ترتكز عمييا ىده  ،قنيةمركزية وجعميا كقاعدة لمعمميات فضال عف تاميف خدمات ت

حددت فيما بعد المياـ التي يجب المباشرة بيا مف خالؿ مشروع أطمؽ عميو ، المدف
                                                 

 جامعة، قسنطينة العمارة، بقسـ العمراف في الدولة دكتوراه المجال العمراني، عمى االجتماعي الخمل أثر بمقاسـ، ذيب . 1
 .100.ص 2001
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فبدا  ،" وييدؼ إلى محاكاة واقع المدينة  مع المخطط التنظيميمشروع  جوني"اسـ 
ووضع الفراش الطرقي مف نباتات  ،بالعمؿ عمى تخطيط البنية  التحتية لمجاري المياه

ى بناء األسوار المحيطة عبدت الطرؽ وممرات المشاة ومف ثـ انتقموا الو  ،وأشجار
  جعموا أبوابا ليا.بالمدف و 

ظيرت معطيات اجتماعية متميزة عما سبقيا مف عالقات في العصور السابقة فقاـ    
راحوا ينادوف ، فوأسسياالسابقة النظر في معطيات العمارة  باعادةالكثير مف المعمارييف 

زالة العممية والمنطقية أسسياالى  بإرجاعيا ظيرت مدارس كما  ،ىو زائد كؿ ما وا 
رجاعياو ر في تطوير المفاىيـ المعمارية الكبي األثرمعمار جديدة كاف لروادىا   إلى ا 

"هنري فكانت المدرسة الفكرية في فرنسا بزعامة  ،خطيا الذي يجب اف تسير عميو
بوضع اوؿ معجـ معماري معمؿ حاوؿ فيو  األخيرقاـ ىذا و  البروست""وفيوليه لودوك"

كما  العناصر المعمارية.عمى منطقية وعممية الكثير مف المفاىيـ و  األضواء إلقاء
التي كانت ف النظرية الوظيفية في العمارة و مف ىذا القر  األوؿظيرت في النصؼ 

ف النظرية العضوية في العمارة كا أيضاامتدادا منطقيا لممدرسة الفكرية كما ظيرت 
  .عمى العمارة في وقتنا الحاضر تأثيراكبر  األخيرتيفلياتيف النظريتيف 

 ز السابؽااستخداـ المواد الجديدة قد ساعد عمى التخمص مف الطر  إف          
عف  األنظاروقد كانت ىناؾ ردة فعؿ معاكسة حولت  ،اإلنشاءجديدة في  أسسواعتماد 

وظيرت في ىذه الفترة معركة  ،الجديدة اإلنشاءالكثير مف المنشات الجديدة وطرؽ 
يقتبسوف منو مف جديد و  يوراح المعماريوف يحنوف الى الماض ،زاسميت معركة الطر 

لكف فاتيـ  اف عنصرا جديدا و  ،في محاولة يائسة لمرجوع بالعمارة الى سابؽ معطياتيا
ارة القرف عم"كانت  حيثا، العمارة تطورا جديدومع القرف التاسع عشر بدأت  أد بدكاف ق

الذي اعتبر اف عمارة  ،نتيجة لجيود الجيؿ الجديد مف المعمارييف "العشريف المعاصرة
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قاصرة عف الرد عمى متطمبات  أضحتالعصور السابقة بكؿ عناصرىا ووسائميا 
الرد عمى مشاكؿ العصر دييي دراسة الحاضر بكؿ معطياتو و كاف مف الب لذا ،الحاضر

في  طرأتالتي  ،االقتصاديةالتغيرات الصناعية و حموؿ في ضوء بما يالئميا مف 
 1 .التي وضعيا التقدـ العممي في متناوؿ المعمارييف اإلمكانياتالعصر وباستخداـ كؿ 

ع نياية الحرب العالمية األولى ولقد رافقت بداية ىذا القرف تغيرات كثيرة خاصة م   
إضافة إلى األوضاع  ،ديدةالتي كاف مف نتائجيا أزمة السكف واجتياح قيـ اجتماعية جو 

األول جدوا أنفسيـ أماـ اتجاىيف فقد و  ،االقتصادية فوجد المعمارييف عمى مفترؽ الطرؽ
األزمة االقتصادية التي اقتضت ارتفاع  الثانيو ،حاجة الممحة إلى البناء مف جيةال

عمارة جديدة مختمفة  كؿ  أعطت األموركؿ ىذه  األسعار وفقد المواد مف جية.
مارة ىذا العصر ع أضحتلقد أو في محتواه، في شكميا  سواءالؼ عما سبقيا االخت

واف كانت تعبيرا  ،احتياجاتيـصميـ مشاكميـ و  إلىلقد دخمت فعال لمناس كؿ الناس و 
  .تصؿ يوما لتكوف المعبر الحقيقي عف ذلؾ أفغير حقيقي فال  بد 

 االستقاللإشكالية الطراز المعماري بعد .2.8  
التي تتمثؿ في اليجرة  رزة التي صاحبت االستقالؿ الوطنية العمرانية الباالظاىر    

لؾ كنتيجة حتمية لألوضاع والظروؼ الناشئة عف ذو  ،الواسعة مف األرياؼ إلى المدف
سنة عف االحتالؿ االستيطاني  711سنوات مف الكفاح الشعبي وعف 1أكثر مف 

فمف نشوة  ،عية والنفسية لمسكافوتتمثؿ بالخصوص في العوامؿ االقتصادية واالجتما
التي وجدوىا مدمرة  فمـ يمبثوا أف غادروىا   ،قراىـ إلىاالستقالؿ عاد الكثير مف السكاف 

واف الوضع الحضري كف  ،مدف خاصةعظـ إرادتيـ متجييف مباشرة نحو ىده المرة بم
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 الناجـ عف مغادرة السكاف ،عامة مشجعا عمى دلؾ بسبب الشغور العقاري الكبير
وقد تمت ىده الحركة العمرانية والسكانية في جو مف الحماس  ،األوروبيوف لمبالد

  وبصفة عادية وطبيعية ودلؾ لممعاناة الطويمة والمضاعفة لمسكاف.
ىو الستيالء عمى البنايات التي خمفيا  احتالؿ البنايات الشاغرةتمثؿ مسألة        

ت أخرى ذات استخدامات مختمفة المستعمر األوروبي مف فيالت  وعمارات وبنايا
رابية  ذات قو عبارة عف عائالت أوتميز ىدا النوع مف االستقرار باالستقرار الجماعي 

تتميز ببناء ونمط عالقات اجتماعية ريفية فيو تحوؿ اجتماعي  ،أصوؿ جغرافية واحدة
والى أصال  ،ريفي حضري والسبب يعود بالدرجة األولى إلى روح التضامف الريفي

القوي الذي ساد أثناء الثورة  بيف المساكف حيث وصؿ  تضامف والتماسؾ االجتماعيال
ىدا ما أصبح يميز البناء  ،األمر إلى اشتراؾ عدة اسر في مسكف أو بناية واحدة

  االجتماعي الحضري لممدف الجزائرية فيما بعد.
الحياة  إلىيف كما يرجع إلى الرغبة في إعادة شمؿ العائمة الجزائرية والحن         

الجماعية المألوفة في الريؼ والقناعة بالقميؿ وبناء عالقات اجتماعية وفؽ تصورات 
اجتماعية ريفية سابقة ومحاولة تكويف محيط اجتماعي ونفسي ال يختمؼ عف محيط 
النازحيف منو الذي نجمت عنو عدة مشكالت اجتماعية خاصة  تمؾ المتعمقة بالمسكف 

تغيرات التي حدثت فيما بعد في العالقات وأنماط استيالؾ وتقاسـ المجاؿ بعد ال
تـ في بعض  ،وىكذا فاف احتالؿ مساكف األوروبيوف والييود المغادريف لمبالد، المجاؿ

غرؼ أصبحت تأوي  1في مكاف واحد والشقة ذات  1او 1الحاالت بمعدؿ
يا بجميع مقومات ،بيذا تحولت البنية االجتماعية الريفيةشخص و  75الى71مف

وخصائصيا إلى مراكز حضرية األمر الذي أدى إلى االنفجار العمراني الحضري في 
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اقؿ مف عشرية مف الزمف مف القامة الحضرية والنزوح مف المركز الى الضواحي 
 1 .لمعالجة المشكالت االجتماعية

ريفي الناتج عف تفقير المرتفعة وتواصؿ النزوح ال الديمغرافيةالزيادة  شكمت       
زف التنمية  بيف عدـ توا ،صاليـ أثناء الفترة االستعماريةواستئ ريفييف واضطيادىـال

الريؼ آنذاؾ لكؿ أنواع  ،في السنوات األولى مف االستقالؿ الصناعةقطاع الزراعة  و 
يمكف قرائتيا إحصائيا عمى التدفؽ البشري في المدف إلى تشبع سريع لممساكف  ،مرافؽ

 :النحو اآلتي
ة السكنية التي أف الحظير  7858طوف الذيف كانوا يظنوف إلى غاية المخط       

 ،غداة االستقالؿ كانت كافية المتصاص الفائض السكاني في المدف غادرىا األوربيوف
 1711سوى  (1969_1967المخطط الثالثي )في  فييالـ يخصص لقطاع السكف 

أظيرت  7858في و ، المخصصة لقطاع المحروقات 50ابؿ  مف االستثمار الشامؿ مق
شساعة  7855نة والسكف بعد االستقالؿ لس ائج اإلحصاء الوطني األوؿ لمسكافنت

عمت  النقص في العدد المساكف دفاالستدراؾ  ،العرض لممساكفاليوة بيف الطمب و 
المخطط الرباعي  السكف ضمف  بقميؿ النسبة  مف االستثمار الشامؿ المخصصة لقطاع

لكف لـ تكف ىذه الحصة  كافية  لتغطية  التكاليؼ  ، 6إلى  (1973_ 1971الثاني )
نظرا لالحتياجات  الضخمة  لممساكف  حيث أصبحت  أزمة  السكف  خانقة  ذلؾ  ما 

المخطط  الخماسي حيث أدرج  كأولوية  في   ،أدى  إلى االىتماـ  أكثر بقطاع السكف
الموجو أي ما يقارب المقدار ، مميار دينار 50خصص لو  إذ (1982_1978)

لكف النقص الكبير لممساكف وتأخر انجاز ، مميار دينار جزائري 51وىو  ،لممحروقات

                                                 
، الكويت، 1والعشروف، العدد المجمد السابع  ،الفكر عالم مجمةالبنيوي،  والتنظير  العمارة إشكالية جي،ر الجاد رفعت. 1

 .71، ص 7889 ،أكتوبر
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عدد  كبير مف العراقيؿ كانعداـ  التنسيؽ بيف المعنييف بيذه  المشاريع بسبب تضافر
 1 .االنجازات ومشكمة  التضخـ  حاؿ دوف تحقيؽ األىداؼ

  ندرة  السكف  إلى تفاقـ  البنايات  أدت  ،فيميا عمى النحو اآلتي سوسيولوجيا يمكف   
وقمت بكثير التحركات السكانية  داخؿ  المدف    ،العشوائية  في ىوامش  المدف

عناصر  ف المسكف عنصر ىاـ إف لـ نقؿ ىو أىـأل ،نسبة إيواء المساكف وارتفعت
عمراني فحالتو نتاج  تفاعؿ وتقاطع عدد مف خصائصو كعمره اإلطار أو المحيط ال

مستواىا  وسعتو مع خصائص المقيميف بو كحجـ  األسر و  ،ه  ومكانو في المدينةطراز و 
 ،ودرجة  إدماجيا  في المدينة  والحالة القانونية ،فيوومدة اإلقامة   المعيشي  والثقافي

الحفاظ  عمى ابرز  مميزاتو في حالة المسكف  ذي حيازة مسكنيا أف صيانة المسكف  و ل
بو لتعبير  أو تركو  لحالو بدوف االعتناء  ،جماليةيخية  و تار  طراز  معماري لو قيمة

 نمط  معيشة  األسرة  أو العكس.باحتياجات و   متوءمالصادؽ  عف 
في السنوات  ىما يالحظ في الجزائر أف ىناؾ تدخالت شتى  عمى إطار المبن    

 ،تخمي السكاف عف صيانة المساكف وتجري ىذه التدخالت األخيرة  وذلؾ بعد فترة 
أما ينة  سوى الجانب الوظيفي لممسكف وكاف ما ييـ مف المبنى  وحتى مف المد

 الحضرية لممبنى تبدو  ثانوية. نب األخرى  كالناحية الجمالية  و الجوا
 بداية في فرنسا عف الجزائر استقالؿ كاف نتيجة كؿ ىدا في مرحمة ما بعد         
االستمداد  في لمعماريوا  العمراني تاجاإلن اراستمر  -عوامؿ ونتيجة لعدة - الستينات

 العمرانية النسج باتت وىكذا ،تراث مف تبقى لما كمي إىماؿ مع وقيمو، الغرب ثقافة مف
بشكؿ  انتشرت ىجينة بعمارة النواحي كؿ مف ميميمة ومحاصرة تبدو لممدف العتيقة
 مف بدا المختصوف يجد لـو  .لميوية كامؿ شبو فقد إلى أدى مما جسميا، في متسارع
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 وكأنيا تبدو جعميا مما العالمية، النظرة وفؽ مخططات عمرانية تقديـ في االستمرار
 وجو عمى لموظيفة فيو األولوية تعطى الذي الغربي اإلنتاج مف نسخا معدلة
   .الخصوص
 بيف الكبير الفراغ سد في التخطيط وىيئات عجزت أجيزة لقد الشأف ىذا وفي        
 وذلؾ اتومستمزمو لحضاري ا الوجود وبيف التصنيعو  التنمية لمشاريع ةاالقتصاديالجوانب 

 البالد في يظير لما وانصاعت يعتمد عمييا تخطيطية وأسس نظريات وجود لعدـ
 نحو العودة توجو عممو يطبع تيار يبرز بدأ الثمانينات، بداية ومع ،المستغربة البعيدة
 الحضارية والقيـ تابع التجربةت " بوصفو التراث مكونات في والبحث لذاتا إلى

 ارتبط عمرانية وىوية قيـو  معاني تولدت منيا التياألجياؿ،  بيف الدينيةو  واالجتماعية
 إف وتطويرىا المحافظة عمييا بغية وذلؾ الجزائرية، المدينة ىوية عف 1" بيا اإلنساف

 يـالق فيـ عف معزؿ في صحيحا ينجز تطورا أف مجتمع ألي يمكف فال ؾ،ذل أمكف
 .سابقا إلييا والمشار المتعددة،
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 خالصة الفصل الثاني 
 

ف استمرارية األحياء العتيقة بشكميا ومضمونيا التقميدي يعتمد عمى ونستخمص أ    
حياء منازليـ، وأحيائيـ  حيويتيا االجتماعية واالقتصادية وقدرة سكانيا عمى صيانة وا 

قد أثر  اإلنسانيعد مظيرا مف مظاىر التطور السكنية لمواكبة التطور العمراني الذي ي
التاريخية القديمة، حيث أنيا لـ تستطع مواكبة معطيات  األحياءتأثيرا سمبيا عمى 

غير صالحة لمسكف المعاصر وأصبحت المدف العتيقة العصر الحالي مما جعميا بيئة 
مبانييا مما  في الجزائر تعاني مشاكؿ عديدة ومتنوعة لعؿ أبرزىا ىجرة سكانيا وىشاشة

 أدى إلى سقوطيا وتدىورىا وخرابيا وبالتالي فقداف الموروث الثقافي الجزائري. 



 الفصل الميداني   السياسة الحضرية لحي تجديت   
 

 تمهيد  -
 .التعريف بمكان إجراء البحث مدينة مستغانم وحي تجديت1
 .األساليب المتبعة في سياسة المحافظة عمى حي تيجديت1
 .حي تيجديد وعالقتو بالنسيج العمراني لممدينة من حيث التخطيط الحضري1
عادة تطويره4  .السياسة الحضرية لحي تيجديد وا 
 ومناقشة الفرضيات االستنتاجات-

 خالصة الفصل الميداني-
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 تمييد

 ومن خالل ىذا الفصل سنتطرق إلى الجانب الميداني لمدراسة، والذي اعتمدنا في     
ب الميداني ىو تدعيم انعمى خطوات منيجية معروفة في عمم االجتماع، ألن الج

لمجانب النظري، إال أننا في الميدان نكتشف أشياء قد كنا غافمين عنيا بمعنى أننا لم 
النظري، ألن الجانب الميداني ىو الذي ُيقربنا من الظاىرة نتعرض إلييا في الجانب 

والواقع االجتماعي، لذلك توصمنا من خالل بحثنا ىذا إلى مواضيع ونتائج كشفيا لنا 
 .الميدان بعد المالحظة العممية والمقابالت، أي الطرق المنيجية الُمتبعة

تصريحات المبحوثين من منا بالتعريف بمكان إجراء البحث، وكذا وفي ىذا الفصل ق   
 .السياسة الحضرية ليذا الحيخالل المقابالت التي قمنا بيا، لمعرفة 
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 البحث مدينة مستغانم وحي تجديت إجراء.التعريف بمكان 1
عمى الساحل المتوسطي، شرق مدينة وىران، وتبعد عن ىذه  مدينة مستغانمتقع     

كمم. خالل القرن الثامن عشر، كانت أىم مركز لبايميك الغرب بعد  80األخيرة بحوالي 
تممسان. يعود ذلك إلى دور األندلسيين الذين قدموا إلييا خالل القرنين السادس والسابع 

شاطاتيا التجارية والحرفية ونمت ن نسمة 15000عشر، فارتفع عدد سكانيا إلى 
تشرف المدينة عمى منطقة خصبة تسقييا مياه وادي عين  وانتعشت الفالحة بحوزىا.

الصفراء ونير الشمف الذي يصب في البحر شرقا. إضافة إلى ذلك، كانت منفذا تجاريا 
نحو الخارج.  "الشمف" وتيارتالمجاورة مثل "مينا" و لمنتوجات المناطق السيمية والتمية

في مطمع القرن التاسع عشر، شيدت المدينة ركودا عاما، فتقمص عدد سكانيا 
توزعت أحياء المدينة إلى أربعة أقسام وفق  1وتراجعت نشاطاتيا التجارية والحرفية.

  كرس تفاوتا اجتماعيا مميزا. يثنإمنطق 
تتكون نواة البمدة من المسجد الكبير والسوق المركزي والحمامات :  مركز المدينة.1  

ئرة الرئيسية ودار القايد )القصبة(. وحوليا تقع محالت التجار ودروب الحرفيين. وفي دا
في ىذا الحي، توجد أىم ، الكراغمة والجالية الييوديةتراك و ثانية، تمتد مساكن األ

الصنائع التي اشتيرت بيا المدينة حسب ترتيب يراعي الضرورات االيكولوجية. ومنيا 
الحرف النبيمة كالحمي والمجوىرات ثم العطور والنسيج واألحذية التي تتسم كميا بقمة 

: مسجد سيدي يحيى )الكائن  لممدينة تتضمن البمدة المعالم الرئيسية تمويثيا لممحيط.
الجامع الكبير حيث تقام خطبة الجمعة  : بني في العيد العثماني. بنيج عبد الّمو سابقا(

الذي أمر  )الكائن بنيج البايميك( يعود تأسيسو إلى السمطان المريني "عمي بن سعيد"
م. إنو أقدم مسجد بالمدينة، أغمقو الجيش الفرنسي في وجو المصمين 1341ببنائو سنة 

                                           
1
 .94ص  ،1994الجزائر، سنة معة جا ،رسالة جامعية ،الحياة الحضرية في بايميك الغرب، لواليش فتيحة . 

https://journals.openedition.org/insaniyat/12322#tocfrom3n1
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" وىو سيدي "بوعجاجضريح و  .1863ولم يفتح من جديد إال سنة  االحتاللعمى إثر 
 الفرنسي ومسجده الذي بناه األعيان )باب البحر(. االحتاللولي صالح عاش إلى بداية 

" الذي "األمحاليحيط بالبمدة سور مرتفع يحتوي عمى أبراج لممراقبة أىميا برج     
يتصل و  1748سنة  الباي مصطفى األحمره يتوسطو )مكان السجن المدني(. لقد شيد

وباب  ،وباب البحر غربا ،وباب أرزيو ،: باب الشمف شماال بالخارج بخمسة أبواب
إلى قائد ىذه القبيمة  األمحال"وباب معسكر جنوبا. يعود بناء برج " ،مجاىر شرقا

 1: حميدة العبد الذي أشرف عمى مستغانم في أواخر العصر الزياني. المخزنية

 المعالم حيث كان لكل منيما سورهالمطمر مدينتين واضحتي تشكل البمدة و : المطمر.2
ويفصل بينيما وادي عين الصفراء الذي يخترق مستغانم طوال. تقع البمدة عمى الضفة 

تعود تسمية  الشرقية لموادي بينما يقع "المطمر" عمى الضفة الغربية في أعالي المدينة.
 "حميدة العبد" في أعالي مستغانم.الحي إلى مخازن الحبوب التي بناىا قايد األمحال 

ذين ينتمون إلى األسرة توجد بالمطمر بعض المعالم مثل أضرحة البايات الثالثة ال
بنو يوسف ومصطفى األحمرمصطفى بوشالغم و المسراتية:  . وقد اتخذ الباي ا 

( و بيا أضرحة 1738 -1732بوشالغم مدينة مستغانم عاصمة لو لفترة قصيرة )
 .حمادوش وسيدي عبد الّمو بوقبرينصالحين مثل بعض األولياء ال

تاريخ بنائو. تقدر مساحتو بــ يحيط بالحي سور يعموه "برج األتراك" الذي نجيل   
مدفعا. استمر في االستعمال إلى  18و مخازن واسعة وبئر صالح لمشرب وو ب 2م30
 حيث تحول إلى مخازن عسكرية. 1911سنة 

 
                                           

1
 .96، نفس المرجع السابق، صلواليش فتيحة . 
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 : أطراف المدينةتجديت والعرصة .3
)دار الجديد(  "تجديت"عن طريق باب مجاىر نصل إلى حي  المطمرخروجا من     

" حيث تتجمع المياه عند الوادي الذي قادوس المداحينيسمى الطريق المؤدي إليو "
" والشعراء في مواسم الفرح "المداحينيسقى ىذا الحي. وكان ىذا المكان ممتقى 

ومعاصر الزيت ولوازم الحيوانات واألواني  كالدباغةبو توجد الحرف المموثة  واألعياد.
ن انتقمت م" شمال المدينة ويقطنو "العرب" أي العناصر التي "تجديتيقع  الفخارية...

وبعض األشغال المتواضعة. يعرف  الدباغةورشات الريف لمعمل في مطاحن الحبوب و 
ىذا الحي ببناءاتو البسيطة وطرقو الضيقة الممتوية. تعرض لمتخريب من قبل القايد 

يوجد فيو مقام سيدي عبد  .1831حين التحق سكانو بالمقاومة سنة  "إبراىيم بوشناق"
حفيد الباي محمد  إبراىيم بن عثمان"مول النخمة" وضريح ومسجد  القادر الجيالني

" فكانت حيا قرية الميمونوسماىا الفرنسيون " –سابقا الجديدة  –أما "العرصة"  الكبير.
جميال تحيط بو غابة من أشجار الفواكو، يقع جنوب المدينة. تعرض لمتخريب من قبل 

الذي دخل  األغا محمد المزرييادة الجيش الفرنسي أوال ثم أقام فيو فرسان "المخزن" بق
  1835.1في خدمة القايد "بوشناق" في أواخر سنة 

ىذا ذكر أن يممدينة ليعد النواة األولى و  ة،العتيق قصبة مستغانم ”تجديت“حي يعتبر   
ليشيد توسعا بعد الفتوحات  ”تكجديت“حي العتيق قد سماه السكان البربر قديما بـ ال

اإلسالمية وتصبح مستغانم بذلك مدينة متكاممة تزخر بنسيج عمراني ذو طابع إسالمي. 
وتخص الدراسة المدرجة ضمن البرنامج التكميمي الجوانب المتعمقة بترميم وتييئة 

ىو تابع ألمالك الدولة وأخرى لمخواص عمى غرار المنازل  المباني القديمة منيا ما

                                           

، مركز البحث في إنسانيات ،1333-1331الفرنسي  االحتاللدينة في أزمة: مستغانم في مواجية م.محمد غالم، 1 
 .65، 84، ص1998، 5العدد cracs، االنثروبولوجيا، 

https://journals.openedition.org/insaniyat/12322#tocfrom3n3
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حمامات والشوارع والدروب وسوق وأضرحة وغيرىا. ومن بين المعالم والشواىد وال
” سيدي يحيى“العتيق ومسجد ” الجامع المريني“التاريخية المدرجة ضمن عممية الترميم 

” ودار القايد ودار المفتي وقصر الباي محمد الكبير ودار الشعراء” دار حميد العبد»و
لسور وباب البحر وباب الجراد وكذا حصن ىذا دار القاضي وخمسة حمامات وا“أو 

األخير. وأشار المصدر نفسو إلى أنو من شأن ىذه المساعي جعل قصبة مستغانم 
 .1مستقبال قطبا سياحيا بامتياز وفضاء يجمع المعالم وعادات وتقاليد أىل المنطقة

 ت.األساليب المتبعة في سياسة المحافظة عمى حي تيجدي2

عامل مع مناطق التمف الحضري من خالل إعادة الت طرق شملوت المتبعةاألساليب    
عمى دراسات  إحيائيا بـنمط يحـافظ عمى شخصيتيا الحضرية، وينبغي أن يتم بناء

ديموغرافية واقتـصادية واجتماعية ويتعامل مع منظومة الحركة واستعماالت األرض 
 والبد لو مـن تحقيـق جممة المتطمبات المنيجية وىي:

أن تجمع عممية إعادة اإلحياء وبشكل متوازن بـين سياسات التجديد الحضري  - 
ومناىجو حسب خصوصية كل حالة أو منطقـة، وينبغـي تقسيم النسيج الحضري في 

 2:المناطق الخاصة ليذه السياسة إلى ثالثة أجـزاء وىـي

الجزء األول والذي ينبغي الحفاظ عميو وصيانتو وتكييفو ليـتمكن مـن أداء وظيفتـو    
عادة استخدامو ثانية، والجزء الثاني والذي يتطمب إعادة بنائو ثانية النعـدام جـدواه  وا 
االقتصادية والتاريخية، والجزء الثالث والذي يتطمب إعادة إحيـاء وتجديـد شـامل، وينبغي 

                                           
1
 . /www.djazairnews.info 

، مجمة جامعة دمشق لمعموم اليندسيةالتجديد الحضري كأسموب لمعالجة مشاكل مراكز المدن، .يحي الزغبي وآخرون،  2
 .242، ص2007، 2، العدد23المجمد 
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 اإلصالح أو اإلمالء الحضري أو ير تفصيمية لمعالجتيا كالصيانة أوأن تحدد معاي
  .إعادة االستعمال لمبناء الواحد

 األخصائيينومن خالل الدراسة الميدانية التي قمنا بيا والمقابالت التي أجريناىا مع   
 ، وجدنا أن الدولةوديوان الترقية والتسير العقاري لوالية مستغانم في مديرية الثقافة

والطرق لممحافظة عمى ىذا الحي الحضري والتراثي في  األساليبوضعت مجموعة من 
نمانفس الوقت إال أن غالبية المشاريع لم تطبق  البعض منيا فقط مثل ترحيل بعض  وا 

عمى  مبحوثيناالسكان من سكناتيم اليشة التي تعرضت لمسقوط فقط، ليذا أجمع كل 
ىذا الحي العتيق، وتعود األسباب إلى عوامل لم تطبق واألمر سيء في  األساليب أن

طبيعية وبشرية ىي التي أدت إلى تمف وىدم معالم ىذا الحي، فالطابع العمراني 
من الناحية السياحية والجمالية فأصبح ال يالئم  تجديتالفوضوي الغير منظم شوه حي 

حي  تيجديتحي وىي مستشارة ثقافية:" 3رقموتقول المقابمة  الوضع العمراني الحالي.
الذي تعرض لو خاصة بعد ىدم بعض السكنات القديمة فيو  لإلىمالجد متدىور نظرا 

 األساليبألنيا لم ترمم، وىذا ألن الدولة لم تخصص مبالغ مالية ليذا التراث، وبالتالي 
" رغم  :)مديرية الثقافة( 14رقم المتبعة لصيانتو وترميمو لم تطبق بعد." أما المقابمة 

، إال أنو لم يحضى وطنيعمة أنو قصبة مستغانم ضمن التراث ال تجديتحي تصنيف 
الالزم سواء من طرف الدولة أو السكان." كما يقول نفس المبحوث "من  باالىتمام

أفضل األساليب التي كان يجب اتبعيا ىي أن ُيخمى الحي من السكان تماما ويتمقى 
الصيانة الالزمة، ليبقى منطقة أثرية سياحية حضرية بالمدينة، إال أن األمر بقي حبرا 

قطاع حي تجديت " إن 03المقابمة رقم  افةالثقويرى رئيس مصمحة بمديرية  عمى ورق."
بحماية التراث الثقافي في المرسوم خاص  04/98محفوظ ومحمي بموجب قانون 
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كانت عممية استعجالية لحماية ما  2015جويمية  27مؤرخ في  15/209التنفيذي 
يمكن انقاذه من حي تجديت، إال أن ىذا ال يعني مديرية الثقافة فقط بل يجب تظافر 

 د بين االدارة والمواطن والجمعيات من اجل حماية ىذا التراث في المنطقة." الجيو 
" كل  01والتسيير العقاري ويرى صاحب المقابمة رقم ديوان الترقيةأما األخصائيين في 

عادت تأىيمو إال أن األمر متوقف لحد اآلن رغم  مرة تأتي قرارات بصيانة ىذا الحي وا 
  ة العموية"أن الحي أثري ويحتوي عمى زاوي

فمن خالل ىذه المقابالت يبدو واضحا أن المصالح الثقافية والسياحية والحضرية تؤكد  
من أجل المحافظة عمى ىذا الحي ساليب مجموعة من األعمى أن الدولة وضعت فعال 

عادة ترميمو، إال أن ىذه األساليب لم تطبق كميا، وىناك من المساكن ما تعرض  وا 
 لمتخريب واليدم بعدما ُأخمي من السكان. 

 .حي تيجديد وعالقتو بالنسيج العمراني لممدينة من حيث التخطيط الحضري3

يعرف التجديد الحضري بأنو تغير فيزيائي في االستعمال أو في كثافـة االسـتعمال    
يـة والمباني لجذب األنشطة االقتصادية واالجتماعية في المناطق الحضرية، وىو عمم

تكييف ىيكل المدينة الحضري وقطاعاتيا بشكل مستمر لممتطمبات الحديثـة لألفـراد 
عممية التجديد  وتعد ة، كانات االقتصادية والفنية المتاحوالمجتمع معتمدًا عمى اإلم

والتي تتعامل مع  ،الحضري إحدى الممارسات الميمة في سياسات التصميم الحضري
المناطق ذات الوضع العمراني البيئي الـرديء، والـذي تـصاحبو أوضاع عمرانية 
واجتماعية واقتصادية سيئة، ويتم اختيار مناطق التجديد الحـضري وىي مناطق التمف 

معايير النمط الييكمي  -:الحضري لعدة معايير تخطيطية وعمرانية واجتماعيـة أىميـا
ر الترابط الييكمي والوظيفي والتـاريخي لنـسيج الحضري ومعايير منظومة لممدينة ومعايي
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الحركة في المدينة ومعايير الحالـة اإلنـشائية ومعـايير العوامل الطبوغرافية ومعايير 
 1.الرغبات المشتركة لمسكان

، فيم األخصائيينال يتماشى مع النسيج العمراني الحالي من خالل رأي  تجديتفحي   
أن الحي مخرب تماما، ويجب أن يرمم حتى يتماشى مع النسيج الحضري يرون 
 تجديتوىو ممحق الحفظ بمديرية الثقافة:" إن حي  15رقم . يقول المبحوث لممدينة

مقارنة بالوضع الطبيعي لمنسيج العمراني لممدينة ال يتماشى تماما معيا، نظرا لغياب 
عدة معايير ومقاييس حديثة تتماشى ومجال التخطيط الحضري، رغم صموده." ويقول 

معالمو  إبقاءأيضا "كحل وليتماشى مع النسيج الحضري لممدينة يجب ترميمو مع 
ضمن المعالم السياحية عو القديم حتى يبقى عمى طاب اإلبقاءكما ىي أي  األثرية

:" الحي عتيق وغير مرمم طبعا ال يتماشى 14رقم ويقول المبحوث  والثقافية لممدينة."
  الذي تعرض لو." لإلىمالمع النسيج العمراني الحضري نظرا 

ال يتماشى مع النسيج الحضري خاصة  تجديتبعد تحميل المقابالت وجدنا أن حي    
خطيط الحضري، ألن الحي يقع قريب من وسط المدينة، ويعتبر قصبة من حيث الت

ومعمما تراثيا وسياحيا عتيقة مخرب ولم يحضى باىتمام فأصبح يشوه المدينة بدال من 
 أن يعطييا الطابع الجمالي والسياحي الذي يستحقو.

عادة تطويره .السياسة الحضرية لحي تيجديد4  وا 

 لةاز اإل طريق عن جديدة نيةاعمر  بيئة تصميم إلى الحضري التجديد سياسة تيدف   
صالحيا لممباني واإلحالل  المواقع وتنسيق تصميم إلى باإلضافة ،أمكن إن وتجديدىا وا 

                                           
1
 .246نفس المرجع السابق، صالتجديد الحضري كأسموب لمعالجة مشاكل مراكز المدن، يحي الزغبي وآخرون،  . 
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 عمى كزتر  السياسة ىذه فإن وبالتالي الالزمة، والخدمات فقاالمر  وتجديد، بيا المحيطة
 .واالقتصادية الوظيفية بالقيمة االىتمام مع والرمزية الثقافية القيمة إحياء

 لذلك حضرية القديمةال المناطق مع التعاملالحضرية في  سياساتال تعددتولقد   
  1:يمي كما السياسات ليذه زموج توضيح سنستعرض

 في التاريخية المباني توظيف إعادة عمى تركز :االستعمال إعادة سياسة 
 أي يحدث وال غاتالمفر  الداخمي التوزيع في تغيير اقل مع جديدة استعماالت

 .لألثر الصيانة ريةااستمر  مع الخارجية، الواجيات في تغيير
 . وتوفير نياالعمر  ومحيطيا التاريخية بالمباني تيتم :التأىيل إعادة سياسة 

 لضمان الحديثة، مع التاريخية المنطقة تكامل وبالتالي الالزمة، الخدمات
 الجمالية بقيمتيا نيار مع وطابع مبان من التاريخية العناصر حياة يةار استمر 

 االقتصادي مستواىا ورفع ككل المنطقة تحسين خالل من والوظيفية، والثقافية
 .واالجتماعي

والتي يحتاج إلى ىذه السياسات المتبعة عالميا في الحفاظ عمى التراث،  تجديتوحي 
عادة التأىيل إعادةتتمثل في سياسة  ، المتان تعتبران سياستان ميمتان االستعمال وا 

عادة الصورة أو النظرة السياحية والثقافية والحضرية لمحي العتيق، وفي ىذا  لمحفظ وا 
ىذا الحي يحتاج إلى إعادة السياق يرى المختصون الذين أجرينا معيم البحث عمى أن 

لممدينة تأىيمو من خالل استعمال حرف يدوية وتقميدية بو قصد جمب السياح القادمين 
 العناصر حياة يةار استمر  لضمان الحديثة، مع التاريخية المنطقة تكاملوبالتالي 
وىنا يقول المقابمة حضري حديث وجمالي خاصة.  نيار مع وطابع مبان من التاريخية

                                           
عادة تخطيط اسماعيل، رباع، . 1  جامعة ماجستير، رسالة ،الظاىرية في ) القديمة البمدة( التاريخي الوسط تأىيل وا 

 .112،ص 2004، فمسطين – نابمس الوطنية، النجاح
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" بعد وضع قانون القطاعات المحفوظة فإنو سيعود الحي بصيغتو التراثية :15رقم 
عادة وذلك  بديوان الترقية العقارية" انو  1رقمويرى المبحوث   تخطيطو."بعد ترميمو وا 

إلى حد اآلن ال توجد أي تييئة عمرانية تخص الجانب األثري لحي تجديت، بل التييئة 
األخرى." وىذا ما يوضح لنا  األحياءمن حيث الطرقات وفضاءات المعب... كباقي 

والتي ىي  ة العمرانيةكبير من حيث التييئ إلىمالعمى أن الحي العتيق متعرض 
  أساس ىذا الحي من الناحية الثقافية والسياحية خاصة.

 ومناقشة الفرضيات االستنتاجات

انطالقا من الدراسة الميدانية التي أجريناىا تبين لنا مجموعة من االستنتاجات حول   
 الفرضيات التي تم طرحيا في البحث:

في تصميمو وبين السياسة  تجديتالتناقض بين الحي األثري .1 الفرضية األولى:
 العمرانية الحضرية المطبقة يعود ألسباب ديمغرافية، اجتماعية، وثقافية.
المختصين، الذين نجد أن ىذه الفرضية تحققت، وذلك من خالل تحميمنا لممقابالت مع 

مادام لم يرمم ال يتماشى مع الشكل الجمالي لممدينة فإنو  تجديترأو أن الحي األثري 
يشوه منظرىا بسبب شكمو الحالي الفاقد لمجمال الحضري. واالسباب تعددت من 
 اجتماعية إلى ثقافية خاصة وأن الدولة لم تقم بأي اجراءات من اجل ترميم ىذا الحي.  

ومعماره وبعده عن المشاريع  في عمرانو تجديدتإىمال الحي العتيق . الفرضية الثانية:
عدم االىتمام أن  ناجدحيث و ، التنموية المطبقة يعود لغياب رؤية سياحية ثقافية

بالسياحة أو الثقافة السياحية يعد سببا رئيسيا في عدم االىتمام بالحي الذي يعد قصبة 
عتيقة وضمن التراث الوطني اليام في المدينة، خاصة وأن مدينة مستغانم مدينة 

 احية وساحمية يأتي إلييا السواح من كل مدن الوطن.سي
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 خالصة الفصل الميداني

إن الجانب التطبيقي عامل ميم لتدعيم البحث وىذا إلثبات صحة الفرضيات أو عدم    
وجدنا أن واقع  ،صحتيا، ومن خالل النتائج المتوصل إلييا من ىذه الدراسة الميدانية

وعدم ترميم أو صيانة لو رغم أنو قصبة عتيقة الحي العتيق يعبر عمى إىمال كبير 
مصنفة ضمن التراث الوطني والسياحي لممدينة، وعدم االىتمام بو أصبح يشوه المنظر 
الحضري العام لمدينة مستغانم، بدال من أن يشكل حي سياحي عتيق يعود بالفوائد عمى 

  المدينة.

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 الخاتمة

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة
 

97 

 

 الخاتمة

أنيا غير  العتيقة بدى واضحاالحضرية  حياءن خالل الدراسة النظرية والميدانية لألم   
مكانيات لتيميش، إال أنيا تمتمك مؤىالت و مدمجـة وتعـاني نوعـا مـن ا سياحية وتراثية ا 

تساعد عمى إدماجيا في النسيج الحضري لممدينة التي تعاني من تشبع في مجاليا 
النقائص في األحياء حسب تحميمنا خالل تشخيصنا ألىم المشكالت و  منالعمراني، و 

لموضع الراىن أمكننا ذلـك من عرض اقتراح خطة التدخل بيدف تأىيل ىذه األحياء 
ضمن المناطق الحضرية، وجدنا أنيا تؤثر بشكل أو بآخر عمى النسيج  اإلدماجي

ىا فـي تنظيم وتوجيو ، وىذا حسب طبيعتيا وأىميتيا ودور مستغانمالحضري لمدينة 
 .مجال المدينة الحضري، وكان ليا جانب التأثير السمبي واإليجابي في أداء وظيفتيا

عدم االىتمام باألحياء العتيقة كقصبة منا في الحد من انتشار ظاىرة وأمال     
التخفيف من حدتيا نعرض بعض الحمول واالقتراحات والتوصيات عميا و ، تيجديت

مجال المدينة والتحكم في توسعو، ومواجية تحديات ىذا التوسع تساىم في تنظيم 
  : ومشاكمو الناتجة عنو

 بيذا الحي.الحد من العمران الغير مخطط ) العشوائي( -   

ة وترميم ىذا يم الحمول لمبمدية لمعالجتقدرامج التنمية الحضرية الموجية، و االرتقاء بب - 
الموجية لوقف انتشار النمو العشوائي أي ومن ذلـك برامج التنمية الحضرية  ،الحي

 .الفوضوي ألحياء المدينة



 الخاتمة
 

98 

 

والترميم المناطق  والتعمير من خالل عمميات البناء احترام شروط وقواعد قوانين التييئة
الذي يؤكد عمى حماية الممتمكات التراثية والتطبيق الصارم لمقانون  ،واألحياء العتيقة

 والسياحية العتيقة.
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  ممخص 

حدث عمراني ىام، فيي تعكس في التي تعد المناطق الحضرية األثرية، من يعتبر حي تجديت    
 رأس المال الرمزي لساكنييا، وبالتالي فيي ظاىرة سوسيو والسوسيولوجية والثقافية خصائصيا المادية

حضرية مشكمة من ىذه الثنائية في جوانبيا المتكاممة،  قد الزمت حركة النمو االجتماعي والتطور 
العمراني والتفاعل الثقافي  منذ القديم، عاش فييا الكثيرون وغادرىا آخرون، بقيت ىي النواة التي شكمت 

ا تبمورت عاداتيم وتقاليدىم وتشكل نمط المدينة العتيقة التي تعد أصل الساكنة في تمثالت قاطنييا وفيي
 . وكل تراثيم

 يمي: كما اإلشكاليةوجاءت 

 ؟كيف هو واقع األحياء العتيقة في مدينة مستغانم وبالذات حي تجديت من  حيث السياسة الحضرية -

 مع مجموعة من التساؤالت تمثمت في: 

 هي مظاهر تأثير التوسع والتطوير الحضري عمى األحياء العتيقة في الوسط الحضري؟ ما  -

ما هي تمثالت كل من الهيئات الوصية عمى التهيئة الحضرية والهيئات المحافظة عمى التراث األثري  -
 لممدينة ؟

 كيف يمكن فهم السياسة الحضرية المنتهجة في حي تيجديت ؟ -

 الفرضيات 

في تصميمو وبين السياسة العمرانية الحضرية المطبقة يعود ألسباب  تجديتالحي األثري  التناقض بين.1
 ديمغرافية، اجتماعية، وثقافية.

في عمرانو ومعماره وبعده عن المشاريع التنموية المطبقة يعود لغياب رؤية  تجديدتإىمال الحي العتيق .2
 سياحية ثقافية.

كانت المقابمة بتقنيتي المالحظة المباشرة والمقابمة النصف موجية حيث المنيج الكيفي  نيجيا استعممنام   
 6و بمدينة مستغانم بمديرية الثقافةمقابالت  7مختصين وىم: مجموعة من اللعينة متنوعة تمثمت في 

 .أخصائيين بديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية مستغانممقابالت مع 



مختصة وليا عالقة بسياسة الحضرية ليذا  وبادارتانبمدينة مستغانم،  تيجديتبحي تمت الدراسة الميدانية 
 بديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية مستغانمو مديرية الثقافةالحي وىي: 

 نتائج الدراسة:

مادام لم يرمم ال يتماشى مع الشكل الجمالي لممدينة فإنو يشوه منظرىا بسبب  تجديتالحي األثري  -
شكمو الحالي الفاقد لمجمال الحضري. واألسباب تعددت من اجتماعية إلى ثقافية خاصة وأن 

 الدولة لم تقم بأي إجراءات من اجل ترميم ىذا الحي.
رئيسيا في عدم االىتمام بالحي الذي يعد عدم االىتمام بالسياحة أو الثقافة السياحية يعد سببا ن إ -

قصبة عتيقة وضمن التراث الوطني اليام في المدينة، خاصة وأن مدينة مستغانم مدينة سياحية 
 وساحمية يأتي إلييا السواح من كل مدن الوطن.

مكانيات ي عـاني نوعـا مـن التيميش، إال أنويغير مدمجـ و حي تجديت  - سياحية متمك مؤىالت وا 
في النسيج الحضري لممدينة التي تعاني من تشبع في مجاليا  تساعد عمى إدماجووتراثية 
 .العمراني

حسب تحميمنا لموضع الراىن أمكننا لحي ومن خالل تشخيصنا ألىم المشكالت والنقائص في ا  -
 .ضمن المناطق الحضرية إلدماجو الحي اذلـك من عرض اقتراح خطة التدخل بيدف تأىيل ىذ
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