
  �ـ�ـ�ــ�ـ�ــ� ا�ــ�ــ�اطــ�ــ�ـ��ــ� ا�ــ��ــا�ــ�ـ� ا�ــ	ر�ـ�ـ�ـ�ـا�

  وزارة ا�ــ�ــ�ـ�ـ�ــ� ا�ــ�ــ��ــ� و ا�ــ�ـ�ــ� ا�ـــ�ــ�ــ�ــــ�

�)�'ــ�  - &ــ�%ــ�ــ� $ــ�ــ� ا�ــ�ــ�ـ�ـ� "ـ# "ــ�د�ــ  )%  

  

  ,ـ�ـ�ـ� ا�ـ�ـ�	م ا*&ـ�ـ��$��

  $ـ�ـــ� ا*&ـ�ـ�ـ�ع ش���

  

 : المــوضــوع

  
  

 �  "أ'�	ذ&ـــ�" 2ــ� 1ـ0%/ــ�ر" %��/ــ� %(�)ـ�'ــ

  

� ا*&���ع ا�ـ�ـ�:�ــ�%9,�ة �78ج �/�5 ش��دة   �$ �;  

  "%ـ�ن و 8/��ــ�"$�� ا&���ع 2?�ي : 78=>               

  

   : إش�اف                                          :                ���8ـ� ا����Aـ�

  بلــهـواري الحاج/  د      ▪                                             زروال إيمــان �

  :��/ـ� ا��/��Eــــــ�                                      

  ر��ــ(ـ�   صحراوي بن حليمة/   د

  %�ـ�;� و%�ـ�را   بـلهـواري الحـاج/  د



  

  

  

  

  .2015/  2014: ا�(/ـ� ا���%��ـ�

  %/ـ��Eـ�    مالك شليح توفيق/   د



ـــ�����ــــــــــــ  

 

 

  أ

إن احلداثة العمرانية و التعمريية اليت تفرضها سنن التطور ال ميكن أن تدفعنا إىل الضياع اجلمايل لنسقط يف «    

الذي بدأ جيتاح فضاء مدننا املختلفة و عليه فان حاجة اإلسكان و ضرورة املرافق ال  ،متاهات االحنراف اإلنساين

و تصبغ هويتها بل إن الثقافة العمرانية و قيم التحضر هي اليت تبلور روح املدينة ،ميكنها وحدها بلورة معامل املدينة 

  .1»....ساكنةفضاءا و 

 دراسات و اهتمامات يف الصدارة حيتل ، مشكالت من ا يرتبط ما و احلايل الوقت يف املدينة موضوعف       

 ملا نظرا للسكان استقطاب نقاط تعترب فهي ، كبرية اقتصادية و اجتماعية تغريات عرفت املدن أن حيث ,الباحثني

   باستمرار يتزايد حنوها النزوح جعل مما املرافق، و اخلدمات يف تطور من حتمله

 . الكربى املدن معظم يف هذا و بسكاا، تضيق املساحات بعض كادت حىت ، تنظيم أو ختطيط دون 

 هذه مقدمة يف اإلسكان يعترب حيث كبرية، سكاا احتياجات أصبحت و املدينة، مشكالت فزادتو عليه        

 على املسؤولني و الدارسني باهتمام حتظى ، إيكولوجية و اقتصادية ، سكانية مث اجتماعية مشكلة هو االحتياجات

 هذا احلضري، االجتماع علم يف الدارس أن حيث كثرية، إمربيقية أحباث و نظريات لدراسته فظهرت سواء، حد

 مسألة على يعرج أن دون احلضري اتمع فهم يستطيع ال العام، االجتماع علم فروع من فرع يعترب الذي األخري

  .العلمية الساحة داخل جليا نفسها تفرض بدأت اليت املشكلة هذه اإلسكان،

و  جانب السكن و تطويره و يئة احمليط احلضري أمههاو املدينة اجلزائرية واليت بدورها تعاين من مشاكل عديدة       

 ،و خصوصا يف فرتة ما بعد االستقالل األخرية السنوات يف اجلزائر اجتهت و على هذا األساس فقد ،هتالنهوض برتقي

 طالتخطي سياسة يف النظر فأعيد للبالد، اجلديد التوجيه مع تتماشى اليت واإلجنازات التدابري من سلسلة اختاذ إىل

و انتهاج سياسة التهيئة العمرانية يف إطار حماولة االهتمام  املركزي التخطيط أسلوب على والقائمة املنتهجة العمراين

و  و متطلبات            خمتلف السبل لتحسني  مظهرها مبا يتماشى  إجيادو حماولة  الطرق احلضرية بأفضلباملدينة 

  .العصر احلايل إمكانيات

                                                           
1
  )من موقع االنترنت(  2007/فبراير/20بمناسبة اليوم الوطني للمدينة المصادف ل  قةـمقطع من رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفلي  
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  ب

فلطاملا عرفت جمتمعات غابرة ,  احلضاري رب عن موروثه الثقايف التارخيي واملدينة مرآة اتمع إذ أا تع و باعتبار   

 ،عرفته هذه املدن من حتضر وتزايد يف عدد سكاامن خالل مدا اليت بقيت قائمة وشاهدة على حضارا رغم ما 

يف حني أن املدينة املستغامنية ورغم غىن موروثها املعماري مل تبق حمافظة على صفة مميزة هلا، إال يف مناطق معينة وهي 

  .رنة مع عراقتها و تارخيها القدميضئيلة جدا باملقا

طمس اهلوية الثقافية قد سامهت بشكل كبري يف تغيري مالمح السياسة االستعمارية اليت اتبعت ج  لكن و مع     

وقد أدت هذه األمناط اجلديدة   ،و ذلك بإدخال أمناط عمرانية جديدة على تلك اليت كانت موجودة ،املدينة اليوم

جرة كما سامهت اهل  ،إىل التميز بالتصاقها ويف نفس الوقت عدم مراعاا ألصول االحرتام و اخلصوصية بني اجلريان

الريفية خالل املرحلة االستعمارية يف الظهور الفجائي لألحياء السكنية داخل املدينة اليت تفتقر للتنظيم و اليت طرحت 

أما بعد  ،و إجياد املرافق الضرورية لسكان هذه املناطق و فوضى يف العمران إىل غاية اليوم مشكلة يف ختطيط

و هذا ما جعل مدينة  ،بشكل كبري يف منو عدد السكان بشكل متزايداالستقالل فإن حتسن الظروف املعيشية ساهم 

إال أن هذا النمو السكاين الذي كان  ،مستغامن جماال مفتوحا للعمل ولتوفر املؤسسات التعليمية والصحة واخلدماتية

الطلب على  بشكلني مها الزيادة الطبيعية و اهلجرة أدى إىل متركز سكاين شكل ضغطا على اال احلضري من حيث

األمر الذي أدى إىل الضغط على املصاحل  ويف مرحلة تالية إىل منو و توسع عشوائي ،السكن و خمتلف املرافق العمومية

احمللية للمدينة وحماولة البحث على احللول من اجل ختفيف الضغط و اللجوء إىل التوسع العمراين ألقرب املناطق 

و بعدما كانت جمرد منطقة ا ميناء للصيد و حيوي عددا قليال من السكان و يقصده  و عليه تعد صالمندر ,إليها

  .ن باحلجم الذي حيقق مطالب السكانالناس للراحة و الرتفيه فقد عني قطاعا  للتعمري و إنتاج السك

املدينة و احلفاظ على و نظرا لكون أن مظهر " التهيئة العمرانية و مجالية املدينة"وعليه فقد جاءت هذه الدراسة     

    و املدمج يف إطار التنمية احلضرية و يئة احمليط العمراين ،مجاليته قد أصبح اليوم يشكل أهم النقاط املرتكز عليها

  .و تسوية مشاكله
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  ت

منهجيا يتضمن حتديد املوضوع و ضبط اشكاليته مع تساؤالت الدراسة و  إطارامشروع حبثنا قد وضعنا  إلعداد      

 ،حتديد مفاهيم الدراسة و  عرض الدراسات السابقة ،الدراسة أمهية ،األهداف،اختيارنا للموضوع أسبابضها مث فرو 

     .مث تقنيات املستخدمة للدراسة و املقاربة املنهجية

  :خامتة عامة و هي كالتايلثالثة فصول و  إىلمث قسمنا حبثنا       

حتديد مفهوم  إىلحتت عنوان التهيئة العمرانية بني النظري و الواقع و قد عمدنا يف هذا الفصل  األولالفصل       

مراحل تطور التهيئة  إىلانتقاال  ،و والوسائل األنواعو  األهدافجانب  إىل ،التهيئة العمرانية و املفاهيم املرتبطة ا

  .ملدينةاملعتمدة حاليا يف تسيري ا األدواتالعمرانية باجلزائر و 

مراحل تارخيية  األمرو تضمن يف بادئ  ،و جاء الفصل الثاين بعنوان مجالية املدينة يف ظل املتغريات العمرانية      

, طبيعة عمراا ما مس  أهمذلك عرب الرتكيز على  إىلو التطرق  اتلتطور مدينة مستغامن عرب ما مر عليها من حضار 

دراسة عن خمتلف العناصر البصرية و اخلصائص اجلمالية لتشكل  إىلا تطرقنا و بعده بعض الباحثني حول ذلك آراءو 

  .العمران باملدينة

مدينة مستغامن  - الفصل الثالث فقد متثل يف دراستنا امليدانية عن واقع املشاريع العمرانية و مجالية املدينة  أماو        

 أيضاو  ،)زماين- بشري- مكاين( االت الدراسة منيف حتديدنا مرحلة أوىل متمثلة  و قد تضمن -حي صالمندر - 

املتحصل عليها من خالل  و، و اختيارها مث مرحلة ثانية ختص حتليلنا للبيانات على ضوء الفرضيات عينة الدراسة

خالل من  إليهاملخصصة لعرضنا لالستنتاج العام و ما خلصنا  األخريةاملرحلة  إىلعينتنا لنصل بالتايل  أفرادمقابلتنا مع 

  .حبثنا امليداين عموما

لتحوي بالتايل ما توصلنا إليه من مشروع حبثنا بصفة  كانت  و باعتبارها اجلزء األخري يف أي دراسةاخلامتة  تأيتو     

  .عامة و خمتصرة
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  ث

مراجع باللغة  إىلو املقسمة  ر املعتمدة يف اجناز هذه املذكرة،خصصنا يف اية حبثنا لقائمة املراجع و املصادو      

     .مث قائمة املالحق ،جمالت و جرائد رمسية مواقع الكرتونية ،مؤمترات ،رسائل و مذكرات ،العربية و باللغة الفرنسية
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  :دـهيــتم

 إطار يف وذلك احلديث العصر إفرازات مع تتواكب حىت األخرية الفرتة خالل كبرية تطورات املدينة تشهد        

العمراين  العشوائي يف مقابل توسع مفرط يغيب  بنائه تشكيل يف للتكنولوجيا وتطويعه الطبيعة على اإلنسان سيطرة

 ،واضحة غري البصرية معامله عمراين خمتنق جتمع إفراز على ساعد مبا مل نقل قد يقضي عليها، إنالناحية اجلمالية 

   .املشاريع الرتقوية و السكنيةمستغامن يف ظل التغريات اليت تشهدها حاليا و خمتلف  مدينة املثال سبيل على ومنها

  

I. مستغانم: (التطور التاريخي العمراني لنموذج الدراسة( 

فهي مدينة تعود  والفنية، مدينة مستغامن اليت تعرف كذلك مبنطقة الظهرة و تعرف بالكثري من املآثر التارخيية       

ا العديد من الغزوات اليت أبلت ا اجلزائر جذورها إىل ما قبل العهد الفينيقي وكذا الروماين حيث مرت على أراضيه

  . فاألتراك والفرنسيون سباناالمنذ العهود الغابرة إىل أن حل ا 

 :مستغانم إبان العصر الحجري .1

حيث استقر ا اإلنسان القدمي  ،دلت االكتشافات على أن مدينة مستغامن كانت عامرة منذ فرتة ما قبل التاريخ      

م، والعصر احلجري /ق32.000و 30وذلك لوجود مواقع يرجع تارخيها إىل الفرتة العصر احلجري األول ما بني 

ستوطنات املدينة األوىل ظهرت يف األلف ماملتوسط، ويظهر ذلك يف موقع سيدي اذوب وموقع الرياح، كما أن 

املدن اليت ظهرت يف املناطق الوسطى والشمالية للمنطقة ومن أهم هذه املدن كانت الثالثة قبل امليالد و أوىل هذه 
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 كيزا(مبوقع الشعايبية اليت وجدت به أطالل ملباين فينيقية، شهدت تطورا على طول وادي شلف جتلى ذلك يف موقع 

Quiza  ( ة القدمية حيث تبني اآلثار املوجودة على أنه كان هناك ميناء باملنطقة يرجع إىل الفرت)1.)الفينيقية والرومانية  

ابن "           قالوا عن املدينة هناك العديد من الرحالة ذو شهرة عاملية زاروا مدينة مستغامن وذكروها مبن فيهم        

وهي مدينة صغرية ا أسواق ومحامات  ..."الذي قال عنها يف القرن الثاين عشر للهجري  "اإلدريسي"، "بطوطة

الذي  "البكري"هلا و "ابن خلدون"وهذا فضال عن زيارة  ،"...كثرية وسور على جبل مطل إىل ناحية الغربوجنات  

ومن قلعة دلول هذه ومدينة مستغامن مسرية يومني، وهي على مقربة من "..قال عن مستغامن يف القرن اخلامس هجري

... ها القطن فيجود، وهي بقرب مصب النهرالبحر وهي مدينة مسورة ذات عيون وبساتني وطواحني ماء، ويبذر أهل

 Louis لويس باريو ـ(    ومن األجانب الذين زاروها نذكر " الوزان "و "اليعقويب "ناهيك عن زيارة كل من  "،

Pariou  (و) كوريسرانCouresrant، Capitaine Bourichard،  Jules Verne .  

أعماق التاريخ وجدت قبل دخول الفينيقيني والرومان  مدينة ضاربة يف«:حيث يقول األستاذ فاضل عبد القادر •

تزال قيد الدراسة ما هي إال شاهد مادي لإلنسان احلجري القدمي كوا ال تبعد كثريا عن إنسان  واملواقع األثرية اليت ال

ليها عرب ، فموقع مستغامن اإلسرتاتيجي جعلها موطنا ألقوام بشرية هاجرت إ)أطالنثوروبوس موريطانيكوس( تيغنيف 

وضفيت ر الشلف  "ماسرى"و "خروبة"عصور غابرة، التزال شواهدها املادية مندثرة حتت الطبقات احلضارية، فمواقع 

وغريها حتتاج إىل دراسات أركيولوجية تثري تاريخ املنطقة القدمي، وترفع األنقاض عن حضارة العناصر البشرية اليت 

                                                           
1  http://www.sidi-aissa.com  le 19-01-2015  à 15 : 45 

   http://www.rachidia.net   le 10-03-2015  à 10 :55  
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قرب قسنطينة وإنسان  "مشىت العريب"وإنسان "بري العاتر"قرب سطيف و "عني احلنش"مثلها مثل سكان  عاشت هنا،

  1.، وغريها من املواقع السكنية إلنسان العصر احلجري مبراحله"عني الصفراء"

 :من العهد الفينيقي إلى استيطان الرومان  .2

 ألف 32الباحث مرابط عبد القادر تاريخ املنطقة القدمي يرجع إىل  األستاذ ويقول •

يشهد على زيارة  172سنة و هذا نظرا للنصب التذكاري مستغامن سنة  1880سنة و التاريخ احلديث يرجع إىل 

إال أن اآلثار اكتشفت ألواح باللغة  "احلرارثة"و  "وليس"قرية بقرب مصب شلف و "كيزا  "و يف "ادريانوس"ملك روما 

 .الفينيقية فمستغامن رومانية و يف اجلوار فينيقية

لقد كان حوض الشلف األسفل وخاصة مصب النهر الذي جرفت سيوله خملفات حضارات متعاقبة منذ          

 "سيدي بالعطار"نزول الفينيقيني بشمال إفريقيا يف األلف الثانية قبل امليالد واحتكاكهم بالسكان األصليني، فمنطقة 

حتتاج هي األخرى إىل دراسات وأعمال "لشعايبية ا" "كيزا"إىل ساحل  "عني تادلس"و "السور"و "عني بودينار"و

حبث وتنقيب قصد نفض الغبار عن هذه احملطات احلضارية، فقبل احنسار اجلليد أي تراجعه عن أوربا حنو الشمال،  

 كان مشال إفريقيا ينعم مبناخ مداري رطب تتخلل املنطقة غابات كثيفة غنية بأدغاهلا و ثروا اخلشبية، استغلها البحارة

الفينيقيون يف إعداد مراكبهم اليت تصل إىل الساحل الشرقي ملصب ر الشلف معطوبة من جراء الكوارث البحرية 

لتواصل رحلتها إىل قادس، ويف األدغال اليت كانت تكسوا املنطقة تعيش حيوانات متوحشة منها الفيلة استغلت أنياا 

  2.يف صناعة األدوات من العاج واألسود اإلفريقية

                                                           

 ،1، ط1996 ،المطبعة العالوية ،ستغانمم .حوازها عبر العصور تاريخيا و ثقافيا و فنياأمستغانم و . المستغانمي ،القادر بن عيسىعبد  1

  .16ص
  .17ص .نفس المرجع السابق  2
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ودليل ذلك معاهدات اهلدنة اليت وقعها قادة الرببر مع الرومان حيث ينص أحد بنودها على منعهم من تدريب 

بضعة         الفيلة، وعند تتبعنا لوادي الشلف الذي يعانق عند مصبه مياه البحر األبيض املتوسط، ويف الشرق على 

ورد ل، "أسان"بدوار الشعايبية هي إحدى املواقع السكنية للعهد الفينيقي معروفة باسم  "كيزا"كيلومرتات تنام قرية 

 .متتد على سطح هضبة يف غربه ر الشلف) املمالك واملسالك ( ذكرها يف كتاب البكري 

 وأما مغيلة تقطن بالشاطئ األمين من الشلف" :أما املؤرخ حممد امليلي فيقول •

وقد أثبتت بعض الدراسات وأعمال التنقيب غري املكملة  "مدينة على البحر تسمى أسانعند مصبه يف البحر وهلم 

وجود بقايا نتاج مادي مثل أطالل صخرية و أواين فخارية ومصابيح زيتية وبعض القطع النقدية، ويعود ازدهار 

نزلية كالطهي وحفص الثمار الصناعة الفخارية إىل توفر املوارد البيئية منها الطني و الصلصال واستعملت ألغراض م

  .واألمساك، وزيت الزيتون إا بصمات إلنسان حضارات البحر األبيض املتوسط

 "            كارتـِنـّا"أعاد الرومان بناء املدينة وأعطوها االسم  "مـُُرستاگا"بىن الفينيقيون ميناء بونيقي امسه      

cartenna"كالينوس   "، يف زمنGallienus "املوقع كان مأهوًال  أنو هذا ما يدل على )  268-260( حكم

  1.يف العصور الوسطى

  :و مع تعدد اآلراء حول تاريخ مستغامن و االختالف يف بداية عمراا فان     

و  ال وجود آلثار عمرانية فينيقية بسبب حدوث زلزال عنيف وقع يف القرنني الثاين ":األستاذ مرابط عبد القادر •

ميالدي و أتى على البنيان من القواعد لذا نفتقد إىل شهادات حسية ملعاجلة هذا املوضوع حسب رأيه بدا الثالث 

                                                           

1
  .19 -18ص  .السابق نفس المرجع  

  http://www.vitaminefr.com/articles2014 le 24-03-2015 à 10 :45 
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رغم انه تدهور منه الكثري بفعل الزمان و األحوال اجلوية إال انه بقي منه متثال شاهد على  ،العمران يف العهد الروماين

 .ملك روما  "ادريانوس "حبضور م و هذا 172سنة ) هو بناء ألهل الدين(تدشني أسقفية 

يف منطقة مستغامن يف العهد النوميدي و الدليل على هذا   أن العمران بدأأما الباحث بورحلة عبد القادر يقول ب •

 "و           "الشعايبية"و يف العهد الروماين جند أثارا يف  "سيفاكس"اليت كانت مدينة من مملكة  Quizaكيزا 

 ."احلجاج

بنيت قرية   ،"شعايبية"يف منطقة مستغامن و بالضبط  أن العمران بدأب: بورحلة عبد القادر يقولأما الباحث  •

 .يف العهد الفينيقي و انتعش العمران يف القرن الرابع ميالدي"كيزا "مرفئية امسها 

 1.أما األستاذ بودان حممد حسب رأيه بدا العمران يف منطقة مستغامن يف العهد الفينيقي •

 

 :اإلسالمي في العهد .3

حيث ال نعرف عن  ،حكم مستغامن كل من االدارسة و املرابطني و املوحدين و املرينيني و الزيانيني مرة ثانية       

تاريخ هذه املدينة إال ما رواه بعض املؤرخني الذين أشاروا إليها على ساس تبعيتها لقبيلة مغراوة اليت اعتنق زعيمها  

  . اإلسالم "صوالت بن وازمار "

 )م 974 -م788ما بين ( حكم االدارسة  .أ 

و لعل ما  ،حيث ال نعرف ماذا تركوا فيها ،كانت مستغامن إلبراهيم ابن حممد بن سليمان يف القرن الثالث هجري

و منها يقصد  ...."هـ املنطقة الواقعة بني تنس و وهران بقوله  380يدعم هذا الطرح وصف ابن احلوقل املتوىف سنة 

                                                           

  .32ص .سابقالمرجع ال .المستغانمي ،عبد القادر بن عيسى 1
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  1.صغرية و رمبا يدل هذا على أن مدينة مستغامن مل تكن سوى قرية" ....وهران مراس ال مدن شهريةتنس إىل مدينة 

املغرب األوسط و استقر عدد منها مبدينة  إىلجاءت قبائل هاللية  ،و يف نصف القرن الثاين من القرن الرابع هجري

   2.مستغامن نذكر منها قبيلة جماهر

 ) م1147 -م1056ما بين  : (حكم المرابطين  .ب 

يف النصف الثاين من القرن اخلامس هجري بسط املرابطون نفوذهم على املغرب األوسط و أصبحت حدود      

 - ـ ه 474فني الذي افتتح يف حدود سنة ممتلكام حماذية لدولة بين محاد و ذلك حتت قيادة يوسف بن تاش

 ،م1082مركزا حربيا يدعى حصن احملال يف سنة حيث بىن مبدينة مستغامن ، م مدينة مستغامن و تنس1068

استقرت حوله حامية مرابطية للدفاع عن املدينة ضد اهلجومات القادمة من البحر و كذا إحباط الثورات الداخلية 

 .للقبائل ااورة و حول هذا احلصن منا عمران املدينة

 ) م1554-م1235ما بين  (حكم الموحدين   .ج 

م و ذلك ملا كانت عليه الدولة املوحدية من قوة حيث 1144مستغامن عام بسط املوحدون نفوذهم على 

سم مستغامن يف تاريخ املغرب اإلسالمي طول فرتة إبلغت حدود ممتلكام إىل غاية إقليم طرابلس رغم هذا مل يظهر 

له األثر البالغ يف حكمهم و يبدو أن انشغاهلم يف األندلس جعلهم ال يهتمون كثريا بقضايا املغرب األوسط مما كان 

و قد مسح ضعف املوحدين بعد ذلك لقبائل مغراوة من إعادة . انتشار الثورات و الفنت و عمت الفوضى بني القبائل

  3.م1267/هـ665السيطرة على املناطق اليت كانت حتكمها حوايل سنة 

                                                           

معهد ، جامعة الجزائر،في اآلثار اإلسالمية رسالة ماجيستير .دراسة أثرية لنماذج من العمارة العثمانية في مدينة مستغانم.بلجوزي ،عبد اهللا 1

  .18ص،  2006-2005، اآلثار
  .19ص  .السابق نفس المرجع 2
  .22-21ص .سابقالمرجع ال.عبد اهللا ،بلجوزي 3
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 )م1554-م1235ما بين (حكم الزيانيين   .د 

و يف هذه الفرتة  ،قامت الدولة الزيانية يف تلمسان إىل ضم مستغامن إليها ،م1280/هــ680يف حدود سنة  

   ،و البحر أين ولدت مدينة تيجديت) طبانة-الدرب(وجهاء العرب بناء مساكن ثانوية يف األخضر بني املدينة  أبد

ابن "         تاب و هذا ما يدل على عراقة هذه املدينة و عراقة أهلها جاء يف ك "ابن خلدون"كما أشار إليها 

كان يغمراسن ... «:حيث قال ،يف الفقرة الثالثة "اخلرب عن انتزاء الزعيم ابن مكن ببلد مستغامن"حتت عنوان  "خلدون

بن مكن          ابن زيان كثريا ما يستعمل قرابته يف املماليك و يوليهم على العماالت و كان قد استوحش من حيىي 

إىل األندلس فأجازا من هناك إىل يعقوب ابن عبد احلق و لقياه بطنجة يف إحدى حركات و ابنه الزعيم و غرما 

   »...جهاده

 ) م1465-1244ما بين م( حكم المرينيين  .ه 

             يعقوب على مدينة وهران ومزغران م استوىل السلطان املريين يوسف بن1299/ م698يف سنة 

            ومستغامن وتنس  ،السلطان أبو احلسن استيالءه على وهرانم أعاد 1334/هـ736ويف سنة ، ومستغامن

أن بناء هذا اجلامع هو الدليل الوحيد  "ألفرد بال"و يقول  ،و قد بىن هذا السلطان اجلامع الكبري مبستغامن ،واجلزائر

 .على مرور حكام فاس مبستغامن

 :حكم الزيانيين مرة ثانية  .و 

ومل  باملغرب حتت وطأة النزاعات و احلروب اليت أثارا الفنت والعصبية القبلية )م14(انقضى القرن الثامن هجري 

  1.خذ ورد لتعود بعد ذلك لسلطة الزيانينيأفتدحرجت بني  ،تكن مستغامن بالطبع مبعزل عن تلك األخطار

                                                           

1
 .مدونة برج بن عزوز، ترجمة العالمة العارف باهللا محمد بن سليمان المستغانمي.   Albordj blogs pot.com موقع انرتنت  
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 :احتالل األسبان لمستغانم .4

         م توجهت أنظار األسبان حنو مدينة مستغامن بسبب موقعها االسرتاتيجي وقاموا حبصارها 1509يف عام 

و يف ظل هذه الظروف اسرتجع األتراك  ،م1511و إجبار شيوخها و أعياا على توقيع معاهدة االستسالم عام 

        ذا مل مينع االسبانيني من معاودة الكرة م و لكن رغم النصر الذي حققه األتراك إال أن ه1517مستغامن عام 

              :حيث ذكر "مار مول كرخيال "و يفسر هذا باألمهية الكبرية اليت كانت حتتلها مستغامن و هذا ما أشار إليه

و قد تفطن هلذه احلقيقة ، و هي مفتاح هذه البالد ،استوىل األتراك على مدينة اجلزائر مث استولوا على مستغامن «

  1.»...فحاول فتحها ثالث مرات إىل أن لقي حتفه يف املرة األخرية "الكونت دي الكوديت"

  

 :مستغانم في العهد العثماني .5

ويعترب العهد العثماين مبثابة  م، إختدت املدينة منعطفا حامسا16فتح مستغامن من طرف العثمانيني يف القرن    

حيث  زمام احلكم وجعلها عاصمة البايلك الغرب اجلزائري، "الباي مصطفى بوشالغم"العهد الذهيب بعدها توىل 

  .خلف جمموعة من املعامل األثرية ما زالت شاهد على ذلك

 أن جاء األتراك إىل. ، فرضت إسبانيا على سكان مستغامن معاهدة إال أم رفضوا قبوهلا1511يف       

       م دخل  1543يف  ،1520مدينة مستغامن يف  "خري الدين"وطردوا األسبان و فتح  1516العثمانيون يف 

قامت معركة مزغران أين إزم  1558يف طريقه إىل تلمسان و ترك فيها ممثال له، ويف أوت  مستغامن "حسن باشا"

  .االسبان

                                                           

1
  .26ص .سابقالمرجع ال .بلجوزي ،عبد اهللا  
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و اختار مستغامن للحكم فيها نظرا  1730إىل  1701إىل مستغامن الذي حكم وهران  "الباي بوشالغم"مث أتى 

  1. ملوقعها وعمل على حتصينها

جند الرتاتب االجتماعي يف مستغامن يف حميط املدينة  ،كان خمطط عمران مدينة مستغامن خيضع إىل تقسيم اثين          

هكذا توزعت أحياء املدينة إىل أربعة أقسام  ،ثنية بالدرجة األوىلإت إذ أن تنظيم اال العمراين أهلته عموما تقسيما

  .و فق منطق اثين كرس تفاوتا اجتماعيا مميزا

 :)البلدة( مركز المدينة �

              ،)القصبة(تتكون نواة البلدة من املسجد الكبري و السوق الكبري و احلمامات الرئيسية و دار القايد 

  .التجار و دروب احلرفينيو حوهلا تقع حمالت 

متتد مساكن األتراك و الكراغلة و اجلالية اليهودية يف هذا احلي توجد أهم الصنائع اليت  ،و يف دائرة ثانية

و منها احلرف النبيلة كاحللي و اوهرات مث العطور  ،اشتهرت ا املدينة حسب ترتيب يراعي الضرورات االيكولوجية

  .تتسم كلها بقلة تلويثها للمحيطو النسيج و األحذية اليت 

  :تتضمن البلدة املعامل الرئيسية للمدينة    

يعود تأسيسه إىل السلطان  ،اجلامع الكبري حيث تقام خطبة اجلمعة ،بين يف العهد العثماين: مسجد سيدي حيىي �

انه أقدم مسجد باملدينة أغلقه اجليش الفرنسي يف وجه املصلني  ،1341الذي أمر ببنائه عام  "علي بن سعيد"املريين

 .1865على اثر االحتالل و مل يفتح من جديد إىل سنة 

                                                           

  .29ص . السابق نفس المرجع  1
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باب (ضريح سيدي بوعجاج و هو ويل صاحل عاش إىل بداية االحتالل الفرنسي و مسجده الذي بناه األعيان �

 ).البحر

) قريب من الطبانة( قائد االحمال "محيدة العبد"زل الذي شيده املنازل اجلميلة اليت بناها أشخاص بارزين مثل املن �

 .و القصر الذي أقامه الباي حممد الكبري لقضاء العطلة

وارتفع هذا العدد قليال  ،نسمة 2000و  1800عدد األتراك و الكراغلة بني  )Tartareau(يقدر النقيب تارتارو 

  .من وهران اليت استوىل عليها اجليش الفرنسي 1831حني وفدت بعض العائالت الرتكية إىل املدينة سنة 

و ). مكان السجن املدين(الذي يتوسطه  "االحمال"حييط بالبلدة سور مرتفع حيتوي على أبراج للمراقبة أمهها برج   

و باب    باب الشلف مشاال : و يتصل باخلارج خبمسة أبواب ،1748سنة  "مصطفى األمحر"الذي شيده الباي 

إىل قائد القبيلة املخزنية  "برج االحمال"آرزيو و باب البحر غربا و باب جماهر شرقا و باب معسكر جنوبا و يعود بناء 

  1. محيدة العبد الذي اشرف على مستغامن يف أواخر العصر الزياين

 :  المطمر �

يفصل بينهما وادي عني الصفراء تشكل البلدة و املطمر مدينتني واضحيت املعامل حيث كان لكل منهما سوره و 

تقع البلدة على الضفة الشرقية للوادي بينما يقع املطمر على الضفة الغربية يف أعايل  ،الذي خيرتق مستغامن طوال

وبه خمازن واسعة و بئر  2م 30 ـتقدر مساحته ب ،حييط باحلي سور يعلوه برج األتراك الذي جنهل تاريخ بنائه .املدينة

  .صاحل للشرب

  

  

  
                                                           

1
مركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية و ، 2مجلد، 5عدد ال.المجلة الجزائرية في االنثروبولوجية و العلوم االجتماعية،إنسانيات   

  .66ص، 1998اوت -، مايالثقافية
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  ):أطراف المدينة(تيجديت و العرصة  �

يسمى الطريق املؤدي إليها ) دار اجلديد(خروجا من املطمر عن طريق باب جماهر نصل إىل حي تيجديت 

          و كان يف هذا املكان يلتقي املداحني، دي الذي يسقي هذا احليحيث تتجمع املياه عند الوا" قادوس املداحني"

  .الفرح و األعيادو الشعراء  يف مواسم 

       مشال املدينة و يقطنه العرب أي العناصر اليت انتقلت من الريف للعمل يف مطاحن احلبوب  "تيجديت"يقع          

تعرض  ،يعرف هذا احلي ببناءاته البسيطة و طرقه الضيقة و امللتوية ،و ورشات الدباغة وبعض األشغال املتواضعة

         فيه مسجد مول النخلة  1831حني التحق سكانه باملقاومة سنة  "هيم بوشناقإبرا"للتخريب من قبل القائد 

  ."حممد الكبري"حفيد الباي "إبراهيم بن عثمان"و ضريح 

فكان حيا مجيال حتيط به غابة من أشجار  "قرية الليمون"و مساها الفرنسيون  - سابقا اجلديدة-  "العرصة"أما          

تقع جنوب املدينة تعرضت للتخريب من قبل اجليش الفرنسي و أقام فيه فرسان املخزن بقيادة األغا حممد  ،الفواكه

  .1835يف أواخر سنة  "القايد بوشناق"املزري الذي دخل يف خدمة 

 :المرسى �

 ،كان ميناء مستغامن مركزا هاما لتجارة الغرب اجلزائري  1792قبل حترير وهران من الوجود االسباين سنة 

  ،1830لكن نشاطه تقلص و حتول جزء من هذا النشاط إىل وهران اليت أصبحت عاصمة البايلك خالل سنة 

كانت منشات امليناء بسيطة كما أصبح غري صاحل لرسو السفن الكبرية و يعود ذلك إىل كثرة الرمال به و تعرضه 

  1.للرياح و الزوابع يف املواسم

  

  

                                                           

  .67ص.نفس المرجع السابق  1
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 :ني لمستغانم حسب الحضارات التي مرت عليهاتقييم بعض الباحثين للتطور العمرا 

       فقد تنوع عمران مدينة مستغامن حسب مرور العرب و األندلسيني : حسب األستاذ مرابط عبد القادر - 

أما البنيان العريب األندلسي فهو إسالمي أصيل له مميزاته و له طبعه كما هو  ،و األتراك الذين تركوا بصمتهم يف املدينة

و           قلب الساكن باحلديقة  األراضي اإلسالمية وأن البناء اإلسالمي يتوجه إىل الداخل و ميأل معروف يف

إذا تكلمنا عن البناء القدمي الشك أن التقليد سيطر عليه و مل يكن فيه جتديد أو . األشجار و املياه وما إىل ذلك

املساجد اليت تتشابه أما البناء الرتكي كان ال حيدث ابتكار و ما يشهد على ذلك هو الوجود إىل اليوم عشرات من 

و كان العمران حمجوب عن األنظار و كل فيه مركز على داخل البيت الذي  ،أي امشئزاز ألنه شبيه بالبناء األندلسي

دى أهل يوجد فيه احلوش و احلنفية و األشجار أما نوعية البناء كان على العموم بناء مربع و ال جتد فيه القباب إال ل

 . املال و اجلاه

ينمو يف القرن التاسع و العاشر ميالدي يف عهد  أن العمران بدأب :أما الباحث بورحلة عبد القادر يقول -

ن اجلغرافيني من أمثال البكري و اإلدريسي ووصفوا املنطقة يف اململكة الرببرية اإلسالمية حتت سيطرة قبيلة مغراوة أل

ر ميالدي و تكلما عن مدينة مستغامن و مزغران و ظهور مدينتني توأمني ومها القرن احلادي عشر و الثاين عش

فتيجديت تتمثل  ،عمرانيا فكان تطورمها عادي تدرجييا دميتهماأقمازيغي يدل على فامسهما األ ،مستغامن و تيجديت

حد و ديانة واحدة وكذلك يف السويقة السفلى رمبا كانت مركز للمدينتني اللتان عاشتا يف هذا العهد بطابع ثقايف وا

فمدينة مستغامن ممكن كانت أغىن من مدينة تيجديت ألا كانت مغلقة بأسوارها وال ننسى  ،عادات وتقاليد واحدة

  .أن مزغران عاشت يف تلك الفرتة مع مستغامن و تيجديت

فكان  ،أن النمط العمراين هو مزيج بني العمران املغريب األندلسي العثماين «:يقول األستاذ فاضل عبد القادر - 

 ما مييز ببناء حصن احملال يف عهد يوسف بن تاشفني ،اقتباسه من تصاميم هندسية معمارية مغربية أندلسية عثمانية
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اتيجي إضافة إىل األقواس اليت أما األتراك فاهتموا بالتحصينات العسكرية ذات الطابع االسرت  ،سلطان الدولة املرابطية

 ،موصدة بقضبان حديدية ،مرصعة بالرباغي ،متيز مداخل دور السكنية بأبواب عريضة يفتح كل منها على مصراعيه

دخلوا تأليف بني مواد البناء يف فن العمارة فقد وظف مهندس العمارة من أأما الفناء مفروش بالزليج و كذلك 

ما مييز        و لإلشارة  ،يف معضمها مستطيلة الشكل مدعمة بسبائك املعدناألتراك يف تسقيف الغرف اليت 

             الدور السكنية ذات الطابع االجتماعي حيث الفناء املشرتك و الذي يلعب دورا مهما يف االنصهار العائلي

   .نةو التضامن بني األفراد و هناك أيضا األزقة الضيقة يف تيجديت و حي الطبا

حترك العمران شيئا فشيئا يف العهد اإلسالمي و خاصة يف العهد الرتكي حيث  « :يقول األستاذ بودان حممدو  -

 ،احلمامات، دار القاضي، قامت السلطات آنذاك ببناء جتمعات سكنية حتتوي على مرافق عمومية منها املسجد

و من مميزات العمارة قلة  ،كمدينة عسكرية  ن األتراك استعملوا هذه املدينةأو الشيء املميز ب ،احلصون ،املدارس

فهي مرتفعة حبيث الشخص الذي يكون يف اخلارج ال يرى ما يكون داخل العمارة و انعدام الشرفات  ،النوافذ فيها

أما . اليت تطل على الشارع و ضيق األزقة و ميكن انتقال املرأة من بيت إىل بيت أخر من خالل األسطح املتالصقة

               دخلوا تقنيات يف البناء و التجارة و الزراعة و الصناعة و ممارسة فن الطبخ أيني إىل مستغامن هجرة األندلس

 .و النسيج

انتقل العمران إىل مدينة مستغامن يف العهد اإلسالمي و خاصة يف العهد : أما السيدة منور أم اجلياليل تقول -

يف توسع و بناء عمارات و وجود فضاءات مشرتكة مع األزقة الضيقة وكان هناك تواصل بني األفراد و  أالرتكي بد

 .1األسر من خالل العالقات االجتماعية

 

                                                           

1
مركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية و ، 2مجلد، 5عدد ال.االجتماعيةالمجلة الجزائرية في االنثروبولوجية و العلوم ،إنسانيات  

  .39-38-37ص  ، 1998أوت -، مايالثقافية
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 :مستغانم في العهد الفرنسي .6

  :من املصادر و النصوص التارخيية و الدراسية األجنبية اليت تكلمت عن مدينة مستغامن هي

 .يف تقاليد السكان  األصليني من مستغامن "مارسال بودن" •

 .و يف مستغامن و حيها"لويس باري" •

 .شو •

 .و مقاالت نشرت أثناء االحتالل يف جملة البلدية •

أعطيت األوامر للقايد إبراهيم لقيادة مستغامن و لكن القبائل ااورة ا رفضت االعرتاف  1831يف عام     

  .بسلطته ألنه جاء لنهب العديد من املنازل اليت تزين حافة املدينة

 "يشالدي م"فتحت مستغامن أبواا أمام القوات الفرنسية و أمر اجلنرال الفرنسي  1833و يف اية جويلية 

و اجلالية الرتكية اليت انتقلت إىل وهران كما ألزم األسر احلضرية على املغادرة املدينة  "إبراهيم بوشناق"إاء مهام القايد 

  .و إخالء حي املطمر ألا رفضت االحتالل العسكري الفرنسي

  :وسط المدينة الحديثة �

أصبح وسط مستغامن رائع تدرجييا عندما سكنه األوروبيون و خاصة الفرنسيون الذين وصلوا عن طريق     

فكثريا ما يقال أن املدن تتجه غربا  ،1871إىل عام  1870و يف عام  1852إىل  1848قوافل متعاقبة يف عام 

مع الس البلدي اجلديد و ، املدينة قدميا أما مستغامن كان اجتاهها إىل اجلنوب الغريب و ساحة اجلمهورية هي مركز

  .قصر القنصلية و املباين احلديثة
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 :الحديقة العمومية �

فهي حمدودة من الشمال و الشرق بالطريق الوطين من اجلزائر  ،تقابل باب معسكر، وهي توجد داخل املدينة         

ويف       "باميوت"العاصمة إىل وهران من الغرب قاعة املسرح و العديد من البيوت اجلميلة اجلديدة املبنية داخل 

  ."فيكتور هيغو " اجلنوب خط السكك احلديدية على طول البولفار

 :قاعة المدينة �

 تقع قاعة املدينة على ساحة اجلمهورية جبانب البناء الذي استبدل ببناء ضخم على الطراز احلديث عام          

أنا سعيد جدا جبمال مدينتكم و غناكم بوجودكم اخلاص « :"البابا يوحنا الثالث و العشرون"لذا قال  ،1 1927

سقوفهم و أعينهم حتولت حنو روما لالستماع إىل جيعلين متفائال أليت ألري لكم سكان مشال إفريقيا متحدين حول 

  2.»صوت عظيم من الكنيسة و الباب

 :المحطة �

          تلقت الشركة الفرنسية اجلزائرية انضمام مستغامن يف خط السكك احلديدية لنقل البضائع  1879يف سنة      

تسمح للمسافرين باالنتقال إىل اخلطوط الرئيسية وخدمة امليناء وعلى الرغم من تواضع اهلندسة املعمارية للمحطة فإا 

  .3 للشركات الفرنسية اجلزائرية

  

  

                                                           
1  Louis, Abadie. Mostaganem de ma jeunesse (1935-1962). L’union Européenne, Les 

presses de polcrom- Barcelone,15-novembre-1999, P09. 
2 Op. cit. P15. 
3
  Louis, Abadie. Op. cit. P18. 
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 :الشارع في الخط األول �

يسيطر  ،كان الشريان الرئيسي يف مستغامن يربط املركز القدمي لساحة اجلمهورية مبفرتق الطرق احلديثة للمربع     

ويف عام  ،ارع ريفويل يف باريس فيه حمالت جتارية و بنوكعليها مقر البلدية مع ممراا وكان يعتقد الشبه مثل ش

  1.مت إنشاء خط للمشاة 1793

 :ساحة الجمهورية �

هناك قاعة البلدية و الكنيسة و املسرح و الفنادق وبعض احملالت  ،كان يف قلب املدينة يف القرن التاسع عشر     

  . التجارية اليت احتلت مساحة حتت أقواس املساكن االرستقراطية اجلميلة للمدينة

 :واد عين الصفراء �

أصله من عني قريبة من بليسي ببعض الكيلومرتات فأصبح فجوة كبرية عرضها  ،هذا الواد ال يشبه واد شلف        

غطي   1840- 1835وصوله إىل البحر قريب من امليناء يف سنيت  ،م فيعرب مدينة مستغامن من جانب ألخر200

حدثت كارثة و هي طوفان املياه اليت  1927نوفمرب  27ويف . هذا الواد إلنشاء مكان اتصال مطمر مبركز املدينة

  2.دمرت املباين اليت بنيت على طريق عني الصفراء

  

  

  
                                                           

1  Op. cit. P20. 
  .32ص .سابقالمرجع ال .لمستغانميا ،عبد القادر بن عيسى 2
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  :توسع المدينة �

 ،كوا أصبحت مدينة مستغامن والية فان عد سكاا قد ازداد بكثري بسبب املهن سواءا كانت مهنة تقليدية         

هلذا مستغامن متددت يف تزايد عمراين من جهة صالمندر ومن جهة مزغران  ،التجار الصناعيني و أصحاب املزارع

  .وكذلك من جهة اجلنوب

فان تزايد عدد سكاا يف النصف  ،باميوت املكتظة بالسكان ،لقدمية تيجديت واملطمرباإلضافة إىل ضواحيها ا       

باميوت - كاستور -مونت بليزير - رزان فيل -سان جول :إىل ظهور أحياء جديدة أدىاألول من القرن العشرين 

  .هحي أوشي و حي بوري -حي األراضي - حي الصاز -البحرية - املشتلة -)كوشونفيل( القدمية

شركة تعاونية عقارية جزائرية و كذلك الديوان اإلداري للبناء سامهوا يف   CIAوكانت اجلمعيات التعاونية مثل     

نسمة األمر الذي حيتاج إىل إضافة  10248يف الوقت الذي تعدى فيه سكان مستغامن  1954بناء املنازل يف عام 

 1%. 25قاري للمدينة يف ست سنني إىل نسبة هلذا ارتفع رأس املال الع، شقة إلسكان هذا العدد 1829

 :تطوير العمران في العهد االحتالل الفرنسي حسب رأي بعض الباحثين 

و         تنوع عمران مستغامن فهو أورويب وترى كل اخلصائص والعالمات : مرابط عبد القادريقول األستاذ       

فبناؤه متوجه إىل اخلارج و يركز على اء الواجهة تزينا فائقا خيطف أبصار املشاهدين من خالل  ،البصمات يف بناياته

دخلوا على مستغامن أوحيق القول بان احملتلني ابتعدوا عن النمط املألوف و  ،األساليب و املناهج العمرانية املستحدثة

لذا كان لكل  ،فصل بني املسيحيني و اليهود و املسلمنيفلقد كان هناك متايز يف العمران الذي ي ،نكهة بنائية جديدة

جتمعات سكنية خصوصياا يف شؤون احلياة رغم أن عمران االستعمار كان جيذم ألنه كان خيدم مصاحل االستعمار 

والقاعات           فكانت العمارات متوسطة احلجم وزد على ذلك املالعب  ،و يستجيب ألذواقهم و رغبام

   .ة و السينمائية لرتفيه اتمع آنذاكاملسرحي

                                                           

  .15:30على الساعة  2015مارس  15يوم األحد  ،تاريخ مستغانم و القاضي حشالف:   www.djelfa.info  موقع االنترنيت 1
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جويلية  29يف  ،دخول فرنسا إىل مستغامن يغري متاما عمران املدينة: يقول بورحلة عبد القادرأما الباحث      

 1941و بدأت فرنسا يف عام  "دي ميشال الفرنسي"مدينة مستغامن إىل اجلنرال "إبراهيم "سلم القائد  ،1833

بتحطيم بنايات املدينة اإلسالمية لبناء مدينة مسيحية بطراز عمراين أورويب و بأسوارها و هكذا بعد سنني انفصلت 

و أصبحت عدوتان يف  ،متان بعدما كان هلما نفس احلياة االجتماعية و الثقافية و نفس الطراز املعماريأاملدينتان التو 

                    ان العمران يتطور بسرعة يف املدينة املسيحية السيما يف مجيع امليادين االقتصادية مجيع ااالت وك

أما املدينة اإلسالمية و يعىن ا تيجديت اليت ظلت ) املسرح و التعليم، موسيقى ،معاهد (الثقافية و واالجتماعية 

بىن االستعمار مدرسة  1905سنة أي يف عام  72فيها بعد  مهملة اقتصاديا و ثقافيا وهذا ما يدل على تأخري البناء

وهي   بنوا مدرسة أخرى 1951و بقيت األحوال على ما هي حىت عام   Ecole indigène: واحدة و هي

Ecole Cité Foncière، التحتية(ويف هذه املرحلة بدا تطور العمران يف تيجديت تدرجييا ومن السويقة السفلى (

و قد انقسم تطور العمران يف تيجديت إىل  ،صري يف شكل حضري أي ظهور طرق متسعةطراز معماري ع أبد

 Cité) حي العقاري - ثالث مراحل و كان توسيع املدينة أفقيا و زادت أحياء جديدة من بينها حي الزاوية العلوية

foncière)   وحي ديار اهلانة و عمارات دوكارة و أحياء أخرى.. .  

مسرح حىت أصبحت  ،مستشفى ،كنيسة  ،أي بناء عمارات 1857أما املدينة املسيحية ظهرت بعمراا يف عام      

املعمرون اخلروج من املدينة اليت كانت حماطة باألسوار وكان خروجهم من باب أ وبد ،1880مدينة كبرية يف عام 

واليت طغى فيها ماء           1927هي حادثة طور عمران مستغامن ومن األحداث اليت وقعت حاجزة يف ت ،معسكر

و املؤسسات التجارية وبعد ذلك وقف املعمرين  ،الشوارع ،العمارات ،على البنايات) أي الطوفان(عني الصفراء 

  .املهندسني و اإلداريني منهم على إعادة طراز عمراين بعد إقامة اجلسور
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مع االحتالل الفرنسي ملستغامن دخلت الفرق اهلندسية العسكرية الفرنسية : يقول فاضل عبد القادرأما األستاذ   

بنمط عمراين أورويب وقامت بطمس املعامل اإلسالمية ودميها مثل حصن باب اجلراد القريب من مقر الدائرة السابقة 

ة للضفة الغربية اليسرى وهذا بإصدار مرسوم من طرف السلطات العليا وعلى اثر مسح طوبوغرايف ودراسة ميداني

وطغى النمط العمراين . أين امتدت أحياء فرنسية وختللتها عمارات و كنيسة و شق الطرقات، لوادي عني الصفراء

باالستعمار لسلب أراضي األهايل ومن مث إجبار السر على مغادرة أراضيهم وبناء  أدىالفرنسي على نسيج املدينة مما 

كما أن هذا البناء ظهر مع نزوح األهايل لثناء حرب التحرير تاركا وراءه أفات   ،املدينةالسكنات العشوائية يف ضواحي 

الباتوار  - لكالكاريكااجتماعية واقتصادية وعمرانية فاألحياء القصديرية اليت كانت من اجلهة الشرقية من مستغامن  

  1.ناتشارة و وصل بالبعض إىل بناء أكواخ الصفيح قرب حي اهلانة يف بداية الستي

II. للمدينة الجمالية العمرانية  و البصرية الخصائص أهمية:  

 :الخصائص البصرية و الجمالية للمدينة .1

ومورفولوجية املدينة بشكل عام  يعتمد فهم اخلصائص البصرية واجلمالية هلا ابتداءا من دراسة اخلصائص العمرانية      

ومن مث التكوين البصري للمدينة من حيث العناصر اليت تؤثر يف تكوين الصورة للمدينة من  ،و الطراز العمراين هلا

واملعامل املميزة ومن مث  ارات واحلدود واملناطق والعقدحيث العناصر اليت تؤثر يف تكوين الصورة للمدينة واملتمثلة باملس

                                                                                                                             في املظهر اجلميل مع كوا احتياجاتدراسة التفصيالت واالهتمام جبميع العناصر اليت من شاا أن تض

وجود عناصر أثاث  ماكنضرورية للمجتمع و البيئة بشكل عام و مثال ذلك االهتمام بتوزيع وخصائص ونوعية وأ

  املستويات الثالث فمن خالل دراسة هذه..). .أشجار ،أكشاك هواتف ،إنارة ،مثل مقاعد اجللوس( الشوارع 

  
                                                           

             مركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية ، 2مجلد، 5عدد ال.االنثروبولوجية و العلوم االجتماعيةالمجلة الجزائرية في ،نسانياتاإل 1

  .49-47ص . 1998أوت -، مايو الثقافية
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وجود عناصر أثاث  ضرورية للمجتمع و البيئة بشكل عام و مثال ذلك االهتمام بتوزيع وخصائص ونوعية وأماكن

 املستويات الثالث فمن خالل دراسة هذه...). أشجار ،أكشاك هواتف ،إنارة ،مثل مقاعد اجللوس( الشوارع 

البصرية واجلمالية للمدينة ميكن فهم اخلصائص و العوامل اليت تؤثر على التكوين البصري واجلمايل للمدينة للخصائص 

باملدينة أما الثاين من خالل البدء بدراسة مورفولوجيتها بشكل عام ثنائي األبعاد من حيث توزيع املساحات و الكتل 

فان الغرض منه دراسة العناصر اليت تؤثر على التكوين البصري للمدينة ويف املستوى الثالث تكون الدراسة بشكل 

    1.ثالثي األبعاد و ذلك ألا تعاجل عناصر ذات مقاييس صغرية وعالقة مباشرة مع اإلنسان

 :و تشمل اخلصائص التالية :الخصائص العمرانية للمدينة  . أ

 :مورفولوجية المدينة   •

حيث يتغري شكلها من فرتة إىل أخرى عرب تارخيها الطويل وال تأخذ  ،يقصد مبوفولوجية املدينة املظهر العام هلاو       

تتميز ا عن غريها من مظهرها النهائي ما مل متر مبراحل مورفولوجية متعددة حيث يكون لكل مرحلة خصائص 

املرحلة املورفولوجية تعين أي فرتة من تاريخ املدينة اليت بنماذج وأشكال معمارية بناءا على ذلك فان املراحل 

حيث تتمثل هذه النماذج  ،وخمططات ختتلف عن غريها اليت أقامها سكان املدينة لسد حاجام يف ذلك الوقت

رتة معينة مع األخذ بعني املعمارية واملخططات واملوروث الثقايف واحلضاري الذي يعرب عن ثقافة سكان املدينة يف ف

االعتبار الشكل الثابت للمدينة والذي يعتمد على الشكل الطبيعي لألرض والذي بناءا عليه جيدد الشكل العام 

حبيث تعطي مظهرا متميزا للمدينة يف تلك الفرتة والذي يكون ناجتا عن تفاعل عدة ...) خطي ،دائري(للمدينة 

  2:عناصر وهي

                                                           

1
، 4العدد  ،الجزائر .الحضريةمجلة العمران و التقنيات  ،للمدينةأهمية الخصائص و العناصر البصرية و الجمالية  .بوجمعة ،خلف اهللا  

     PDF        www.omranet.com/vb:  الموقع . 09 ص، 2008سبتمبر 
 

، 2002، للنشر والتوزيع الثقافة ودار والتوزيع للنشر الدولية العلمية الدار .ومفاهيم أسس الحضري التخطيط .الديلمي ،علي حسين خلف 2

  .157 ص، 1ط
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  :األبنية و يتضمن  خمطط املدينة و تصاميم

 .نظام الشوارع اليت مت ختطيطها �

 ).مستطيلة أو مربعة(  أمناط أشكال األراضي �

 .رض املدينة من حيث التصميم و الفن املعماريأمنط أبنية اليت تقام على  �

 .النسيج احلضري للمدينة  �

 .اختالف توزيع استعماالت األرض �

 :المباني الحضارية  . ب

        تعكس بعض املباين يف املدينة مظهرا أو جوهرا فريدا يعرب عن حضارة وثقافة سكان املدينة يف تلك الفرتة 

حضارية قدمية وعريقة ال تكون  ملدن اليت تتمتع جبذور تارخيية وويتضمن ذلك من خالل تصميم املدينة وخاصة ا

عالية هلذه املباين يف نفوس سكان املدينة من حيث القيمة  الطرز املعمارية فيها متكررة بل خمتلفة مما يعكس قيمة

 ،املؤسسات ،املدارس ،األسواق ،الكنائس، املساجد(التارخيية واحلضارية لثقافتهم و معتقدام الدينية و مثال ذلك 

كما يتم   ،بشكل مميزهلذا من املهم أن تتم احملافظة على هذه املباين و إعادة استخدامها ) ....املباين العامة ،املساكن

  1.إظهارها ضمن النسيج العمراين للمدينة

  :الحالة العمرانية للمباني  . ج

يتطلب حل املشاكل العمرانية اليت تواجه املدن دراسة الوضع العمراين لتحديد املباين القدمية اليت ال تصلح 

و يتم حتديد املناطق اليت حتتاج  ، للمدينةلالستعمال يف الوقت احلاضر مما يعين أا غري مالئمة للتطور العمراين احلايل

                                                           

  .55ص ،  1981، للطباعة والنشر وهدان دار . المدن تخطيط تاريخ .هللا عبد ،محمد 1 
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إىل معاجلة من خالل تطويرها أو إعادة تأهيلها أو إزالتها أو إقامة أبنية جديدة مكاا وفق تصاميم جديدة تنسجم 

  .بشكل أفضل مع النسيج احلضري والعلمي والتكنولوجي العام للمدينة مما حيقق فائدة اكرب يف الوقت نفسه

 :استعماالت األرضطبيعة توزيع   . د

و خيدم   ،يكون توزيع األنشطة واخلدمات على ارض املدينة وفق أسس و ضوابط لكي تظهر بشكل متجانس

و من مث مقارنته مع التصاميم األساسية للمدينة إذ  ،كل سكان املدينة و من خالل اإلجراءات املسح امليداين لذلك

دينة و حتديد االستعماالت املخالفة ملا جاء يف التصاميم و يتم التعرف على مدى فعالية التصاميم املعدة للم

الفضاءات املرتوكة و أسباب تركها كما تعترب هذه املعلومات مفيدة للتصاميم الالحقة لتكون أكثر كفاءة من 

  1.سابقتها

 2:البصرية و الجمالية للمدينة العناصر .2

نوع من فعالية  أييف وصف اجلمال مبصطلح الوجدان و الذي يعد اجلمال خربة  BALLأشارت الباحثة       

فاملنبه مث  ،و تتبىن التسلسل السيكولوجي لتوضيح اخلربات اإلنسانية اليت تبدأ بالعامل ،متداخلة ما بني املشاهد و البيئة

  .عضو االستجابة جمددا

ملية اإلدراك البصري و العناصر اجلمالية يف املدينة يف تكوين و استنادا على ذلك نستطيع فهم آلية التسلسل ع       

 و           ا و ممراا و مشاهدم ملبانيهاالصورة البصرية و اجلمالية للناس عن املدينة من خالل تنقلهم يف شوارعه

اليت تساهم بشكل أو أخر يف تكوين البعد اخلصائص اجلمالية يف املدينة تعين مجيع  عناصرفال ،اخل ...أشجارها 

                                                           

  .107ص. المرجع السابق. الديلمي ،خلف حسين علي  1
               مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات  .التجربة الجمالية في العمارة الداخلية للمدينة العربية التقليدية .العكام ،الجاسم أكرم  2

        PDF www.omranet.com/vb: الموقع .87ص، 2001، 1ع ،8مجلد، الهندسة ةكلي ،جامعة بغداد .و البحوث العلمية
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هذا باإلضافة إىل كوا  ،اجلمايل للمنطقة اليت توجد ا إحدى املؤثرات بشكل خاص و املدينة ككل بشكل عام

   .للمجتمععناصر مفيدة و ضرورية 

ع أن اجلهات حيث أن مقاعد اجللوس مثال يكون اهلدف من وضعها تامني مناطق لراحة املشاة يف الشارع م      

املسؤولة عنها دف إىل حتقيق تكامل يف تصميم الشارع و الصورة البصرية للمنطقة اليت توجد ا مقاعد للجلوس بل 

و تكمل عناصرها األخرى حبيث يشعر اإلنسان  ،تكون ذات تصاميم جذابة تعكس صورة مجالية مميزة عن املدينة

من ناحية أخرى يعترب و . فيها عناصر العمل الفين الناجحاجتمعت  بوحدة عناصر املدينة كأا لوحة فنية واحدة

البصرية و اجلمالية يف املدينة منطلقا هاما للحديث عن توزيع الفضاءات احلضرية كوا جزءا  خلصائصاحلديث عن ا

  :من الصورة اجلمالية و البصرية للمدينة و اليت تتضمن ما يلي

 ).الفراغات(الفضاءات احلضرية  - 

 .التصميم وحدة - 

 .املقياس اإلنساين - 

 .الكتل واألسطح  - 

 .مواد البناء - 

 .اإلدراك البصري - 

 .عناصر أثاث الشوارع - 
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  :خالصـة

   

إن مع تتابع األحداث و تدافعها تغري الظروف و األزمنة، شهدت املدينة تغريات مرت ا و بعمراا و نفس       

احلال مع مدينة مستغامن إذ و مع تارخيها املتتايل فقد شهدت الكثري من األمناط العمرانية املصاحبة لذلك و نلمس 

التاريخ، حىت انه و مع مرور الوقت قد تالشى و تغري بفعل هذا من خالل ما هو موجود حاليا و ما بقي من ذلك 

  .دخول التكنولوجيا و األمناط العمرانية اجلديدة و هذا ما اثر كليا على مجالية و هوية مدينتنا
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  :دـهيــتم

 إطار يف وذلك احلديث العصر إفرازات مع تتواكب حىت األخرية الفرتة خالل كبرية تطورات املدينة تشهد        

العمراين  العشوائي يف مقابل توسع مفرط يغيب  بنائه تشكيل يف للتكنولوجيا وتطويعه الطبيعة على اإلنسان سيطرة

 ،واضحة غري البصرية معامله عمراين خمتنق جتمع إفراز على ساعد مبا مل نقل قد يقضي عليها، إنالناحية اجلمالية 

   .املشاريع الرتقوية و السكنيةمستغامن يف ظل التغريات اليت تشهدها حاليا و خمتلف  مدينة املثال سبيل على ومنها

  

I. مستغانم: (التطور التاريخي العمراني لنموذج الدراسة( 

فهي مدينة تعود  والفنية، مدينة مستغامن اليت تعرف كذلك مبنطقة الظهرة و تعرف بالكثري من املآثر التارخيية       

ا العديد من الغزوات اليت أبلت ا اجلزائر جذورها إىل ما قبل العهد الفينيقي وكذا الروماين حيث مرت على أراضيه

  . فاألتراك والفرنسيون سباناالمنذ العهود الغابرة إىل أن حل ا 

 :مستغانم إبان العصر الحجري .1

حيث استقر ا اإلنسان القدمي  ،دلت االكتشافات على أن مدينة مستغامن كانت عامرة منذ فرتة ما قبل التاريخ      

م، والعصر احلجري /ق32.000و 30وذلك لوجود مواقع يرجع تارخيها إىل الفرتة العصر احلجري األول ما بني 

ستوطنات املدينة األوىل ظهرت يف األلف ماملتوسط، ويظهر ذلك يف موقع سيدي اذوب وموقع الرياح، كما أن 

املدن اليت ظهرت يف املناطق الوسطى والشمالية للمنطقة ومن أهم هذه املدن كانت الثالثة قبل امليالد و أوىل هذه 
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 كيزا(مبوقع الشعايبية اليت وجدت به أطالل ملباين فينيقية، شهدت تطورا على طول وادي شلف جتلى ذلك يف موقع 

Quiza  ( ة القدمية حيث تبني اآلثار املوجودة على أنه كان هناك ميناء باملنطقة يرجع إىل الفرت)1.)الفينيقية والرومانية  

ابن "           قالوا عن املدينة هناك العديد من الرحالة ذو شهرة عاملية زاروا مدينة مستغامن وذكروها مبن فيهم        

وهي مدينة صغرية ا أسواق ومحامات  ..."الذي قال عنها يف القرن الثاين عشر للهجري  "اإلدريسي"، "بطوطة

الذي  "البكري"هلا و "ابن خلدون"وهذا فضال عن زيارة  ،"...كثرية وسور على جبل مطل إىل ناحية الغربوجنات  

ومن قلعة دلول هذه ومدينة مستغامن مسرية يومني، وهي على مقربة من "..قال عن مستغامن يف القرن اخلامس هجري

... ها القطن فيجود، وهي بقرب مصب النهرالبحر وهي مدينة مسورة ذات عيون وبساتني وطواحني ماء، ويبذر أهل

 Louis لويس باريو ـ(    ومن األجانب الذين زاروها نذكر " الوزان "و "اليعقويب "ناهيك عن زيارة كل من  "،

Pariou  (و) كوريسرانCouresrant، Capitaine Bourichard،  Jules Verne .  

أعماق التاريخ وجدت قبل دخول الفينيقيني والرومان  مدينة ضاربة يف«:حيث يقول األستاذ فاضل عبد القادر •

تزال قيد الدراسة ما هي إال شاهد مادي لإلنسان احلجري القدمي كوا ال تبعد كثريا عن إنسان  واملواقع األثرية اليت ال

ليها عرب ، فموقع مستغامن اإلسرتاتيجي جعلها موطنا ألقوام بشرية هاجرت إ)أطالنثوروبوس موريطانيكوس( تيغنيف 

وضفيت ر الشلف  "ماسرى"و "خروبة"عصور غابرة، التزال شواهدها املادية مندثرة حتت الطبقات احلضارية، فمواقع 

وغريها حتتاج إىل دراسات أركيولوجية تثري تاريخ املنطقة القدمي، وترفع األنقاض عن حضارة العناصر البشرية اليت 

                                                           
1  http://www.sidi-aissa.com  le 19-01-2015  à 15 : 45 

   http://www.rachidia.net   le 10-03-2015  à 10 :55  
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قرب قسنطينة وإنسان  "مشىت العريب"وإنسان "بري العاتر"قرب سطيف و "عني احلنش"مثلها مثل سكان  عاشت هنا،

  1.، وغريها من املواقع السكنية إلنسان العصر احلجري مبراحله"عني الصفراء"

 :من العهد الفينيقي إلى استيطان الرومان  .2

 ألف 32الباحث مرابط عبد القادر تاريخ املنطقة القدمي يرجع إىل  األستاذ ويقول •

يشهد على زيارة  172سنة و هذا نظرا للنصب التذكاري مستغامن سنة  1880سنة و التاريخ احلديث يرجع إىل 

إال أن اآلثار اكتشفت ألواح باللغة  "احلرارثة"و  "وليس"قرية بقرب مصب شلف و "كيزا  "و يف "ادريانوس"ملك روما 

 .الفينيقية فمستغامن رومانية و يف اجلوار فينيقية

لقد كان حوض الشلف األسفل وخاصة مصب النهر الذي جرفت سيوله خملفات حضارات متعاقبة منذ          

 "سيدي بالعطار"نزول الفينيقيني بشمال إفريقيا يف األلف الثانية قبل امليالد واحتكاكهم بالسكان األصليني، فمنطقة 

حتتاج هي األخرى إىل دراسات وأعمال "لشعايبية ا" "كيزا"إىل ساحل  "عني تادلس"و "السور"و "عني بودينار"و

حبث وتنقيب قصد نفض الغبار عن هذه احملطات احلضارية، فقبل احنسار اجلليد أي تراجعه عن أوربا حنو الشمال،  

 كان مشال إفريقيا ينعم مبناخ مداري رطب تتخلل املنطقة غابات كثيفة غنية بأدغاهلا و ثروا اخلشبية، استغلها البحارة

الفينيقيون يف إعداد مراكبهم اليت تصل إىل الساحل الشرقي ملصب ر الشلف معطوبة من جراء الكوارث البحرية 

لتواصل رحلتها إىل قادس، ويف األدغال اليت كانت تكسوا املنطقة تعيش حيوانات متوحشة منها الفيلة استغلت أنياا 

  2.يف صناعة األدوات من العاج واألسود اإلفريقية

                                                           

 ،1، ط1996 ،المطبعة العالوية ،ستغانمم .حوازها عبر العصور تاريخيا و ثقافيا و فنياأمستغانم و . المستغانمي ،عبد القادر بن عيسى 1

  .16ص
  .17ص .نفس المرجع السابق  2
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ودليل ذلك معاهدات اهلدنة اليت وقعها قادة الرببر مع الرومان حيث ينص أحد بنودها على منعهم من تدريب 

بضعة         الفيلة، وعند تتبعنا لوادي الشلف الذي يعانق عند مصبه مياه البحر األبيض املتوسط، ويف الشرق على 

ورد ل، "أسان"بدوار الشعايبية هي إحدى املواقع السكنية للعهد الفينيقي معروفة باسم  "كيزا"كيلومرتات تنام قرية 

 .متتد على سطح هضبة يف غربه ر الشلف) املمالك واملسالك ( ذكرها يف كتاب البكري 

 وأما مغيلة تقطن بالشاطئ األمين من الشلف" :أما املؤرخ حممد امليلي فيقول •

وقد أثبتت بعض الدراسات وأعمال التنقيب غري املكملة  "مدينة على البحر تسمى أسانعند مصبه يف البحر وهلم 

وجود بقايا نتاج مادي مثل أطالل صخرية و أواين فخارية ومصابيح زيتية وبعض القطع النقدية، ويعود ازدهار 

نزلية كالطهي وحفص الثمار الصناعة الفخارية إىل توفر املوارد البيئية منها الطني و الصلصال واستعملت ألغراض م

  .واألمساك، وزيت الزيتون إا بصمات إلنسان حضارات البحر األبيض املتوسط

 "            كارتـِنـّا"أعاد الرومان بناء املدينة وأعطوها االسم  "مـُُرستاگا"بىن الفينيقيون ميناء بونيقي امسه      

cartenna"كالينوس   "، يف زمنGallienus "املوقع كان مأهوًال  أنو هذا ما يدل على )  268-260( حكم

  1.يف العصور الوسطى

  :و مع تعدد اآلراء حول تاريخ مستغامن و االختالف يف بداية عمراا فان     

و  ال وجود آلثار عمرانية فينيقية بسبب حدوث زلزال عنيف وقع يف القرنني الثاين ":األستاذ مرابط عبد القادر •

ميالدي و أتى على البنيان من القواعد لذا نفتقد إىل شهادات حسية ملعاجلة هذا املوضوع حسب رأيه بدا الثالث 

                                                           

1
  .19 -18ص  .السابق نفس المرجع  

  http://www.vitaminefr.com/articles2014 le 24-03-2015 à 10 :45 
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رغم انه تدهور منه الكثري بفعل الزمان و األحوال اجلوية إال انه بقي منه متثال شاهد على  ،العمران يف العهد الروماين

 .ملك روما  "ادريانوس "حبضور م و هذا 172سنة ) هو بناء ألهل الدين(تدشني أسقفية 

يف منطقة مستغامن يف العهد النوميدي و الدليل على هذا   أن العمران بدأأما الباحث بورحلة عبد القادر يقول ب •

 "و           "الشعايبية"و يف العهد الروماين جند أثارا يف  "سيفاكس"اليت كانت مدينة من مملكة  Quizaكيزا 

 ."احلجاج

بنيت قرية   ،"شعايبية"يف منطقة مستغامن و بالضبط  أن العمران بدأب: بورحلة عبد القادر يقولأما الباحث  •

 .يف العهد الفينيقي و انتعش العمران يف القرن الرابع ميالدي"كيزا "مرفئية امسها 

 1.أما األستاذ بودان حممد حسب رأيه بدا العمران يف منطقة مستغامن يف العهد الفينيقي •

 

 :اإلسالمي في العهد .3

حيث ال نعرف عن  ،حكم مستغامن كل من االدارسة و املرابطني و املوحدين و املرينيني و الزيانيني مرة ثانية       

تاريخ هذه املدينة إال ما رواه بعض املؤرخني الذين أشاروا إليها على ساس تبعيتها لقبيلة مغراوة اليت اعتنق زعيمها  

  . اإلسالم "صوالت بن وازمار "

 )م 974 -م788ما بين ( حكم االدارسة  .أ 

و لعل ما  ،حيث ال نعرف ماذا تركوا فيها ،كانت مستغامن إلبراهيم ابن حممد بن سليمان يف القرن الثالث هجري

و منها يقصد  ...."هـ املنطقة الواقعة بني تنس و وهران بقوله  380يدعم هذا الطرح وصف ابن احلوقل املتوىف سنة 

                                                           

  .32ص .سابقالمرجع ال .المستغانمي ،عبد القادر بن عيسى 1
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  1.صغرية و رمبا يدل هذا على أن مدينة مستغامن مل تكن سوى قرية" ....وهران مراس ال مدن شهريةتنس إىل مدينة 

املغرب األوسط و استقر عدد منها مبدينة  إىلجاءت قبائل هاللية  ،و يف نصف القرن الثاين من القرن الرابع هجري

   2.مستغامن نذكر منها قبيلة جماهر

 ) م1147 -م1056ما بين  : (حكم المرابطين  .ب 

يف النصف الثاين من القرن اخلامس هجري بسط املرابطون نفوذهم على املغرب األوسط و أصبحت حدود      

 - ـ ه 474فني الذي افتتح يف حدود سنة ممتلكام حماذية لدولة بين محاد و ذلك حتت قيادة يوسف بن تاش

 ،م1082مركزا حربيا يدعى حصن احملال يف سنة حيث بىن مبدينة مستغامن ، م مدينة مستغامن و تنس1068

استقرت حوله حامية مرابطية للدفاع عن املدينة ضد اهلجومات القادمة من البحر و كذا إحباط الثورات الداخلية 

 .للقبائل ااورة و حول هذا احلصن منا عمران املدينة

 ) م1554-م1235ما بين  (حكم الموحدين   .ج 

م و ذلك ملا كانت عليه الدولة املوحدية من قوة حيث 1144مستغامن عام بسط املوحدون نفوذهم على 

سم مستغامن يف تاريخ املغرب اإلسالمي طول فرتة إبلغت حدود ممتلكام إىل غاية إقليم طرابلس رغم هذا مل يظهر 

له األثر البالغ يف حكمهم و يبدو أن انشغاهلم يف األندلس جعلهم ال يهتمون كثريا بقضايا املغرب األوسط مما كان 

و قد مسح ضعف املوحدين بعد ذلك لقبائل مغراوة من إعادة . انتشار الثورات و الفنت و عمت الفوضى بني القبائل

  3.م1267/هـ665السيطرة على املناطق اليت كانت حتكمها حوايل سنة 

                                                           

معهد ، جامعة الجزائر،في اآلثار اإلسالمية رسالة ماجيستير .مدينة مستغانمدراسة أثرية لنماذج من العمارة العثمانية في .بلجوزي ،عبد اهللا 1

  .18ص،  2006-2005، اآلثار
  .19ص  .السابق نفس المرجع 2
  .22-21ص .سابقالمرجع ال.عبد اهللا ،بلجوزي 3
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 )م1554-م1235ما بين (حكم الزيانيين   .د 

و يف هذه الفرتة  ،قامت الدولة الزيانية يف تلمسان إىل ضم مستغامن إليها ،م1280/هــ680يف حدود سنة  

   ،و البحر أين ولدت مدينة تيجديت) طبانة-الدرب(وجهاء العرب بناء مساكن ثانوية يف األخضر بني املدينة  أبد

ابن "         تاب و هذا ما يدل على عراقة هذه املدينة و عراقة أهلها جاء يف ك "ابن خلدون"كما أشار إليها 

كان يغمراسن ... «:حيث قال ،يف الفقرة الثالثة "اخلرب عن انتزاء الزعيم ابن مكن ببلد مستغامن"حتت عنوان  "خلدون

بن مكن          ابن زيان كثريا ما يستعمل قرابته يف املماليك و يوليهم على العماالت و كان قد استوحش من حيىي 

إىل األندلس فأجازا من هناك إىل يعقوب ابن عبد احلق و لقياه بطنجة يف إحدى حركات و ابنه الزعيم و غرما 

   »...جهاده

 ) م1465-1244ما بين م( حكم المرينيين  .ه 

             يعقوب على مدينة وهران ومزغران م استوىل السلطان املريين يوسف بن1299/ م698يف سنة 

            ومستغامن وتنس  ،السلطان أبو احلسن استيالءه على وهرانم أعاد 1334/هـ736ويف سنة ، ومستغامن

أن بناء هذا اجلامع هو الدليل الوحيد  "ألفرد بال"و يقول  ،و قد بىن هذا السلطان اجلامع الكبري مبستغامن ،واجلزائر

 .على مرور حكام فاس مبستغامن

 :حكم الزيانيين مرة ثانية  .و 

ومل  باملغرب حتت وطأة النزاعات و احلروب اليت أثارا الفنت والعصبية القبلية )م14(انقضى القرن الثامن هجري 

  1.خذ ورد لتعود بعد ذلك لسلطة الزيانينيأفتدحرجت بني  ،تكن مستغامن بالطبع مبعزل عن تلك األخطار

                                                           

1
 .مدونة برج بن عزوز، ترجمة العالمة العارف باهللا محمد بن سليمان المستغانمي.   Albordj blogs pot.com موقع انرتنت  
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 :احتالل األسبان لمستغانم .4

         م توجهت أنظار األسبان حنو مدينة مستغامن بسبب موقعها االسرتاتيجي وقاموا حبصارها 1509يف عام 

و يف ظل هذه الظروف اسرتجع األتراك  ،م1511و إجبار شيوخها و أعياا على توقيع معاهدة االستسالم عام 

        ذا مل مينع االسبانيني من معاودة الكرة م و لكن رغم النصر الذي حققه األتراك إال أن ه1517مستغامن عام 

              :حيث ذكر "مار مول كرخيال "و يفسر هذا باألمهية الكبرية اليت كانت حتتلها مستغامن و هذا ما أشار إليه

و قد تفطن هلذه احلقيقة ، و هي مفتاح هذه البالد ،استوىل األتراك على مدينة اجلزائر مث استولوا على مستغامن «

  1.»...فحاول فتحها ثالث مرات إىل أن لقي حتفه يف املرة األخرية "الكونت دي الكوديت"

  

 :مستغانم في العهد العثماني .5

ويعترب العهد العثماين مبثابة  م، إختدت املدينة منعطفا حامسا16فتح مستغامن من طرف العثمانيني يف القرن    

حيث  زمام احلكم وجعلها عاصمة البايلك الغرب اجلزائري، "الباي مصطفى بوشالغم"العهد الذهيب بعدها توىل 

  .خلف جمموعة من املعامل األثرية ما زالت شاهد على ذلك

 أن جاء األتراك إىل. ، فرضت إسبانيا على سكان مستغامن معاهدة إال أم رفضوا قبوهلا1511يف       

       م دخل  1543يف  ،1520مدينة مستغامن يف  "خري الدين"وطردوا األسبان و فتح  1516العثمانيون يف 

قامت معركة مزغران أين إزم  1558يف طريقه إىل تلمسان و ترك فيها ممثال له، ويف أوت  مستغامن "حسن باشا"

  .االسبان

                                                           

1
  .26ص .سابقالمرجع ال .بلجوزي ،عبد اهللا  
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و اختار مستغامن للحكم فيها نظرا  1730إىل  1701إىل مستغامن الذي حكم وهران  "الباي بوشالغم"مث أتى 

  1. ملوقعها وعمل على حتصينها

جند الرتاتب االجتماعي يف مستغامن يف حميط املدينة  ،كان خمطط عمران مدينة مستغامن خيضع إىل تقسيم اثين          

هكذا توزعت أحياء املدينة إىل أربعة أقسام  ،ثنية بالدرجة األوىلإت إذ أن تنظيم اال العمراين أهلته عموما تقسيما

  .و فق منطق اثين كرس تفاوتا اجتماعيا مميزا

 :)البلدة( مركز المدينة �

              ،)القصبة(تتكون نواة البلدة من املسجد الكبري و السوق الكبري و احلمامات الرئيسية و دار القايد 

  .التجار و دروب احلرفينيو حوهلا تقع حمالت 

متتد مساكن األتراك و الكراغلة و اجلالية اليهودية يف هذا احلي توجد أهم الصنائع اليت  ،و يف دائرة ثانية

و منها احلرف النبيلة كاحللي و اوهرات مث العطور  ،اشتهرت ا املدينة حسب ترتيب يراعي الضرورات االيكولوجية

  .تتسم كلها بقلة تلويثها للمحيطو النسيج و األحذية اليت 

  :تتضمن البلدة املعامل الرئيسية للمدينة    

يعود تأسيسه إىل السلطان  ،اجلامع الكبري حيث تقام خطبة اجلمعة ،بين يف العهد العثماين: مسجد سيدي حيىي �

انه أقدم مسجد باملدينة أغلقه اجليش الفرنسي يف وجه املصلني  ،1341الذي أمر ببنائه عام  "علي بن سعيد"املريين

 .1865على اثر االحتالل و مل يفتح من جديد إىل سنة 

                                                           

  .29ص . السابق نفس المرجع  1
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باب (ضريح سيدي بوعجاج و هو ويل صاحل عاش إىل بداية االحتالل الفرنسي و مسجده الذي بناه األعيان �

 ).البحر

) قريب من الطبانة( قائد االحمال "محيدة العبد"زل الذي شيده املنازل اجلميلة اليت بناها أشخاص بارزين مثل املن �

 .و القصر الذي أقامه الباي حممد الكبري لقضاء العطلة

وارتفع هذا العدد قليال  ،نسمة 2000و  1800عدد األتراك و الكراغلة بني  )Tartareau(يقدر النقيب تارتارو 

  .من وهران اليت استوىل عليها اجليش الفرنسي 1831حني وفدت بعض العائالت الرتكية إىل املدينة سنة 

و ). مكان السجن املدين(الذي يتوسطه  "االحمال"حييط بالبلدة سور مرتفع حيتوي على أبراج للمراقبة أمهها برج   

و باب    باب الشلف مشاال : و يتصل باخلارج خبمسة أبواب ،1748سنة  "مصطفى األمحر"الذي شيده الباي 

إىل قائد القبيلة املخزنية  "برج االحمال"آرزيو و باب البحر غربا و باب جماهر شرقا و باب معسكر جنوبا و يعود بناء 

  1. محيدة العبد الذي اشرف على مستغامن يف أواخر العصر الزياين

 :  المطمر �

يفصل بينهما وادي عني الصفراء تشكل البلدة و املطمر مدينتني واضحيت املعامل حيث كان لكل منهما سوره و 

تقع البلدة على الضفة الشرقية للوادي بينما يقع املطمر على الضفة الغربية يف أعايل  ،الذي خيرتق مستغامن طوال

وبه خمازن واسعة و بئر  2م 30 ـتقدر مساحته ب ،حييط باحلي سور يعلوه برج األتراك الذي جنهل تاريخ بنائه .املدينة

  .صاحل للشرب

  

  

  
                                                           

1
مركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية و ، 2مجلد، 5عدد ال.المجلة الجزائرية في االنثروبولوجية و العلوم االجتماعية،إنسانيات   

  .66ص، 1998اوت -، مايالثقافية
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  ):أطراف المدينة(تيجديت و العرصة  �

يسمى الطريق املؤدي إليها ) دار اجلديد(خروجا من املطمر عن طريق باب جماهر نصل إىل حي تيجديت 

          و كان يف هذا املكان يلتقي املداحني، دي الذي يسقي هذا احليحيث تتجمع املياه عند الوا" قادوس املداحني"

  .الفرح و األعيادو الشعراء  يف مواسم 

       مشال املدينة و يقطنه العرب أي العناصر اليت انتقلت من الريف للعمل يف مطاحن احلبوب  "تيجديت"يقع          

تعرض  ،يعرف هذا احلي ببناءاته البسيطة و طرقه الضيقة و امللتوية ،و ورشات الدباغة وبعض األشغال املتواضعة

         فيه مسجد مول النخلة  1831حني التحق سكانه باملقاومة سنة  "هيم بوشناقإبرا"للتخريب من قبل القائد 

  ."حممد الكبري"حفيد الباي "إبراهيم بن عثمان"و ضريح 

فكان حيا مجيال حتيط به غابة من أشجار  "قرية الليمون"و مساها الفرنسيون  - سابقا اجلديدة-  "العرصة"أما          

تقع جنوب املدينة تعرضت للتخريب من قبل اجليش الفرنسي و أقام فيه فرسان املخزن بقيادة األغا حممد  ،الفواكه

  .1835يف أواخر سنة  "القايد بوشناق"املزري الذي دخل يف خدمة 

 :المرسى �

 ،كان ميناء مستغامن مركزا هاما لتجارة الغرب اجلزائري  1792قبل حترير وهران من الوجود االسباين سنة 

  ،1830لكن نشاطه تقلص و حتول جزء من هذا النشاط إىل وهران اليت أصبحت عاصمة البايلك خالل سنة 

كانت منشات امليناء بسيطة كما أصبح غري صاحل لرسو السفن الكبرية و يعود ذلك إىل كثرة الرمال به و تعرضه 

  1.للرياح و الزوابع يف املواسم

  

  

                                                           

  .67ص.المرجع السابقنفس   1
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 :ني لمستغانم حسب الحضارات التي مرت عليهاتقييم بعض الباحثين للتطور العمرا 

       فقد تنوع عمران مدينة مستغامن حسب مرور العرب و األندلسيني : حسب األستاذ مرابط عبد القادر - 

أما البنيان العريب األندلسي فهو إسالمي أصيل له مميزاته و له طبعه كما هو  ،و األتراك الذين تركوا بصمتهم يف املدينة

و           قلب الساكن باحلديقة  األراضي اإلسالمية وأن البناء اإلسالمي يتوجه إىل الداخل و ميأل معروف يف

إذا تكلمنا عن البناء القدمي الشك أن التقليد سيطر عليه و مل يكن فيه جتديد أو . األشجار و املياه وما إىل ذلك

املساجد اليت تتشابه أما البناء الرتكي كان ال حيدث ابتكار و ما يشهد على ذلك هو الوجود إىل اليوم عشرات من 

و كان العمران حمجوب عن األنظار و كل فيه مركز على داخل البيت الذي  ،أي امشئزاز ألنه شبيه بالبناء األندلسي

دى أهل يوجد فيه احلوش و احلنفية و األشجار أما نوعية البناء كان على العموم بناء مربع و ال جتد فيه القباب إال ل

 . املال و اجلاه

ينمو يف القرن التاسع و العاشر ميالدي يف عهد  أن العمران بدأب :أما الباحث بورحلة عبد القادر يقول -

ن اجلغرافيني من أمثال البكري و اإلدريسي ووصفوا املنطقة يف اململكة الرببرية اإلسالمية حتت سيطرة قبيلة مغراوة أل

ر ميالدي و تكلما عن مدينة مستغامن و مزغران و ظهور مدينتني توأمني ومها القرن احلادي عشر و الثاين عش

فتيجديت تتمثل  ،عمرانيا فكان تطورمها عادي تدرجييا دميتهماأقمازيغي يدل على فامسهما األ ،مستغامن و تيجديت

حد و ديانة واحدة وكذلك يف السويقة السفلى رمبا كانت مركز للمدينتني اللتان عاشتا يف هذا العهد بطابع ثقايف وا

فمدينة مستغامن ممكن كانت أغىن من مدينة تيجديت ألا كانت مغلقة بأسوارها وال ننسى  ،عادات وتقاليد واحدة

  .أن مزغران عاشت يف تلك الفرتة مع مستغامن و تيجديت

فكان  ،أن النمط العمراين هو مزيج بني العمران املغريب األندلسي العثماين «:يقول األستاذ فاضل عبد القادر - 

 ما مييز ببناء حصن احملال يف عهد يوسف بن تاشفني ،اقتباسه من تصاميم هندسية معمارية مغربية أندلسية عثمانية
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اتيجي إضافة إىل األقواس اليت أما األتراك فاهتموا بالتحصينات العسكرية ذات الطابع االسرت  ،سلطان الدولة املرابطية

 ،موصدة بقضبان حديدية ،مرصعة بالرباغي ،متيز مداخل دور السكنية بأبواب عريضة يفتح كل منها على مصراعيه

دخلوا تأليف بني مواد البناء يف فن العمارة فقد وظف مهندس العمارة من أأما الفناء مفروش بالزليج و كذلك 

ما مييز        و لإلشارة  ،يف معضمها مستطيلة الشكل مدعمة بسبائك املعدناألتراك يف تسقيف الغرف اليت 

             الدور السكنية ذات الطابع االجتماعي حيث الفناء املشرتك و الذي يلعب دورا مهما يف االنصهار العائلي

   .نةو التضامن بني األفراد و هناك أيضا األزقة الضيقة يف تيجديت و حي الطبا

حترك العمران شيئا فشيئا يف العهد اإلسالمي و خاصة يف العهد الرتكي حيث  « :يقول األستاذ بودان حممدو  -

 ،احلمامات، دار القاضي، قامت السلطات آنذاك ببناء جتمعات سكنية حتتوي على مرافق عمومية منها املسجد

و من مميزات العمارة قلة  ،كمدينة عسكرية  ن األتراك استعملوا هذه املدينةأو الشيء املميز ب ،احلصون ،املدارس

فهي مرتفعة حبيث الشخص الذي يكون يف اخلارج ال يرى ما يكون داخل العمارة و انعدام الشرفات  ،النوافذ فيها

أما . اليت تطل على الشارع و ضيق األزقة و ميكن انتقال املرأة من بيت إىل بيت أخر من خالل األسطح املتالصقة

               دخلوا تقنيات يف البناء و التجارة و الزراعة و الصناعة و ممارسة فن الطبخ أيني إىل مستغامن هجرة األندلس

 .و النسيج

انتقل العمران إىل مدينة مستغامن يف العهد اإلسالمي و خاصة يف العهد : أما السيدة منور أم اجلياليل تقول -

يف توسع و بناء عمارات و وجود فضاءات مشرتكة مع األزقة الضيقة وكان هناك تواصل بني األفراد و  أالرتكي بد

 .1األسر من خالل العالقات االجتماعية

 

                                                           

1
مركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية و ، 2مجلد، 5عدد ال.المجلة الجزائرية في االنثروبولوجية و العلوم االجتماعية،إنسانيات  

  .39-38-37ص  ، 1998أوت -، مايالثقافية
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 :مستغانم في العهد الفرنسي .6

  :من املصادر و النصوص التارخيية و الدراسية األجنبية اليت تكلمت عن مدينة مستغامن هي

 .يف تقاليد السكان  األصليني من مستغامن "مارسال بودن" •

 .و يف مستغامن و حيها"لويس باري" •

 .شو •

 .و مقاالت نشرت أثناء االحتالل يف جملة البلدية •

أعطيت األوامر للقايد إبراهيم لقيادة مستغامن و لكن القبائل ااورة ا رفضت االعرتاف  1831يف عام     

  .بسلطته ألنه جاء لنهب العديد من املنازل اليت تزين حافة املدينة

 "يشالدي م"فتحت مستغامن أبواا أمام القوات الفرنسية و أمر اجلنرال الفرنسي  1833و يف اية جويلية 

و اجلالية الرتكية اليت انتقلت إىل وهران كما ألزم األسر احلضرية على املغادرة املدينة  "إبراهيم بوشناق"إاء مهام القايد 

  .و إخالء حي املطمر ألا رفضت االحتالل العسكري الفرنسي

  :وسط المدينة الحديثة �

أصبح وسط مستغامن رائع تدرجييا عندما سكنه األوروبيون و خاصة الفرنسيون الذين وصلوا عن طريق     

فكثريا ما يقال أن املدن تتجه غربا  ،1871إىل عام  1870و يف عام  1852إىل  1848قوافل متعاقبة يف عام 

مع الس البلدي اجلديد و ، املدينة قدميا أما مستغامن كان اجتاهها إىل اجلنوب الغريب و ساحة اجلمهورية هي مركز

  .قصر القنصلية و املباين احلديثة
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 :الحديقة العمومية �

فهي حمدودة من الشمال و الشرق بالطريق الوطين من اجلزائر  ،تقابل باب معسكر، وهي توجد داخل املدينة         

ويف       "باميوت"العاصمة إىل وهران من الغرب قاعة املسرح و العديد من البيوت اجلميلة اجلديدة املبنية داخل 

  ."فيكتور هيغو " اجلنوب خط السكك احلديدية على طول البولفار

 :قاعة المدينة �

 تقع قاعة املدينة على ساحة اجلمهورية جبانب البناء الذي استبدل ببناء ضخم على الطراز احلديث عام          

أنا سعيد جدا جبمال مدينتكم و غناكم بوجودكم اخلاص « :"البابا يوحنا الثالث و العشرون"لذا قال  ،1 1927

سقوفهم و أعينهم حتولت حنو روما لالستماع إىل جيعلين متفائال أليت ألري لكم سكان مشال إفريقيا متحدين حول 

  2.»صوت عظيم من الكنيسة و الباب

 :المحطة �

          تلقت الشركة الفرنسية اجلزائرية انضمام مستغامن يف خط السكك احلديدية لنقل البضائع  1879يف سنة      

تسمح للمسافرين باالنتقال إىل اخلطوط الرئيسية وخدمة امليناء وعلى الرغم من تواضع اهلندسة املعمارية للمحطة فإا 

  .3 للشركات الفرنسية اجلزائرية

  

  

                                                           
1  Louis, Abadie. Mostaganem de ma jeunesse (1935-1962). L’union Européenne, Les 

presses de polcrom- Barcelone,15-novembre-1999, P09. 
2 Op. cit. P15. 
3
  Louis, Abadie. Op. cit. P18. 
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 :الشارع في الخط األول �

يسيطر  ،كان الشريان الرئيسي يف مستغامن يربط املركز القدمي لساحة اجلمهورية مبفرتق الطرق احلديثة للمربع     

ويف عام  ،ارع ريفويل يف باريس فيه حمالت جتارية و بنوكعليها مقر البلدية مع ممراا وكان يعتقد الشبه مثل ش

  1.مت إنشاء خط للمشاة 1793

 :ساحة الجمهورية �

هناك قاعة البلدية و الكنيسة و املسرح و الفنادق وبعض احملالت  ،كان يف قلب املدينة يف القرن التاسع عشر     

  . التجارية اليت احتلت مساحة حتت أقواس املساكن االرستقراطية اجلميلة للمدينة

 :واد عين الصفراء �

أصله من عني قريبة من بليسي ببعض الكيلومرتات فأصبح فجوة كبرية عرضها  ،هذا الواد ال يشبه واد شلف        

غطي   1840- 1835وصوله إىل البحر قريب من امليناء يف سنيت  ،م فيعرب مدينة مستغامن من جانب ألخر200

حدثت كارثة و هي طوفان املياه اليت  1927نوفمرب  27ويف . هذا الواد إلنشاء مكان اتصال مطمر مبركز املدينة

  2.دمرت املباين اليت بنيت على طريق عني الصفراء

  

  

  
                                                           

1  Op. cit. P20. 
  .32ص .سابقالمرجع ال .لمستغانميا ،عبد القادر بن عيسى 2
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  :توسع المدينة �

 ،كوا أصبحت مدينة مستغامن والية فان عد سكاا قد ازداد بكثري بسبب املهن سواءا كانت مهنة تقليدية         

هلذا مستغامن متددت يف تزايد عمراين من جهة صالمندر ومن جهة مزغران  ،التجار الصناعيني و أصحاب املزارع

  .وكذلك من جهة اجلنوب

فان تزايد عدد سكاا يف النصف  ،باميوت املكتظة بالسكان ،لقدمية تيجديت واملطمرباإلضافة إىل ضواحيها ا       

باميوت - كاستور -مونت بليزير - رزان فيل -سان جول :إىل ظهور أحياء جديدة أدىاألول من القرن العشرين 

  .هحي أوشي و حي بوري -حي األراضي - حي الصاز -البحرية - املشتلة -)كوشونفيل( القدمية

شركة تعاونية عقارية جزائرية و كذلك الديوان اإلداري للبناء سامهوا يف   CIAوكانت اجلمعيات التعاونية مثل     

نسمة األمر الذي حيتاج إىل إضافة  10248يف الوقت الذي تعدى فيه سكان مستغامن  1954بناء املنازل يف عام 

 1%. 25قاري للمدينة يف ست سنني إىل نسبة هلذا ارتفع رأس املال الع، شقة إلسكان هذا العدد 1829

 :تطوير العمران في العهد االحتالل الفرنسي حسب رأي بعض الباحثين 

و         تنوع عمران مستغامن فهو أورويب وترى كل اخلصائص والعالمات : مرابط عبد القادريقول األستاذ       

فبناؤه متوجه إىل اخلارج و يركز على اء الواجهة تزينا فائقا خيطف أبصار املشاهدين من خالل  ،البصمات يف بناياته

دخلوا على مستغامن أوحيق القول بان احملتلني ابتعدوا عن النمط املألوف و  ،األساليب و املناهج العمرانية املستحدثة

لذا كان لكل  ،فصل بني املسيحيني و اليهود و املسلمنيفلقد كان هناك متايز يف العمران الذي ي ،نكهة بنائية جديدة

جتمعات سكنية خصوصياا يف شؤون احلياة رغم أن عمران االستعمار كان جيذم ألنه كان خيدم مصاحل االستعمار 

والقاعات           فكانت العمارات متوسطة احلجم وزد على ذلك املالعب  ،و يستجيب ألذواقهم و رغبام

   .ة و السينمائية لرتفيه اتمع آنذاكاملسرحي

                                                           

  .15:30على الساعة  2015مارس  15يوم األحد  ،تاريخ مستغانم و القاضي حشالف:   www.djelfa.info  موقع االنترنيت 1
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جويلية  29يف  ،دخول فرنسا إىل مستغامن يغري متاما عمران املدينة: يقول بورحلة عبد القادرأما الباحث      

 1941و بدأت فرنسا يف عام  "دي ميشال الفرنسي"مدينة مستغامن إىل اجلنرال "إبراهيم "سلم القائد  ،1833

بتحطيم بنايات املدينة اإلسالمية لبناء مدينة مسيحية بطراز عمراين أورويب و بأسوارها و هكذا بعد سنني انفصلت 

و أصبحت عدوتان يف  ،متان بعدما كان هلما نفس احلياة االجتماعية و الثقافية و نفس الطراز املعماريأاملدينتان التو 

                    ان العمران يتطور بسرعة يف املدينة املسيحية السيما يف مجيع امليادين االقتصادية مجيع ااالت وك

أما املدينة اإلسالمية و يعىن ا تيجديت اليت ظلت ) املسرح و التعليم، موسيقى ،معاهد (الثقافية و واالجتماعية 

بىن االستعمار مدرسة  1905سنة أي يف عام  72فيها بعد  مهملة اقتصاديا و ثقافيا وهذا ما يدل على تأخري البناء

وهي   بنوا مدرسة أخرى 1951و بقيت األحوال على ما هي حىت عام   Ecole indigène: واحدة و هي

Ecole Cité Foncière، التحتية(ويف هذه املرحلة بدا تطور العمران يف تيجديت تدرجييا ومن السويقة السفلى (

و قد انقسم تطور العمران يف تيجديت إىل  ،صري يف شكل حضري أي ظهور طرق متسعةطراز معماري ع أبد

 Cité) حي العقاري - ثالث مراحل و كان توسيع املدينة أفقيا و زادت أحياء جديدة من بينها حي الزاوية العلوية

foncière)   وحي ديار اهلانة و عمارات دوكارة و أحياء أخرى.. .  

مسرح حىت أصبحت  ،مستشفى ،كنيسة  ،أي بناء عمارات 1857أما املدينة املسيحية ظهرت بعمراا يف عام      

املعمرون اخلروج من املدينة اليت كانت حماطة باألسوار وكان خروجهم من باب أ وبد ،1880مدينة كبرية يف عام 

واليت طغى فيها ماء           1927هي حادثة طور عمران مستغامن ومن األحداث اليت وقعت حاجزة يف ت ،معسكر

و املؤسسات التجارية وبعد ذلك وقف املعمرين  ،الشوارع ،العمارات ،على البنايات) أي الطوفان(عني الصفراء 

  .املهندسني و اإلداريني منهم على إعادة طراز عمراين بعد إقامة اجلسور
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مع االحتالل الفرنسي ملستغامن دخلت الفرق اهلندسية العسكرية الفرنسية : يقول فاضل عبد القادرأما األستاذ   

بنمط عمراين أورويب وقامت بطمس املعامل اإلسالمية ودميها مثل حصن باب اجلراد القريب من مقر الدائرة السابقة 

ة للضفة الغربية اليسرى وهذا بإصدار مرسوم من طرف السلطات العليا وعلى اثر مسح طوبوغرايف ودراسة ميداني

وطغى النمط العمراين . أين امتدت أحياء فرنسية وختللتها عمارات و كنيسة و شق الطرقات، لوادي عني الصفراء

باالستعمار لسلب أراضي األهايل ومن مث إجبار السر على مغادرة أراضيهم وبناء  أدىالفرنسي على نسيج املدينة مما 

كما أن هذا البناء ظهر مع نزوح األهايل لثناء حرب التحرير تاركا وراءه أفات   ،املدينةالسكنات العشوائية يف ضواحي 

الباتوار  - لكالكاريكااجتماعية واقتصادية وعمرانية فاألحياء القصديرية اليت كانت من اجلهة الشرقية من مستغامن  

  1.ناتشارة و وصل بالبعض إىل بناء أكواخ الصفيح قرب حي اهلانة يف بداية الستي

II. للمدينة الجمالية العمرانية  و البصرية الخصائص أهمية:  

 :الخصائص البصرية و الجمالية للمدينة .1

ومورفولوجية املدينة بشكل عام  يعتمد فهم اخلصائص البصرية واجلمالية هلا ابتداءا من دراسة اخلصائص العمرانية      

ومن مث التكوين البصري للمدينة من حيث العناصر اليت تؤثر يف تكوين الصورة للمدينة من  ،و الطراز العمراين هلا

واملعامل املميزة ومن مث  ارات واحلدود واملناطق والعقدحيث العناصر اليت تؤثر يف تكوين الصورة للمدينة واملتمثلة باملس

                                                                                                                             في املظهر اجلميل مع كوا احتياجاتدراسة التفصيالت واالهتمام جبميع العناصر اليت من شاا أن تض

وجود عناصر أثاث  ماكنضرورية للمجتمع و البيئة بشكل عام و مثال ذلك االهتمام بتوزيع وخصائص ونوعية وأ

  املستويات الثالث فمن خالل دراسة هذه..). .أشجار ،أكشاك هواتف ،إنارة ،مثل مقاعد اجللوس( الشوارع 

                                                           

             مركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية ، 2مجلد، 5عدد ال.المجلة الجزائرية في االنثروبولوجية و العلوم االجتماعية،نسانياتاإل 1

  .49-47ص . 1998أوت -، مايو الثقافية
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وجود عناصر أثاث  ضرورية للمجتمع و البيئة بشكل عام و مثال ذلك االهتمام بتوزيع وخصائص ونوعية وأماكن

 املستويات الثالث فمن خالل دراسة هذه...). أشجار ،أكشاك هواتف ،إنارة ،مثل مقاعد اجللوس( الشوارع 

البصرية و اجلمالية للمدينة ميكن فهم اخلصائص و العوامل اليت تؤثر على التكوين البصري واجلمايل للخصائص 

باملدينة للمدينة من خالل البدء بدراسة مورفولوجيتها بشكل عام ثنائي األبعاد من حيث توزيع املساحات و الكتل 

أما الثاين فان الغرض منه دراسة العناصر اليت تؤثر على التكوين البصري للمدينة ويف املستوى الثالث تكون الدراسة 

    1.بشكل ثالثي األبعاد و ذلك ألا تعاجل عناصر ذات مقاييس صغرية وعالقة مباشرة مع اإلنسان

 :و تشمل اخلصائص التالية :الخصائص العمرانية للمدينة  . أ

 :مورفولوجية المدينة   •

حيث يتغري شكلها من فرتة إىل أخرى عرب تارخيها الطويل وال تأخذ  ،يقصد مبوفولوجية املدينة املظهر العام هلاو       

تتميز ا عن غريها من مظهرها النهائي ما مل متر مبراحل مورفولوجية متعددة حيث يكون لكل مرحلة خصائص 

املرحلة املورفولوجية تعين أي فرتة من تاريخ املدينة اليت بنماذج وأشكال معمارية بناءا على ذلك فان املراحل 

حيث تتمثل هذه النماذج  ،وخمططات ختتلف عن غريها اليت أقامها سكان املدينة لسد حاجام يف ذلك الوقت

رتة معينة مع األخذ بعني املعمارية واملخططات واملوروث الثقايف واحلضاري الذي يعرب عن ثقافة سكان املدينة يف ف

االعتبار الشكل الثابت للمدينة والذي يعتمد على الشكل الطبيعي لألرض والذي بناءا عليه جيدد الشكل العام 

حبيث تعطي مظهرا متميزا للمدينة يف تلك الفرتة والذي يكون ناجتا عن تفاعل عدة ...) خطي ،دائري(للمدينة 

  2:عناصر وهي

                                                           

1
العدد  ،الجزائر . مجلة العمران و التقنيات الحضرية ، العناصر البصرية و الجمالية للمدينةأهمية الخصائص و  .بوجمعة ،خلف اهللا  

     PDF        www.omranet.com/vb:  الموقع . 09 ص، 2008سبتمبر ، 4
 

، 2002، للنشر والتوزيع الثقافة ودار والتوزيع للنشر الدولية العلمية الدار .ومفاهيم أسس الحضري التخطيط .الديلمي ،علي حسين خلف 2

  .157 ص، 1ط
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  :األبنية و يتضمن  خمطط املدينة و تصاميم

 .نظام الشوارع اليت مت ختطيطها �

 ).مستطيلة أو مربعة(  أمناط أشكال األراضي �

 .منط أبنية اليت تقام على ارض املدينة من حيث التصميم و الفن املعماري �

 .النسيج احلضري للمدينة  �

 .اختالف توزيع استعماالت األرض �

 :المباني الحضارية  . ب

        تعكس بعض املباين يف املدينة مظهرا أو جوهرا فريدا يعرب عن حضارة و ثقافة سكان املدينة يف تلك الفرتة 

حضارية قدمية و عريقة ال تكون  ملدن اليت تتمتع جبذور تارخيية وو يتضمن ذلك من خالل تصميم املدينة و خاصة ا

قيمة عالية هلذه املباين يف نفوس سكان املدينة من حيث القيمة الطرز املعمارية فيها متكررة بل خمتلفة مما يعكس 

 ،املؤسسات ،املدارس ،األسواق ،الكنائس، املساجد(التارخيية و احلضارية لثقافتهم و معتقدام الدينية و مثال ذلك 

كما يتم , مها بشكل مميزهلذا من املهم أن تتم احملافظة على هذه املباين و إعادة استخدا) ....املباين العامة ،املساكن

  1.إظهارها ضمن النسيج العمراين للمدينة

  :الحالة العمرانية للمباني  . ج

يتطلب حل املشاكل العمرانية اليت تواجه املدن دراسة الوضع العمراين لتحديد املباين القدمية اليت ال تصلح 

و يتم حتديد املناطق اليت حتتاج  ،حلايل للمدينةلالستعمال يف الوقت احلاضر مما يعين أا غري مالئمة للتطور العمراين ا

                                                           

  .55ص ،  1981، للطباعة والنشر وهدان دار . المدن تخطيط تاريخ .هللا عبد ،محمد 1 
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إىل معاجلة من خالل تطويرها أو إعادة تأهيلها أو إزالتها أو إقامة أبنية جديدة مكاا وفق تصاميم جديدة تنسجم 

  .كرب يف الوقت نفسهأبشكل أفضل مع النسيج احلضري والعلمي والتكنولوجي العام للمدينة مما حيقق فائدة 

 :توزيع استعماالت األرضطبيعة   . د

و خيدم كل  ،رض املدينة وفق أسس وضوابط لكي تظهر بشكل متجانسأيكون توزيع األنشطة واخلدمات على 

ومن مث مقارنته مع التصاميم األساسية للمدينة إذ يتم  ،سكان املدينة ومن خالل اإلجراءات املسح امليداين لذلك

           للمدينة وحتديد االستعماالت املخالفة ملا جاء يف التصاميم التعرف على مدى فعالية التصاميم املعدة 

والفضاءات املرتوكة وأسباب تركها كما تعترب هذه املعلومات مفيدة للتصاميم الالحقة لتكون أكثر كفاءة من 

  1.سابقتها

 2:البصرية و الجمالية للمدينة العناصر .2

نوع من فعالية  أييف وصف اجلمال مبصطلح الوجدان والذي يعد اجلمال خربة  BALLأشارت الباحثة       

فاملنبه مث  ،وتتبىن التسلسل السيكولوجي لتوضيح اخلربات اإلنسانية اليت تبدأ بالعامل ،متداخلة ما بني املشاهد والبيئة

  .عضو االستجابة جمددا

اإلدراك البصري والعناصر اجلمالية يف املدينة يف تكوين  واستنادا على ذلك نستطيع فهم آلية التسلسل عملية       

 ...أشجارها و  ا وممراا ومشاهدم ملبانيهاالصورة البصرية و اجلمالية للناس عن املدينة من خالل تنقلهم يف شوارعه

مايل للمنطقة اليت تساهم بشكل أو أخر يف تكوين البعد اجلاخلصائص اجلمالية يف املدينة تعين مجيع  عناصرفال ،اخل

                                                           

  .107ص. المرجع السابق. الديلمي ،خلف حسين علي  1

               مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات  .الداخلية للمدينة العربية التقليديةالتجربة الجمالية في العمارة  .العكام ،الجاسم أكرم 2 

        PDF www.omranet.com/vb: الموقع. 87ص، 2001، 1ع ،8مجلد، الهندسة ةكلي ،جامعة بغداد .و البحوث العلمية
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هذا باإلضافة إىل كوا عناصر مفيدة و  ،اليت توجد ا إحدى املؤثرات بشكل خاص و املدينة ككل بشكل عام

   .للمجتمعضرورية 

حيث أن مقاعد اجللوس مثال يكون اهلدف من وضعها تامني مناطق لراحة املشاة يف الشارع مع أن اجلهات       

تكامل يف تصميم الشارع و الصورة البصرية للمنطقة اليت توجد ا مقاعد للجلوس بل  املسؤولة عنها دف إىل حتقيق

و تكمل عناصرها األخرى حبيث يشعر اإلنسان  ،تكون ذات تصاميم جذابة تعكس صورة مجالية مميزة عن املدينة

من ناحية أخرى يعترب  و. فيها عناصر العمل الفين الناجحبوحدة عناصر املدينة كأا لوحة فنية واحدة اجتمعت 

البصرية و اجلمالية يف املدينة منطلقا هاما للحديث عن توزيع الفضاءات احلضرية كوا جزءا  خلصائصاحلديث عن ا

  :من الصورة اجلمالية و البصرية للمدينة و اليت تتضمن ما يلي

 ).الفراغات(الفضاءات احلضرية  - 

 .وحدة التصميم - 

 .املقياس اإلنساين - 

 .طحالكتل واألس  - 

 .مواد البناء - 

 .اإلدراك البصري - 

 .عناصر أثاث الشوارع - 

  

  

  :خالصـة
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إن مع تتابع األحداث و تدافعها تغري الظروف و األزمنة، شهدت املدينة تغريات مرت ا و بعمراا و نفس       

ملصاحبة لذلك و نلمس احلال مع مدينة مستغامن إذ و مع تارخيها املتتايل فقد شهدت الكثري من األمناط العمرانية ا

هذا من خالل ما هو موجود حاليا و ما بقي من ذلك التاريخ، حىت انه و مع مرور الوقت قد تالشى و تغري بفعل 

  .دخول التكنولوجيا و األمناط العمرانية اجلديدة و هذا ما اثر كليا على مجالية و هوية مدينتنا
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  :دـهيــتم  

 إطار يف وذلك احلديث العصر إفرازات مع تتواكب حىت األخرية الفرتة خالل كبرية تطورات املدينة تشهد        

يغيب  العمراين  العشوائي يف مقابل توسع مفرط بنائه تشكيل يف للتكنولوجيا وتطويعه الطبيعة على اإلنسان سيطرة

 ،واضحة غري البصرية معامله خمتنق عمراين جتمع إفراز على ساعد مبا ،مل نقل قد يقضي عليها إنالناحية اجلمالية 

   .يف ظل التغريات اليت تشهدها حاليا و خمتلف املشاريع الرتقوية و السكنية مستغامن مدينة املثال سبيل على ومنها

  

I. مستغانم: (التطور التاريخي العمراني لنموذج الدراسة( 

فهي مدينة تعود  والفنية، مدينة مستغامن اليت تعرف كذلك مبنطقة الظهرة و تعرف بالكثري من املآثر التارخيية       

جذورها إىل ما قبل العهد الفينيقي وكذا الروماين حيث مرت على أراضيها العديد من الغزوات اليت أبلت ا اجلزائر 

   .فاألتراك والفرنسيون سباناالمنذ العهود الغابرة إىل أن حل ا 

 :العصر الحجري إبانمستغانم  .1

ا اإلنسان القدمي  استقرحيث , فرتة ما قبل التاريخ ذكانت عامرة من  على أن مدينة مستغامن االكتشافاتدلت       

م، والعصر احلجري /ق32.000و 30العصر احلجري األول ما بني لك لوجود مواقع يرجع تارخيها إىل الفرتة ذو 

األلف  ظهرت يف وموقع الرياح، كما أن املستوطنات املدينة األوىل اذوبلك يف موقع سيدي ذاملتوسط، ويظهر 

ه املدن كانت ذه املدن اليت ظهرت يف املناطق الوسطى والشمالية للمنطقة ومن أهم هذالثالثة قبل امليالد و أوىل ه
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 كيزا(لك يف موقع ذمبوقع الشعايبية اليت وجدت به أطالل ملباين فينيقية، شهدت تطورا على طول وادي شلف جتلى 

Quiza (  إىل الفرتة القدمية كان هناك ميناء باملنطقة يرجع املوجودة على أنه   اآلثارحيث تبني)1.)والرومانية الفينيقية  

، "ابن بطوطة"شهرة عاملية زاروا مدينة مستغامن وذكروها مبن فيهم  هناك العديد من الرحالة ذوقالوا عن املدينة         

وهي مدينة صغرية ا أسواق ومحامات وجنات كثرية  ..."الذي قال عنها يف القرن الثاين عشر للهجري  "اإلدريسي"

هذا فضال عن زيارة ابن خلدون هلا والبكري الذي قال عن مستغامن يف و  ،"...جبل مطل إىل ناحية الغرب وسور على

مسرية يومني، وهي على مقربة من البحر وهي مدينة  ومن قلعة دلول هذه ومدينة مستغامن"..القرن اخلامس هجري

ناهيك عن  "، ...مسورة ذات عيون وبساتني وطواحني ماء، ويبذر أهلها القطن فيجود، وهي بقرب مصب النهر

كوريسران (و)  Louis Pariou لويس باريو ـ( ومن األجانب الذين زاروها نذكر "الوزان"و "اليعقويب"زيارة كل من 

Couresrant، Capitaine Bourichard،  Jules Verne .  

مدينة ضاربة يف أعماق التاريخ وجدت قبل دخول الفينيقيني والرومان «:فاضل عبد القادر األستاذحيث يقول  •

األثرية اليت التزال قيد الدراسة ما هي إال شاهد مادي لإلنسان احلجري القدمي كوا ال تبعد كثريا عن إنسان  واملواقع

، فموقع مستغامن اإلسرتاتيجي جعلها موطنا ألقوام بشرية هاجرت إليها عرب )أطالنثوروبوس موريطانيكوس(  تيغنيف

وضفيت ر الشلف  "ماسرى"و "خروبة"، التزال شواهدها املادية مندثرة حتت الطبقات احلضارية، فمواقع عصور غابرة

مي، وترفع األنقاض عن حضارة العناصر البشرية اليت وغريها حتتاج إىل دراسات أركيولوجية تثري تاريخ املنطقة القد

                                                           
1  http://www.sidi-aissa.com le 19-01-2015  à 15 : 45 

   http://www.rachidia.net   le 10-03-2015  à 10 :55  
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قرب قسنطينة وإنسان  "مشىت العريب"وإنسان "بري العاتر"قرب سطيف و "عني احلنش"عاشت هنا،مثلها مثل سكان 

  1.مبراحله العصر احلجري، وغريها من املواقع السكنية إلنسان "عني الصفراء"

 :من العهد الفينيقي إلى استيطان الرومان  .2

 ألف 32 إىلالباحث مرابط عبد القادر تاريخ املنطقة القدمي يرجع  األستاذو يقول  •

يشهد على زيارة  172سنة  مستغامنسنة و هذا نظرا للنصب التذكاري  1880 إىلسنة و التاريخ احلديث يرجع 

باللغة  ألواحاكتشفت  اآلثار أن إال "احلرارثة"و  "وليس"قرية بقرب مصب شلف و "كيزا  "و يف "ادريانوس"ملك روما 

 .فينيقيةفمستغامن رومانية و يف اجلوار  الفينيقية

لقد كان حوض الشلف األسفل وخاصة مصب النهر الذي جرفت سيوله خملفات حضارات متعاقبة منذ          

 "سيدي بالعطار"نطقة نزول الفينيقيني بشمال إفريقيا يف األلف الثانية قبل امليالد واحتكاكهم بالسكان األصليني، فم

حتتاج هي األخرى إىل دراسات وأعمال " الشعايبية" "كيزا"إىل ساحل  "عني تادلس"و "السور"و "عني بودينار"و

حبث وتنقيب قصد نفض الغبار عن هذه احملطات احلضارية ، فقبل احنسار اجلليد أي تراجعه عن أوربا حنو الشمال،  

كان مشال إفريقيا ينعم مبناخ مداري رطب تتخلل املنطقة غابات كثيفة غنية بأدغاهلا و ثروا اخلشبية، استغلها البحارة 

ون يف إعداد مراكبهم اليت تصل إىل الساحل الشرقي ملصب ر الشلف معطوبة من جراء الكوارث البحرية الفينيقي

لتواصل رحلتها إىل قادس، ويف األدغال اليت كانت تكسوا املنطقة تعيش حيوانات متوحشة منها الفيلة استغلت أنياا 

  2.صناعة األدوات من العاج واألسود اإلفريقية يف

                                                           

 ،1، ط1996 ،المطبعة العالوية ،ستغانمم .عبر العصور تاريخيا و ثقافيا و فنيا حوازهاأمستغانم و . المستغانمي ،عبد القادر بن عيسى 1

  .16ص
  .17ص .نفس المرجع السابق  2
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ودليل ذلك معاهدات اهلدنة اليت وقعها قادة الرببر مع الرومان حيث ينص أحد بنودها على منعهم من تدريب       

املتوسط، ويف الشرق على بضعة   األبيضالبحر  الفيلة، وعند تتبعنا لوادي الشلف الذي يعانق عند مصبه مياه

ورد ل ،"أسان"هي إحدى املواقع السكنية للعهد الفينيقي معروفة باسم  بدوار الشعايبية "كيزا"كيلومرتات تنام قرية 

 . متتد على سطح هضبة يف غربه ر الشلف) املمالك واملسالك ( ذكرها يف كتاب البكري 

 وأما مغيلة تقطن بالشاطئ األمين من الشلف" :أما املؤرخ حممد امليلي فيقول       

وقد أثبتت بعض الدراسات وأعمال التنقيب غري املكملة  "البحر تسمى أسانعند مصبه يف البحر وهلم مدينة على 

ازدهار وجود بقايا نتاج مادي مثل أطالل صخرية و أواين فخارية ومصابيح زيتية وبعض القطع النقدية، ويعود 

الفخارية إىل توفر املوارد البيئية منها الطني و الصلصال واستعملت ألغراض منزلية كالطهي وحفص الثمار  الصناعة

  .واألمساك، وزيت الزيتون إا بصمات إلنسان حضارات البحر األبيض املتوسط

 "            كارتـِنـّا"سم أعاد الرومان بناء املدينة وأعطوها اال "مـُُرستاگا"بىن الفينيقيون ميناء بونيقي امسه      

cartenna"كالينوس   "، يف زمنGallienus "املوقع كان مأهوًال  أنو هذا ما يدل على )  268-260( حكم

  1.يف العصور الوسطى

  :حول تاريخ مستغامن و االختالف يف بداية عمراا فان اآلراءو مع تعدد      

          عمرانية فينيقية بسبب حدوث زلزال عنيف وقع يف القرنني الثاين  آلثارال وجود ":مرابط عبد القادر األستاذ - 

بدا  رأيهشهادات حسية ملعاجلة هذا املوضوع حسب  إىلعلى البنيان من القواعد لذا نفتقد  أتىو الثالث ميالدي و 

                                                           

1
  .19 -18ص  .السابق نفس المرجع  

  http://www.vitaminefr.com/articles2014 le 24-03-2015 à 10 :45 
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انه بقي منه متثال شاهد على  الإاجلوية  األحوالرغم انه تدهور منه الكثري بفعل الزمان و  ،العمران يف العهد الروماين

 .ملك روما  "ادريانوس "م و هذا حبضور 172سنة ) الدين ألهلهو بناء ( أسقفيةتدشني 

الباحث بورحلة عبد القادر يقول بان العمران بدا يف منطقة مستغامن يف العهد النوميدي و الدليل على هذا   أما - 

 ."احلجاج "و "الشعايبية"يف  أثاراو يف العهد الروماين جند  "سيفاكس"اليت كانت مدينة من مملكة  Quizaكيزا 

بنيت قرية مرفئية   ،"شعايبية"بان العمران بدا يف منطقة مستغامن و بالضبط : الباحث بورحلة عبد القادر يقول أما - 

 .يف العهد الفينيقي و انتعش العمران يف القرن الرابع ميالدي"كيزا "امسها 

 1.بدا العمران يف منطقة مستغامن يف العهد الفينيقي رأيهحممد حسب  بودان األستاذ أما - 

 

 :اإلسالميفي العهد  .3

حيث ال نعرف عن تاريخ  ،حكم مستغامن كل من االدارسة و املرابطني و املوحدين و املرينيني و الزيانيني مرة ثانية   

صوالت "تبعيتها لقبيلة مغراوة اليت اعتنق زعيمها   ساسعلى  إليها أشارواما رواه بعض املؤرخني الذين  إالهذه املدينة 

  . اإلسالم "بن وازمار 

 )م 974 -م788ما بين ( حكم االدارسة  .أ 

و لعل ما  ،حيث ال نعرف ماذا تركوا فيها ،ابن حممد بن سليمان يف القرن الثالث هجري إلبراهيمكانت مستغامن 

و منها يقصد ...."هـ املنطقة الواقعة بني تنس و وهران بقوله  380املتوىف سنة  يدعم هذا الطرح وصف ابن احلوقل

                                                           

  .32ص .سابقالمرجع ال .المستغانمي ،عبد القادر بن عيسى 1
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  1.مدينة مستغامن مل تكن سوى قرية صغرية أنو رمبا يدل هذا على " ....مدينة وهران مراس ال مدن شهرية إىلتنس 

و استقر عدد منها مبدينة  األوسطاملغرب  إىلجاءت قبائل هاللية  ،و يف نصف القرن الثاين من القرن الرابع هجري

   2.مستغامن نذكر منها قبيلة جماهر

  

 )م1147 -م1056ما بين : (حكم المرابطين  .ب 

حدود  أصبحتو  األوسطى املغرب ليف النصف الثاين من القرن اخلامس هجري بسط املرابطون نفوذهم ع     

 - ـ ه 474فني الذي افتتح يف حدود سنة لدولة بين محاد و ذلك حتت قيادة يوسف بن تاش حماذية ممتلكام

 ،م1082حيث بىن مبدينة مستغامن مركزا حربيا يدعى حصن احملال يف سنة ، م مدينة مستغامن و تنس1068

الثورات الداخلية  إحباطاستقرت حوله حامية مرابطية للدفاع عن املدينة ضد اهلجومات القادمة من البحر و كذا 

 .احلصن منا عمران املدينة للقبائل ااورة و حول هذا

 )م1554-م1235ما بين (حكم الموحدين   .ج 

م و ذلك ملا كانت عليه الدولة املوحدية من قوة حيث 1144بسط املوحدون نفوذهم على مستغامن عام 

طول فرتة  اإلسالميطرابلس رغم هذا مل يظهر اسم مستغامن يف تاريخ املغرب  إقليمغاية  إىل ممتلكامبلغت حدود 

البالغ يف  األثرمما كان له  األوسطجعلهم ال يهتمون كثريا بقضايا املغرب  األندلسانشغاهلم يف  أنحكمهم و يبدو 

                                                           

معهد ، جامعة الجزائر،في اآلثار اإلسالمية رسالة ماجيستير .دراسة أثرية لنماذج من العمارة العثمانية في مدينة مستغانم.بلجوزي ،عبد اهللا 1

  .18ص،  2006-2005، اآلثار
  .19ص  .السابق نفس المرجع 2
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 إعادةو قد مسح ضعف املوحدين بعد ذلك لقبائل مغراوة من . انتشار الثورات و الفنت و عمت الفوضى بني القبائل

  1.م1267/هـ665وايل سنة السيطرة على املناطق اليت كانت حتكمها ح

 )م1554-م1235ما بين (حكم الزيانيين   .د 

و يف هذه الفرتة  ،إليهاضم مستغامن  إىلقامت الدولة الزيانية يف تلمسان  ،م1280/هــ680يف حدود سنة  

   ،ولدت مدينة تيجديت أينو البحر ) طبانة- الدرب(بني املدينة  األخضربدا وجهاء العرب لبناء مساكن ثانوية يف 

ن خلدون حتت بجاء يف كتاب ا أهلهاابن خلدون و هذا ما يدل على عراقة هذه املدينة و عراقة  إليها أشاركما 

ابن زيان كثريا  يغمراسنكان ... «:حيث قال ،يف الفقرة الثالثة "اخلرب عن انتزاء الزعيم ابن مكن ببلد مستغامن"عنوان 

العماالت و كان قد استوحش من حيىي بن مكن و ابنه الزعيم و غرما ما يستعمل قرابته يف املماليك و يوليهم على 

   »...حركات جهاده إحدىيعقوب ابن عبد احلق و لقياه بطنجة يف  إىلمن هناك  فأجازا األندلس إىل

 ) م1465-1244ما بين م(حكم المرينيين  .ه 

             يعقوب على مدينة وهران و مزغران م استوىل السلطان املريين يوسف بن1299/ م698يف سنة 

            و مستغامن و تنس  ،على وهران استيالءهاحلسن  أبوالسلطان  أعادم 1334/هـ736و يف سنة ، و مستغامن

د بناء هذا اجلامع هو الدليل الوحي أن "ألفرد بال"و يقول  ،و قد بىن هذا السلطان اجلامع الكبري مبستغامن ،و اجلزائر

 .على مرور حكام فاس مبستغامن

 :حكم الزيانيين مرة ثانية  .و 

 الفنت و العصبية القبلية أثاراالنزاعات و احلروب اليت  وطأةباملغرب حتت ) م14(انقضى القرن الثامن هجري 

  1.فتدحرجت بني اخذ و رد لتعود بعد ذلك لسلطة الزيانيني ،األخطارو مل تكن مستغامن بالطبع مبعزل عن تلك 

                                                           

  .22-21ص .سابقالمرجع ال.عبد اهللا ،بلجوزي  1
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 :لمستغانم األسباناحتالل  .4

         حنو مدينة مستغامن بسبب موقعها االسرتاتيجي و قاموا حبصارها  األسبان أنظارم توجهت 1509يف عام 

 األتراكو يف ظل هذه الظروف اسرتجع  ،م1511على توقيع معاهدة االستسالم عام  أعيااشيوخها و  إجبارو 

        هذا مل مينع االسبانيني من معاودة الكرة  أن إال األتراكم و لكن رغم النصر الذي حققه 1517عام  مستغامن

استوىل «:حيث ذكر "كرخيال  مار مول "إليه أشارالكبرية اليت كانت حتتلها مستغامن و هذا ما  باألمهيةو يفسر هذا 

الكونت دي "و قد تفطن هلذه احلقيقة ، و هي مفتاح هذه البالد ،على مدينة اجلزائر مث استولوا على مستغامن األتراك

  2.»...األخريةلقي حتفه يف املرة  أن إىلفحاول فتحها ثالث مرات  "الكوديت

 :مستغانم في العهد العثماني .5

ويعترب العهد العثماين مبثابة العهد  م، إختدت املدينة منعطفا حامسا16يف القرن العثمانينيفتح مستغامن من طرف     

حيث خلف  الغرب اجلزائري، البايلكبوشالغم زمام احلكم وجعلها عاصمة  بعدها توىل الباي مصطفى الذهيب

  .جمموعة من املعامل األثرية ما زالت شاهد على ذلك

إىل أن جاء األتراك . معاهدة إال أم رفضوا قبوهلا ، فرضت إسبانيا على سكان مستغامن1511يف         

م دخل حسن باشا  1543يف  ،1520وطردوا األسبان و فتح خري الدين مدينة مستغامن يف  1516العثمانيون يف 

  . قامت معركة مزغران أين إزم االسبان 1558يف طريقه إىل تلمسان و ترك فيها ممثال له، ويف أوت  مستغامن

                                                                                                                                                                                           

1
 .مدونة برج بن عزوز، ترجمة العالمة العارف باهللا محمد بن سليمان المستغانمي.   Albordj blogs pot.com موقع انرتنت  

2
  .26ص .سابقالمرجع ال .بلجوزي ،عبد اهللا  
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و اختار مستغامن للحكم فيها  1730إىل  1701مستغامن الذي حكم وهران  إىل "باي بوشالغمال" أتىمث 

  1. نظرا ملوقعها وعمل على حتصينها

ط رتاتب االجتماعي يف مستغامن يف حميجند ال ،تقسيم اثين إىلكان خمطط عمران مدينة مستغامن خيضع          

 أربعة إىلاملدينة  أحياءهكذا توزعت  ،األوىلعموما تقسيمات اثنية بالدرجة  أهلتهتنظيم اال العمراين  أن إذاملدينة 

  .و فق منطق اثين كرس تفاوتا اجتماعيا مميزا أقسام

 )البلدة( مركز المدينة �

و حوهلا تقع  ،)القصبة(تتكون نواة البلدة من املسجد الكبري و السوق الكبري و احلمامات الرئيسية و دار القايد 

  .حمالت التجار و دروب احلرفيني

متتد مساكن األتراك و الكراغلة و اجلالية اليهودية يف هذا احلي توجد أهم الصنائع اليت اشتهرت  ،و يف دائرة ثانية   

و منها احلرف النبيلة كاحللي و اوهرات مث العطور و النسيج  ،ا املدينة حسب ترتيب يراعي الضرورات االيكولوجية

  .و األحذية اليت تتسم كلها بقلة تلويثها للمحيط

  :تتضمن البلدة املعامل الرئيسية للمدينة    

 إىل تأسيسهيعود  ،اجلامع الكبري حيث تقام خطبة اجلمعة ،بين يف العهد العثماين: مسجد سيدي حيىي �

اجليش الفرنسي يف وجه  أغلقهمسجد باملدينة  أقدمانه  ،1341ببنائه عام  أمرالذي  "علي بن سعيد"السلطان املريين

 .1865سنة  إىلاملصلني على اثر االحتالل و مل يفتح من جديد 

                                                           

  .29ص . السابق نفس المرجع  1
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باب (األعيانبداية االحتالل الفرنسي و مسجده الذي بناه  إىلضريح سيدي بوعجاج و هو ويل صاحل عاش  �

 ).البحر

قريب من ( قائد االحمال "محيدة العبد"بارزين مثل املنزل الذي شيده  أشخاصاملنازل اجلميلة اليت بناها  �

 .الباي حممد الكبري لقضاء العطلة أقامهو القصر الذي ) الطبانة

وارتفع هذا العدد قليال  ،نسمة 2000و  1800و الكراغلة بني  األتراكعدد  )Tartareau( يقدر النقيب تارتارو

  .عليها اجليش الفرنسي من وهران اليت استوىل 1831املدينة سنة  إىلحني وفدت بعض العائالت الرتكية 

و ). مكان السجن املدين(الذي يتوسطه  "االحمال"حييط بالبلدة سور مرتفع حيتوي على أبراج للمراقبة أمهها برج     

باب الشلف مشاال و باب آرزيو : و يتصل باخلارج خبمسة أبواب ،1748نة س "مصطفى األمحر"الذي شيده الباي 

إىل قائد القبيلة املخزنية محيدة  "برج االحمال"و باب البحر غربا و باب جماهر شرقا و باب معسكر جنوبا و يعود بناء 

  1 .العبد الذي اشرف على مستغامن يف أواخر العصر الزياين

 :  المطمر �

املطمر مدينتني واضحيت املعامل حيث كان لكل منهما سوره و يفصل بينهما وادي عني الصفراء تشكل البلدة و 

 أعايلتقع البلدة على الضفة الشرقية للوادي بينما يقع املطمر على الضفة الغربية يف , الذي خيرتق مستغامن طوال

م مربع و به خمازن واسعة  30تقدر مساحته ب  ،الذي جنهل تاريخ بنائه األتراكحييط باحلي سور يعلوه برج  .املدينة

  .و بئر صاحل للشرب 

  ):المدينة أطراف(تيجديت و العرصة  �

                                                           

1
مركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية و ، 2مجلد، 5عدد ال.االنثروبولوجية و العلوم االجتماعيةالمجلة الجزائرية في ،إنسانيات   

  .66ص، 1998اوت -ماي، الثقافية
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 إليهايسمى الطريق املؤدي ) دار اجلديد(حي تيجديت  إىلخروجا من املطمر عن طريق باب جماهر نصل      

        و كان يف هذا املكان يلتقي املداحني ، دي الذي يسقي هذا احليحيث تتجمع املياه عند الوا" قادوس املداحني"

  .األعيادو الشعراء  يف مواسم الفرح و 

       العناصر اليت انتقلت من الريف للعمل يف مطاحن احلبوب  أيمشال املدينة و يقطنه العرب  "تيجديت"يقع       

تعرض  ،طة و طرقه الضيقة و امللتويةيعرف هذا احلي ببناءاته البسي ،املتواضعة األشغالو ورشات الدباغة و بعض 

         فيه مسجد مول النخلة  1831حني التحق سكانه باملقاومة سنة  "بوشناق إبراهيم"للتخريب من قبل القائد 

  ."حممد الكبري"حفيد الباي "بن عثمان إبراهيم"و ضريح 

فكان حيا مجيال حتيط به غابة من أشجار  "قرية الليمون"و مساها الفرنسيون  - سابقا اجلديدة- "العرصة"أما     

تقع جنوب املدينة تعرضت للتخريب من قبل اجليش الفرنسي و أقام فيه فرسان املخزن بقيادة األغا حممد  ،الفواكه

  .1835يف أواخر سنة  "القايد بوشناق"املزري الذي دخل يف خدمة 

 :المرسى �

لكن  ،كان ميناء مستغامن مركزا هاما لتجارة الغرب اجلزائري 1792قبل حترير وهران من الوجود االسباين سنة     

كانت   ،1830نشاطه تقلص و حتول جزء من هذا النشاط إىل وهران اليت أصبحت عاصمة البايلك خالل سنة 

و تعرضه للرياح و  منشات امليناء بسيطة كما أصبح غري صاحل لرسو السفن الكبرية و يعود ذلك إىل كثرة الرمال به

  1 .الزوابع يف املواسم

 :حسب الحضارات التي مرت عليهالتطور العمراني لمستغانم لبعض الباحثين تقييم  

                                                           

  .67ص.نفس المرجع السابق  1
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        األندلسينيفقد تنوع عمران مدينة مستغامن حسب مرور العرب و : مرابط عبد القادر األستاذحسب  - 

له مميزاته و له طبعه كما هو  أصيل إسالميفهو  األندلسيالبنيان العريب  أما ،الذين تركوا بصمتهم يف املدينة األتراكو 

و           الداخل و ميال قلب الساكن باحلديقة  إىليتوجه  اإلسالميالبناء  أنو  اإلسالمية األراضيمعروف يف 

ه و مل يكن فيه جتديد أو إذا تكلمنا عن البناء القدمي الشك أن التقليد سيطر علي. ذلك إىلو املياه و ما  األشجار

ابتكار و ما يشهد على ذلك هو الوجود إىل اليوم عشرات من املساجد اليت تتشابه أما البناء الرتكي كان ال حيدث 

و كان العمران حمجوب عن األنظار و كل فيه مركز على داخل البيت الذي  ،أي امشئزاز ألنه شبيه بالبناء األندلسي

و األشجار أما نوعية البناء كان على العموم بناء مربع و ال جتد فيه القباب إال لدى أهل  يوجد فيه احلوش و احلنفية

 . املال و اجلاه

بان العمران بدا ينمو يف القرن التاسع و العاشر ميالدي يف عهد  :الباحث بورحلة عبد القادر يقول أما -

وصفوا املنطقة يف و  اإلدريسيالبكري و  أمثالالن اجلغرافيني من  حتت سيطرة قبيلة مغراوة اإلسالميةاململكة الرببرية 

القرن احلادي عشر و الثاين عشر ميالدي و تكلما عن مدينة مستغامن و مزغران و ظهور مدينتني توأمني و مها 

تتمثل  فتيجديت ،عمرانيا فكان تطورمها عادي تدرجييا اقدميتهمافامسهما االمازيغي يدل على  ،مستغامن و تيجديت

يف السويقة السفلى رمبا كانت مركز للمدينتني اللتان عاشتا يف هذا العهد بطابع ثقايف واحد و ديانة واحدة و كذلك 

فمدينة مستغامن ممكن كانت أغىن من مدينة تيجديت ألا كانت مغلقة بأسوارها و ال  ،عادات و تقاليد واحدة

  . و تيجديتننسى أن مزغران عاشت يف تلك الفرتة مع مستغامن

فكان  ،العثماين األندلسيالنمط العمراين هو مزيج بني العمران املغريب  أن «:فاضل عبد القادر األستاذيقول  - 

احملال يف عهد يوسف بن تاشفني ببناء حصن ما مييز  ،عثمانية أندلسيةاقتباسه من تصاميم هندسية معمارية مغربية 

اليت  األقواس إىل إضافةفاهتموا بالتحصينات العسكرية ذات الطابع االسرتاتيجي  األتراك أما ،سلطان الدولة املرابطية

 ،موصدة بقضبان حديدية ،مرصعة بالرباغي ،مصراعيهعريضة يفتح كل منها على  بأبوابمتيز مداخل دور السكنية 
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مواد البناء يف فن العمارة فقد وظف مهندس العمارة من األتراك بني  تأليفالفناء مفروش بالزليج و كذلك ادخلوا  أما

و لإلشارة ما مييز الدور السكنية ذات  ،يف تسقيف الغرف اليت يف معضمها مستطيلة الشكل مدعمة بسبائك املعدن

امن بني و التض             ب دورا مهما يف االنصهار العائليالطابع االجتماعي حيث الفناء املشرتك و الذي يلع

   .نةاألفراد و هناك أيضا األزقة الضيقة يف تيجديت و حي الطبا

و خاصة يف العهد الرتكي حيث  اإلسالميحترك العمران شيئا فشيئا يف العهد  « :بودان حممد األستاذو يقول  -

 ،احلمامات، دار القاضي، ببناء جتمعات سكنية حتتوي على مرافق عمومية منها املسجد آنذاكقامت السلطات 

و من مميزات العمارة قلة  ،هذه املدينة كمدينة عسكرية استعملوا األتراكو الشيء املميز بان  ،احلصون ،املدارس

فهي مرتفعة حبيث الشخص الذي يكون يف اخلارج ال يرى ما يكون داخل العمارة و انعدام الشرفات  ،النوافذ فيها

 أما. املتالصقة األسطحمن خالل  أخربيت  إىلمن بيت  املرأةنتقال و ميكن ا األزقةاليت تطل على الشارع و ضيق 

               و الصناعة و ممارسة فن الطبخ  زراعةلمستغامن ادخلوا تقنيات يف البناء و التجارة و ا إىل األندلسينيهجرة 

 .و النسيج

  

يف العهد اإلسالمي و خاصة يف العهد  انتقل العمران إىل مدينة مستغامن :أما السيدة منور أم اجلياليل تقول -

الرتكي بدا يف توسع و بناء عمارات و وجود فضاءات مشرتكة مع األزقة الضيقة و كان هناك تواصل بني األفراد و 

 .1األسر من خالل العالقات االجتماعية

 :مستغانم في العهد الفرنسي .6

  :اليت تكلمت عن مدينة مستغامن هي األجنبيةمن املصادر و النصوص التارخيية و الدراسية 

 .من مستغامن األصلينيمارسال بودن يف تقاليد السكان   •

                                                           

1
االنثروبولوجيا االجتماعية و مركز البحث في ، 2مجلد، 5عدد ال.المجلة الجزائرية في االنثروبولوجية و العلوم االجتماعية،إنسانيات  

  .39-38-37ص  ، 1998أوت -، مايالثقافية
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 .لويس باريو يف مستغامن و حيها •

 .شو •

 .االحتالل يف جملة البلدية أثناءو مقاالت نشرت  •

االعرتاف بسلطته لقيادة مستغامن و لكن القبائل ااورة ا رفضت  إبراهيمللقايد  األوامر أعطيت 1831يف عام     

  .ألنه جاء لنهب العديد من املنازل اليت تزين حافة املدينة

فتحت مستغامن أبواا أمام القوات الفرنسية و أمر اجلنرال الفرنسي دي ميشال إاء  1833و يف اية جويلية   

سر احلضرية على املغادرة املدينة و و اجلالية الرتكية اليت انتقلت إىل وهران كما ألزم األ "إبراهيم بوشناق"مهام القايد 

  .إخالء حي املطمر ألا رفضت االحتالل العسكري الفرنسي

  

  

  

  

  :وسط المدينة الحديثة �

رائع تدرجييا عندما سكنه األوروبيون و خاصة الفرنسيون الذين وصلوا عن طريق قوافل  أصبح وسط مستغامن    

فكثريا ما يقال أن املدن تتجه غربا أما  ،1871إىل عام  1870و يف عام  1852إىل  1848متعاقبة يف عام 

          لس البلدي اجلديد مع ا، مستغامن كان اجتاهها إىل اجلنوب الغريب و ساحة اجلمهورية هي مركز املدينة قدميا

  .و قصر القنصلية و املباين احلديثة

 :الحديقة العمومية �
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فهي حمدودة من الشمال و الشرق بالطريق الوطين من اجلزائر  ،تقابل باب معسكر,وهي توجد داخل املدينة       

و يف اجلنوب  "باميوت"وهران من الغرب قاعة املسرح و العديد من البيوت اجلميلة اجلديدة املبنية داخل  إىلالعاصمة 

  ."يغوفيكتور ه "خط السكك احلديدية على طول البولفار

 :قاعة المدينة �

 1927 تقع قاعة املدينة على ساحة اجلمهورية جبانب البناء الذي استبدل ببناء ضخم على الطراز احلديث عام      

أنا سعيد جدا جبمال مدينتكم و غناكم بوجودكم اخلاص جيعلين متفائال « :لذا قال البابا يوحنا الثالث و العشرون ،1

و أعينهم حتولت حنو روما لالستماع إىل صوت عظيم أليت ألري لكم سكان مشال إفريقيا متحدين حول سقوفهم 

  2.»من الكنيسة و الباب

  

  

  

 :المحطة �

          تلقت الشركة الفرنسية اجلزائرية انضمام مستغامن يف خط السكك احلديدية لنقل البضائع  1879يف سنة 

اخلطوط  إىلتسمح للمسافرين باالنتقال  فإاو خدمة امليناء و على الرغم من تواضع اهلندسة املعمارية للمحطة 

  .3 الرئيسية للشركات الفرنسية اجلزائرية

 :الشارع في الخط األول �

                                                           
1  Louis, Abadie. Mostaganem de ma jeunesse (1935-1962). L’union Européenne, Les 

presses de polcrom- Barcelone,15-novembre-1999, P09. 
2 Op. cit. P15. 
3
  Louis, Abadie. Op. cit. P18. 
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يسيطر عليها  ،كان الشريان الرئيسي يف مستغامن يربط املركز القدمي لساحة اجلمهورية مبفرتق الطرق احلديثة للمربع

مت  1793ويف عام  ،ريفويل يف باريس فيه حمالت جتارية و بنوكمقر البلدية مع ممراا و كان يعتقد الشبه مثل شارع 

  1.إنشاء خط للمشاة

 :ساحة الجمهورية �

هناك قاعة البلدية و الكنيسة و املسرح و الفنادق و بعض احملالت  ،املدينة يف القرن التاسع عشركان يف قلب 

  . التجارية اليت احتلت مساحة حتت أقواس املساكن االرستقراطية اجلميلة للمدينة

 :واد عين الصفراء �

م 200ببعض الكيلومرتات فأصبح فجوة كبرية عرضها  أصله من عني قريبة من بليسي ،هذا الواد ال يشبه واد شلف

غطي هذا الواد   1840- 1835وصوله إىل البحر قريب من امليناء يف سنيت  ،فيعرب مدينة مستغامن من جانب ألخر

حدثت كارثة و هي طوفان املياه اليت دمرت املباين  1927نوفمرب  27ويف . إلنشاء مكان اتصال مطمر مبركز املدينة

  2.يت على طريق عني الصفراءاليت بن

  :توسع المدينة �

 ،مدينة مستغامن والية فان عد سكاا قد ازداد بكثري بسبب املهن سواءا كانت مهنة تقليدية أصبحتكوا        

و   هلذا مستغامن متددت يف تزايد عمراين من جهة صالمندر و من جهة مزغران ،املزارع أصحابالتجار الصناعيني و 

  .كذلك من جهة اجلنوب

                                                           

1  Op. cit. P20. 
  .32ص .سابقالمرجع ال .لمستغانمي ،عبد القادر بن عيسى 2
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فان تزايد عدد سكاا يف  ،باميوت املكتظة بالسكان ،ضواحيها القدمية تيجديت و املطمر إىل باإلضافة       

-كاستور -مونت بليزير - رزان فيل - سان جول :جديدة أحياءظهور  إىل أدىمن القرن العشرين  األولالنصف 

  .هو حي بوري أوشيحي  - األراضيحي  - حي الصاز -البحرية -املشتلة -)كوشونفيل( باميوت القدمية

للبناء سامهوا يف  اإلداريشركة تعاونية عقارية جزائرية و كذلك الديوان   CIAو كانت اجلمعيات التعاونية مثل     

 إضافة إىلالذي حيتاج  األمرنسمة  10248يف الوقت الذي تعدى فيه سكان مستغامن  1954بناء املنازل يف عام 

 1.% 25نسبة  إىلاملال العقاري للمدينة يف ست سنني  رأسهلذا ارتفع ، هذا العدد إلسكانشقة  1829

  

 :تطوير العمران في العهد االحتالل الفرنسي حسب رأي بعض الباحثين 

و         و ترى كل اخلصائص و العالمات  أورويبتنوع عمران مستغامن فهو : مرابط عبد القادر األستاذيقول       

املشاهدين من خالل  أبصاراخلارج و يركز على اء الواجهة تزينا فائقا خيطف  إىلفبناؤه متوجه  ،البصمات يف بناياته

و ادخلوا على مستغامن  املألوفوحيق القول بان احملتلني ابتعدوا عن النمط , و املناهج العمرانية املستحدثة األساليب

لذا كان لكل  ،و اليهود و املسلمنيهناك متايز يف العمران الذي يفصل بني املسيحيني  فلقد كان ،نكهة بنائية جديدة

جتمعات سكنية خصوصياا يف شؤون احلياة رغم أن عمران االستعمار كان جيذم ألنه كان خيدم مصاحل االستعمار 

و القاعات           عب فكانت العمارات متوسطة احلجم و زد على ذلك املال ،و يستجيب ألذواقهم و رغبام

   .آنذاكاملسرحية و السينمائية لرتفيه اتمع 

جويلية  29يف  ،مستغامن يغري متاما عمران املدينة إىلدخول فرنسا : الباحث بورحلة عبد القادر يقول أما     

بتحطيم  1941فرنسا يف عام  بدأتاجلنرال دي ميشال الفرنسي و  إىلمدينة مستغامن  إبراهيمسلم القائد  ،1833

و هكذا بعد سنني انفصلت املدينتان  بأسوارهاو  أورويبلبناء مدينة مسيحية بطراز عمراين  اإلسالميةبنايات املدينة 
                                                           

  .15:30على الساعة  2015مارس  15يوم األحد  ،تاريخ مستغانم و القاضي حشالف:   www.djelfa.info  موقع االنترنيت 1
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عدوتان يف مجيع  أصبحتو  ،متان بعدما كان هلما نفس احلياة االجتماعية و الثقافية و نفس الطراز املعماريأالتو 

و                     تصادية مران يتطور بسرعة يف املدينة املسيحية السيما يف مجيع امليادين االقااالت و كان الع

اليت ظلت  املدينة اإلسالمية و يعىن ا تيجديت أما) املسرح و التعليم، موسيقى ،معاهد(الثقافية  واالجتماعية 

بىن االستعمار  1905سنة أي يف عام  72مهملة اقتصاديا و ثقافيا و هذا ما يدل على تأخري البناء فيها بعد 

و   بنوا مدرسة أخرى 1951و بقيت األحوال على ما هي حىت عام   Ecole indigène: مدرسة واحدة و هي

ن يف تيجديت تدرجييا و من السويقة و يف هذه املرحلة بدا تطور العمرا ،Ecole Cité Foncièreهي 

و قد انقسم تطور العمران يف  ،بدا طراز معماري عصري يف شكل حضري أي ظهور طرق متسعة) التحتية(السفلى

حي  -تيجديت إىل ثالث مراحل و كان توسيع املدينة أفقيا و زادت أحياء جديدة من بينها حي الزاوية العلوية

  . ..أحياء أخرى و عمارات دوكارة و  انةديار اهل و حي  (Cité foncière) العقاري

 أصبحتمسرح حىت  ،مستشفى ،كنيسة  ،بناء عمارات أي 1857املدينة املسيحية ظهرت بعمراا يف عام  أما     

و كان خروجهم من باب  باألسوارو بدا املعمرون اخلروج من املدينة اليت كانت حماطة  ،1880مدينة كبرية يف عام 

و اليت طغى فيها           1927طور عمران مستغامن هي حادثة اليت وقعت حاجزة يف ت األحداثو من  ،معسكر

و املؤسسات التجارية و بعد ذلك وقف املعمرين  ،الشوارع ،العمارات ،على البنايات) الطوفان أي(ماء عني الصفراء 

 .اجلسورإعادة طراز عمراين بعد إقامة منهم على  اإلدارينياملهندسني و 

اهلندسية العسكرية الفرنسية مع االحتالل الفرنسي ملستغامن دخلت الفرق : فاضل عبد القادر يقول األستاذ أما     

بنمط عمراين أورويب و قامت بطمس املعامل اإلسالمية و دميها مثل حصن باب اجلراد القريب من مقر الدائرة 

العليا و على اثر مسح طوبوغرايف و دراسة ميدانية للضفة الغربية السابقة و هذا بإصدار مرسوم من طرف السلطات 

وطغى النمط . أين امتدت أحياء فرنسية و ختللتها عمارات و كنيسة و شق الطرقات، اليسرى لوادي عني الصفراء

غادرة باالستعمار لسلب أراضي األهايل و من مث إجبار السر على م أدىالعمراين الفرنسي على نسيج املدينة مما 
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كما أن هذا البناء ظهر مع نزوح األهايل لثناء حرب التحرير   ،أراضيهم و بناء السكنات العشوائية يف ضواحي املدينة

تاركا وراءه أفات اجتماعية و اقتصادية و عمرانية فاألحياء القصديرية اليت كانت من اجلهة الشرقية من مستغامن  

  1.شارة و وصل بالبعض إىل بناء أكواخ الصفيح قرب حي اهلانة يف بداية الستينات الباتوار - لكالكاريكا

II. للمدينة الجمالية العمرانية  و البصرية الخصائص أهمية:  

 :الخصائص البصرية و الجمالية للمدينة .1

مورفولوجية املدينة بشكل و  يعتمد فهم اخلصائص البصرية و اجلمالية هلا ابتداءا من دراسة اخلصائص العمرانية      

و من مث التكوين البصري للمدينة من حيث العناصر اليت تؤثر يف تكوين الصورة للمدينة  ،عام و الطراز العمراين هلا

و          ارات و احلدود و املناطق و العقدمن حيث العناصر اليت تؤثر يف تكوين الصورة للمدينة و املتمثلة باملس

من مث دراسة التفصيالت و االهتمام جبميع العناصر اليت من شاا أن تضفي املظهر اجلميل مع كوا املعامل املميزة و 

احتياجات ضرورية للمجتمع و البيئة بشكل عام و مثال ذلك االهتمام بتوزيع و خصائص و نوعية وأماكن وجود 

فمن خالل دراسة هذه املستويات ). ...أشجار ،أكشاك هواتف ،إنارة ،مثل مقاعد اجللوس( عناصر أثاث الشوارع 

الثالث للخصائص البصرية و اجلمالية للمدينة ميكن فهم اخلصائص و العوامل اليت تؤثر على التكوين البصري و 

اجلمايل للمدينة من خالل البدء بدراسة مورفولوجيتها بشكل عام ثنائي األبعاد من حيث توزيع املساحات و الكتل 

ان الغرض منه دراسة العناصر اليت تؤثر على التكوين البصري للمدينة و يف املستوى الثالث تكون باملدينة أما الثاين ف

    2.الدراسة بشكل ثالثي األبعاد و ذلك ألا تعاجل عناصر ذات مقاييس صغرية و عالقة مباشرة مع اإلنسان

 :و تشمل اخلصائص التالية :الخصائص العمرانية للمدينة  . أ
                                                           

             مركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية ، 2مجلد، 5عدد ال.المجلة الجزائرية في االنثروبولوجية و العلوم االجتماعية،نسانياتاإل 1

  .49-47ص . 1998 أوت-، مايو الثقافية
2
العدد  ،الجزائر . مجلة العمران و التقنيات الحضرية ، الخصائص و العناصر البصرية و الجمالية للمدينة أهمية .بوجمعة ،خلف اهللا  

     PDF        www.omranet.com/vb:  الموقع . 09 ص، 2008سبتمبر ، 4
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 :المدينة مورفولوجية •

حيث يتغري شكلها من فرتة إىل أخرى عرب تارخيها الطويل و ال تأخذ  ،يقصد مبوفولوجية املدينة املظهر العام هلاو       

تتميز ا عن غريها من مظهرها النهائي ما مل متر مبراحل مورفولوجية متعددة حيث يكون لكل مرحلة خصائص 

رفولوجية تعين أي فرتة من تاريخ املدينة اليت بنماذج و أشكال معمارية و بناءا على ذلك فان املرحلة املو املراحل 

حيث تتمثل هذه النماذج  ،خمططات ختتلف عن غريها اليت أقامها سكان املدينة لسد حاجام يف ذلك الوقت

نة مع األخذ بعني املعمارية و املخططات و املوروث الثقايف و احلضاري الذي يعرب عن ثقافة سكان املدينة يف فرتة معي

االعتبار الشكل الثابت للمدينة و الذي يعتمد على الشكل الطبيعي لألرض و الذي بناءا عليه جيدد الشكل العام 

حبيث تعطي مظهرا متميزا للمدينة يف تلك الفرتة و الذي يكون ناجتا عن تفاعل عدة ...) خطي, دائري(للمدينة 

  1:عناصر و هي

  :بنية و يتضمن خمطط املدينة و تصاميم األ

 .نظام الشوارع اليت مت ختطيطها �

 ).مستطيلة أو مربعة(  أمناط أشكال األراضي �

 .منط أبنية اليت تقام على ارض املدينة من حيث التصميم و الفن املعماري �

 .النسيج احلضري للمدينة  �

 .اختالف توزيع استعماالت األرض �

 :المباني الحضارية  . ب

                                                           

 
،  2002، للنشر والتوزيع الثقافة ودار والتوزيع للنشر الدولية العلمية الدار .ومفاهيم أسس الحضري التخطيط .الديلمي ،علي حسين خلف 1

  .157 ص، 1ط 
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        تعكس بعض املباين يف املدينة مظهرا أو جوهرا فريدا يعرب عن حضارة و ثقافة سكان املدينة يف تلك الفرتة 

حضارية قدمية و عريقة ال تكون  ملدن اليت تتمتع جبذور تارخيية وو يتضمن ذلك من خالل تصميم املدينة و خاصة ا

قيمة عالية هلذه املباين يف نفوس سكان املدينة من حيث القيمة الطرز املعمارية فيها متكررة بل خمتلفة مما يعكس 

 ،املؤسسات ،املدارس ،األسواق ،الكنائس، املساجد(التارخيية و احلضارية لثقافتهم و معتقدام الدينية و مثال ذلك 

كما يتم , من املهم أن تتم احملافظة على هذه املباين و إعادة استخدامها بشكل مميز هلذا) ....املباين العامة ،املساكن

  1.إظهارها ضمن النسيج العمراين للمدينة

  

  :الحالة العمرانية للمباني  . ج

يتطلب حل املشاكل العمرانية اليت تواجه املدن دراسة الوضع العمراين لتحديد املباين القدمية اليت ال تصلح 

و يتم حتديد املناطق اليت حتتاج  ،يف الوقت احلاضر مما يعين أا غري مالئمة للتطور العمراين احلايل للمدينةلالستعمال 

إىل معاجلة من خالل تطويرها أو إعادة تأهيلها أو إزالتها أو إقامة أبنية جديدة مكاا وفق تصاميم جديدة تنسجم 

  .جي العام للمدينة مما حيقق فائدة اكرب يف الوقت نفسهبشكل أفضل مع النسيج احلضري و العلمي و التكنولو 

 :طبيعة توزيع استعماالت األرض  . د

و خيدم كل  ،يكون توزيع األنشطة و اخلدمات على ارض املدينة وفق أسس و ضوابط لكي تظهر بشكل متجانس

و من مث مقارنته مع التصاميم األساسية للمدينة إذ يتم  ،سكان املدينة و من خالل اإلجراءات املسح امليداين لذلك

                                                           

  .55ص ،  1981، للطباعة والنشر وهدان دار . المدن تخطيط تاريخ .هللا عبد ،محمد 1 
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التعرف على مدى فعالية التصاميم املعدة للمدينة و حتديد االستعماالت املخالفة ملا جاء يف التصاميم و الفضاءات 

  1.املرتوكة و أسباب تركها كما تعترب هذه املعلومات مفيدة للتصاميم الالحقة لتكون أكثر كفاءة من سابقتها

 2:البصرية و الجمالية للمدينة العناصر .2

نوع من فعالية  أييف وصف اجلمال مبصطلح الوجدان و الذي يعد اجلمال خربة  BALLأشارت الباحثة       

فاملنبه مث  ،و تتبىن التسلسل السيكولوجي لتوضيح اخلربات اإلنسانية اليت تبدأ بالعامل ،متداخلة ما بني املشاهد و البيئة

  .عضو االستجابة جمددا

و استنادا على ذلك نستطيع فهم آلية التسلسل عملية اإلدراك البصري و العناصر اجلمالية يف املدينة يف تكوين        

 و           ا و ممراا و مشاهدم ملبانيهاالصورة البصرية و اجلمالية للناس عن املدينة من خالل تنقلهم يف شوارعه

اليت تساهم بشكل أو أخر يف تكوين البعد اخلصائص اجلمالية يف املدينة تعين مجيع  عناصرفال ،اخل ...ارها أشج

هذا باإلضافة إىل كوا  ،اجلمايل للمنطقة اليت توجد ا إحدى املؤثرات بشكل خاص و املدينة ككل بشكل عام

   .للمجتمععناصر مفيدة و ضرورية 

حيث أن مقاعد اجللوس مثال يكون اهلدف من وضعها تامني مناطق لراحة املشاة يف الشارع مع أن اجلهات       

املسؤولة عنها دف إىل حتقيق تكامل يف تصميم الشارع و الصورة البصرية للمنطقة اليت توجد ا مقاعد للجلوس بل 

و تكمل عناصرها األخرى حبيث يشعر اإلنسان  ،تكون ذات تصاميم جذابة تعكس صورة مجالية مميزة عن املدينة

من ناحية أخرى يعترب و . فيها عناصر العمل الفين الناجحبوحدة عناصر املدينة كأا لوحة فنية واحدة اجتمعت 

                                                           

  .107ص .المرجع السابق. الديلمي ،خلف حسين علي  1
               مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات  .التجربة الجمالية في العمارة الداخلية للمدينة العربية التقليدية .العكام ،الجاسم أكرم  2

    www.omranet.com/vb PDF    : الموقع .87ص، 2001، 1ع ،8مجلد، الهندسة ةكلي ،جامعة بغداد .و البحوث العلمية
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البصرية و اجلمالية يف املدينة منطلقا هاما للحديث عن توزيع الفضاءات احلضرية كوا جزءا  خلصائصاحلديث عن ا

  :اجلمالية و البصرية للمدينة و اليت تتضمن ما يليمن الصورة 

 ).الفراغات(الفضاءات احلضرية  - 

 .وحدة التصميم - 

 .املقياس اإلنساين - 

 .الكتل واألسطح  - 

 .مواد البناء - 

 .اإلدراك البصري - 

 .عناصر أثاث الشوارع - 

  

  

  :ةـخالص

   

شهدت املدينة تغريات مرت ا و بعمراا و نفس  ،إن مع تتابع األحداث و تدافعها تغري الظروف و األزمنة      

احلال مع مدينة مستغامن إذ و مع تارخيها املتتايل فقد شهدت الكثري من األمناط العمرانية املصاحبة لذلك و نلمس 

حىت انه و مع مرور الوقت قد تالشى و تغري بفعل  ،هذا من خالل ما هو موجود حاليا و ما بقي من ذلك التاريخ

  .التكنولوجيا و األمناط العمرانية اجلديدة و هذا ما اثر كليا على مجالية و هوية مدينتنا دخول
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إن دراستنا ملوضوع التهيئة العمرانية ومجالية املدينة كان على أساس حماولة إجياد الرابط الذي جيمع بني ما تعمل عليه  

الدولة و اجلهات املسؤولة واملعنية بتطوير املدينة وحتقيق مستوى تنمية حضرية راقي وجيد عن طريق آلية التهيئة 

عليه أدواا من قوانني تنظريية وما إن كان هناك قواعد مرتكز عليها ختص العمرانية و بالطبع اعتمادا على ما تنص 

احلفاظ على الطابع اجلمايل للمدينة و حماولة إعطاء تلك الصورة العاكسة ملظهر املدينة املنتظمة                   و 

  .املتناسقة يف عمراا

اختالالت حاصلة يف  فقد توضح لدينا عن مدى وجود ،ائجوختاما لدراستنا هذه وإمجاال ملا توصلنا إليه من نت     

 ريالتعمو  البناء مبجال املتعلقة للقواعد إصداره عند اجلزائري املشرع أن من بالرغمو  منطية عمران جمال دراستنا صالمندر

 عدم أثبت الواقع أن إال اجلمايل، العمراين اجلانب ومحاية احلضري العقار شغل لضمان وميكانيزمات ضوابط هلا وضع

  .والتقنية املادية الوسائل على تتوفر وال كفاءا تثبت مل اإلدارية اهليئات ألن القواعد هذه عاليةف

كما نلمس أيضا أن جل ما خيطط له من مشاريع يف إطار التصميم فهو يقيد فقط من طرف املهندس املعماري و     

ليكون بالتايل إمهال واضح لوجود ختصصات أخرى وإشراكها يف عمليات التخطيط احلضري على سبيل علم 

ى أساس الشمولية، وهذا ما يظهر االجتماع احلضري مثال واليت يكون هلا دور مهم يف عملية التخطيط والقائم  عل

جليا يف طبيعة عمران صالمندر والذي يتسم خبلوه من التناسق واالنتظام يف تشكيل بيئة حضرية قائمة على أسس 

ومعايري تتوافق وطبيعة املنطقة املعروفة به، ونظرا لوجود اختالف بني ما كانت عليه صالمندر سابقا ومتيزها قلة العمران 

والتزايد           نه ومع التطور املستمر أجل الرتفيه واالستجمام إال أالذي كان جيلب الناس إليها من ا وهدوئها و 

والضغط       جل التوسع العمراين وحماولة ختفيف االكتظاظ أا لتكون جمال الستغالل مساحاته من  أدىالسكاين 

  .عن مدينة مستغامن أي املركز
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خطيط احلضري األخذ بعني االعتبار جل األبعاد االقتصادية والسكانية واجلغرافية             نه من أولويات التأومع     

نه قد ال يالحظ حدوث ذلك يف عمليات أوباإلضافة إىل االعتبارات االجتماعية والثقافية القيمية والسلوكية إال 

د وجود مشاريع لالجناز و يف طور التخطيط، وعلى غرار ذلك حدوث ما يسمى التداخل يف الوظائف إذ مبعىن عن

جل أدراستها يكون هناك ضغوطات نامجة عن تدخل من اهليئات العليا أي من الدولة يف إما اختيار املوقع من 

تنفيذها أو حىت التعديالت اليت متس جانب املشاريع أحيانا وهذا حسب املشروع وما يتضمنه وما يكون مربجما له 

  .ملوقع أو حىت من ناحية التكلفة وامليزانيةسواءا من ناحية املساحة وا

      فالتوسع احلضري الذي تشهده حاليا مستغامن وبالضبط صالمندر يشهد وجود خلل تام يف تنظيمه وتكامله     

والتناسق الذي البد أن يرتكز عليه يف تشكيل بيئة عمرانية متجانسة بعيدة عن الالعقالنية يف استهالك األوعية 

  .أو استغالهلا فقط رد اإلسكان و خلق االختناقات احلضرية وتغييب اللمسة اجلمالية واالهتمام ا العقارية 

نه ومع ما تعرف به صالمندر وعلى أا منطقة سياحية إال أا أصبحت مكتظة أفلقد أظهرت الدراسة       

باإلضافة إىل تركز خمتلف الوظائف  عمرانيا، منطقة تشهد اكتظاظ وفوضى تؤثر على مظهرها اجلمايل وطابعها،

احليوية ا واختالطها من وجود سكنات ومديريات وميناء جتاري ومصانع وتأثري ذلك على احمليط العمراين         

وتشويه صورته اجلمالية حىت من جانب شكل املباين والعمارات وواجهاا  حىت من ناحية التطابق يف علوها           

بعدم التناسق واالنتظام ووجود الرتابط فيما بينها باإلضافة إىل نقص وجود األماكن اخلاصة بالرتفيه أو واليت تتميز 

  .          املنتزهات وقضاء األوقات أو حىت املساحات اخلضراء واملرافق األخرى الضرورية
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   . جماليتهب و االعتناء بالمجال الحضري لتهيئة العمرانيةا اهتمامات :المحور األول      

 ماذا ميكنكم القول عن التهيئة العمرانية و دورها املمارس من خالل املشاريع العمرانية املطبقة حاليا؟ .1

 تطبيق القوانني و املخططات يف امليدان؟ آلياتما هي  .2

 ميدانيا؟ اجنا عتهنتحدث عن  أنأي مدى ميكن  إىل .3

 هل هناك مشاكل يف القيام باملخططات و تطبيقها واقعا؟ .4

اليت تساهم يف وضع ملسات على املخطط من علم اجتماع  األخرىلبعض التخصصات  إشراك هناكهل  .5

 ؟أخرى أوجغرافيا  أوحضري 

  .الصورة الجمالية للمدينة على تأثيرهو التوسع العمراني غير المنظم :  المحور الثاني          

وترية السكن و اهلجرة الداخلية يعد من أسباب ضعف تسيري املدينة و احلفاظ على مجاليتها أم هل مع تسارع  .1

 هناك أسباب أخرى؟

 ميكن حتقيق توازن بني القضاء على مشكل السكن من جهة و إجياد بيئة حضرية الئقة من جهة أخرى؟ كيف .2

 كيف يتم حتديد املناطق اخلاصة بالبناء؟ .3

 على أي أساس تقدم املخططات للمناطق اخلاصة بالتهيئة؟ .4

 هل عند وضعكم ملخططات البناء يركز فيها على املظهر العاكس جلمالية املدينة؟ .5
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  العمل

  المالحظات  التاريخ

مكتب دراسات   مهندس معماري  01

  )صالمندر(

 استقبال جيد -  2015- 25-03

 مقابلة دون صعوبات -

اإلجابة عن األسئلة مع  -

  التوضيحات

مكتب الدراسات و   مهندس معماري  02

االجنازات العمرانية 

URBOR   

 احلصول على خرائط -  2015- 26-03

Autocrate   

(POS)   اخلاص

  بصالمندر

 مكتب دراسات  مهندس معماري  03

  )صالمندر(

اإلجابة عن األسئلة لكن  -  2015- 27-03

 بشكل غري واضح متاما

التهرب من اإلجابة عن  -
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بعض األسئلة نظرا لكثرة 

  االنشغاالت

مكتب الدراسات و  مهندس معماري  04

االجنازات العمرانية 

URBOR  

مقابلة جيدة و اإلجابة  -  2015- 30-03

عن األسئلة باإلضافة إىل 

تفصيل موضح عن 

  منوذج الدراسة

بعد تركنا طلب املقابلة  -  2015- 03-31  الدائرة  رئيس دائرة مستغامن  05

مل يؤخذ بعني االعتبار و 

  التحجج باالنشغاالت

مكتب دراسات   مهندس معماري   06

  )صالمندر(

عدم تواجد املهندس و  -  2015- 02-04

إجراء املقابلة مع 

مساعده لكن حماولة 

جيدة يف احلصول على 

 معطيات تفيدنا

احلصول على بعض  -

الصور القدمية و احلديثة 

  عن جمال الدراسة

مكتب دراسات    مهندس معماري   07

جويلية  05حي (

إجابة عن األسئلة و  -  2015- 20-04

إعطاء بعض 



     الحــــــــــــقـالم

 

  التوضيحات و املعلومات  )  1962

مكتب دراسات   مهندسة معمارية  08

جويلية  05حي (

1962( 

 مقابلة جيدة -  2015- 28-04

على معطيات  احلصول -

و معلومات دقيقة مع 

  وجهة نظرها

09  

  

مسؤول يف املصاحل 

  التقنية

 عدم التعاون  -  APC  30-04 -2015البلدية 

املعلومات عدم إعطائنا  -

  عن منوذج الدراسة

10  

  

مديرية التعمري و   مهندسة معمارية

 DUCالبناء 

05-05 -2015  

07-05 -2015  

الرتدد يف إجراء املقابلة  -

 نظرا لظروف

  PDAUاحلصول على  -

 مستغامن

التحدث عن بعض   -

املعلومات اليت ختص 

 صالمندر

اإلجابة عن بعض من  -

أسئلة املقابلة لكن ليس 

  بشكل دقيق

مديرية السكن و   مهندس معماري  11

التجهيزات العمومية 

 POSاحلصول على  -  2015- 08-05

 صالمندر
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 :في دراستنا مديريات و وكاالت و مخططات مستعملة بأسماءالخاصة  بعض الرموز

erritoireT ménagement duAational d’N genceA : ANAT  

DLEP : Direction de Logement et des Equipements Publiques 

DUC: Direction d’Urbanisme et Construction 

PAC : Plan d’Aménagement du Commune 

PAW : Plan d’Aménagement du Wilaya 

PDAU : Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

POS : Plan d’Occupation de Sol 

erritoire T ménagement duAational d’Nchéma S:  SNAT 

erritoireT ménagement duAégional d’Rchéma S : SRAT  

URBOR : Urbanisme d’Oran 

DLEP -  التحدث عنها و إعطائنا

بعض التفاصيل و 

التوضيحات بشكل 

  خمتصر
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  03الملحق رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

شاطئ 

 -صالمندر

هذه األكواخ 

 les   المبنية

cabanons  السلطات المحلية  على الشاطئ قد هدمت من طرف  
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  صالمندر قبل حدوث التوسع العمراني بهابعض الصور ل

  05ملحق رقم 

صورة 

لطريق 

 Front de merشاطئ صالمندر 

  

الملحق 

06:  
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  الصيادين سفن صورة للميناء من جهة مرسى 

 

  

   

    

  

  

  

  

  

  

 صورة 

عن ملتقطة 

بعد 

  لصالمندر
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بعض 

الصور 

لمبنى 

مديرية 

ميناء 

مستغانم 

-
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تعد التهيئة العمرانية جانب مهم من اجلوانب االساسية املرتكز عليها يف تسيري احلواضر وتنمية الشبكة العمرانية      

و كل ذلك يصب يف اطار تنظيم و حتسني وجه املدينة و توفري احلاجيات للسكان من سكن واملرافق الضرورية هلم 

ا و يف اطار احملافظة عليه، و على هذا االساس تبادرت لدينا هذه دون التغاضي عن امهال اجلانب البيئي اجلمايل هل

ىل إ : من اشكالية اساسية مفادها -حي صالمندر -مدينة مستغانم –التهيئة العمرانية و جمالية المدينة الدراسة 

و                         أي مدى تساهم مشاريع التهيئة العمرانية يف احلفاظ على الطابع اجلمايل للمدينة

  :و من اشكاليتنا هذه توضحت لدينا فرضيتان أساسيتان متثلتا يف .  خصوصيتها

تقنيا اذا ما اعتمدت  التهيئة العمرانية الية فعالة تسهر على تنظيم اال احلضري واالعتناء باملظهر املديين .1

 . على اسهامات ختصصات اخرى

 .دمي الصورة اجلمالية للمدينةاىل  يؤدي  التوسع العمراين بالشكل احلاصل حاليا .2

تتمثل أمهية الدراسة يف أا هلا جانب مهم فيما خيص ميدان التخطيط و العمران و الذي يعرف نشاطا كبريا يف       

و             و خصوصيته التوفيق بني توفري نتائج مثالية مع مستوى مجالية فضاء املدينةوقتنا احلايل و مدى إملامه يف 

  . احملافظة على مظهره

فيما خيص املقاربة املنهجية فكان ذلك باعتمادنا على املنهج الكيفي و الذي يقوم على وصفنا للظاهرة حمل      

زيادة على ذلك استعنا باملنهج التارخيي نظرا  ،الدراسة و فهمها و بالتايل حتليل البيانات و تفسريها وصوال إىل النتائج

د املراحل التارخيية سواءا حول مراحل تطور التهيئة العمرانية أو فيما خيص التطور التارخيي العمراين ملدينة مستغامن لتواج

و قمنا باستخدام أدايت املقابلة و املالحظة فمن جهة املقابلة كان ذلك خصوصا مع عينة حبثنا يف  - حي صالمندر –

اخلاصة بدراستنا و احلصول على اخلرائط           و املخططات و  من اجل مجع املعلومات و اإلجابة عن األسئلة

  .اليت متكننا من معرفة حقيقة الوضع بطريقة مباشرة يف ميدان الدراسة أداةنظرا لكوا الصور أما من جهة املالحظة 

ملرتبطة ا و أدواا املنتهجة أما عن ما يتعلق جبانب الدراسة النظرية فقد تركز حول التهيئة العمرانية و املفاهيم ا      

حاليا يف التسيري احلضري و تطورها عرب املراحل و تطبيقها كسياسة حضرية مع التعريج  على جانب عمران مدينة 

مستغامن و تطوره التارخيي و التغريات اليت طرأت عليه و أمهية جانب اخلصائص البصرية و العمرانية يف تكوين صورة 

  . املدينة و شكلها

و    و مسؤولني و هيئات و مديريات هلم العالقة املباشرة مت اجراؤنا للدراسة امليدانية مع  خمتصني  معماريني      

شخصا متمثلة  11يف عينة حبث متكونة من و ميكن حصرهم  ،التهيئة العمرانيةو  غري املباشرة مع جمال التعمري

و            مكاتب دراسات و مسؤولني يف بعض املديريات من سكن و جتهيزات  ذويمهندسني معماريني يف 
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و جمال الدراسة متثل يف مدينة مستغامن بالضبط حي صالمندر نظرا لكوا  ،يئة و مركز الدراسات العمرانية

                        .          تشهد نشاطا يف جمال التعمري و املشاريع املتعلقة بالتوسعات العمرانية احلضرية

اختالالت  فقد توضح لدينا عن مدى وجودو من خالل مجعنا للبيانات و املعلومات و حتليلها و تفسريها     

 و البناء مبجال املتعلقة للقواعد إصداره عند اجلزائري املشرع أن من بالرغمو  حاصلة يف منطية عمران جمال دراستنا

 أن إىل  ،اجلمايل العمراين اجلانب محاية و احلضري العقار شغل لضمان ميكانيزمات و ضوابط هلا وضع ريالتعم

. والتقنية املادية الوسائل على تتوفر وال كفاءا تثبت مل اإلدارية اهليئات ألن القواعد هذه عاليةف عدم أثبت الواقع

فقط من طرف املهندس املعماري و ما نلمسه أيضا أن جل ما خيطط له من مشاريع يف إطار التصميم فهو يقيد 

ليكون بالتايل إمهال واضح لوجود ختصصات أخرى و إشراكها يف عمليات التخطيط احلضري على سبيل علم 

االجتماع احلضري مثال و اليت يكون هلا دور مهم يف عملية التخطيط و القائم على اساس الشمولية، و هذا ما 

ي يتسم خبلوه من التناسق و االنتظام يف تشكيل بيئة حضرية قائمة يظهر جليا يف طبيعة عمران صالمندر و الذ

ونظرا لوجود اختالف بني ما كانت عليه صالمندر سابقا  ،على أسس و معايري تتوافق و طبيعة املنطقة املعروفة به

انه و مع  ومتيزها بقلة العمران ا و هدوئها و الذي كان جيلب الناس إليها من اجل الرتفيه و االستجمام إال

التطور املستمر و التزايد السكاين ادى ا لتكون جمال الستغالل مساحاته من اجل التوسع العمراين و حماولة 

لتتحول بالتايل إىل منطقة مكتظة عمرانيا و حتوي جل , ختفيف االكتظاظ و الضغط عن مدينة مستغامن أي املركز

 هوية مشكلة يف يظهر عمراين خلل ا أنتجة إذ و قد الوظائف احليوية من سكن و جتارة و صناعة و سياح

و حىت من اجلوانب األخرى املتمثلة يف نقص املرافق الضرورية ا من أماكن ترفيه أو   تعمريهامن ناحية   املدينة

مساحات خضراء و منتزهات و أماكن لعب األطفال، بالتايل فوضى عمرانية و اختناق  حضري يشوه مظهر 

  .    خيدم اجلانب اجلمايل البيئي و العمراين ا املدينة و ال
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تنمية الشبكة العمرانية ملرتكز عليها يف تسيري احلواضر و تعد التهيئة العمرانية جانب مهم من اجلوانب االساسية ا     

املرافق الضرورية هلم دينة و توفري احلاجيات للسكان من سكن و املك يصب يف اطار تنظيم و حتسني وجه و كل ذل

و على هذا االساس تبادرت لدينا هذه  ،و يف اطار احملافظة عليهدون التغاضي عن امهال اجلانب البيئي اجلمايل هلا 

ىل إ : من اشكالية اساسية مفادها -حي صالمندر -مدينة مستغانم –التهيئة العمرانية و جمالية المدينة الدراسة 

و                         ة العمرانية يف احلفاظ على الطابع اجلمايل للمدينةأي مدى تساهم مشاريع التهيئ

  :متثلتا يف  أساسيتانلدينا فرضيتان  توضحت شكاليتنا هذهو من ا.  خصوصيتها

تقنيا اذا ما اعتمدت  التهيئة العمرانية الية فعالة تسهر على تنظيم اال احلضري واالعتناء باملظهر املديين .1

 . على اسهامات ختصصات اخرى

 .اىل دمي الصورة اجلمالية للمدينة يؤدي  التوسع العمراين بالشكل احلاصل حاليا .2

هلا جانب مهم فيما خيص ميدان التخطيط و العمران و الذي يعرف نشاطا كبريا يف  أاالدراسة يف  أمهيةتتمثل       

و             و خصوصيته التوفيق بني توفري نتائج مثالية مع مستوى مجالية فضاء املدينةيف  إملامهوقتنا احلايل و مدى 

  . احملافظة على مظهره

فيما خيص املقاربة املنهجية فكان ذلك باعتمادنا على املنهج الكيفي و الذي يقوم على وصفنا للظاهرة حمل      

زيادة على ذلك استعنا باملنهج التارخيي نظرا , النتائج إىلسريها وصوال نات و تفاالدراسة و فهمها و بالتايل حتليل البي

فيما خيص التطور التارخيي العمراين ملدينة مستغامن  أوحل التارخيية سواءا حول مراحل تطور التهيئة العمرانية لتواجد املرا

املقابلة و املالحظة فمن جهة املقابلة كان ذلك خصوصا مع عينة حبثنا يف  أدايتو قمنا باستخدام  - حي صالمندر –

و املخططات و           و احلصول على اخلرائط  اخلاصة بدراستنا األسئلةعن  اإلجابةمن اجل مجع املعلومات و 

  .اشرة يف ميدان الدراسةاليت متكننا من معرفة حقيقة الوضع بطريقة مب أداةنظرا لكوا من جهة املالحظة  أما الصور

املنتهجة  أدوااو  عن ما يتعلق جبانب الدراسة النظرية فقد تركز حول التهيئة العمرانية و املفاهيم املرتبطة ا أما      

على جانب عمران مدينة   و تطبيقها كسياسة حضرية مع التعريج عرب املراحل و تطورها حاليا يف التسيري احلضري

جانب اخلصائص البصرية و العمرانية يف تكوين صورة  أمهيةالتغريات اليت طرأت عليه و و تطوره التارخيي و  مستغامن

  . املدينة و شكلها

و    و مسؤولني و هيئات و مديريات هلم العالقة املباشرة معماريني  خمتصني   مت اجراؤنا للدراسة امليدانية مع     

شخصا متمثلة  11يف عينة حبث متكونة من و ميكن حصرهم  , التهيئة العمرانية و غري املباشرة مع جمال التعمري

و            مكاتب دراسات و مسؤولني يف بعض املديريات من سكن و جتهيزات  ذويمهندسني معماريني يف 
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و جمال الدراسة متثل يف مدينة مستغامن بالضبط حي صالمندر نظرا لكوا  ,يئة و مركز الدراسات العمرانية

                                  .تشهد نشاطا يف جمال التعمري و املشاريع املتعلقة بالتوسعات العمرانية احلضرية

اختالالت  دى وجودفقد توضح لدينا عن مو املعلومات و حتليلها و تفسريها من خالل مجعنا للبيانات  و    

 و البناء مبجال املتعلقة للقواعد إصداره عند اجلزائري املشرع أن من بالرغمو  حاصلة يف منطية عمران جمال دراستنا

 أن إىل  ،اجلمايل العمراين اجلانب محاية و احلضري العقار شغل لضمان ميكانيزمات و ضوابط هلا وضع ريالتعم

 .والتقنية املادية الوسائل على تتوفر وال كفاءا تثبت مل اإلدارية اهليئات ألن القواعد هذه عاليةف عدم أثبت الواقع

أيضا أن جل ما خيطط له من مشاريع يف إطار التصميم فهو يقيد فقط من طرف املهندس املعماري  هما نلمسو 

ليكون بالتايل إمهال واضح لوجود ختصصات أخرى و إشراكها يف عمليات التخطيط احلضري على سبيل علم 

و هذا ما  ،الشمولية اساس على قائماالجتماع احلضري مثال و اليت يكون هلا دور مهم يف عملية التخطيط و ال

يظهر جليا يف طبيعة عمران صالمندر و الذي يتسم خبلوه من التناسق و االنتظام يف تشكيل بيئة حضرية قائمة 

ونظرا لوجود اختالف بني ما كانت عليه صالمندر سابقا ,  على أسس و معايري تتوافق و طبيعة املنطقة املعروفة به

و الذي كان جيلب الناس إليها من اجل الرتفيه و االستجمام إال انه و مع  قلة العمران ا و هدوئهابومتيزها 

التطور املستمر و التزايد السكاين ادى ا لتكون جمال الستغالل مساحاته من اجل التوسع العمراين و حماولة 

نيا و حتوي جل لتتحول بالتايل إىل منطقة مكتظة عمرا ،ختفيف االكتظاظ و الضغط عن مدينة مستغامن أي املركز

 هوية مشكلة يف يظهر عمراين خلل ا أنتجالوظائف احليوية من سكن و جتارة و صناعة و سياحة إذ و قد 

و حىت من اجلوانب األخرى املتمثلة يف نقص املرافق الضرورية ا من أماكن ترفيه أو  تعمريهامن ناحية   املدينة

بالتايل فوضى عمرانية و اختناق  حضري يشوه مظهر ، و أماكن لعب األطفال و منتزهات مساحات خضراء

  .    املدينة و ال خيدم اجلانب اجلمايل البيئي و العمراين ا
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  مـقدمــة ال

إن احلداثة العمرانية و التعمريية اليت تفرضها سنن التطور ال ميكن أن تدفعنا إىل الضياع اجلمايل لنسقط يف متاهات «

جيتاح فضاء مدننا املختلفة و عليه فان حاجة اإلسكان و ضرورة املرافق ال ميكنها االحنراف اإلنساين، الذي بدأ 

بل إن الثقافة العمرانية و قيم التحضر هي اليت تبلور روح املدينة و تصبغ هويتها فضاءا  وحدها بلورة معامل املدينة،

  .1»....وساكنة

 دراسات و اهتمامات يف الصدارة حيتل مشكالت، من ا يرتبط ما و احلايل الوقت يف املدينة موضوعف       

 ملا نظرا للسكان استقطاب نقاط تعترب فهي كبرية، اقتصادية و اجتماعية تغريات عرفت املدن أن حيث ،الباحثني

 كادت حىت تنظيم، أو ختطيط دون  باستمرار يتزايد حنوها النزوح جعل مما املرافق، و اخلدمات يف تطور من حتمله

 . الكربى املدن معظم يف هذا و بسكاا، تضيق املساحات بعض

 هذه مقدمة يف اإلسكان يعترب حيث كبرية، سكاا احتياجات أصبحت و املدينة، مشكالت و عليه فزادت       

 حد على املسؤولني و الدارسني باهتمام حتظى إيكولوجية، و اقتصادية سكانية، مث اجتماعية مشكلة هو االحتياجات

 األخري هذا احلضري، االجتماع علم يف الدارس أن حيث كثرية، إمربيقية أحباث و نظريات لدراسته فظهرت سواء،

 اإلسكان، مسألة على يعرج أن دون احلضري اتمع فهم يستطيع ال العام، االجتماع علم فروع من فرع يعترب الذي

  .العلمية الساحة داخل جليا نفسها تفرض بدأت اليت املشكلة هذه

و املدينة اجلزائرية واليت بدورها تعاين من مشاكل عديدة أمهها جانب السكن و تطويره و يئة احمليط احلضري و       

 ،و خصوصا يف فرتة ما بعد االستقالل األخرية السنوات يف اجلزائر اجتهتالنهوض برتقيته، و على هذا األساس فقد 

ط التخطي سياسة يف النظر فأعيد للبالد، اجلديد التوجيه مع تتماشى اليت ازاتواإلجن التدابري من سلسلة اختاذ إىل

و انتهاج سياسة التهيئة العمرانية يف إطار حماولة االهتمام  املركزي التخطيط أسلوب على والقائمة املنتهجة العمراين
                                                           

1
  )من موقع االنترنت(  2007/فبراير/20قة بمناسبة اليوم الوطني للمدينة المصادف ل ـمقطع من رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفلي  
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مبا يتماشى             و متطلبات و باملدينة بأفضل الطرق احلضرية و حماولة إجياد خمتلف السبل لتحسني  مظهرها 

  .إمكانيات العصر احلايل

فلطاملا عرفت جمتمعات غابرة من  ،احلضاري رب عن موروثه الثقايف التارخيي واملدينة مرآة اتمع إذ أا تع و باعتبار   

يف  ،يف عدد سكاا خالل مدا اليت بقيت قائمة وشاهدة على حضارا رغم ما عرفته هذه املدن من حتضر وتزايد

حني أن املدينة املستغامنية ورغم غىن موروثها املعماري مل تبق حمافظة على صفة مميزة هلا، إال يف مناطق معينة وهي 

  .رنة مع عراقتها و تارخيها القدميضئيلة جدا باملقا

شكل كبري يف تغيري مالمح السياسة االستعمارية اليت اتبعت ج طمس اهلوية الثقافية قد سامهت ب لكن و مع     

وقد أدت هذه األمناط اجلديدة   ،و ذلك بإدخال أمناط عمرانية جديدة على تلك اليت كانت موجودة، املدينة اليوم

كما سامهت اهلجرة   ،إىل التميز بالتصاقها ويف نفس الوقت عدم مراعاا ألصول االحرتام و اخلصوصية بني اجلريان

تعمارية يف الظهور الفجائي لألحياء السكنية داخل املدينة اليت تفتقر للتنظيم و اليت طرحت الريفية خالل املرحلة االس

أما بعد  ،و إجياد املرافق الضرورية لسكان هذه املناطق و فوضى يف العمران إىل غاية اليوم مشكلة يف ختطيط

و هذا ما جعل مدينة ، كل متزايداالستقالل فإن حتسن الظروف املعيشية ساهم بشكل كبري يف منو عدد السكان بش

إال أن هذا النمو السكاين الذي كان ، مستغامن جماال مفتوحا للعمل ولتوفر املؤسسات التعليمية والصحة واخلدماتية

بشكلني مها الزيادة الطبيعية و اهلجرة أدى إىل متركز سكاين شكل ضغطا على اال احلضري من حيث الطلب على 

األمر الذي أدى إىل الضغط على املصاحل  ويف مرحلة تالية إىل منو و توسع عشوائي ،فق العموميةالسكن و خمتلف املرا

احمللية للمدينة وحماولة البحث على احللول من اجل ختفيف الضغط و اللجوء إىل التوسع العمراين ألقرب املناطق 

و عليه تعد صالمندر و بعدما كانت جمرد منطقة ا ميناء للصيد و حيوي عددا قليال من السكان و يقصده  ،إليها

  .ن باحلجم الذي حيقق مطالب السكانالناس للراحة و الرتفيه فقد عني قطاعا  للتعمري و إنتاج السك
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نظرا لكون أن مظهر املدينة و احلفاظ على  و" التهيئة العمرانية و مجالية املدينة"وعليه فقد جاءت هذه الدراسة     

مجاليته قد أصبح اليوم يشكل أهم النقاط املرتكز عليها، و املدمج يف إطار التنمية احلضرية و يئة احمليط العمراين    

  .و تسوية مشاكله

إلعداد مشروع حبثنا قد وضعنا إطارا منهجيا يتضمن حتديد املوضوع و ضبط اشكاليته مع تساؤالت الدراسة و       

اختيارنا للموضوع،األهداف، أمهية الدراسة، حتديد مفاهيم الدراسة و  عرض الدراسات السابقة،  فروضها مث أسباب

   .  و املقاربة املنهجية مث تقنيات املستخدمة للدراسة

  :مث قسمنا حبثنا إىل ثالثة فصول و خامتة عامة و هي كالتايل      

الفصل األول حتت عنوان التهيئة العمرانية بني النظري و الواقع و قد عمدنا يف هذا الفصل إىل حتديد مفهوم       

قاال إىل مراحل تطور التهيئة التهيئة العمرانية و املفاهيم املرتبطة ا، إىل جانب األهداف و األنواع و والوسائل، انت

  .العمرانية باجلزائر و األدوات املعتمدة حاليا يف تسيري املدينة

و جاء الفصل الثاين بعنوان مجالية املدينة يف ظل املتغريات العمرانية، و تضمن يف بادئ األمر مراحل تارخيية       

 ذلك عرب الرتكيز على أهم ما مس طبيعة عمراا، لتطور مدينة مستغامن عرب ما مر عليها من حضارات و التطرق إىل

و آراء بعض الباحثني حول ذلك و بعدها تطرقنا إىل دراسة عن خمتلف العناصر البصرية و اخلصائص اجلمالية لتشكل 

  .العمران باملدينة

مدينة مستغامن  - لية املدينة و أما الفصل الثالث فقد متثل يف دراستنا امليدانية عن واقع املشاريع العمرانية و مجا       

، و أيضا )زماين- بشري - مكاين( و قد تضمن مرحلة أوىل متمثلة يف حتديدنا االت الدراسة من -حي صالمندر - 

عينة الدراسة و اختيارها مث مرحلة ثانية ختص حتليلنا للبيانات على ضوء الفرضيات، و املتحصل عليها من خالل 
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نصل بالتايل إىل املرحلة األخرية املخصصة لعرضنا لالستنتاج العام و ما خلصنا إليه من خالل مقابلتنا مع أفراد عينتنا ل

  .حبثنا امليداين عموما

و تأيت اخلامتة و باعتبارها اجلزء األخري يف أي دراسة كانت لتحوي بالتايل ما توصلنا إليه من مشروع حبثنا بصفة     

  .عامة و خمتصرة

حبثنا لقائمة املراجع و املصادر املعتمدة يف اجناز هذه املذكرة، و املقسمة اىل مراجع باللغة و خصصنا يف اية      

  .العربية و باللغة الفرنسية، رسائل و مذكرات، مؤمترات، جمالت و جرائد رمسية مواقع الكرتونية، مث قائمة املالحق
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  :االشكالية    -

فهي وجود عالقة  ،احلديث عن اتمع بكل مكوناته و خصائصهان احلديث عن املدينة يف حقيقة االمر هو 

          ن ذو أبعاد عمرانية و سوسيولوجيةفاملدينة هي كيا، طبيعة االخر ان كال منهما يعكسبني هذا وذاك حيث 

        و اقتصادية و ثقافية يف حني ان اتمع هو نظام من العالقات االجتماعية يؤثر و يتاثر ذا الكيان الفيزيقي أال 

  .و هو املدينة و هذه األخرية ما هي اال يف النهاية انعكاس للحاجات االجتماعية

لتوسيع اال  وعرفت املدينة اجلزائرية منوا حضريا واسعا بفعل الزيادة الدميغرافية الكثيفة واليت دفعت بشكل كبري        

مشكلة  من تعاين باعتبارها و ،احلضري و هذا ما يعطي للمدينة قيم من الناحية احلضرية و اجلغرافية و الدميغرافية

 للبناء املخصصة التخطيط لألراضي سوء جانب إىل املدن يف املرتفعة السكانية ةالكثاف عن أساسا والناجتة اإلسكان،

 و           املدينة تشوه اليت متخلفة حضرية مناطق ظهور أدى إىل مما منظمة، غري و عشوائية بطريقة الصناعة وانتشار

 و          الصحية و اآلفات االجتماعية و العنف و األضرار مناالالانتشار الظواهر املختلفة من اكتظاظ و  إىل تؤدي

و               و مع املشاكل اليت مست كياا و اطارها احلضري من أزمة سكن واسكان و بطالة و نقص. اإليكولوجية

تردي املرافق و اخلدمات العامة واليت يكون سببها اما من االفراد املتلقني و امهاهلم للمحيط الذي يعيشون فيه و اما 

للمتكفلني بالقيام باملشاريع السكنية و عدم مراعام ملعايري البناء املعمول ا و ال للمواد املعتمد عليها وبالتايل  يكون 

  .ساكن و فوضى التوسع العمراين و مشوهات اال احلضرينتاجها  ظهور عشوائيات امل

كشفت اخلبرية يف التعمري حورية مداحي، عن إنشاء هيئات عمومية خمتصة يف مراقبة و يف هذا السياق فقد         

قق العمران بغرض تعزيز مراقبة العمران والسهر على أن يكون بناء املدن واألرياف مطابقا للمعايري الدولية، وسيتح

  .ذلك من خالل إنشاء وكالة وطنية للعمران ومفتشية عامة مهمتها مراقبة العمران
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ن االختالالت والفوضى احلاصلة يف الشكل احلضري واجلمايل للتعمري يف أ "حورية مداحي"هذا وقد أكدت  

املفتشية العامة للمراقبة ىل انشاء إاجلزائر راجعة بشكل كبري اىل ضعف املراقبة، وقد جلأت الوزارة يف هذا الصدد 

والبناء، واليت تتفرع اىل مفتشيات جهوية على مستوى الوطن تتوىل مهمة تعزيز املراقبة، وحتسيس املواطن بضرورة 

  .املسامهة يف احرتام قواعد التعمري

وهذا  ويرى خرباء آخرون أن الكثري من املدن اجلزائرية تفتقر إىل مسحة مجالية تضفي البهجة على زائرها،  

رافق احلياتية
َ
ويتضح ذلك جليا يف املدن املليونية كاجلزائر العاصمة ووهران  ،بسبب اكتظاظ العمارات ونقص باقي امل

وقسنطينة وعنابة اليت يقطنها ماليني السكان، تقول سامية بن عابس،رئيسة الس العلمي جلامعة منتوري بقسنطينة، 

  وية   ناقًا نامجًا عن االختالالت العمرانية املختلفة، وجيب القيام بعمليةتعيش اخت   عن هذه املدن املزدمحة اا

للمدينة يف أقرب وقت من خالل جتديد عمراا بشكل منسجم مع توفري فضاءات مالئمة للنشاطات احلياتية 

  1.واالقتصادية اليومية

وضع سياسات و أليات فعالة تسهر على  دوارها و وظائفها كاملة و بنجاح البد منأو حىت تؤدي املدينة         

          اذ ، حتقيق الرفاهية الفردية واجلماعية عرب ختطيط حضري حمكم جيمع يئة احمليط واالرتكاز على طابعه اجلمايل

ين نظرا و تعترب التهيئة العمرانية من بني الوسائل والتقنيات اليت اعتمدت عليها اجلزائر يف تنظيم جماهلا احلضري و العمرا

و            حلاجات األفراد للعمران و اليت مل تصبح تقتصر فقط على بناء املساكن بل و يئتها جبميع املرافق 

التجهيزات الضرورية للسكان دون التغاضي عن امهال الطابع البيئي اجلمايل للمدينة ضمن اطار التوفيق بني تطبيق 

و ادوات واضحة و مقننة من جهة و اهتمام باملظهر البصري اجلمايل للتهيئة عمرانية متوازنة بسياسات مهيكلة 

  .للمدينة

                                                           

     1   http://www.elmaouid.com   le 24-02-2015 à 10:45                                                                                           
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ن اجلزائر وعلى العموم أال إليه العلم من تكنولوجيا وتقدم الصناعة يف شىت جماالت احلياة إومع ما توصل         

رقى أىل إيط العمراين الزالت تتخبط يف دائرة النهوض من ازمة املدينة و مشاكل السكن و التعمري و يئة احمل

و يف خضم دراستنا املتناولة ملدينة مستغامن و اليت بصفتها تشهد هذه السنوات االخرية النهوض مبسألة ، املستويات

ىل إالسكن والقضاء على مشوهات املدينة و عشوائياا وحماولة اجياد حلول له و القيام بالتوسعات العمرانية باالضافة 

ختلفة تسعى من خالهلا للقضاء على مشكل االسكان و التعمري و اجياد البيئة احلضرية املناسبة على مشاريع التهيئة امل

غرار ما عانته من وجود فوضى يف العمران و بالتايل تالشي الصورة اجلمالية للمدينة مبعىن الكلمة و قد يكون من 

ما سوء إالطرق احلضرية و نقص االمكانيات و  ما نقص وجود مشاريع تنموية تعىن النهوض باملدينة بافضلإسباا أ

  .التسيري هذه املشاريع على أرض الواقع و اجناحها

و من خالل موضوع دراستنا هذا اختذنا من اجلهات املسؤولة و الوكاالت املعنية بالسكن و التعمري و يئة        

 تتكفل به يف النطاق العمراين احلاصل يف مدينة مستغامنىل جل ما إاحمليط العمراين كعينة دراسة يف حماولة منا للتطرق 

منوذج الدراسة و خصوصا يف هذه الفرتة االخرية و ذلك نظرا ملا تعرضت له من توسعات عمرانية بشكل مستمر يف 

سني ظل القرارات و القوانني الصادرة يف اطار القضاء على العشوائيات و اهلش و النهوض باملدينة مبعايري الئقة و حت

رض الواقع و يف نفس الوقت عدم أفراد و دور هذه املراكز املتكفلة بتطبيق املشاريع على الظروف السكنية لأل

  . التغاضي عن ختريب اجلانب البيئي و املظهر اجلمايل للمدينة و ذلك طبعا يف ظل حتقيق مستوى يئة عمرانية متوازنة

  :يل و الذي مفادهو من هذا املنطلق يطرح االشكال التا         

و  لى أي مدى تساهم مشاريع التهيئة العمرانية في الحفاظ على الطابع الجمالي للمدينةإ �

 ؟ خصوصيتها

  



 االطــــار المنهجـــــــي

 

13 

 

كثر لسؤال االشكالية و املساعدة أح يوعليه فقد تبادرت لدينا جمموعة من التساؤالت واليت من شأا التوض        

  :التساؤالت هي كالتايل  فضل وأبعض الشيء يف صياغة الفرضيات بشكل 

  ما هي اهليئات املتخصصة بالتهيئة العمرانية يف مدينة مستغامن؟  •

 كيف لتصميم التهيئة يف اطار القضاء على مشكل السكن حتقيق بعد مجايل للمدينة ؟ •

 هل خيضع تطبيق التهيئة العمرانية قانونيا لدوام املتابعة و املراقبة من طرف السلطات املعنية ؟ •

 ماهي أسباب و معيقات وجود توافق بني اجياد حميط عمراين أفضل مع مراعاة الطابع اجلمايل للمدينة ؟  •

  

  :الفرضيات  -

و بناءا على ما طرح عن موضوع الدراسة فقد وضعنا الفروض التالية كاجابة احتمالية لألسئلة املطروحة عن   

  :االشكالية 

تقنيا اذا ما اعتمدت  نظيم اال احلضري واالعتناء باملظهر املديينلية فعالة تسهر على تآالتهيئة العمرانية  �

 .على اسهامات التخصصات االخرى من علم اجتماع حضري مثال

 . ىل دمي الصورة اجلمالية للمدينةإ يؤدي  التوسع العمراين بالشكل احلاصل حاليا �
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  :     سباب الدراسةأ -

 .سياق التخصص مدن و تنمية ن موضوع التهيئة العمرانية ضمننظرا أل �

 جهد بذل يستدعي كما قسم علم االجتماع وباحثي طلبةلل كادمييةاأل دراساتال لقلة الفضول يثري املوضوع �

 .إلجنازه إضايف

 .و حماولة منا اثراء هذه الدراسة مبكتبة كليتنا نقص الدراسات السوسيولوجية يف هذا املوضوع �

 .اليوم ضمن اطار عدم احرتام معايري تطبيق خمتلف السياسات ااملشاكل اليت تعاين منها املدينة  �

 .زيادة عن امهال لطابع مجايل للمدينة اليت اقطن احمليط تهيئةل اهتمام واضحمن مالحظايت عن  �
فهم و تفسري التغريات اليت مرت ا املدينة اجلزائرية و مازالت تعرفها يف اطار انتهاجها سياسة يئة عمرانية  �

  .ثار املرتتبة عنهاو اال

 لنا أن منطلق من الداء، مكمن على اليد ووضع الوضعية تلك أسباب عن نكشف ّعلنا املوضوع يف البحث �

 .احلديثة املدن ومبواصفات متطورة، منظمة، نظيفة، مدينة إىل التطلع يف احلق

 

  :هداف الدراسةأ -
مراحل تواجدها و تطبيقها و عالقتها املباشرة مع اال حماولة التعريف بفعالية التهيئة العمرانية يف اجلزائر عرب  •

 .املديين

 .يف التوفيق بني توفري نتائج مثالية مع مستوى مجالية فضاء املدينة التهيئة العمرانية حماولة تبيان دور •

ر ايضاح جانب السياسات الكربى اليت ارتبطت ا التهيئة العمرانية يف ظل معاجلة ظاهرة التعمري و التحض •

 .عشوائيات التوسع العمراين ،بناءات فوضوية ،يف مقابل املشاكل احلضرية املختلفة من ازمة سكن
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ن مع ما جسد هلا من قوانني سباب الدافعة لعدم تطبيق سياسة يئة ناجحة حلد اآلحماولة معرفة عوامل و األ •

 .ضابطة

 .رض الواقعأسلطات املكلفة بتطبيقها على و الأدارة دوات التهيئة و اإلأالعالقة بني ما نصت عليه  تبيان •

 فرتة قبل أي تارخيها، عرب اجلزائر يف العمرانية السياسة تشكل اليت القطاعية السياسات خمتلف على التعرف •

 .هذا يومنا إىل االستقالل

 

  :همية الدراسةأ -

ن ميدان التخطيط و العمران و السياسات ألقد وقع اختيارنا على هذا املوضوع بالذات العتقادنا الكبري ب       

             احلضرية من يئة قد اصبحت اليوم حمط اهتمام ال نظري له ليس فقط بالنسبة للساسة و الفاعلني االقتصاديني 

نه إ ،كادميية و البحوث املختلفة اليت تعىن باملدينة و احلياة احلضريةنه جمال حيوي للدراسات األأو االجتماعيني بل 

                 يضا جمال يتقاطع فيه علم االجتماع احلضري مع عدة اختصاصات علمية كاجلغرافيا و التهيئة العمرانية أ

ن تقدم مقاربات كل حسب منظوره يف سبيل التقصي احلقائق أو االقتصاد و اهلندسة املعمارية و غريها و اليت حتاول 

تمع احلضري و املشاكل احلضرية و السياسات املختلفة املتمثلة يف التخطيط و املرتبطة بااليكولوجيا البشرية و ا

  1989 منذ العمرانية لسياستها الدولة تغيري يف املوضوع أمهية و تتمثل أيضا  .التحضر وعالقته باملظهر املديين

 غري البناء السكن،(النواحي  مجيع من العمران تطور تعرقل اليت املشاكل حل قصد اإلصالحات من والقيام جبملة

  ).  إخل...اخلدمات الشرعي،
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  : المقاربة المنهجية -

ن استخدام و اختيار املنهج خيتلف باختالف طبيعة املواضيع اليت تناوهلا العلوم االجتماعية حبيث يقصد به إ       

و انطالقا من موضوع  ،1اكتساب املعرفةساليب اليت تستعني ا العلوم املختلفة يف مجع البيانات و تلك الطرق و األ

و الذي مييز طريقة من طرق كيفي قائم على الوصف و التحليل  للظاهرة الدراسة فان املنهج املستخدم هو منهج  

  2.غراض حمددة لوضعية اجتماعيةأىل إجل الوصول أمنظم من  ،التفسري بشكل علمي

ا للظاهرة حمل الدراسة و تشخيصها و تسليط الضوء على فكان اهلدف من استخدامنا هلذا املنهج هو وصفن     

ىل إباالضافة  .ىل استنتاجات عامةإخمتلف جوانبها و ذلك من خالل مجع البيانات و حتليلها و بالتايل الوصول 

استخدامنا املنهج التارخيي نظرا ملا تضمنته عناصر دراستنا على احداث تارخيية سابقة سواءا فيما خيص التهيئة 

و املراحل اليت مرت عليها و   - حي صالمندر - مدينة مستغامنتارخيية منوذج الدراسة اال و هي و أالعمرانية و تطورها 

تطور الىل دراسة شاملة عن إو طبعا بشكل وجيز للوصول بالتايل  كان ذلك بسرد خمتلف احلضارات اليت مرت عليها

  .العمراين ا و ما تشهده اليوم من تغريات يف منطية البناء و العمران

  :مفاهيم الدراسة -

  :التهيئة  �

 3.و االقليميأهو تغري يف السلم الكمي و الكيفي يف استهالك و استعمال اال احلضري 

 .»تغري يف السلوك االديولوجي و الثقايف مقارنة مبفهوم املدينة الذي تعدى مفهوم االقليم املعمر «يضا هوأ -

                                                           

  .182ص، 1982، نهضة الشرقمكتبة  .معجم علم االجتماع .الجوهري ،عبد الهادي  1
  .195ص،1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. مناهج البحث العلمي و طرق اعداد البحوث.الذيبات ،محمد و عمار ،محمد  2

3 Alberto, Zuchelli. Introduction à l’urbanisme opérationnel et la composition urbaine. 
Alger ,OPU, 1983, v1,  p12. 
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تغري يف دور الدولة و اهليئات العمومية و بالتايل تغري يف سلوك االخرين يف تشكيل و تنمية « ىلإيضا أو تشري  -

 .»االطار املبىن و اال احلضري

           جتماعية و بالتايل يف التصور و حماولة تكيف اهليئات االجتماعية القوى اإلالتغري يف عالقات « ضاأييعين  -

 .»وضاع اجلديدةو االقتصادية و الثقافية مع األ

عمال تتمثل يف تنظيم و ترتيب اال أعبارة عن جمموعة اجراءات و «خر للتهيئة و هي آو هناك مفهوم  -

تصال على مساحة و التجهيزات و وسائل اإل اطات و السكناتاحلضري وفق متطلبات السكان من حيث النش

 .»االقليم

التهيئة هو تنظيم خاص تسرتشد به  « :و حسب ما جاء يف معجم املصطلحات اجلغرافية للدكتور يوسف التوين -

الدولة يف تنظيم العالقة بني اقاليمها املتباينة لتحقيق تكافئ الفرص لكل اقليم و ابراز مواهبه و امكانياته اجلغرافية 

 1.»الكامنة و دعم شخصيته احمللية او اعادة التوازن بني االقاليم املختلفة داخل الدولة

 :العمران �

مع كثرة  ،و التجارة ما يعمر به البلد و حيسن حاله بواسطة الفالحة و الصناعة ،البنيان يف اللغة العربية هو -

كم من أهو انش «و يف التنزيل العزيز .2»ي جعله يعمرأاستعمره  يف مكان « عمال و يقالح األا هايل و جناأل

 .3»رض و استعمركم فيهااأل

 Ildefonsاإلسباين املهندس ويعد املدينة تعين واليت) urbs(التينية  كلمة من مشتق اللغوية الناحية من العمران -

cerda"  " كلمة  استعمل من أول(Urbanisation) ايل للتنظيم كعلم يتصوره ملا  كان1 للمدن ا. 

                                                           

1
 Alberto, Zuchelli. Op. cit.  p12. 

  2 محمد، خميس الزوكة. في جغرافيا العمران. االزارطية، دار المعرفة الجامعية، 2006، ص89.
  .61 يةاآل. سورة هود 3
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 السكن خاصة و السكن بتكييف تسمح اليت الطرائق دراسة هو العمران  le Robert ""حسب منجد  -

  .الطرائق هذه تطبق اليت املختلفة التقنيات جمموعة أيضا وهو اإلنسان متطلبات مع .احلضري

 عن تعرب األخرية هذه لكون للمدينة معني نظام إعطاء إىل يهدف الذي اايل التنظيم ذلك« بأنه  ويعرف -

 2.»االية الوظيفي الناحية من والالتوازن الالتنظيم،

و يف أالعمران الريفي  وضاع السكان سواء يف مراكزأو أحوال أ " habitat" و يف اللغة الفرنسية تعين كلمة -

 habité ."3"و معمورأمراكز العمران احلضري و الصفة منها ماهول 

 .و هو علم تنظيم الفضاء يشمل جانبني نظري و تطبيقي فهو فن يئة و تنظيم التجمعات احلضرية -

شبكات نقل  ،ماكن ترفيهأ، ماكن عملأ ،ةبناءات سكني(  و الريفيأدق هو فن ترتيب الفضاء احلضري أو مبعىن  -

 ...).و حركة مرور

 1910ابتكارا حديثا فقد ظهر يف اللغة الفرنسية خالل سنة  " urbanisme" يأو يعترب مصطلح العمران  -

ليدل على حقل علمي جديد و متعدد ااالت ناتج عن املقتضيات اخلاصة باتمع الصناعي كونه يطور فكرة 

  4.املدينة و منهجية تطور

نه علم قائم بذاته موضوعه العمران و أو كما تناول املفكر العريب ابن خلدون مصطلح العمران يف مقدمته على  -

ن خالصة الظواهر إ « :كما حتدث يف مقدمته  ،مورالتمدن و هو وحدة طبيعية ذات ارتباطات مع باقي األ

نساين يف اتمع ن العمران خالصة النتاج اإلأقتصادية و السياسية و البيئية تفسر بالعمران و جتماعية و اإلاإل

                                                                                                                                                                                           

          تخصص سياسات عامة (رسالة ماجيسيتر في العلوم السياسية .)باتنة نموذجا(تسيير السياسة العمرانية في الجزائر .عقاقبة ،عبد العزيز 1

  : موقعال ،2ص .2010-2009، باتنة، كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة الحاج لخضر. )و حكومات مقارنة

www.pdffactory.com  
  .11- 9ص ، 2005، التوزيع و والنشر للطباعة الهدى دار ،مليلة عين. والمدينة العمران .بوجمعة ،اهللا خلف 2
  .91ص .مرجع سابق .خميس الزوكة ،محمد 3
كلية الحقوق بن يوسف بن ،فرع االدارة و المالية ،مذكرة ماجيستير في الحقوق  .دور البلدية في ميدان التهيئة و التعمير. زهرة، ابرباش 4

  http://www.apn.gov.dz  :الموقع     .11ص، 2011-2010 ، الجزائر. خدة
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من خالل ما يتميز به من خصائص حضرية و من توافر خمتلف املوارد الفردية و القومية و مدى تطور العلوم عرب 

وائل من أكما ان ابن خلدون من   و). ثقافية، اقتصادية، بيئية، سياسية، اجتماعية، جغرافية( ستة مؤثرات 

و أحيانا بعلم التمدن أحيان بعلم الثقافة و احلضارة و حتدث عن علم العمران و متت ترمجته يف بعض األ

 1.»و التنظيم االجتماعي و ميكن تسميته علم التخطيط و التنميةأاالجتماع 

 :التهيئة العمرانية �

ظهر مفهوم التهيئة العمرانية مع بداية الثالثينات يف االحتاد السوفيايت مث تطور بعد ذلك يف الدول الرأمسالية      

مثل بريطانيا و فرنسا و باقي دول غرب أوروبا أين استعمل كوسيلة يف جمال تنظيم أوساطها الطبيعية العمرانية و 

جتماعية اليت دعت إىل تبين هذه الدول للتهيئة العمرانية و تطبيقها يف إلالريفية و األهداف السياسية واالقتصادية و ا

  :وبصفة خاصة فهي. إعادة بناء أوساطها بعد احلرب العاملية الثانية

 .خلق مساحات اقتصادية و شبه اقتصادية متناسقة •

 .مكانجتماعي و هذا بقدر اإلختطيط التقدم االقتصادي و اإل •

 .زمتهاأت من خراج املساحاإتنظيم عملية  •

 .خطاء املخططاتأخطاء االقتصادية و تصحيح األ •

 

 )الجمال:(الجمالية �

                                                           

دراسة تحليلية مقارنة لالتجاهات النظرية المفسرة لعملية (الفكر التنموي في مقدمة ابن خلدون  .محمد، ياسر عابدين و عماد، المصري 1

  .7- 6ص، 2009، 1ع،25مجلد، ديمشق للعلوم الهندسية مجلة جامعة. )التنمية الحضرية و لدراسة مؤشر التنمية عبر الزمن
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لذا فان تلبية االنتباه شيء . ثانوي من االستجابات املنظورة أوساسي أاستجابة انتقائية تشتق من عدد «    

  1.»ن اخلربة اجلمالية هي ظاهرة ديناميكية و ليست ساكنةأكما  ساسي أ

  :المظهر الجمالي �
 .اخلارجية باملساحات املتعلقة تلك فيها مبا البناية واجهات ونوعية األشكال انسجام

  

 :المدينة �

 :حسب ابن خلدون �

نس بالعشري و اقتصاد احلاجات و حلة اإلأالتساكن و التنازل يف مصر  « :ففي مقدمته يتحدث عن املدينة بقوله

من هذا العمران ما يكون بدويا و هو الذي يكون يف الضواحي ".... و ،...."هلا يف طباعهم من التعاون على املعاش

مصار و القرى و طراف الرمال و منه ما يكون حضريا و هو الذي باألأو يف اجلبال و يف احللل املنتجعة يف القفار و 

حد أتشكل عنده  و جنده هنا يصطلح املدينة بالعمران حبيث. 2» املدن و املدر لالعتصام ا و التحصن جبدراا

جتماع البشري و و اإل  ه يعرب عن احلضارةأناملفهوم يف  ساسية يف فكره و على الرغم من وضوح تعبري هذاالثوابت األ

نساين يف اتمع من خالل ما يتميز به من خصائص حضرية خالصة النتاج اإل « نهأىل العمران بإشار ابن خلدون أ

  .3»و القومية و مدى تطور العلوم و من توافر خمتلف املوارد الفردية

  

 : حسب ماكس فيرب �

                                                           

مجلة دورية عن مخبر (  مجلة العمران و التقنيات الحضريةاهمية الخصائص والعناصر البصرية والجمالية للمدينة، . ةبوجمع ، خلف اهللا 1

          .10ص ،4ع ،2008سبمبر ، الجزائر، )والعمران البيئة
  .18ص .المرجع السابق. المصريعماد و  ياسر عابدين ،محمد 2
  .07ص .نفس المرجع السابق 3
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جتماعي و تطور القدرات الفردية و منه فان جتماعية اليت تسمح بالتجديد اإلإلشكال افقد عرفها يف ضوء األ  

  1.ساسيا يف وجود اتمع احلضريأجتماعية بني سكان املدينة يعترب شرطا تطور الروابط و الصالت اإل

 :  حسب روبرت بارك �

اط ثقافة خاصة ا حبيث تشكل بناءا متكامال خيضع لقوانني أمنفهي منطقة طبيعية القامة االنسان املتحضر هلا 

  2.جتماعية على درجة عالية من التنظيم ال ميكن جتنبهاإطبيعية و 

 : حسب لويس ويرث �

رض و منها صى جهات من األأقىل إثريات احلياة احلضرية أاملركز الذي تنتشر فيه ت" :اأخر بفعرفها هو اآل 

  .ضا يتحدد القانون الذي يطبق على مجيع الناسأي

، املدينة عبارة عن موقع دائم لالقامة يتميز بكرب احلجم و ارتفاع الكثافة السكانية « :خر له آو بتعريف  

 3»فراد غري متجانسني اجتماعياأيسكنه 

فقد اتفقت اهليئات الدولية هي  ،راء و اختالفها بني املفكريناملدينة معقدا نتيجة تعدد اآلو عليه و باعتبار موضوع 

كثر يعترب مدينة حيث يتبني تزايد نسبة سكان املدن يف العامل أنسمة ف 20000ي مكان يعيش فيه أن أبدورها على 

  4.زيادة كبرية

  

                                                           

 ، 1ط،  1998، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية .دراسة في علم االجتماع الحضري :المدينة.رشوان ،حسين عبد الحميد  1

  .58ص
  . 313ص ، 1ج ،2003، الجامعيةدار المعرفة ، االسكندرية. مدخل نظري-علم االجتماع الحضري .سيدالعبد العاطي  ،السيد  2
  .129 ص، 1995، دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية. مدخل نظري- علم االحتماع الحضري. غيث ،محمد عاطف   3
 ، 2002، المكتب العربي الحديث، االسكندرية.دراسة في علم االجتماع الحضري-مشكالت المدينة.احمد رشوان ،حسين عبد الحميد 4

  .50ص



 االطــــار المنهجـــــــي

 

22 

  :الدراسات السابقة  -

كان البد التطرق لبعض الدراسات السابقة و اليت تساعدنا يف تدعيم االطار جل معاجلة موضوع دراستنا  أمن       

النظري للموضوع و التوضيح بعض الشيء و عليه فقد اعتمدنا على عدد من الدراسات اليت هلا ارتباط بالتهيئة 

و     القانون جتماع كخرى غري علم اإلأحيان على ختصصات حيث اقتصرت يف بعض األ ،العمرانية و مجالية املدينة

معمارية و بالتايل فقد سلطنا الضوء على  ،ن معضمها عاجلت املوضوع من ناحية قانونيةأاهلندسة املعمارية غري 

  .جانب من الظاهرة املدروسة يف حني قلة الدراسات اجلارية يف جمال التخصص

  1:ولىالدراسة األ �

 ،)2011- 2010" (يف ميدان التهيئة و التعمريدور البلدية "هي رسالة ماجيستري يف احلقوق حتت عنوان     

و      ساس الكشف عن دور البلدية تشريعيا يف معاجلة قضايا التعمري؟ أفكان سؤال االشكالية على . جامعة اجلزائر

ىل توضيح الدور الذي تلعبه البلدية و اجلماعات احمللية يف اطار يئة احمليط و النهوض به جتسيدا إهدفت الدراسة 

عضوي بني السياسة العقارية  ،نه هناك ارتباط وثيقأىل إو عليه فقد توصلت النتائج . للقوانني و التشريعات املنوطة به

هداف يف اال العقاري لدية على حتقيق جمموعة من األو سياسة التعمري حبيث تعمل السلطات العمومية و منها الب

راضي دف االستجابة ملتطلبات التوسع العمراين و بالتايل يكون هناك ارتباط وثيق مع ساسا غلى توفري األأتتلخص 

  .ساسيةتنظيم اال و اجناز املرافق و التجهيزات األ

  

  
                                                           

     اإلدارةفرع  ، مذكرة ماجيستري يف احلقوق .دور البلدية في ميدان التهيئة و التعمير .زهرة، ابرباش 1

   PDFhttp://www.apn.gov.dz.موقع.    2011- 2010، كلية احلقوق بن يوسف بن خدة: اجلزائر،واملالية

. 
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 1:الدراسة الثانية �

دراسة حتليلية  "مهية العناصر و اخلصائص البصرية و اجلمالية يف املدينةأ " ماجيستري هندسة معمارية بعنوان

لوسط مدينة نابلس حيث عاجل فيها الباحث جمموعة اخلصائص و العناصر البصرية و اجلمالية يف وسط مدينة 

نابلس و ركز يف هذه الدراسة على جانب املعوقات و الصعوبات املؤثرة بشكل سليب على املظهر اجلمايل لوسط 

سس و معايري علمية ألول و مقرتحات دف لتطويرها وفق املدينة و حتليلها من خمتلف اجلوانب و من مث وضع ح

طراز معماري و غريها و ذلك من  ،اثاث شوارع ،تتضمن مجيع املؤثرات البصرية لوسط املدينة من فراغات حضرية

  .خالل حبث العالقة بني هذه العناصر و تكوين صورة واضحة و مميزة للمدينة

   2:  الثالثةالدراسة  �

حالة مدينة  "املدن  عوائق لتشكيل أم آليات والتعمري، التهيئة أدوات "  :عنوان حتت ماجستري وهي رسالة       

 كمجال قسنطينة مبدينة األدوات هذه طبيعة حول التساؤل من الباحث وينطلق، )2013- 2012( قسنطينة

إىل  ذهبت األدوات هذه أن إىل الباحث توصل معماري، نظر وجهة من األدوات هلذه معمق وبعد تشخيص للبحث

 باملدينة شيء أساسي مالحظة إىل وتوصل الكيفي، اجلانب حساب على واخلدمات السكن جمال يف كمية حلول

 إنتاج يف بالسطحية ظهور أفكار تتصف إىل إضافة ومضمونا، شكال املبين اإلطار على طرأ الذي التهميش وهي

  .األكرب السكن االهتمام شكل ذلك مقابل يف ،املعماري اجلانب من خاصة املدينة

 نظام الواقع يف األخري هي هذه أن اعتبار على املدينة، إىل الضيقة النظرة التعمري أدوات على تعيب الدراسة هذه

 فكرة على بأخر أو بشكل اجلوانب يؤثر هذه وإمهال واقتصادية وثقافية جتماعيةاو  إيكولوجية جوانب فيه تتقاطع

                                                           

، 2008الجزائر، سبتمبر، .  مجلة العمران و التقنيات الحضرية. العناصر البصرية و الجمالية للمدينةاهمية الخصائص و . خلف اهللا، بوجمعة  1

             omran.net:  الموقع   2ص . 4ع
2
  Biblio.univ.Alger.dz  PDF   le 15-02-2015 à 12 : 35 
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 تعيب أن حتاول كما الكيفية، اجلوانب الكمية وإمهال النظرة إىل موجها االهتمام كان إذا خاصة املدينة، تشكيل

  .املدينة مشروع واإلعداد وإمهال التصميم يف نقصا التعمري، أدوات على أيضا

  

  :تقنيات البحث -

 :المالحظة �

داة اليت متكننا من معرفة حقيقة الوضع بطريقة أيف حبثنا هذا نظرا لكوا  املباشرة اعتمدنا على املالحظة     

ىل كل التفاصيل املتعلقة ببحثنا املوسوم إمباشرة يف ميدان الدراسة و ذلك على الصعيد العمراين من خالل االنتباه 

مثال ما يطبق من مشاريع سكنية و كيفية استغالل احمليط و الفضاءات اخلاصة بالبناء من جهة استهالك املساحات 

    .ماكن الرتفيه و املساحات اخلضراءارغة و التوسع املفرط للسكنات و اختفاء شبه كلي ألالف

 المقابلة �

داة املقابلة دف احلصول على معلومات شاملة و دقيقة و كيفية و ذلك أمت اعتمادنا يف هذه الدراسة على      

 املعلومات من معينة أنواع املبحوث الستثارة مع الباحث ا يقوم معني، هدف حنو املوجهة اجلادة احملادثة تلك

 1 . منها واالستفادة الستغالهلا

             التقارير من العديد على احلصول من الباحث متكن وسيلة فهي العلمي، البحث يف بالغة أمهية للمقابلة     

        يف اال املختصني من العديد قابلةمل يف حبثنا هذا ناعمد حيث .التقنية و اإلدارية املصاحل خمتلف من الدراسات و

املشاريع            حول املتوفرة ملعطياتاملعلومات وا مجع مت أين ،و قصدنا املديريات و املراكز املعنية مبوضوع دراستنا

 يف الدراسات مبكاتب اخلاصة الدراسات والصور وبعض اخلرائط ببعض التزويد إىل إضافة ،و االجنازات املطبقة

  .و العمرانية املعمارية اهلندسة

                                                           

  .324ص،  1979، بة ھو مكتبة، رة ھالقا .االجتماعي البحث أصول .الباسط عبد، حسن محمد 1
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  :االشكالية         

فهي وجود عالقة  ،و خصائصه ان احلديث عن املدينة يف حقيقة االمر هو احلديث عن اتمع بكل مكوناته

          ن ذو أبعاد عمرانية و سوسيولوجيةفاملدينة هي كيا، طبيعة االخر ان كال منهما يعكسذاك حيث بني هذا و 

        و اقتصادية و ثقافية يف حني ان اتمع هو نظام من العالقات االجتماعية يؤثر و يتاثر ذا الكيان الفيزيقي أال 

  .االجتماعيةلحاجات لو هو املدينة و هذه األخرية ما هي اال يف النهاية انعكاس 

لتوسيع اال  دفعت بشكل كبري واليت منوا حضريا واسعا بفعل الزيادة الدميغرافية الكثيفةعرفت املدينة اجلزائرية و         

مشكلة  من تعاين باعتبارها و ،احلضري و هذا ما يعطي للمدينة قيم من الناحية احلضرية و اجلغرافية و الدميغرافية

 للبناء املخصصة التخطيط لألراضي سوء جانب إىل املدن يف املرتفعة السكانية الكثافة عن أساسا والناجتة اإلسكان،

 و           املدينة تشوه اليت متخلفة حضرية مناطق ظهور أدى إىل مما منظمة، غري و عشوائية بطريقة الصناعة وانتشار

 و          الصحية اآلفاتو  االجتماعية األضرارو العنف و  مناالالاملختلفة من اكتظاظ و  انتشار الظواهر إىل تؤدي

و               اسكان و بطالة و نقصو مست كياا و اطارها احلضري من أزمة سكن  اليت شاكلامل و مع. اإليكولوجية

اما  ويكون سببها اما من االفراد املتلقني و امهاهلم للمحيط الذي يعيشون فيه اليت و  تردي املرافق و اخلدمات العامة

للمتكفلني بالقيام باملشاريع السكنية و عدم مراعام ملعايري البناء املعمول ا و ال للمواد املعتمد عليها وبالتايل  يكون 

  .ال احلضريالعمراين و مشوهات اظهور عشوائيات املساكن و فوضى التوسع  نتاجها 

كشفت اخلبرية يف التعمري حورية مداحي، عن إنشاء هيئات عمومية خمتصة يف مراقبة و يف هذا السياق فقد         

العمران بغرض تعزيز مراقبة العمران والسهر على أن يكون بناء املدن واألرياف مطابقا للمعايري الدولية، وسيتحقق 

  .ن ومفتشية عامة مهمتها مراقبة العمرانذلك من خالل إنشاء وكالة وطنية للعمرا
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هذا وقد أكدت حورية مداحي ان االختالالت والفوضى احلاصلة يف الشكل احلضري واجلمايل للتعمري يف  

اجلزائر راجعة بشكل كبري اىل ضعف املراقبة، وقد جلأت الوزارة يف هذا الصدد اىل انشاء املفتشية العامة للمراقبة 

تتفرع اىل مفتشيات جهوية على مستوى الوطن تتوىل مهمة تعزيز املراقبة، وحتسيس املواطن بضرورة والبناء، واليت 

  .املسامهة يف احرتام قواعد التعمري

ويرى خرباء آخرون أن الكثري من املدن اجلزائرية تفتقر إىل مسحة مجالية تضفي البهجة على زائرها، وهذا   

 
َ
ويتضح ذلك جليا يف املدن املليونية كاجلزائر العاصمة ووهران  ،رافق احلياتيةبسبب اكتظاظ العمارات ونقص باقي امل

رئيسة الس العلمي جلامعة منتوري بقسنطينة، يني السكان، تقول سامية بن عابس،وقسنطينة وعنابة اليت يقطنها مال

  وية   ختلفة، وجيب القيام بعمليةتعيش اختناقًا نامجًا عن االختالالت العمرانية امل   عن هذه املدن املزدمحة اا

للمدينة يف أقرب وقت من خالل جتديد عمراا بشكل منسجم مع توفري فضاءات مالئمة للنشاطات احلياتية 

  1.واالقتصادية اليومية

هر على تسكاملة و بنجاح البد من وضع سياسات و أليات فعالة ها  و وظائف هادوار ااملدينة  و حىت تؤدي        

          اذ ، االرتكاز على طابعه اجلمايلط حضري حمكم جيمع يئة احمليط و اجلماعية عرب ختطيالرفاهية الفردية و  حتقيق

التقنيات اليت اعتمدت عليها اجلزائر يف تنظيم جماهلا احلضري و العمراين نظرا و  الوسائل و تعترب التهيئة العمرانية من بني

و            حلاجات األفراد للعمران و اليت مل تصبح تقتصر فقط على بناء املساكن بل و يئتها جبميع املرافق 

ضمن اطار التوفيق بني تطبيق التجهيزات الضرورية للسكان دون التغاضي عن امهال الطابع البيئي اجلمايل للمدينة 

للتهيئة عمرانية متوازنة بسياسات مهيكلة و ادوات واضحة و مقننة من جهة و اهتمام باملظهر البصري اجلمايل 

  .للمدينة

                                                           

     1   http://www.elmaouid.com   le 24-02-2015 à 10:45                                                                                                  
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على العموم و  ة اال ان اجلزائرومع ما توصل اليه العلم من تكنولوجيا وتقدم الصناعة يف شىت جماالت احليا        

 دائرة النهوض من ازمة املدينة و مشاكل السكن و التعمري و يئة احمليط العمراين اىل ارقى الزالت تتخبط يف

ت االخرية النهوض مبسألة و يف خضم دراستنا املتناولة ملدينة مستغامن و اليت بصفتها تشهد هذه السنوا، املستويات

ول له و القيام بالتوسعات العمرانية باالضافة اىل حماولة اجياد حلو  على مشوهات املدينة و عشوائيااالقضاء السكن و 

تسعى من خالهلا للقضاء على مشكل االسكان و التعمري و اجياد البيئة احلضرية املناسبة على  لفةتمشاريع التهيئة املخ

ن من غرار ما عانته من وجود فوضى يف العمران و بالتايل تالشي الصورة اجلمالية للمدينة مبعىن الكلمة و قد يكو 

اسباا اما نقص وجود مشاريع تنموية تعىن النهوض باملدينة بافضل الطرق احلضرية و نقص االمكانيات و اما سوء 

  .شاريع على أرض الواقع و اجناحهاالتسيري هذه امل

يئة و من خالل موضوع دراستنا هذا اختذنا من اجلهات املسؤولة و الوكاالت املعنية بالسكن و التعمري و        

 احمليط العمراين كعينة دراسة يف حماولة منا للتطرق اىل جل ما تتكفل به يف النطاق العمراين احلاصل يف مدينة مستغامن

منوذج الدراسة و خصوصا يف هذه الفرتة االخرية و ذلك نظرا ملا تعرضت له من توسعات عمرانية بشكل مستمر يف 

و حتسني مبعايري الئقة القضاء على العشوائيات و اهلش و النهوض باملدينة ظل القرارات و القوانني الصادرة يف اطار 

و دور هذه املراكز املتكفلة بتطبيق املشاريع على ارض الواقع و يف نفس الوقت عدم  لالفراد السكنيةالظروف 

 يئة عمرانية متوازنةالتغاضي عن ختريب اجلانب البيئي و املظهر اجلمايل للمدينة و ذلك طبعا يف ظل حتقيق مستوى.   

  :فادهو الذي م تايلق يطرح االشكال اللو من هذا املنط         

 ؟ و خصوصيتها التهيئة العمرانية يف احلفاظ على الطابع اجلمايل للمدينة مشاريعساهم تي مدى أىل إ �
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لسؤال االشكالية و املساعدة ح اكثر يعليه فقد تبادرت لدينا جمموعة من التساؤالت واليت من شأا التوضو         

  :بعض الشيء يف صياغة الفرضيات بشكل افضل و التساؤالت هي كالتايل 

  ما هي اهليئات املتخصصة بالتهيئة العمرانية يف مدينة مستغامن؟  •

 ؟كيف لتصميم التهيئة يف اطار القضاء على مشكل السكن حتقيق بعد مجايل للمدينة  •

 ؟هل خيضع تطبيق التهيئة العمرانية قانونيا لدوام املتابعة و املراقبة من طرف السلطات املعنية  •

 ؟ماهي أسباب و معيقات وجود توافق بني اجياد حميط عمراين أفضل مع مراعاة الطابع اجلمايل للمدينة   •

  

  :الفرضيات      

التالية كاجابة احتمالية لألسئلة املطروحة عن  و بناءا على ما طرح عن موضوع الدراسة فقد وضعنا الفروض  

  :االشكالية 

تقنيا اذا ما اعتمدت  االعتناء باملظهر املديينتسهر على تنظيم اال احلضري و  لية فعالةاالتهيئة العمرانية  �

 .على اسهامات التخصصات االخرى من علم اجتماع حضري مثال

   .دمي الصورة اجلمالية للمدينة اىل يؤدي  التوسع العمراين بالشكل احلاصل حاليا �

  :     سباب الدراسةأ .1

 .نظرا الن موضوع التهيئة العمرانية ضمن سياق التخصص مدن و تنمية �

 بذل يستدعي كما قسم علم االجتماع وباحثي لطلبة أكادميية دراسات وجود لعدم الفضول يثري املوضوع �

 .إلجنازه إضايف جهد

 .و حماولة منا اثراء هذه الدراسة مبكتبة كليتنا هذا املوضوع نقص الدراسات السوسيولوجية يف �
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 .املشاكل اليت تعاين منها املدينة اليوم ضمن اطار عدم احرتام معايري تطبيق خمتلف السياسات ا �

 .زيادة عن امهال لطابع مجايل للمدينة اليت اقطن احمليط تهيئةل اهتمام واضحمن مالحظايت عن  �

التغريات اليت مرت ا املدينة اجلزائرية و مازالت تعرفها يف اطار انتهاجها سياسة يئة عمرانية فهم و تفسري  �

  .و االثار املرتتبة عنها

 لنا أن منطلق من الداء، مكمن على اليد ووضع الوضعية تلك أسباب عن نكشف ّعلنا املوضوع يف البحث �

 .احلديثة املدن ومبواصفات متطورة، منظمة، نظيفة، مدينة إىل التطلع يف احلق

  

  :هداف الدراسةأ  .2

حماولة التعريف بفعالية التهيئة العمرانية يف اجلزائر عرب مراحل تواجدها و تطبيقها و عالقتها املباشرة مع اال  •

 .املديين

 .يف التوفيق بني توفري نتائج مثالية مع مستوى مجالية فضاء املدينة التهيئة العمرانية حماولة تبيان دور •

ايضاح جانب السياسات الكربى اليت ارتبطت ا التهيئة العمرانية يف ظل معاجلة ظاهرة التعمري و التحضر  •

 .عشوائيات التوسع العمراين ،بناءات فوضوية ،بل املشاكل احلضرية املختلفة من ازمة سكنايف مق

معرفة عوامل و االسباب الدافعة لعدم تطبيق سياسة يئة ناجحة حلد االن مع ما جسد هلا من قوانني  حماولة •

 .ضابطة

 .رض الواقعأالعالقة بني ما نصت عليه ادوات التهيئة و االدارة او السلطات املكلفة بتطبيقها على  تبيان •

 فرتة قبل أي تارخيها، عرب اجلزائر يف العمرانية السياسة تشكل اليت القطاعية السياسات خمتلف على التعرف •

 .هذا يومنا إىل االستقالل
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  :همية الدراسةأ  .3

لقد وقع اختيارنا على هذا املوضوع بالذات العتقادنا الكبري بان ميدان التخطيط و العمران و السياسات        

             احلضرية من يئة قد اصبحت اليوم حمط اهتمام ال نظري له ليس فقط بالنسبة للساسة و الفاعلني االقتصاديني 

انه  ،ية و البحوث املختلفة اليت تعىن باملدينة و احلياة احلضريةو االجتماعيني بل انه جمال حيوي للدراسات االكادمي

                 ايضا جمال يتقاطع فيه علم االجتماع احلضري مع عدة اختصاصات علمية كاجلغرافيا و التهيئة العمرانية 

يف سبيل التقصي احلقائق و االقتصاد و اهلندسة املعمارية و غريها و اليت حتاول ان تقدم مقاربات كل حسب منظوره 

ملتمثلة يف التخطيط و البشرية و اتمع احلضري و املشاكل احلضرية و السياسات املختلفة ا ااملرتبطة بااليكولوجي

والقيام  1989 منذ العمرانية لسياستها الدولة تغيري يف املوضوع أمهية  أيضاو تتمثل  .عالقته باملظهر املديينالتحضر و 

 الشرعي، غري البناء السكن،(النواحي  مجيع من العمران تطور تعرقل اليت املشاكل حل قصد حاتاإلصال من جبملة

  ).  إخل...اخلدمات

  

  :دراسةمفاهيم ال   .4

  : التهيئة �

 1.و االقليميأهو تغري يف السلم الكمي و الكيفي يف استهالك و استعمال اال احلضري 

 .»تغري يف السلوك االديولوجي و الثقايف مقارنة مبفهوم املدينة الذي تعدى مفهوم االقليم املعمر «ايضا هو -

  

 

                                                           

1-2 Alberto, Zuchelli. Introduction à l’urbanisme opérationnel et la composition urbaine. 
Alger ,OPU, 1983, v1,  p12.  
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و اهليئات العمومية و بالتايل تغري يف سلوك االخرين يف تشكيل و تنمية تغري يف دور الدولة « و تشري ايضا اىل -

 .»االطار املبىن و اال احلضري

           التغري يف عالقات القوى االجتماعية و بالتايل يف التصور و حماولة تكيف اهليئات االجتماعية « يعين ايضا -

 .»و االقتصادية و الثقافية مع االوضاع اجلديدة

عبارة عن جمموعة اجراءات و اعمال تتمثل يف تنظيم و ترتيب اال احلضري «و هناك مفهوم اخر للتهيئة و هي  -

 .»و التجهيزات و وسائل التصال على مساحة االقليم السكان من حيث النشاطات و السكناتوفق متطلبات 

التهيئة هو تنظيم خاص تسرتشد به  « :و حسب ما جاء يف معجم املصطلحات اجلغرافية للدكتور يوسف التوين -

و امكانياته اجلغرافية الدولة يف تنظيم العالقة بني اقاليمها املتباينة لتحقيق تكافئ الفرص لكل اقليم و ابراز مواهبه 

 1.»الكامنة و دعم شخصيته احمللية او اعادة التوازن بني االقاليم املختلفة داخل الدولة

 :العمران �

مع كثرة  ،و التجارة   ما يعمر به البلد و حيسن حاله بواسطة الفالحة و الصناعة ،البنيان يف اللغة العربية هو -

كم من أهو انش «و يف التنزيل العزيز .2»يف مكان اي جعله يعمر استعمره «جنح االعمال و يقالاالهايل و 

 .3»االرض و استعمركم فيها

 Ildefonsاإلسباين املهندس ويعد املدينة تعين اليت و) urbs(التينية  كلمة من مشتق اللغوية الناحية من العمران -

cerda"  " كلمة  استعمل من أول(Urbanisation) ايل للتنظيم كعلم يتصوره ملا  كان4 للمدن ا. 

                                                           

 
  2 محمد، خميس الزوكة. في جغرافيا العمران. االزارطية، دار المعرفة الجامعية، 2006، ص89.

  .61 االية. سورة هود 3

          تخصص سياسات عامة (رسالة ماجيسيتر في العلوم السياسية .)باتنة نموذجا(تسيير السياسة العمرانية في الجزائر .عقاقبة ،عبد العزيز 4

  : موقعال ،2ص .2010-2009، باتنة، كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة الحاج لخضر. )حكومات مقارنةو 

www.pdffactory.com  
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 السكن خاصة و السكن بتكييف تسمح اليت الطرائق دراسة هو العمران le Robert "  "حسب منجد   -

  .الطرائق هذه تطبق اليت املختلفة التقنيات جمموعة أيضا وهو اإلنسان متطلبات مع .احلضري

 عن تعرب األخرية هذه لكون للمدينة معني نظام إعطاء إىل يهدف الذي اايل التنظيم ذلك« بأنه  ويعرف -

 1.»االية الوظيفي الناحية من والالتوازن الالتنظيم،

و يف أالعمران الريفي  وضاع السكان سواء يف مراكزأو أحوال أ" habitat "و يف اللغة الفرنسية تعين كلمة -

 habité ".2"مراكز العمران احلضري و الصفة منها ماهول او معمور

 .و هو علم تنظيم الفضاء يشمل جانبني نظري و تطبيقي فهو فن يئة و تنظيم التجمعات احلضرية -

شبكات نقل  ،اماكن ترفيه، اماكن عمل ،بناءات سكنية( و الريفيأو مبعىن ادق هو فن ترتيب الفضاء احلضري  -

 ...).و حركة مرور

 1910ابتكارا حديثا فقد ظهر يف اللغة الفرنسية خالل سنة " urbanisme "يأو يعترب مصطلح العمران  -

ليدل على حقل علمي جديد و متعدد ااالت ناتج عن املقتضيات اخلاصة باتمع الصناعي كونه يطور فكرة 

  3.منهجية تطور املدينةو 

و كما تناول املفكر العريب ابن خلدون مصطلح العمران يف مقدمته على انه علم قائم بذاته موضوعه العمران و  -

ان خالصة الظواهر  « :كما حتدث يف مقدمته  ،التمدن و هو وحدة طبيعية ذات ارتباطات مع باقي االمور

ية تفسر بالعمران و ان العمران خالصة النتاج االنساين يف اتمع االجتماعية و االقتصادية و السياسية و البيئ

من خالل ما يتميز به من خصائص حضرية و من توافر خمتلف املوارد الفردية و القومية و مدى تطور العلوم عرب 

من  وائلأو كما ان ابن خلدون من ). ثقافية، اقتصادية، بيئية، سياسية، اجتماعية، جغرافية( ستة مؤثرات 

                                                           

  .11- 9ص ، 2005، التوزيع و والنشر للطباعة الهدى دار ،مليلة عين. والمدينة العمران .بوجمعة ،اهللا خلف 1
  .91ص .مرجع سابق .خميس الزوكة ،محمد 2

كلية الحقوق بن يوسف بن ،فرع االدارة و المالية ،مذكرة ماجيستير في الحقوق  .دور البلدية في ميدان التهيئة و التعمير. زهرة، ابرباش  3

  http://www.apn.gov.dz  :الموقع     .11ص، 2011-2010 ، الجزائر. خدة
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و أو احيانا بعلم التمدن  حتدث عن علم العمران و متت ترمجته يف بعض االحيان بعلم الثقافة و احلضارة

  1.»االجتماع او التنظيم االجتماعي و ميكن تسميته علم التخطيط و التنمية

 :التهيئة العمرانية �

ظهر مفهوم التهيئة العمرانية مع بداية الثالثينات يف االحتاد السوفيايت مث تطور بعد ذلك يف الدول الرأمسالية      

مثل بريطانيا و فرنسا و باقي دول غرب أوروبا أين استعمل كوسيلة يف جمال تنظيم أوساطها الطبيعية العمرانية و 

الجتماعية اليت دعت إىل تبين هذه الدول للتهيئة العمرانية و تطبيقها يف الريفية و األهداف السياسية واالقتصادية و ا

  :وبصفة خاصة فهي. إعادة بناء أوساطها بعد احلرب العاملية الثانية

 .خلق مساحات اقتصادية و شبه اقتصادية متناسقة •

 .ختطيط التقدم االقتصادي و االجتماعي و هذا بقدر االمكان •

 .املساحات من ازمتهاتنظيم عملية اخراج  •

 .تصحيح االخطاء االقتصادية و اخطاء املخططات •

 

 )الجمال:(الجمالية �

لذا فان تلبية االنتباه شيء اساسي  . استجابة انتقائية تشتق من عدد اساسي او ثانوي من االستجابات املنظورة«  

  2.»كما ان اخلربة اجلمالية هي ظاهرة ديناميكية و ليست ساكنة

                                                           

دراسة تحليلية مقارنة لالتجاهات النظرية المفسرة لعملية (الفكر التنموي في مقدمة ابن خلدون  .محمد، ياسر عابدين و عماد، المصري 1

  .7- 6ص، 2009، 1ع،25مجلد، مجلة جامعة ديمشق للعلوم الهندسية. )و لدراسة مؤشر التنمية عبر الزمن التنمية الحضرية
مجلة دورية عن مخبر (  مجلة العمران و التقنيات الحضريةاهمية الخصائص والعناصر البصرية والجمالية للمدينة، . ةبوجمع ، خلف اهللا 2

          .10ص ،4ع ،2008سبمبر ، الجزائر، )والعمران البيئة
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 .اخلارجية باملساحات املتعلقة تلك فيها مبا البناية واجهات ونوعية األشكال انسجام :الجمالي المظهر �
  

 :المدينة �

 :حسب ابن خلدون �

التساكن و التنازل يف مصر او حلة االنس بالعشري و اقتصاد احلاجات  « :ففي مقدمته يتحدث عن املدينة بقوله

من هذا العمران ما يكون بدويا و هو الذي يكون يف الضواحي ".... و ،...."هلا يف طباعهم من التعاون على املعاش

و يف اجلبال و يف احللل املنتجعة يف القفار و اطراف الرمال و منه ما يكون حضريا و هو الذي باالمصار و القرى و 

تشكل عنده احد و جنده هنا يصطلح املدينة بالعمران حبيث . 1» املدن و املدر لالعتصام ا و التحصن جبدراا

البشري و  و االجتماع  املفهوم يف انه يعرب عن احلضارة الثوابت االساسية يف فكره و على الرغم من وضوح تعبري هذا

خالصة النتاج االنساين يف اتمع من خالل ما يتميز به من خصائص حضرية  « نهأاشار ابن خلدون اىل العمران ب

  .2»و القومية و مدى تطور العلومو من توافر خمتلف املوارد الفردية 

  

 

  :حسب ماكس فيرب �

فقد عرفها يف ضوء االشكال االجتماعية اليت تسمح بالتجديد االجتماعي و تطور القدرات الفردية و منه فان   

  3.تطور الروابط و الصالت االجتماعية بني سكان املدينة يعترب شرطا اساسيا يف وجود اتمع احلضري

                                                           

  .18ص .المرجع السابق. عماد المصريو  ياسر عابدين ،محمد 1
  .07ص .نفس المرجع السابق 2

 ، 1ط،  1998، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية .دراسة في علم االجتماع الحضري :المدينة.رشوان ،حسين عبد الحميد  3

  .58ص
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   :باركحسب روبرت  �

فهي منطقة طبيعية القامة االنسان املتحضر هلا امناط ثقافة خاصة ا حبيث تشكل بناءا متكامال خيضع لقوانني 

  1.طبيعية و اجتماعية على درجة عالية من التنظيم ال ميكن جتنبها

  :حسب لويس ويرث �

اىل اقصى جهات من االرض و منها ايضا املركز الذي تنتشر فيه تاثريات احلياة احلضرية :"فعرفها هو االخر باا 

  .يتحدد القانون الذي يطبق على مجيع الناس

يسكنه ، املدينة عبارة عن موقع دائم لالقامة يتميز بكرب احلجم و ارتفاع الكثافة السكانية «:خر له آو بتعريف  

 2»افراد غري متجانسني اجتماعيا

فقد اتفقت اهليئات الدولية هي , تعدد االراء و اختالفها بني املفكرينو عليه و باعتبار موضوع املدينة معقدا نتيجة 

نسمة فاكثر يعترب مدينة حيث يتبني تزايد نسبة سكان املدن يف العامل  20000بدورها على ان اي مكان يعيش فيه 

  3.زيادة كبرية

  

  :الدراسات السابقة  .5

الدراسات السابقة و اليت تساعدنا يف تدعيم االطار  من اجل معاجلة موضوع دراستنا كان البد التطرق لبعض      

النظري للموضوع و التوضيح بعض الشيء و عليه فقد اعتمدنا على عدد من الدراسات اليت هلا ارتباط بالتهيئة 

                                                           

  . 313ص ، 1ج ،2003، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية. مدخل نظري-علم االجتماع الحضري .سيدالعبد العاطي  ،السيد  1
  .129 ص، 1995، دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية. مدخل نظري- االحتماع الحضريعلم . غيث ،محمد عاطف   2
 ، 2002، المكتب العربي الحديث، االسكندرية.دراسة في علم االجتماع الحضري-مشكالت المدينة.احمد رشوان ،حسين عبد الحميد  3

  .50ص
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و     حيث اقتصرت يف بعض االحيان على ختصصات اخرى غري علم االجتماع كالقانون  ،العمرانية و مجالية املدينة

معمارية و بالتايل فقد سلطنا الضوء على  ،ة املعمارية غري ان معضمها عاجلت املوضوع من ناحية قانونيةهلندسا

  .جانب من الظاهرة املدروسة يف حني قلة الدراسات اجلارية يف جمال التخصص

  1:الدراسة االولى �

 ،)2011- 2010" (التعمريدور البلدية يف ميدان التهيئة و "حتت عنوان هي رسالة ماجيستري يف احلقوق     

و      فكان سؤال االشكالية على اساس الكشف عن دور البلدية تشريعيا يف معاجلة قضايا التعمري؟  .جامعة اجلزائر

هدفت الدراسة اىل توضيح الدور الذي تلعبه البلدية و اجلماعات احمللية يف اطار يئة احمليط و النهوض به جتسيدا 

عضوي بني السياسة , ك ارتباط وثيق او عليه فقد توصلت النتائج اىل انه هن. ملنوطة بهللقوانني و التشريعات ا

العقارية و سياسة التعمري حبيث تعمل السلطات العمومية و منها البلدية على حتقيق جمموعة من االهداف يف اال 

عمراين و بالتايل يكون هناك ارتباط بات التوسع اللالعقاري تتلخص اساسا غلى توفري االراضي دف االستجابة ملتط

  .وثيق مع تنظيم اال و اجناز املرافق و التجهيزات االساسية

  

  

 2:الدراسة الثانية �

دراسة حتليلية  "امهية العناصر و اخلصائص البصرية و اجلمالية يف املدينة"ماجيستري هندسة معمارية بعنوان 

حيث عاجل فيها الباحث جمموعة اخلصائص و العناصر البصرية و اجلمالية يف وسط مدينة  لوسط مدينة نابلس

                                                           

 . 130 ص.المرجع السابق. ابرباش، زهرة  1

، 2008الجزائر، سبتمبر، .  مجلة العمران و التقنيات الحضرية .اهمية الخصائص و العناصر البصرية و الجمالية للمدينة. خلف اهللا، بوجمعة  2

             omran.net:  الموقع   2ص  .4ع
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نابلس و ركز يف هذه الدراسة على جانب املعوقات و الصعوبات املؤثرة بشكل سليب على املظهر اجلمايل لوسط 

اسس و معايري علمية  املدينة و حتليلها من خمتلف اجلوانب و من مث وضع حلول و مقرتحات دف لتطويرها وفق

طراز معماري و غريها و ذلك من  ،اثاث شوارع ،تتضمن مجيع املؤثرات البصرية لوسط املدينة من فراغات حضرية

  .خالل حبث العالقة بني هذه العناصر و تكوين صورة واضحة و مميزة للمدينة

   1 : الثالثةالدراسة  �

حالة مدينة  "املدن  عوائق لتشكيل أم آليات والتعمري، التهيئة أدوات "  :عنوان حتت ماجستري وهي رسالة       

 كمجال قسنطينة مبدينة األدوات هذه طبيعة حول التساؤل من الباحث وينطلق، )2013- 2012( قسنطينة

إىل  ذهبت األدوات هذه أن إىل الباحث توصل معماري، نظر وجهة من األدوات هلذه معمق وبعد تشخيص للبحث

 باملدينة شيء أساسي مالحظة إىل وتوصل الكيفي، اجلانب حساب على واخلدمات السكن جمال يف كمية حلول

 إنتاج يف بالسطحية تتصفظهور أفكار  إىل إضافة ونا،مومض شكال املبين اإلطار على طرأ الذي التهميش وهي

 أدوات على تعيب الدراسة هذه.األكرب االهتمامالسكن  شكل ذلك مقابل يف ،املعماري اجلانب من خاصة املدينة

 إيكولوجية جوانب فيه تتقاطع نظام الواقع يف هي األخري هذه أن اعتبار على املدينة، إىل الضيقة النظرة التعمري

 كان إذا خاصة املدينة، تشكيل فكرة على بأخر أو بشكل اجلوانب يؤثر هذه وإمهال واقتصادية وثقافية واجتماعية

 يف نقصا التعمري، أدوات على أيضا تعيب أن حتاول كما الكيفية، اجلوانب الكمية وإمهال النظرة إىل موجها االهتمام

  .املدينة مشروع واإلعداد وإمهال التصميم

  

   :المقاربة المنهجية .6

                                                           

1
  Biblio.univ.Alger.dz PDF   le 15-02-2015 à 12 : 35 
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ان استخدام و اختيار املنهج خيتلف باختالف طبيعة املواضيع اليت تناوهلا العلوم االجتماعية حبيث يقصد به        

و انطالقا من موضوع  ،1الطرق و االساليب اليت تستعني ا العلوم املختلفة يف مجع البيانات و اكتساب املعرفةتلك 

و الذي مييز طريقة من طرق للظاهرة  ئم على الوصف و التحليل اكيفي قالدراسة فان املنهج املستخدم هو منهج  

  2.لوضعية اجتماعية منظم من اجل الوصول اىل اغراض حمددة ،التفسري بشكل علمي

فكان اهلدف من استخدامنا هلذا املنهج هو وصفنا للظاهرة حمل الدراسة و تشخيصها و تسليط الضوء على      

باالضافة اىل .خمتلف جوانبها و ذلك من خالل مجع البيانات و حتليلها و بالتايل الوصول اىل استنتاجات عامة

استخدامنا املنهج التارخيي نظرا ملا تضمنته عناصر دراستنا على احداث تارخيية سابقة سواءا فيما خيص التهيئة 

و املراحل اليت مرت عليها و   - حي صالمندر-مدينة مستغامنتارخيية منوذج الدراسة اال و هي العمرانية و تطورها او 

تطور الكان ذلك بسرد خمتلف احلضارات اليت مرت عليها و طبعا بشكل وجيز للوصول بالتايل اىل دراسة شاملة عن 

  .العمراين ا و ما تشهده اليوم من تغريات يف منطية البناء و العمران

  

  

 

  :تقنيات البحث .7

 :المالحظة �

اعتمدنا على املالحظة يف حبثنا هذا نظرا لكوا اداة اليت متكننا من معرفة حقيقة الوضع بطريقة مباشرة يف      

ميدان الدراسة و ذلك على الصعيد العمراين من خالل االنتباه اىل كل التفاصيل املتعلقة ببحثنا املوسوم مثال ما 

                                                           

  .182ص، 1982، نهضة الشرقمكتبة  .معجم علم االجتماع .الجوهري ،عبد الهادي  1
  .195ص،1995، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر. مناهج البحث العلمي و طرق اعداد البحوث.الذيبات ،محمد و عمار ،محمد  2
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ضاءات اخلاصة بالبناء من جهة استهالك املساحات الفارغة يطبق من مشاريع سكنية و كيفية استغالل احمليط و الف

    .ماكن الرتفيه و املساحات اخلضراءو التوسع املفرط للسكنات و اختفاء شبه كلي ال

  

 المقابلة �

مت اعتمادنا يف هذه الدراسة على اداة املقابلة دف احلصول على معلومات شاملة و دقيقة و كيفية و ذلك      

 املعلومات من معينة أنواع الستثارة املبحوث مع الباحث ا يقوم معني، هدف حنو املوجهة اجلادة احملادثة تلك

 1 .منها واالستفادة الستغالهلا

             التقارير من العديد على احلصول من الباحث متكن وسيلة فهي العلمي، البحث يف بالغة أمهية فللمقابلة     

        يف اال املختصني من العديد قابلةمل يف حبثنا هذا ناعمد حيث .التقنية و اإلدارية املصاحل خمتلف من الدراسات و

          املشاريع  حول املتوفرة ملعطياتوا املعلومات مجع مت أين ،و قصدنا املديريات و املراكز املعنية مبوضوع دراستنا

 يف الدراسات مبكاتب اخلاصة الدراسات وبعض والصور اخلرائط ببعض التزويد إىل إضافة ،و االجنازات املطبقة 

  .و العمرانية املعمارية اهلندسة

 

 

                                                           

  .324ص،  1979، بة ھو مكتبة، رة ھالقا .االجتماعي البحث أصول .الباسط عبد، حسن محمد 1
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 مستغانم في العهد الفرنسي -

 تطوير العمران في العهد االحتالل الفرنسي حسب رأي بعض الباحثين -

 أهمية الخصائص البصرية و الجمالية العمرانية  للمدينة -

 الخصائص البصرية و الجمالية للمدينة -
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  :دـهيــتم   

سريع يتمثل يف اتساع املساحات  متواصال أجنز عنه يف املقابل تطور عمراين ادميغرافي اتشهد اجلزائر حاليا تطور       

التنموية اليت تقوم به الدولة والقطاع اخلاص يف مجيع امليادين من أجل  للمشاريعالعمرانية بصفة كبرية وذلك نتيجة 

التهيئة العمرانية كأساس  وذا جلأت الدولة إىل. خمتلف املتطلبات واحلاجيات املتزايدة للمواطنني يوم بعد اآلخر تلبية

 .أهداف ملحة يف مجيع املدن اجلزائرية وعرب كامل الرتاب الوطين لتحقيق

  

I. المفاهيم المرتبطة بالتهيئة العمرانية:  

 :التخطيط العمراني .1

  :التخطيط  . أ

ومصطلح، التخطيط هو أسلوب ومنهج يف التفكر املنطقي والعقالين، ويتم ممارسته من قبل  كمفهوم             

وهو يتعلق . اجلميع، وعلى كل املستويات، بدأ من املستوى الفردي، والعائلي، حىت املستويات احمللية والوطنية والعاملية

.  وضع الوسائل واإلجراءات الكفيلة بتحقيقهابتصور ورؤية لوضعية معينة يف املستقبل، مطلوب الوصول إليها، ومن مث

وتـتعدد صفات التخطيط، بتعدد املستويات والقطاعات، حيث جند ختطيط اسرتاتيجي، ووطين وإقليمي وحملي، 

وختطيط بعيد املدى، ومتوسط املدى، وقريب املدى، وختطيط سياسي، اقتصادي، واجتماعي، وبيئي، وعسكري، 

  .اخل... ومشويل، وتأشريي، وتوجيهي، وإرشادي،  وتـنموي وختطيط جزئي، كلي، وتربوي، وصحي، وتكنولوجي،

  

 

   :التخطيط العمراني   . ب
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وعندما يتم إحلاق صفة العمراين بالتخطيط، يصبح لدينا مفهوم التخطيط العمراين، ومن هنا تبدأ إشكالية  •

التعميم والشمولية ودرجة عالية من عدم االتفاق على مفهوم واحد  وهي إشكالية. حقيقية يتصف ا هذا املفهوم

  .حمدد

وذلك باعتباره أداة ووسيلة لتحقيق املصلحة العامة،  اء تعريف مبسط، للتخطيط العمراينولكن ميكن إعط •

طة لكافة قطاعات وفئات اتمع، من خالل وضع تصورات ورؤى ألوضاع مستقبلية مرغوبة ومفضلة، لتوزيع األنش

ومبا حيقق التوازن بني احتياجات التنمية يف احلاضر . واالستعماالت اتمعية يف املكان املالئم ويف الوقت املناسب

واملستقبل القريب، من ناحية، وبني احتياجات التنمية ألجيال املستقبل البعيد، من ناحية أخرى، أي حتقيق ما يعرف 

ات املوارد بني الرؤى اإلسرتاتيجية والطموحات والرغبات، من ناحية، وبني حمددومبا حيقق التوازن . بالتنمية املستدامة

مع ضمان حتقيق التـنسيق والتكامل، يف استيفاء احتياجات ومتطلبات . من ناحية أخرى واإلمكانات الواقعية

زويد باخلدمات واملرافق اخل، من خالل الت... القطاعات التـنموية الشاملة، سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وبيئية، 

ومن خالل وضع االسرتاتيجيات والسياسات العامة، واملخططات . العامة، وشبكات البنية األساسية بأنواعها املختلفة

ووضع وحتديد الربامج واملشروعات العمرانية، . العمرانية مبستوياا املختلفة وطنية وإقليمية وحملية، وبنوعياا املتعددة

ويف إطار تشريعي وقانوين . اخل... ، خدمات ومرافق عامة، إسكان، نقل وطرق، جسور:  التايل ثال يفعلى سبيل امل

واضح وملزم، ومن خالل عمليات وإجراءات حمددة، وبتـنسيق وضمان مشاركة جمتمعية كاملة، خالل كافة مراحل 

 1.العملية التخطيطية

  

 

  :خرآمبفهوم    

                                                           

المؤتمر  .للمجتمعات العربية المستدامة والشاملةودورها في التنمية  المبادرات سياسات التخطيط العمراني. جمعة منديل ،فائق 1

 .55 ص، 2008يناير  17 -14 ،المملكة األردنية الهاشمية ،عمان .التنموي في المدينة العربية اإلقليمي واإلبداع
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 وعلى الفرد مستوى على البشري التصرف يتخلل أساسي تصرف أو نشاط التخطيط أن« الكتاب بعض يرى - 

 األفكار من سلسلة على يشتمل مسار مبثابة التخطيط يعد النظرة هذه وضمن  »1.االجتماعية املستويات كافة

 .عام بشري تصرف خطواته يف وهو واملتعمد املسبق التفكري وبالتحديد األفكار، تلك على ويعتمد تنفيذها وخطوات

 بشري تصرف كل أن البشري، للتصرف التخطيطية املكونات حتليل من استنتج غريه مع  "	�رج ���� " أما - 

  .مكمال جزءا فيها التخطيط يشكل حيث معقدة، ملسارات نتيجة مبثابة هو

 كل« أن مفاده تعريفا ويقرتح والتعميم الشمول حيث من األول التعريف عن كثريا خيتلف ال تعريفا "مور" ويقدم - 

 2.» التخطيط ميارس الواقع يف هو وتوزيعها، العامة املصادر بتوقيع تتعلق قرارات على يعمل من

  

  :التوسع العمراني .2

انتشار األشكال العمرانية اليت ترتبط مع التجمعات املوجودة من قبل، و جيب أن تكون هناك استمرارية  هو    - 

لكي نستطيع احلديث عن التوسع، و هو عملية مرتبطة للبحث عن األشكال املادية لألجوبة املطروحة بالنسبة 

و   و اهلياكل من حيث الربجمة، التموضع  ،. . .للطلبات اجلديدة من مساحات السكن، العمل، التجهيزات، الرتفيه

 .3التنظيم

. هو مفهوم عام متعدد الوجوه يشري إىل توسع مدينة ما وضواحيها على حساب األراضي واملناطق احمليطة ا - 

ا ، كما تؤدي هذه الظاهرة إىل تطوير املناطق الريفية ااورة للمدن الكبرية تدرجيياً وزيادة كثافتها السكانية شيئا فشيئ

 .تساعد على رفع مستوى اخلدمات فيها

                                                           

 و العزيز عبد فيصل .ت( .)آراء ونتائج (المتداولة، التخطيط نظريات إلى مدخل التخطيط، إلى المداخل .الكسندر آر ،ارنست 1 

   PDF      www.pdffactory.com موقعال    109ص  ، 2010،سعود الملك جامعة نشر، )الرياض المبارك
2
  .112ص .نفس المرجع  

3 http://www.elmaouid.com  le 22-02-2015 à 11 :30 
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ليس واضحا ، وهو مثري للكثري من اجلداالت حول املعىن الدقيق وراءه، فيعرفه البعض على أنه    هو مفهوم     - 

خارج  "باالنتشار "هربر وكتمان" إنشاء مدن خمدومة ومتطورة بشكل متفجر وغري قابل للسيطرة، يف حني يعرفه

التقيد   وحتمل كلمة االنتشار يف طياا عدم ،احلدود، أي انتشار اهليكل العمراين للمدينة خارج احلدود املوضوعة هلا

 .، أي امتداد عمران املدن"" EXTENTIONباالمتداد العمراين  حبدود املناطق العمرانية، كما عرف التوسع 

التوسع العمراين لتشمل زيادة ميل السكان إىل املدن  عرفه الدكتور عبد الرزاق عباس حسني لفظة  وقد - 

  .الكبرية

يف    الزيادة أي إذن فالتوسع يعين توسع اال املكاين للهيكل العمراين للمدينة خارج احلدود احلالية،       

  1.استعماالت األرض للمدينة االقتصادية واالجتماعية والعمرانية

II.  التهيئة العمرانيةمفهوم:  

             العمرانية يف اال  األنسجةئل التقنية و القانونية اليت تعدها اهليئات املسؤولة ملراقبة منو اكل الوسهي      

نشوء عدة فروع التهيئة  إىلالتعدد الوظيفي داخل اال  أدىو قد  ،و لتنسيق الروابط الوظيفية داخل و خارج املدينة

  . العمرانية

 الرأمساليةانية مع بداية الثالثينات يف االحتاد السوفيايت مث تطور بعد ذلك يف الدول ظهر مفهوم التهيئة العمر  - 

       الطبيعية العمرانية  أوساطهااستعمل كوسيلة يف جمال تنظيم  أين أوروبامثل بريطانيا و فرنسا و باقي دول غرب 

                                                           

  .25، صالطبعة األولى، 2000، مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء. السياسة العقارية في ميدان التعمير و السكنى. مقداد ،الهادي 1
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إىل تبين هذه الدول للتهيئة العمرانية و تطبيقها و االجتماعية اليت دعت السياسية واالقتصادية  األهدافو الريفية و 

  1.يف إعادة بناء أوساطها بعد احلرب العاملية الثانية

و هذا حسب النظام  أخرى إىللف من بلدة تفان تعريف التهيئة العمرانية خي األخرىو ككل العلوم االجتماعية      

من بني العلوم  األخريةو كون هذه  ،االجتماعي املطبق فيها و مستوى التقدم االقتصادي و االجتماعي الذي يعرفه

االجتماعية جعلها تم بدراسة الظواهر االقتصادية و التقنية و االجتماعية و البشرية و اجلغرافية و كذا التارخيية اليت 

نعرف التهيئة العمرانية حسب الدكتور جتاين  أنمساحة جغرافية معينة و عموما ميكن  تدخل يف تطوير و تكوين

و تقنيات  أساليبنوع من  «: بأاحتت عنوان التهيئة العمرانية يف اجلزائر  2000البشري يف كتابه الصادر سنة 

و حتسني            جناز لتنظيموسائل التنفيذ و اال بواسطة الدراسات و أو األفكار التدخل املباشر سواء بواسطة

  2.» الوطين أو اإلقليميذلك على املستوى  أكانظروف املعيشة يف املستوطنات البشرية سواءا 

 «: بأاكتاباته حول يئة الرتاب الوطين    آخرو تعرف التهيئة العمرانية مبفهومها املعاصر حسب التجاين يف  - 

و         األماكنيف الوسط و لتحقيق التوازن بني  ،االقتصادية ،البشرية ،العمومية لتنظيم املظاهر اجلغرافية اإلرادة

و اخلدمات العمومية هلم من خالل اجناز اهلياكل  اإليواءالسكان و توفري الشغل و  إلسعادالتنظيم الشمويل املوجه 

 3.»احملافظة على الرتاث التارخيي يف بيئة ايكولوجية نظيفة املتطلبة و استغالل الثروات الطبيعية املتوفرة و

                                                           

 21 – محمد بوضياف –دار الثقافة ، برج بوعريريج. على التنمية المحلية أثرهامحاضرة حول التهيئة السياحية و . عبد الصمد ،رزاز 1

  .11ص، 2009ديسمبر 
  .84، ص 2000، الجامعيةديوان المطبوعات الجزائر،  .التحضر و التهيئة العمرانية في الجزائر. التجاني ،بشير 2
  .37ص ،2004، دار الغرب للنشر و التوزيع. القطرية أبعادهتهيئة التراب الوطني في  .التجاني ،بشير 3
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 ،و تعتمد التهيئة العمرانية على الربجمة و التخطيط كعنصرين أساسني هدفهما توجيه و مراقبة التوسع احلضري  - 

وسائل  والتجهيزات           البنايات و  ،األنشطة ،و هي جمموعة من األعمال الرامية إىل توزيع و تنظيم السكان«

 1.»االتصال على امتداد اال

  :أهداف التهيئة العمرانية .1

و يف كل األنظمة االقتصادية هي وسيلة التنمية و االزدهار االقتصادي على املدى البعيد و يف كل األحوال      

           ت عامة يكون تطبيق التهيئة العمرانية من طرف السلطات السياسية و اليت تقوم بوضع أهدافها و تقرر توجيها

  :و تساعد متويل األنشطة االقتصادية بغية حتقيق أهداف معينة و ميكن أن نذكر بعضها

 .الدولةتنظيم سلطة   •

 .نشر و توزيع النشاطات االقتصادية بطريقة عقالنية •

 .حتقيق التكامل اجلهوي و تكوين احمليط االقتصادي الوطين •

 .تلبية رغبات الشعب •

 .الداخلي اإلنتاجالدخل القومي و  تنمية •

 .محاية احمليط و البيئة •

       حمدودة ختص مناطق معينة كاملناطق احملرومة  أهدافختص السياسة الوطنية العامة و لكن هناك  األهدافو هذه 

 األحيانهذه املناطق من عزلتها و يف غالب  إخراجفيها بدائية و اهلدف الكبري هو  األهدافو املتخلفة و تكون 

كما وقع يف اجلزائر إلخراج مناطق اهلضاب العليا من ختلفها و ميكن حصر هذه   ،برامج خاصةتكون عن طريق 

  :األهداف فيما يلي

                                                           

1 Merlin, Pierre. Les techniques de l’urbanisme. Presse universitaires de France. Paris, 

1996,  1 er édition, P35. 
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 .حذف التناقضات االجتماعية بني خمتلف املناطق •

 .توفري شروط التنمية بالقضاء على الفقر و التخلف •

 .اهلجرة الريفية حنو املدن و خلق التناسق بني خمتلف جهات الوطن إيقاف •

 1.توفري شروط مالئمة للبحث عن االستثمار يف املناطق الريفية •

كيف تتحقق :مثال األسئلةتلقي على نفسها بعض  أنالبد على السلطات املعنية  األهدافتحقيق هذه و ل      

   متكننا من ذلك ؟و ما هو الشيء املراد يئته؟اليت اإلمكانياتاملوجودة؟ و ماهي  األهداف

  :وسائل التهيئة العمرانية .2

  توجد هناك وسائل تستعمل جلميع احلاالت و يف مجيع مناطق العامل بل الوسائل ختتلف من  ال بأنهميكن القول     

و هذه السياسات نفسها ختتلف من مرحلة  ،و هذا حسب النظام االقتصادي و االجتماعي الذي تطبقه ألخربلد 

يف كل مكان و يف كل وقت  إعاداو عليه فان التهيئة العمرانية ليست عملية تقنية اقتصادية ميكن  ألخرىمعينة 

      يف طريق النمو  أماشرتاكي  أملربايل  رأمسالهو  أيالذي يسود البلد  ديولوجيياإلباملناخ االجتماعي و  تتأثرفهي 

  :نذكر أنبني الوسائل التهيئة ميكن  و من

         السياسية و االقتصادية أا هي اليت ختتار التوجهات   و هي السلطة العليا يف البالد حيث  إذ: الدولة - 

  :تأيتو االجتماعية الكربى و بعدها 

 رأمسال - 

 املخططات و الربامج - 

                                                           

المدرسة الوطنية  ، 4مذكرة نهاية تربص سنة . واقع و أفاق بلدية سكيكدة-طيط المحلي و التهيئة العمرانية التخ.بشير ،باي محمد  1

  .18ص، 1991-1990 ، 24دفعة ، الجزائر،مديرية التربص، لإلدارة
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 اخلاصية و اجلهوية - 

 مراكز التنمية املستوحاة من السياسة االقتصادية اجلهوية - 

 التشريع القانوين - 

 سياسة الالمركزية و األعمال الكربى للتجهيزات الوطنية و الوسائل العامة  - 

   1 التسيري و املراقبة و املعاينة - 

املعلومات اإلحصائية ضرورية يف عملية التحضر و تطبيق التهيئة العمرانية فهذه املعلومات تفيدنا يف معرفة  أنكما 

  .متركز السكان و تطور الكثافة و اهلياكل العمرانية

  :أنواع التهيئة العمرانية .3

 :لطبيعيتهيئة الوسط ا  . أ

 ،املياه اجلوفية ،املائية األحواض ،الغطاء النبايت ،الصحاري ،الغابات ،اجلبال :مثلالطبيعية  األوساطو يشمل يئة 

  .اخل....املطروحة يف هذا اال كالتصحر و التلوث البيئي اإلشكالياتاملناخ و معاجلة 

 :هيئة الوسط الريفيت  . ب

تربية  ،الزراعة: مثلا الريفية الرئيسية  األنشطةالريفية و القروية بصفة عامة كاستصالح  األوساطو يتناول      

           ا و احملافظة على البيئة الريفية  األساسيةالريفية و اهلياكل و يئة االستيطان و تطوير التجهيزات  ،املواشي

  .و عناصرها

  

                                                           

  .110ص ،1999/مارس/ 03العدد  ،دورية دولية.المدينة في الجزائر إنتاجالتوسع الحضري و  .محمد الهادي ،لعروق 1
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 :تهيئة الوسط الحضري و العمراني   . ج

ااالت  إمهاليراعى فيه برامج التهيئة الوسطية و االنسجام و التكامل حبيث ال ينبغي الرتكيز على جمال معني و      

و اخلدمات و املرافق مع حماولة تفادي  اإلنتاجو توزيع السكان و وسائل  اإلقليميو مراعاة التوازن اجلهوي و  األخرى

متس  أنحمددة عند وضع برنامج املدن الكربى البد  أماكنقاط معينة و يف ن األموالسياسة متركز سياسة متركز رؤوس 

  1.مجيع مناطق البالد من ريف و صحراء من اجل احلد من املشاكل اليت تظهر يف ظل غياب التوازن اجلهوي

III. مراحل التهيئة العمرانية في الجزائر:  

وتتميز بعدم التجانس يف وحداا التضاريسية من الشمال  2كم2381741ترتبع اجلزائر على مساحة تقارب       

السهول الساحلية، سلسلة األطلس التلي، اهلضاب العليا، سلسلة األطلس : إىل اجلنوب، وتتمثل هده التضاريس يف

بيعية هذا التنوع يف التضاريس أعطى اختالفا يف املناخ وبالتايل تباين يف املؤهالت الط .الصحراوي، الصحراء الكربى

القدم بعدة مراحل تبعا لفرتات احلكم اليت تعاقبت  ذا اال اجلزائري ومنذوقد مر تنظيم ه .بني مشال البالد وجنوا

عليه، بداية بفرتة احلكم العثماين واليت متيزت بتنظيم متميز يقوم على نظام البايلك، حيث قسم اال اجلزائري إىل 

ا التقسيم كمحاولة للتحكم ذبايلك الغرب، وقد اعتمد ه شرق، بايلك التيطري،بايلك ال: ثالث مناطق رئيسية وهي

اجليد يف طرق يئة اال من جهة واستغالل كل األراضي من جهة ثانية وتلت هده الفرتة فرتة االستعمار الفرنسي 

ر إىل ثالث مراحل رئيسية وميكن تقسيم مراحل تنظيم اال إبان االستعما 1830بدايته يف سنة للجزائر اليت كانت 

  :وهي

  

 :المرحلة االستعمارية .1

                                                           

1
جامعة  ،شهادة ماجستير في علم اجتماع التنمية . السياسة الحضرية و مشكالتها االجتماعية في المناطق الصحراوية .فتيحة ،طويل  

  .40ص، 2004/2005، بسكرة .محمد خيضر
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  )1910-1830( :مرحلة استكمال الغزو الفرنسي  . أ

متيزت هذه املرحلة باستكمال الغزو وتوسيع عملية االستيطان األورويب على حساب أراضي العروش والقبائل       

املتواجدة يف السهول الساحلية اخلصبة واألحواض الداخلية، وإقامة املستوطنات واألحياء األوروبية بالقرب من املدن 

من طرق برية وسكك حديدية أجنزت بأيادي جزائرية استقطبت كلها اجلزائرية العتيقة، وتدعيمها باهلياكل األساسية 

من األرياف، تبدأ هذه الشبكة عند مصادر املواد األولية من معادن وثروات طبيعية أخرى وتنتهي عند املوانئ من 

وباملقابل ضلت ). ةاملواد اخلام مقابل املنتجات الفرنسية املصنع (اجل ربط اجلزائر بفرنسا يف جمال االسترياد والتصدير 

األغلبية الساحقة من اجلزائريني تعيش يف األرياف يف ظروف مزرية جراء األوضاع املتدهورة يف مجيع ااالت، األمر 

الذي دفع باألغلبية منهم إىل النزوح حنو املراكز احلضرية واإلقامة على حواف هذه املراكز يف بيوت قصديرية والعمل 

  .وحفر األنفاقل الشاقة خاصة يف ميدان األشغال اليت ختص اجناز الطرقات عند املعمرين يف األشغا

 )1954-1910: (االقتصادية األزماتمرحلة االضطرابات و كثرة الحروب و    . ب

قد كان تأثري هذه االضطرابات االقتصادية واحلروب كبريا على اجلزائر وتسببت يف انتشار الفقر وااعات بني       

السكان اجلزائريني، من جراء تناقص اإلنتاج الزراعي الفرنسي و تعويضه باملنتوج الزراعي اجلزائري، خاصة يف ميدان 

لعاملية الثانية مما دفع بسكان األرياف إىل نزوح ريفي شديد باجتاه ا ه املرحلة إىل مابعد احلربذاحلبوب وقد استمرت ه

وصعوبة  املراكز احلضرية حبثا عن الشغل وظروف معيشية اقل ضراوة، مما اثر كثريا على التوازنات اجلهوية من جهة

  .احلياة يف املراكز احلضرية من جهة ثانية

  

  

  )1966-1954:( اللمرحلة اندالع الثورة و السنوات األولى من االستق  . ج
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وعرفت هذه املرحلة بنزوح ريفي شديد جراء الالامن وسياسة التشريد اليت مارسها االستعمار الفرنسي على       

سكان األرياف من طرد وتقتيل مجاعي وإقامة احملتشدات لعزل السكان عن الثورة من جهة وحراستهم ومراقبتهم من 

املدن واملراكز احلضرية يف السنوات األوىل بعد االستقالل بسبب تواجد حظرية جهة ثانية، واستمر النزوح الريفي حنو 

  1.سكنية شاغرة بعد مغادرة االستعمار الفرنسي وتركز معظم التجهيزات ذه املناطق من البالد

  :مرحلة االستقالل .2

  ):1979-1962(سياسة توازنات جهوية أكثر منها سياسة تهيئة عمرانية   . أ

ورثت اجلزائر بعد االستقالل أوضاعا مزرية عن املستعمر الفرنسي متيزت بعدم التجانس يف توزيع اهلياكل القاعدية      

وكذا املنشآت االقتصادية واملراكز احلضرية، حيث ركز املستعمر كل جهوده على املنطقة الشمالية للبالد خاصة 

ه املناطق بعد االستقالل مستقطبة للسكان لتوفر ذة مما جعل هاملناطق الساحلية ذات املؤهالت الطبيعية الكبري 

التجهيزات وتوطن كل اخلدمات االقتصادية واالجتماعية ا، هذه الوضعية زادت يف حدة الفوارق اجلهوية بني أرجاء 

ة من جهة ثانية، البالد وبروز هوة كبرية بني املدن واألرياف من جهة وبني املناطق الداخلية للبالد واملناطق الساحلي

باشرت الدولة عدة إصالحات وتدخالت من اجل  آنذاكه الوضعية احلرجة اليت ميزت اال اجلزائري ذوأمام ه

التقليل من حدة الالتوازن يف االنتشار عرب الرتاب الوطين، تتمثل هذه اإلصالحات يف الربامج التنموية اخلاصة 

  .)1973 -1966(  ت من برامج تنموية واسعة يف الفرتة املمتدة بنيباملناطق احملرومة،حيث استفادت مثان واليا

-1967(كما عمدت الدولة إىل توظيف عائدات البرتول يف بناء االقتصاد الوطين بوضع املخطط الثالثي        

كربى، ا بإقامة العديد من األقطاب الصناعية الذوالذي وجهت من خالله الدولة االهتمام بقطاع اإلنتاج وه) 1969

 غاية والثالث على حمور آرزيو،ر  رويبة، سكيكدة والثاين على حمور العاصمة، قسنطينة ، األول على حمور عنابة ،

ه األقطاب الصناعية إىل حتديث مناطق الشرق والوسط والغرب اجلزائري والقضاء ذمستغامن ويهدف إنشاء ه وهران،

                                                           

1 www.urbanisme.equipement.gouv.fr 10-03-2015 à 10 :55. 
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لكن هده اإلصالحات تركزت على املناطق الساحلية والتلية .على البطالة وخلق نوع من التوازن بني جهات الوطن 

زادت يف حدة مارية و وبالتايل دعمت وبصورة غري مباشرة التوجه العمراين واالقتصادي املوروث عن الفرتة االستع

  .وعمقت الفجوة الشمالية واجلنوبية للبالدالفوارق بني املناطق 

ه اإلجراءات ذوان كل ه ,للتهيئة العمرانية يف اجلزائر آنذاكيدل على غياب إسرتاتيجية واضحة املعامل  ا ماذوه       

ه اإلجراءات كذلك أا مست املدن ذهاملتخذة كانت تتسم بغياب خطة متكاملة للتهيئة العمرانية، ومن سلبيات 

، وقد وهران عنابة، سهول متيجة،: ية مثلالكربى فقط واستهلكت أراضي زراعية خصبة لتوقيع األقطاب الصناع

ه األقطاب يف لعب الدور املنوط ا، فعوض أن حتقق التنمية يف حميطها حتولت إىل مناطق استقطاب ذفشلت ه

املناطق الداخلية، وزيادة تضخم املدن وانتشار البيوت القصديرية على حواف  ب للسكان خاصة النازحني منذوج

األخذ بعني االعتبار يدل على عدم  وهذا ما املدن واليت حتولت فيما بعد إىل بؤر للفقر واحلرمان والتهميش،

الشمالية والداخلية من جهة االختالالت املوروثة من املستعمر بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية من جهة واملناطق 

  .ه اإلصالحاتذثانية، زيادة على عدم االطالع على حقيقة كل األقاليم اجلزائرية قبل مباشرة ه

ويف بداية السبعينيات زاد وعي الدولة خبطورة الوضع الذي ميز اال اجلزائري نتيجة الفوارق اجلهوية اليت أفرزا      

 آنذاكجراء النزوح الريفي كنتيجة للفقر والتهميش الذي شهدته األرياف اجلزائرية  تقراراألوضاع املزرية لنتائج الالاس

ا التمركز الكبري حول املدن الكربى، فبادرت الدولة بسياسة جديدة دف للتثبيت سكان األرياف وختفيف ذوك

مع برجمة أكثر من  1971سنة يفا ذالضغط على املدن وزيادة اإلنتاج الفالحي فكانت حتت عنوان الثورة الزراعية وه

   . قرية اشرتاكية دف حتسني مستوى التجهيزات يف األرياف وتثبيت السكان 1000

أوهلا هو ترك النشاط الفالحي وتنقل الفالحني املؤممني : ه السياسة مل حتقق األهداف املنوطة ا لسببنيذلكن ه     

ة وضمان االستفادة من اخلدمات ثابتصناعية وبالتايل أجور حنو املراكز احلضرية لضمان الشغل يف الوحدات ال

والسبب الثاين هو حتول الوظيفة األساسية للقرى االشرتاكية حيث ... االجتماعية كتمدرس األطفال والرعاية الصحية
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رية وقعت ق 750عدد القرى املنجزة حتولت فيما بعد إىل أنوية ملدن مصغرة حتتوي على كل املزايا احلضرية، حيث بلغ 

لك بوضع املخططني الرباعيني ذاملركزي و ذه املرحلة أيضا التخطيط كما ميز ه ،اجليدة اغلبها على األراضي الفالحية

وكانا  آنذاكمن االعتمادات املالية  ℅50ي خصص هلما أكثر من ذوال) 1977- 1974(و ) 1970-1973(

كما خصصت عمليات أخرى على املستوى   ،امج اخلاصةيهدفان إىل مواصلة تنفيذ املشاريع الصناعية الكربى والرب 

.. ، وخمططات التجديد العمراين1974ي كان يف سنة ذاملخططات البلدية للتنمية وال املخططات الوالئية و :احمللي

ان املخططان الرباعيان بعض النتائج االجيابية نذكر منها على وجه اخلصوص توفري مناصب الشغل يف ذوقد حقق ه

 .ا يف إطار الثورة الزراعية اليت مست املناطق الريفيةذاملستفيدة من املناطق الصناعية وكاملناطق 

ه األعمال كانت حمدودة يف الزمان ومل تأثر كثريا يف اخلريطة اإلقليمية للبالد وزادت الفوارق ذإال أن كل ه      

وميكن القول  ،للبالدحدة خاصة بني املناطق الساحلية واملناطق األخرى مع تبديد لألراضي الفالحية اخلصبة  اجلهوية

  .ه املرحلة ميزا سياسة توازن جهوي أكثر منها سياسة يئة عمرانيةأن هذ

  

  

  

 )1990-1979:( سة عمرانية ذات صالحيات لكن بدون سلطة و ال وسائلاظهور سي    . ب

يف الثمانينيات زاد الوعي باملخاطر اليت أفرزا االختالالت املوجودة بني أرجاء البالد، فظهرت التهيئة العمرانية        

قصد  1979للمرة األوىل ضمن صالحيات دائرة وزارية، وهذا بإحداث وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية يف سنة 

  .ري من األوضاع االية السائدة آنذاكتأطري ووضع سياسات للتهيئة من شاا التغي

الذي كان يهدف إىل تنمية املناطق ) 1980/1985(وقد تزامن هذا مع وضع املخطط اخلماسي األول      

تأسست الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية  1981ا إعادة هيكلة القطاع الصناعي، ويف سنةذالداخلية للبالد وك
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)ANAT( ∗ جه اخلصوص بإعداد املخطط الوطين للتهيئة العمرانية ، واليت كلفت على و)SNAT (∗∗  والذي

  .∗∗∗ )SRAT(تندرج حتته خمططات جهوية للتهيئة العمرانية 

على صالحيات  كما صدر يف نفس السنة قانونان يتضمنان تعديالت وتتميمات لقانوين الوالية والبلدية ينصان     

، واملخطط البلدي ▪)PAW(املخطط الوالئي للتهيئة  :اجلماعات احمللية ويزوداا بأدوات خاصة للتهيئة ويتمثالن يف

، وهذا من اجل ختطيط النمو على مستوى كل الوحدات اإلدارية وحتكم أكثر يف عمليات التهيئة ▪▪)PAC(للتهيئة 

وباإلضافة إىل استحداث هذه األدوات استحدث تقسيم إداري جديد  )البلدية، الوالية(على املستوى احمللي 

وبالتايل أصبحت  1984والية يف سنة 48م إيل 1974والية سنة 26حيث ارتفع عدد الواليات من  1984سنة

  .الواليات اجلزائرية متثل كيانات عمرانية ووظيفة منسجمة ومتقاربة من حيث اإلمكانات واملوارد

هذا التقسيم تقليص مساحات كربيات املدن اجلزائرية حىت ال تؤثر يمنتها على منو الواليات وقد روعي يف      

اجلديدة، وقد كان هلذا التقسيم اجلديد عدة اجيابيات خاصة يف املناطق الداخلية للبالد، حيث أدى ظهور عواصم 

تهميش وخللق تكافؤ من حيث شبكة العمران إدارية جديدة للواليات املستحدثة للمناطق املذكورة واليت كانت تعاين ال

واالستيطان البشري، وعمل على حتقيق التوازن يف العالقات بني األقاليم بفضل استفادا من إجراءات هامة يف 

وبذلك تعد اخلريطة  .أو اإلقليمية امليدان االقتصادي واالستثمارات يف البنية التحتية جلعلها مراكز للخدمة احمللية

اإلدارية أداة رمسية لنشر التنمية وحتقيق التوازن بني أقاليم البالد والنهوض باإلمكانيات احمللية واحلد من ظاهرة النزوح 

  ). السهول العليا والصحراء(والرتكز على الشريط الساحلي وتوجيه التنمية حنو املناطق الداخلية للبالد 

                                                           

∗ Agence National d’Aménagement du Territoire. 

∗∗
 Schéma National d’Aménagement du Territoire. 

∗∗∗
 Schéma Régional d’Aménagement du Territoire. 

▪
 Plan d’Aménagement du Wilaya. 

▪▪
 Plan d’Aménagement du Commune. 



 و الواقع  بين النظريالتهيئة العمرانية                                                         األولالفصـــل 
 

 

37 

املتعلق بالتهيئة  87 /03قانون التهيئة و التعمري رقم م ب1987جانفي 12العمرانية يف  وتزودت أيضا التهيئة      

) SNAT(العمرانية الذي يوضح أدواا على املستويني الوطين واجلهوي وهذا باملخطط الوطين للتهيئة العمرانية 

) PAW( للتهيئة  خمطط والئي 48ي تندرج حتتهم ذال) SRAT(واملخططات اجلهوية التهيئة العمرانية 

وحيدد هذا القانون تناسقها، دون أن يتبع بالنصوص األساسية التطبيقية، وهكذا ) PAC(واملخططات البلدية للتهيئة 

مل يتم حتديد إطار اإلعداد وكيفيات اعتماد املخطط الوطين للتهيئة العمرانية واملخططات اجلهوية وال األدوات 

  :ا ينص عليه القانون ولذلك كان تطبيق هذه السياسة حمدود جدا لعدة أسباب أمههاالقانونية احمللية اخلاصة، طبقا مل

إتباع الدولة ملنهج التخطيط واليت كانت تعطي األولوية فيه للنظرة القطاعية دون أن تويل االهتمام بالتنسيق إزاء  - 

 .التوجهات احمللية

عمليات التخطيط املثقلة بالقرارات املركزية وضع ضرورات التهيئة العمرانية يف الدرجة الثانية باإلضافة إىل  - 

ميش اخلصوصيات احمللية لكل جمال نتيجة غياب املناقشة العامة والتشاور، باإلضافة إىل األزمة االقتصادية اليت 

واليت كان هلا تأثري كبري على كل السياسات اليت انتهجتها  نتيجة اخنفاض سعر البرتول 1986اجتاحت اجلزائر سنة 

دليل أخر على تفكك األقاليم وكشفت  1988وكانت أحدات أكتوبر ،ن بينها سياسة التهيئة العمرانيةالدولة وم

 1.وضعية الضواحي اليت أصبحت فريسة للتهميش والفقر انعدام األمن

 

  :المرحلة الثالثة .3

  )2000-1990(  سياسة عمرانية واضحة المعالم في ظل األزمة التي اجتاحت البالد غياب

وكانت هذه املرحلة مبثابة مرحلة انتقالية حيث دخلت اجلزائر النظام الليربايل واالقتصاد احلر وبالتايل التخلي عن     

النمط املركزي يف التخطيط وهي مرحلة حرجة يف تاريخ اجلزائر حيث اجتاحت البالد أزمة سياسية حادة كانت هلا 

                                                           

1  التجاني، بشير. التحضر و التهيئة العمرانية في الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية، 2000، ص 19.
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ال ميثل  1987جبت كل عمليات التهيئة وأصبح قانونوح ،أثار وخيمة على اجلانب االقتصادي واالجتماعي

املرجعية التخطيطية للمجال وسجلت اجلزائر يف هذه املرحلة أيضا الرجوع إىل ظاهرة التعمري الفوضوي وزيادة التمركز 

فريغ هذا ما أدى إىل نزوح ريفي شديد وت، لفقر يف املناطق الداخلية للبالديف املناطق الساحلية وزيادة التهميش وا

  . بعض املناطق من السكان نتيجة غياب األمن خاصة يف املناطق الريفية

أين أنشأت وزارة التجهيز  1994كما عرفت هذه الفرتة احتجاب احلقيبة الوزارية للتهيئة العمرانية حىت سنة      

للتهيئة العمرانية يف نظمت استشارة وطنية واسعة حول اإلسرتاتيجية اجلديدة  1995 ويف سنة ،والتهيئة العمرانية

  اجلزائر شارك فيها إىل جانب السلطات العمومية، الوزارات املعنية، اجلماعات احمللية، اجلامعات وخرباء ومجعيات

تضمنت حصيلة للوضعية الراهنة للرتاب الوطين " اجلزائر غدا"مدنية إلثراء وثيقة صممتها الوزارة املختصة حتت عنوان 

  1.ها االختالالت اليت يعاني

IV. العمرانيةالتهيئة  أدوات:   

التهيئة  أدوات أواعتمدت اجلزائر منذ االستقالل على عدة وسائل لتنظيم جماهلا احلضري تعرف بوسائل       

         العمراين  أواملصاحل احلكومية احمللية اليت هلا عالقة مباشرة بتهيئة و تسيري اال احلضري  إىل باإلضافةالعمرانية 

و  ،العمومية و مصلحة املساحة األمالكو اجلماعات احمللية و مصلحة  اإلداراتكمديرية العمران و   ،التصرف فيهو 

  : ما يلي أمههاتقنية و تشريعية يف جمال التهيئة العمرانية  أخرىاالس البلدية املنتخبة و وسائل 

  :مخطط العمران الموجه .1

إليها فيما سنتطرق  أخرىحيث استبدل بوسيلة عمرانية  1990غاية  إىلين استمر العمل ذا املخطط العمرا        

بعني االعتبار توسع  يأخذيرسم حدودها و  ،و خمطط العمران املوجه كان يوضع للمدن الكربى و املتوسطة. بعد

                                                           

جامعة هواري بومدين للعلوم  ،الجزائر .أّي دور للتهيئة والتخطيط اإلقليمي في توازن الشبكة العمرانية، الجزائر نموذجاً  .فوزي ،بودقة  1

  .71ص ، س.د، كلية علوم األرض والجغرافيا والتهيئة القطرية ، مخبر الجغرافيا والتهيئة العمرانية، والتكنولوجيا



 و الواقع  بين النظريالتهيئة العمرانية                                                         األولالفصـــل 
 

 

39 

مستقبال حسب االحتياجات الضرورية  األرضو حيدد استخدام  ،النسيج العمراين مستقبال على املدى املتوسط

  .و غريها و مساحات خضراء و جتهيزات و منشات اقتصادية أساسيةو هياكل  ،للتجمع السكين من سكن و مرافق

كوا خمطط عمراين يرسم معامل التهيئة العمرانية داخل   إىل باإلضافة ،و هذه الوسيلة التقنية يف جمال العمران    

يصبح مبثابة قانون عمراين مبجرد  إذقانونية تنظم استخدام اال داخل النسيج العمراين  أداةارة عن املدينة فانه كان عب

  .املصادقة عليه من طرف الوزارة الوصية

  :1 أهدافهلذا املخطط عدة           

 :و له بعدين كيفية التدخل يف الطبيعة  إىليسعى  - 

 ).األوليةاملرحلة ( كيفية التدخل يف املتغريات الطبيعية - 

 .يعد كيفية التدخل عن طريق وسائل التهيئة العمرانية - 

 .أي جمموع النطاقات احلضرية اليت يتم تقسيمها وفق الوظائف احلضرية األرضحيدد لنا استخدامات  - 

 .للتهيئة العمرانية إشكاالتحيدد جمموع العوائق اليت تكون مبثابة  - 

 

 :مخطط العمران المؤقت .2

 أهدافهاالتهيئة العمرانية و  أبعادو هو يشبه خمطط العمران املوجه من حيث  1990صالحيته يف سنة  انتهت     

و الفرق بني االثنني يتمثل يف قصر املدة  ،الشبه حضرية أوخاص باملراكز احلضرية الصغرية  األخريهذا يف  أن إال

مصادقة وزارية كما هو احلال  إىل املؤقت ال حيتاج املخطط العمراين أنكما   .الزمنية املخصصة ملخطط العمران املؤقت

                                                           

  .65ص ،المرجع السابق. التجاني بشير  1
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كافية هلذا النوع من املخططات  )الوالية(فمصادقة الوصاية على املستوى احمللي  ،خمطط العمران املوجه إىلبالنسبة 

  1.العمرانية املؤقتة

  :مخطط التحديث العمراني .3

املدن الكبرية و متوسطة احلجم لغرض  باألخصهو يف احلقيقة خمطط ملحق باعتماد مايل خيصص للمدن و       

 األطفالو املساحات اخلضراء و املنتزهات و حدائق  األرصفةترقية و صيانة مكتسباا العمرانية العمومية كالطرق و 

  .و غريها

من باقي املخططات االقتصادية  أمهيةاالعتمادات املالية املخصصة ملخططات التحديث العمراين اقل  أنو لو        

العمرانية اليت وضعت من اجلها هذه املخططات  األهداف أن إال ،كاملخططات البلدية للتنمية مثال  األخرىاحمللية 

العتيقة و مراكز  األحياءمعرضا للتدهور من جراء القدم يف  أصبحمهمة يف جمال صيانة الرتاث املعماري و الذي 

 مبدينةو حي القصبة  ،بوهران اهلوا ريالقدمية يف املدن الكربى مثل حي سيدي  األحياءض زيادة على بع....املدن

اعتمادات مالية ضخمة من اجل تنفيذ خمطط  إىلو مها يف حاجة ماسة  ،معرضني لاليار أصبحا اجلزائر الذين

يادة على ظاهرة االكتظاظ السكاين التهيئة العمرانية لكل حي و املتمثل يف اهلدم اجلزئي لبعض جهاما و حتديثهما ز 

   2. العتيقة األحياءو قلة املرافق و التجهيزات اليت تعاين منها مثل هذه 

 ∗)PDAU( :العمرانيةالمخطط التوجيهي للتهيئة  .4

      1991- 05-28املؤرخ يف  91-177لمرسوم التنفيذي ل طبقا ،30اىل 16املواد من 90- 29القانون      

 3.املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري و املصادقة عليه إعداد إجراءاتو الذي حيدد 

                                                           

و المتعلق بالتهيئة  ،27/01/1987الصادر في .87/03:القانون رقم.الرسمية الجريدة.الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  1

  .العمرانية
  .66ص ،2000، ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر .التحضر و التهيئة العمرانية في الجزائر .بشير ،التجاني  2

∗
 Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

  26الجريدة الرسمية رقم .1991-ماي -28الموافق  1411ذي القعدة عام  14مؤرخ في  19/177التنفيذي المرسوم   3
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   :تعريفه  . أ

البلديات املعنية  أوللتهيئة العمرانية للبلدية  األساسيةللتخطيط اايل والتسيري احلضري حيدد التوجيهات  أداةهو      

 يف متجسدا ،األراضيو خمططات التنمية و يضبط الصيغ املرجعية ملخطط شغل  ،بعني االعتبار تصاميم التهيئة آخذا

  1.مرجعية بيانية و مستندات  توجيهي تقرير يصحبه نظام

 :و يشمل هذا املخطط مايلي :مشتمالته  . ب

التنمية  أفاقتقرير توجيهي حتدد فيه التوجهات العامة للسياسة العمرانية بعد تقدمي شرح للوضع احلايل و  �

جمموعة من البلديات جتمع بينهما مصاحل  أويضم بلدية  أنو ميكن  ،العمرانية و املناطق اليت سوف يطبق فيها

 .إقليميااقتصادية و اجتماعية باقرتاح من رؤساء االس الشعبية للبلديات املعنية و بقرار من الوايل املختص 

 :و عليه األولوياتو حسب نظام تضبط فيه القواعد املطبقة حسب كل منطقة  �

 .جمموعة من البلديات حسب القطاع أوعلى تراب البلدية  لألراضيحيدد التخصيص العام  �

 .األساسيةحيدد توسع املباين السكنية و متركز املصاحل و النشاطات و موقع التجهيزات الكربى و  �

 .احلضرية و املناطق الواجب محايتها األنسجةحيدد مناطق التدخل يف  �

 :قطاعات حمددة كما يلي إىلا يقسم املنطقة اليت يتعلق ا كم �

 .القطاعات املعمرة حاليا �

 .سنوات 10 آفاقالقصري و املتوسط يف  األمدينالقطاعات املربجمة للتعمري على  �

 .سنة 20 آفاققطاعات التعمري املستقبلية على املدى البعيد يف  �

  .ريالقطاعات غري قابلة للتعم �

                                                           

  .68ص، المرجع السابق .بشير ،التجاني  1
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مساحات اليت يشملها خمطط شغل , كثافة التعمري, االرتفاقات و البناءات املمنوعة أيضاكما حتدد فيه  �

 .و شروط البناء يف املناطق احملمية مناطق اجناز املنشات الكربى و املرافق العامة, األراضي

 1.املخططات و هو جتسيد تقين ملا جاء يف املخطط أواملستندات البنائية  �

 :و المصادقة اإلعداد إجراءات  . ج

رئيس الس الشعيب مببادرة من  إعدادهو التعمري يتم انه جيب تغطية كل بلدية مبخطط توجيهي للتهيئة  املبدأ �

 .البلديات املعنية أوالبلدي و تتم املوافقة على مشروع املخطط بعد مداولة الس الشعيب للبلدية 

 . يوم 45ين خالل مدة حتقيق عمومي من قبل رئيس الس الشعيب املع إجراء �

رؤساء اجلمعيات ، و رؤساء املنظمات املهنية ،عرض املشروع لالطالع على كال من رؤساء غرف الفالحة �

 .أعالهاحمللية و كذا طلب االستشارة وجوبا من اهليئات اليت تشكل املصاحل اخلارجية للوزارات و املبينة يف املرسوم 

 .س الشعيب البلدياملصادقة عليه مبوجب مداولة من ال �

 :البلديات ألمهيةيصادق على املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري و حسب احلالة و تبعا  �

 200.00الس الشعيب الوالئي للبلديات املعنية اليت يقل عدد سكاا عن  رأيبقرار من الوايل بعد اخذ  �

 .ساكن

بعد استشارة الوايل املعين ) الداخلية( آخرونوزراء  أوالوزير املكلف بالتعمري مع وزير بقرار مشرتك من  �

 .ساكن 500000و يقل عن  200000للبلديات اليت يكون عدد سكاا 

البلديات املعنية  أومبوجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناءا على تقرير من الوزير املكلف بالتعمري بالنسبة للبلدية  �

 .ساكن 500000اليت يفوق عدد سكاا 

                                                           

المخطط  إعداد إجراءاتالذي يحدد  28/05/1991المؤرخ في  177-91من المرسوم التنفيذي رقم  17انظر المادة   1
 ،317-05رقم  03التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به المعدلة و المتممة بموجب المادة 

  .62العدد ، الجريدة الرسمية
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الوزارية  األقسامالوزير املكلف بالتعمري و خمتلف  ،ق عليه للوزير املكلف باجلماعات احملليةيبلغ املخطط املصاد �

 .و رؤساء االس الشعبية الوالئية و البلدية

يوضع حتت تصرف اجلمهور و ينشر باستمرار يف األمكنة املخصصة عادة للمنشورات اخلاصة باملواطنني  �

 1. بالبلديات

 ∗)POS( :مخطط شغل األراضي .5

        1991- 05-28املؤرخ يف  91-178طبقا للمرسوم التنفيذي  ،38 إىل 31املواد من  ،09-29القانون 

 .و املصادقة عليها و حمتوى الوثائق املتعلقة به األراضيخمططات شغل  إعداد إجراءاتو الذي حيدد 

 :تعريفه  . أ

        حتدد فيه و بصفة مفصلة قواعد  ،تراب بلدية كاملة األحيانالتعمري يغطي يف غالب  أدواتمن  أداةهو       

و البناء من حيث الشكل احلضري للبنايات الكمية الدنيا و القصوى من البناء املسموح  األراضيو حقوق استخدام 

 ،و اخلضراء ة املساحات العمومي ،املظهر اخلارجي للبنايات, األحجاماملرت املكعب من  أوبه و املعرب عنه باملرت املربع 

احرتام القواعد اليت  إطارو يف .... الفالحية الواجب محايتها األراضيمواقع  ،النصب التذكارية ،ارتفاعات الشوارع

  .تضمنها املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري

 :مشتمالته   . ب

  :يشمل الوثائق التالية األراضيفان خمطط شغل  أعالهطبقا للمرسوم التنفيذي املذكور 

                                                           

تخصص قانون إداري و إدارة  ،مذكرة ماجستير في العلوم القانونية .قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري .عبد اهللا ،لعويجي  1

 .15ص، 2011 -2010السنة الجامعية  ،جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق  ،باتنة، عامة

∗
 Plan d’Occupation de Sol. 
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مع الضوابط اليت حددها املخطط  األراضيتربز فيها مطابقة ما يتضمنه خمطط شغل  ،و تقدمي ضاحيةيإمذكرة  �

 .البلديات املطبق فيها يف شكل الئحة تنظيم أوالتوجيهي و برنامج التنمية للبلدية 

بالنسبة لكل منطقة و يضبط فيه الشكل احلضري  األرضنظام حيدد بالتفصيل حقوق البناء و كيفية استخدام  �

للبناء املسموح به يف املرت املربع و املرت  األقصىو  األدىنو احلد  األحياءالعمراين و حتدد الشوارع و االرتفاقات و  أو

 .غري ذلك إىلاملكعب احلجمي و القواعد املتعلقة باملظهر اخلارجي 

موقع  ،إليهاوصول الشبكات  ،الطرق ،و اخلرائط تبني املنافذ رافيةالطبوغاملستندات البيانية و املخططات  �

 .مبختلف املقاييس أحكاممواقف السيارات و هي جتسيد تقين ملا تضمنه النظام من قواعد  ،ارتفاعها ،املباين

     :و المصادقة اإلعداد إجراءات  . ج

 الشعيبو حيضر مشروعه مببادرة من الس  األراضيجزء منها مبخطط شغل  أوتغطى كل بلدية  أنالقاعدة انه جيب 

ال مركزية التسليم  إداريةالبلدية كجهة  إصالحيةو املصادقة عليه  إعدادهالبلدي و حتت مسؤوليته حىت يكون بعد 

  :رخص البناء و باعتبار من رئيس الس الشعيب البلدي ممثال للبلدية و عليه فانه

 .احمللية حسب احلاالتاملكلف بالتعمري وزير التجمعات  •

 .يوم 60لتحقيق عمومي خالل مدة  األراضييطرح مشروع خمطط شغل   •

غرف التجارة و رؤساء غرف الفالحة و رؤساء املنظمة املهنية و  رؤساءكال من   علىعرض املشروع لالطالع  •

اليت تشكل املصاحل  ريةاإلدارؤساء اجلهات احمللية و اتمع املدين و كذا طلب االستشارة و جوبا من اهليئات 

 .يوما 60 العموميو كذا خضوعه لالستقصاء  أعالهاخلارجية للوزارات و املبينة يف املرسوم 

نتائج االستقصاء  أساسالوايل على  رأياملصادقة عليه مبوجب مداولة من الس الشعيب البلدي بعد اخذ  •

 .العمومي

 .الغرفة التجارية و الفالحية, املختص و كذا مديرية التعمريالوايل  إىلاملصادق عليه  األراضييبلغ خمطط شغل  •
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 1.يوضع حتت تصرف اجلمهور مع قائمة الوثائق و البيانات اليت يتكون منها •

  

  :خالصة 

خالهلا احلكومات املتعاقبة ومنذ  بعّدة مراحل حاولت من و مع مرورهاإّن سياسة التهيئة والتعمري يف اجلزائر         

  العمرانية احلياةالّتوسع العمراين ورغم أّا وإن غّريت شيئا من مظاهر  التحكم يف قواعد البناء واالستقالل 

توّصلت إليه احلضارات اإلنسانية املقارنة  إّال أّن هذه القواعد ظّلت ناقصة وغري كافية ومل تواكب ما ,واالجتماعية

ي و النمو الّدميغرايف املفرط وعدم فعالية القوانني االقتصادي والنزوح الريف ألسباب موضوعية أمهها الّتخلف

وبنايات كبرية و  وعليه ترتب ظهور مدن بأكملها وأحياء .والتنظيمات اّليت طبّقت يف هذا اال تنفيذا لسياسة معّينة

ملطبقة يف هذا والشروط ا ألدىن املقاييس احرتامتفتقر ألدىن قواعد التهيئة العمرانية والصحية ودون   منشآت من العدم

  .اال

                                                           

1
و الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات  1991-05-28المؤرخ في  178/91المرسوم التنفيذي   30الى 16انظر المواد    

  .26العدد ، الجريدة الرسمية، شغل األراضي و المصادقة عليها
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  :دـهيــتم          

الدور  يأيتملشكلة الدراسة و ذلك من خالل فصوله  األرضيةلنا  يهيئالنظري و الذي  لإلطاربعد عرضنا        

الدراسة امليدانية هي مكملة و متتممة  باعتبار يئة العمرانية و مجالية املدينةالته موضوعنا اجلانب امليداين لدراسة

توضيح واقع مشاريع  إىلفقد انطلقنا من حتديدنا ال الدراسة العام و اخلاص هلا و بعدها و بالطبع  ،للدراسة النظرية

 و مجالية املدينة و ذلك من خالل اعتمادنا على عرض و حتليل جممل البيانات و استنادا علىالتهيئة العمرانية 

  .مقابالتنا اليت أجريناها مع عينة جمتمع الدراسة و على ضوء فرضياتنا و احملور األساسية هلا

  

 :تحديد مجاالت الدراسة .1

 :المجال المكاني للدراسة 1.1

نظرا أو حبكم اعتبارها جماال حضريا يتوفر على ما قصدنا  - حي صالمندر –أجريت الدراسة يف مدينة مستغامن       

بني التهيئة العمرانية و مجالية املدينة و بصفتها جماال يشهد حركية عمرانية و يئة  اليت عالقةالحماولة معرفة  أيدراسته 

و باعتبار بلدية مستغامن و اليت هي مقر الوالية و متضمنة موقع اسرتاتيجي و حي صالمندر و  األخرية اآلونةيف 

مستغامن نظرا الحتوائه على امليناء و بالطبع يعد نقطة هامة يقصدها املناطق املوجودة يف  أهمالذي يعترب من بني 

    . انه منطقة جذب للسياح إىل باإلضافةالكثريون للرتفيه و االستجمام و 
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  :المجال العام للدراسة �

 )01انظر الملحق رقم ( :مدينة مستغانم •

ما جيعلها حمل  قد تنفرد ا من أهم املدن الساحلية باجلهة الغربية، وذلك ملا متتاز به من مؤهالت تعترب مستغامن      

السّياح، السيما خالل فصل الصيف أين تشهد هذه املدينة توافدا كبريا للمواطنني من خمتلف ربوع  واهتمامأنظار 

  .ية وفالحية يف آن واحدالوطن، وأهم عنصر تنفرد به مستغامن يتمثل يف كوا مدينة سياح

كلم عن والية وهران، تتمّيز مبوقع إسرتاتيجي جد هام إذ   85تقع مستغامن مشال غرب البالد على مسافة بعد        

 اسمأطلق عليها الرومان . كلم  124أا تطل على البحر األبيض املتوسط مباشرة وذلك على ساحل ميتد على 

وهو املوقع الذي تتواجد فيه املدينة حاليا أي بالقوس الشرقي خلليج مستغامن، بينما يضم قوسها الغريب  "موريساقا"

، وقد قال اجلغرافيون العرب أن مستغامن بلدة صغرية تقع يف حفرة إدامية على خط الساحل حييط ا آرزيومنطقة 

مركب من كلمتني  اسممستغامن هو  اسمكر الباحثون أن وذ . سور من الناحية اجلنوبية ومتتد حوهلا البساتني واملياه

لشخصية مرموقة، فيما  اسموهي  "غامن"وتعين حمطة شتوية أو مكان لإلقامة الشتوية، وكلمة  "مشىت "األوىل هي 

، ورأى البعض اآلخر أن مستغامن يعود معناها "مرسى الغنائم"تطرق باحثون آخرون إىل أن مستغامن هي كلمة تعين 

  1.وقال آخرون بأا كوخ قصب، أي أا تتألف من كلمتني مس وتعين كوخ وغامن مبعىن قصب "مسك الغنائم"إىل 

  

  

 :المجال الخاص للدراسة �

                                                           
1   http://www.sidi-aissa.com/ar/  Le 25/04/2015. 
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 )02انظر الملحق رقم : (صالمندر أو المرسى سابقاحي  •

                األجرافو ....مبنازله و فيالته مستغامنشاطئ «عبارة عن  بأاو كما حتدث عنها احد الكتاب       

) les falaises(   قارب الذي جنح يف لهذا الشاطئ الفتان اخذ اسم ل....ينساب ماء النبع أينحىت اخلليج الصغري

و          تلك الشوكة اليت ميزته  بسبب  la punta لكن الصيادين تابعوا تسميته ...األخريعرض البحر يف القرن 

 أوتادعلى  بأكواخه شاطئ طويل أيضاميناء للصيد مبرفئه لكن ...األوائلهذا االسم من طرف الوافدين  أخذتاليت 

عن منازله  و الالفت لالنتباه... .مدرستهمع موضعه و ...ضيعات هادئة...) 03الملحق رقم انظر ( األساس

   1.»و ترفيه إقبالاملستغامنيني كان مكان  ألجل... .البيضاء، الواطئة

من الشواطئ  و يعترب إذ ،و عليه و بعد ما وصف عن صالمندر اليت كانت جمرد ميناء قليلة نسبة سكانه      

مرت، وبإمكان هذا  200مرتا وعمق مياهه  30كم وعرضه فاق   01خاصة وان طوله بتجاوز  الرئيسية يف مستغامن

اليوم يشكل حيا  أصبح ،الصيد و الرتفيهمكان يقصد لالستجمام و  آالف مصطاف سنويا 06الشاطئ استقبال 

  :باملساكن و عليه فهو يشغل ثالثة قطاعات املستغامنية معمرا األحياءمن 

  حيده مشاال  ،و يتموقع يف غرب املنطقة املركزية هكتار 102.90مبساحة  SU13لقطاع األول فا - 

PLATEAU,MARINE   ، يف اجلنوب الضواحي و منطقةENASUCRE ، املنطقة املرفئية و يف الغرب

 .يف الشرق تيجديت و الغرب مركز املدينة جزء منخفض

                                                           

1  Louis, Abadie. Mostaganem de ma jeunesse (1935-1962). L’union Européenne, les 

presses de polcrom- Barcelone, 15-novembre-1999, p141. 
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حيدها من  ،يتموقع يف الغرب اجلزء املركزي ،هكتار  63.05مبساحة امجالية تقدر ب   SU14القطاع الثاين  - 

 .و يف اجلنوب منطقة النشاطات ،الشمال املنطقة املرفئية و الغرب من طرف البحر و من الشرق منطقة احملطة

هكتار تتموقع يف غرب  09.14مبساحة امجالية تقدر ب ) منطقة صالمندر القدمية( 5SU1القطاع الثالث   - 

 PLATEAU،               LESاملنطقة املركزية مسيطرة على البحر حيدها مشاال و الغرب من طرف احلد 

FALAISES،  و يف اجلنوب و الشرق من طرفZHUN 1.صالمندر 

 

 :المجال البشري 2.1

وقد اعتمدنا يف  ،نا و الذي خيص جمموعة أفراد عينتناو نقصد به جمتمع البحث الذي يعىن بتطبيق مقابلت       

هذا السياق على تواصلنا مع خمتصني و مسؤولني و هيئات و مديريات هلم العالقة املباشرة و غري املباشرة مع جمال 

و    التعمري و يف إطار التهيئة العمرانية و ميكن حصرهم يف مهندسني معماريني و أصحاب مكاتب دراسات 

  .يئة و مركز الدراسات العمرانيةت و مسؤولني يف بعض املديريات من سكن و جتهيزا

  

  

  

  

  

 :المجال الزمني 3.1

                                                           

1Direction de l’Urbanisme & de la Construction. Révision du Plan  du Groupement des  
Communes de Mostaganem – Mazagran – Sayada. Rapport d’Orientation 
Règlement. Phase III, Décembre 2006. 
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تكونت النظرة لدينا حول هذا املوضوع اساسا خالل هذا العام الدراسي، اذ و قد تبادرت لدينا فكرة دراسة 

و بعدها تعدل املوضوع فرتة  2014التهيئة العمرانية و التنمية احلضرية ملدينة مستغامن و هذا كان من فرتة ديسمرب 

لية املدينة ، و كانت بالطبع و يف بادئ االمر القيام لتصبح الدراسة حول التهيئة العمرانية و مجا 2015جانفي 

باستطالع تام للموضوع من حيث توافر املراجع اليت ختدم املوضوع و معاينة ميدان الدراسة و كان هذا طبعا يف 

قصد  املرحلة االوىل من حبثنا و بعدها جاءت مرحلة مجع املعطيات و اخلروج اىل امليدان فعليا و القيام مبقابالتنا و

  . 2015- 05-05إىل غاية  2015- 03-25الصاحل املعنية و امتد ذلك من فرتة 

 DUCمديرية التعمري و البناء  •

  DLEPالتجهيزات العمومية  مديرية السكن و •

 URBOR  1مكتب الدراسات و االجنازات العمرانية  •

 Les Bureaux Des Etudesمكاتب الدراسات  •

  APC البلدية •

إىل  2015- 05-11مرحلة حتليل و تفسري النتائج املتحصل عليها من مقابالتنا و امتدت من فرتة  أتتو بعدها 

  .2015- 05-25غاية 

  

  :عينة الدراسة �

                                                           

1 DUC : Direction d’Urbanisme et Construction 

 DLEP : Direction de Logement et des Equipements Publiques 

URBOR : Urbanisme d’Oran 
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و تكون حمددة كما و كيفا و بالتايل تكون ممثلة لالشخاص تعد العينة ركنا رئيسا يف اي دراسة سوسيولوجية     

 .جمتمع البحث احلاملني لنفس املواصفات املوجودة يف

           و عليه فقد وقع اعتمادنا يف دراستنا هذه على جمموع األفراد املتخصصني يف جمال اهلندسة املعمارية        

و خمتلف املديريات و املصاحل التقنية و مكاتب الدراسات و الذين هلم صلة بالعمران و التعمري املقصود يف موضوع 

  .شخصا 11مقصودة و مقدرة بـ دراستنا و بالتايل العينة 

  

 :البيانات و تحليل عرض .2

  .اهتمامات التهيئة العمرانية بالمجال الحضري واالعتناء بجماليته: تحليل المحور األول 1.2

و حتقيق  م امن اجل النهوض باملدينة و االهتمامعتمدة من طرف الدولة  آليةتعد التهيئة العمرانية و بصفتها       

          ،العمل على القضاء على مشكل السكن و حتقيق اكتفائه إىل باإلضافة ،رغبات السكان يف كسب مساكن

نرى بان بعض العمران ا يعكس  فإنناحول منطية مبانيها  أساساو عندما نتطرق لذلك هنا يف مدينة مستغامن و 

سابقا يف و اليت تطرقنا هلا ، اليت مرت ا الفرتاتاملدينة عرب جوهرا فريدا يعرب عن حضارة و ثقافة سكان  أومظهرا 

و يشمل ذلك من خالل تصميم املدينة و خاصة املدن اليت تتمتع جبذور تارخيية و حضارية اليت اجلانب النظري 

  .هاو مباين العامة و غري  ،مدارس ،تتكون ا الطرز املعمارية املختلفة هلذه املباين و املتمثلة يف مساجد
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بالرغم من تواجد ، و نظرا الن طبيعة املبىن هنا يف مدينة مستغامن يغلب عليه الطابع الكولونيايل خاصة يف املركز    

انه و مع ذلك فال يطبع  إال ،اخل...رالقريبة منها مثل تيجديت و املطم أحيائهايف بعض  واإلسالميالنمط العثماين 

و عليه فدراستنا حلي صالمندر و واقع التهيئة العمرانية به دلنا على اكتشاف  ،األخرى أحيائهاهذا النمط باقي 

و مع التطور و التكنولوجيا املعتمدة حاليا و  إذ، الفارق الشاسع بني منطية البناء به و ما تتميز به مستغامن تارخييا

هذا من تزايد مستمر للسكان و حماولة يومنا  إىلمع التغريات اليت حصلت مبستغامن منذ فرتة ما بعد االستقالل  أيضا

و خاصة  ،الرتباطه باحلياة اليومية للسكان باملدينة أكثر أمهيةالنسيج احلضري  إعطاءتسهيل عملية النمو احلضري و 

خلق مشكلة يف النسيج احلضري و ارتبطت هذه تغري وسائل احلياة للسكان و تغري مفهوم السكن يف حد ذاته  أنو 

مل يعد يعترب   إذ مأوىو تغري النظرة القدمية اليت كان السكن فيها عبارة عن  ،ر التكنولوجي و العلمياملشكلة بالتطو 

و اقتصادي و اجتماعي       من تطور علمي  إليهاليوم و ما وصل  اإلنسانكذلك اليوم خصوصا مع طموحات 

 اجتاه املدينة باعتبار هذه األخريةكما رافق عملية النمو احلضري السريع نزوحا ريفيا معتربا ،يبتعد عن كل ما هو قدمي

  .مصدر رقي و متدن

 إجياداملتعلق بالتهيئة و التعمري من اجل  29- 90و عليه و قد اعتمد على التهيئة العمرانية من خالل قانون     

ئة العمرانية يالته أدواتو املتمثل يف  ،مقنن إطارم العمران يف قادرة على تسيري اال احلضري و تنظي إسرتاتيجية

و ذلك من اجل ضبط التوسع )   POSاألراضيو خمطط شغل   PDAUاملخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري (

  .القائم و حماولة تنظيم اال احلضري
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مستغانم التشهد عملية توسعات ( 04املبحوث رقم لنا  أكدهو نظرا الن مدينة مستغامن و بصفتها حسب ما   

و مع حدوث هذا   ،)une zone saturéeنظرا لكونها ال تملك المجاالت الالزمة للتعمير و تعتبر عمرانية 

و بعدما كانت منطقة معروفة مبينائها و قلة سكاا لتكون احلل  االكتظاظ السكاين ا فقد اختذ من صالمندر

  .التوسع احلضري إطاراملناسب يف ختفيف الضغط عن املدينة و اعتبارها مدجمة يف 

التهيئة العمرانية تلعب دورها حاليا و بشكل واضح و خصوصا جمال الدراسة صالمندر و الذي يشهد  أنمع و     

       على معايري دقيقة من ناحية حسن التخطيط الدقيق لكن ال ترتكز  ،اإلسكانعمري و جانبا مهما من ناحية الت

ليست  اآلليات أنو  إذ ،الشكل و املظهر العاكس أوختدم العمران سواء من ناحية االجناز  أسسعلى  املرتكزو 

 بأنه املبحوث رأيفحسب  ،مطبقة متاما و فعليا كما يف املضمون و كما هو مقرر هلا بل دائما تكون فيها تعديالت

و نظرا لطبيعة املوقع املراد قيام املشاريع عليه ) %60التهيئة العمرانية ميدانيا بنسبة  آلياتنقدر نهدر عن نجاعة (

  SRATهناك (قائال  املخططات املعتمدة حاليا و ترتيبها أنواعنا املهندس عن و يف هذا الصدد فقد حتدث ل

-الغرب-من الشرق األربعو يركز على جهاتها  للتهيئة العمرانية و يخص الجزائر كليا اإلقليميالمخطط 

المخطط  PDAU يأتيمخطط تهيئة الوالية و المشاريع المتعلقة بها ثم  PAWالجنوب ثم يليه  -الشمال

  .األراضيمخطط شغل   POSالتوجيهي للتهيئة و التعمير و 

عليها يف وضع املشاريع العمرانية املرتكز  اآللياتقوهلا بان  08املبحوث رقم  رأيو يف ذات السياق و حسب    

 أيعند وضع ( مرتكز عليها عند وضع املشروع قائلة أخرى توفر معايري إىل باإلضافة  POSو  PDAU حاليا مها 

و ذلك  ،مراعاة المساحة ،معاينته ،متمثلة في تحليل الموقع أسسمشروع و تطبيقه يراعى في ذلك مجموعة 

  .)POSبالطبع عن طريق 
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منطقة سياحية  ،و ما نلمسه حاليا يف صالمندر و بعدما كانت جمرد ميناء للصيد و حيوي نسبة قليلة من السكان   

به على  املعروفةتشهد تغريات كثرية مست طابعها  يفه األخرية األلفيةتقصد للرتفيه و االستجمام فقد و من خالل 

 بأنهانه و مع املشاريع العمرانية اليت حوا فقد يتوضح لنا  إال ،توفرها على ميناء و اعتبارها مقصد سياحي أساس

و هذا ما يدل  ,ملراد التوسع عليه و املنطقة اليت ستخفف الضغط عن املدينةحصل سوء ختطيط و اختيار للموقع ا

 أساساعند وضع هذه املشاريع و تنظيم اال احلضري ال يعىن  ألنهلذلك نظرا  األنسب طالتخطيعلى عدم مراعاة 

و               و الدور املهم يف عملية التخطيط احلضري  األنسب الرأيقد يكون هلا  أخرىختصصات  بإشراك

مشاريع التهيئة العمرانية يف  إمجااللنا  أكدواقد  معظمهمو هذا ما ملسناه عند مقابلتنا مع املبحوثني و الذين  ،العمراين

و هذا ما          جغرافيني أوفنون  أوخالية من وجود تشارك بني املهندسني و علماء االجتماع  بأاجمال دراستنا 

بيئة حضرية متوازنة  إجيادبالشكل الصحيح مع التوفيق بني شاكل تعيق تسيري اال احلضري جيعل هناك فوضى و م

و بالرغم من عدم         أكد لنا أناحد املبحوثني فقد  رأيانه و حسب  إال ،مع مظهر مجايل يرد على شكل ملدينة

بعني االعتبار  يأخذانه  إالريع يف وضع هذه املخططات و تطبيق هذه املشا األخرىمع التخصصات  الرأيتشارك 

  .جانب من اجلوانب الدميوغرافية و اليت ختص التخطيط للتوسع العمراين لكن على املدى البعيد

هندس المعماري هو من يقوم و خصوصا في الجزائر فالم(بان  01املبحوث رقم على غرار ما حتدث به لنا      

و البد منه  أساسي أمر إشراكها أنحتى و  األخرىللتخصصات  إهماللوحده بمخططات البناء و انه هناك 

    الكولونيايلو نظرا ملا تعرفه مستغامن عن منط عمراا و املتسم  .)أحياناالمهندس  إليهافي مراعاة جوانب قد الينتبه 

 من مشاريع و مناذج عمرانية منايف متاما انه و مع ما تشهده صالمندر إالو العثماين الذي يربز تاريخ و ثقافة املنطقة 

  و بدخول التكنولوجيا و التقدم العلمي و ذلك مس حىت جانب العمران و قد احدث تغريا به  إذ ،لذلك
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       وسائل االجناز و قد جند املهندس  أومعمارية عصرية سواء من ناحية املظهر  أمناطيعتمد كليا على  أصبحو        

           املخطط و يصممه فليس له احلرية يف التخطيط حسب رغبته بل دائما يكون هناك عراقيلو بصفته من يضع 

من الدولة من اجل احلصول على موافقة تطبيق  أيو مشاكل بل يكون مقيد مبا يفرض عليه من املديريات املتكلفة 

 يكون هناك دائما ضغوطات منو انه ) آخر أمرو التطبيق  أمرالنظري ( 07رقماملبحوث  رأيمشروعه و حسب 

بل هناك متغريات تدخل يف هذا  ،الدولة و ليس كل ما خيطط له من تصاميم و مشاريع تطبق كما هي على الواقع

لدى مديرية  أحيانايعمل  02 رقم السياق مثل التكلفة و امليزانية اخلاصة بالبناء و حسب ما اكده لنا مبحوث 

و          التهيئة العمرانية  أن(تبارها املصلحة املكلفة بالتخطيط و التعمري قوله و اليت باع DUCالتعمري و البناء 

     بالنسبة المطلوبة على الواقع  األدواتخصوصا نلمس هناك دائما مشاكل راجعة لعدم تطبيق هذه  أدواتها

في بعض المرات نالقي و  إذو هذا طبعا بالقدر الضئيل و بالرغم من تضمنها للنصوص القانونية و التنظيمية 

ليس هناك قرار مشرتك  بأنهو هذا ما يبني لنا  ،)و التي تسيرها السياسة العليا األعلىتجاوزات من الجهات 

و يكون هناك . يعمل على ترابط املصاحل املعنية و املكلفة بتهيئة اال احلضري من اجل النهوض بالفضاء املديين

بحوث امللنا  أكدمتس جانب املشاريع املربجمة للتهيئة ويف هذا الصدد فقد  األرجحدائما تناقضات و تعديالت على 

رغم المصادقة  التعميرلرسم المخطط التوجيهي للتهيئة و  إعادتنامرات يكون التدخل من الوالي في ( 06رقم 

ستغامن فكان القرار يف مركب رياضي مبدينة م إنشاءعن حماولة  دعم به قوله لنا املبحوث مبثال أضافو قد ) عليه 

و بعدها تغري الوايل ليتم بعده  )احلشم(مث عدل ليقوم بنقل املشروع إىل بلدية  )طريق وهران(املنطقة  يف  األمربادئ 

  .إلغاء وضع املشروع و هذا ما يظهر لنا جليا هيمنة القرار السياسي و إمهال اجلانب التقين و االجناز
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و مع كل ما هو حاصل حاليا يف ميدان التعمري و الذي جند انه و مع تواجد عدة مصاحل و هيئات و مكاتب      

انه و هنا يف  إالاملعتمدة للتهيئة العمرانية  اآللياتباالرتكاز على و  ،ركة يف اجناز و تطبيق املشاريعدراسات متشا

و انه ليس كل ما ينظر له  األدواتاجلانب التقين هلذه  مستغامن و بالضبط يف صالمندر نلمس انه هناك ضعف يف

 أواختيار املواقع  أويربمج واقعا بل و مع وجود السياسات العليا و اليت تفرض تدخلها سواء يف طريقة اجناز املشاريع 

إمهال طابعها النهوض بتنظيم املدينة و حسن تسيري جماهلا و  أمامططات التهيئة لتكون بذلك عائقا يقف حىت يف خم

الذي تتصف به باإلضافة إىل العمل على الرتكيز للحفاظ على مجاليتها من خالل تطبيق مشاريع عمرانية تعكس 

  .مظهر الئق للمحيط احلضري

  

  .التوسع العمراني غير المنظم وتأثيره على الصورة الجمالية للمدينة: الثانيتحليل المحور   2.2

و          التزايد يف عدد السكان  أسبابهانه و مع النمو احلضري السريع الذي تشهده املدينة حاليا و الذي من      

اهلجرة  األحيانو قد جند يف بعض  ،يومنا هذ إىلفة السكانية املرتفعة خصوصا من فرتة ما بعد االستقالل الكثا

احلياة و املرافق الضرورية من  عناصرو هذا طبعا لتوافر دور يف حدوث عملية االكتظاظ باملدينة  أيضاالداخلية 

          و مع ما تشهده مستغامن من اختناق  ،العيش يف املدينة اإلنسانالسكن و العمل و هذا ما يكون جاذبا الختيار 

يارها احلل صالمندر و اخت إىل التجأو مع ذلك فقد  إالو اكتظاظ و عدم توافر املساحة الالزمة للتوسع العمراين 

            ذلك و بعدما كانت جمرد ميناء و مكان خاص سواء بالصيد ، املناسب من اجل ختفيف الضغط عن املدينة

عن انه و يف حال كان حماولة التوفيق بني القضاء على  08يف هذا السياق حتدثت لنا املبحوث رقم و السياحة و 

م ظمع أن(فقوهلا   l’extension يكون هناك توسع أنو جيب  إالالبيئة احلضرية املالئمة  إجيادكن و سمشكل ال
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المهندسين عند وضعهم لتحليالتهم عن واقع السكن حاليا بمستغانم يكون اتفاقهم على متابعة التوسع و 

ك بتوفر المعايير تخفيف الضغط عن المدينة و ذلك طبعا باستغالل الفضاءات الخاصة بالتعمير و القابلة لذل

يخص الدولة و  أمرعلى مشكل السكن محاولة القضاء (بان   01رقممبحوث  رأيب و حس           )بها 

تحقيق تلك المشاريع و المخططات و ليس له  إالالمديريات المتكلفة بتلك المشاريع و ما على المهندس 

  ). الحق في الجدال

        و هذا ما يبني لنا بان التوسع العمراين أمر أساسي نظرا الرتباطه باحلياة اليومية للسكان و منو املدينة و عليه    

          يف األساليب و تعدد حاجات و مطالب اإلنسان فقد اجنر عنه تطور  ،و مع ما وصل إليه التقدم العلمي حاليا

 ،ختطيط حضري حديث و معاصر يرتكز على الكثافة السكانية و توزيعها املتوازن و التقنيات املستخدمة استنادا على

و إعادة تنظيم مراكز املدن و توفري اخلدمات العامة و  بشكل متقن و مدروس األرضو حتديد استعماالت 

و عليه فما نلمسه  ،يطو املرافق املختلفة مبا خيدم و حماولة حتقيق التوازن بني مجال املدينة و كفاءة التخط ،األساسية

 lesـ�كانت صالمندر معروفة  وبعدما(انه  10املبحوث رقم حاليا يف منطقة صالمندر و حسب رأي 

cabanons  و مع مجيء هذه  ،)04انظر الملحق رقم ( و بعض السكنات الخاصة بالصيادين و الفيالت

منطقة للتعمير نظرا لما كانت تشهده مستغانم المدينة من اكتظاظ و عدم  األلفية األخيرة فقد عينت صالمندر

 إلىمت صالمندر سو ق ،و عليه فقد خصصت مشاريع كبيرة من اجل تعميرها ،توافر مساحات فارغة للبناء

 ،) les administrations تخص المديريات أخرىو من جهة   les habitatsبالمساكن  جهة خاصة

بصالمندر ليس مبستوى يبني لنا حدوث توسع عمراين منظم يراعى فيه طريقة البناء و االجناز مع فطبيعة العمران 

يرتكز في تحديدنا للمناطق ( بأنه 06 رقم حيث يف قوهلا لنا املبحوث ,للمظهر العاكس األكرباالهتمام  إعطاء

و اتساع  و حسب نوعية المشروع و ما يتطلبه من مساحة الزمة la topographieالخاصة بالبناء عن طريق 
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 l’offre techniqueمتمثلة في  أخرىمعايير  أيضاالقابلة لتحقيق ذلك المشروع و هناك  األرض أيضاله و 

et l’offre  façade(.  

تحولت من (صالمندر بان  04لنا مبحوث  أكدأما من ناحية العمران املتواجد بصالمندر و طبيعته فقد      

و مع سوء  إذ, نطقة مكتظة تشهد فوضى في التعميرم إلىمنطقة هادئة و تحوي نسبة قليلة من السكان 

التخطيط لها و االعتماد على نمط بنيان ال يتالءم مع طبيعة المنطقة و ال يرد عليها بمظهر جمالي يعكس  

لم يتم االستغالل الجيد للفضاءات و بطريقة ( بأنه 11رقم مبحوث  رأيو حسب  )طابعها الذي تتميز به

مكان مزدحم بالبنايات و  إلىنظرا لتحول هذه المنطقة من مكان للترفيه و السياحة  و مثلى           صحيحة

مستغلة للجلوس و    front de merغلقها و جعلها واجهة بحرية الشاطئمن استغالل لطريق السكان 

العمارات المختلفة  أنماطالمرسى في الجهة المقابلة و مع  إقامةو  )05انظر الملحق رقم  (كممشى للناس 

و بالتايل هنا نرى الفرق بني املدينة املركز و صالمندر و كيف هي ثقافة  )و فصلهم عن بعض        و المديريات 

و جند انه هناك خلط بني الوظائف املوجودة ا و ليس هناك فصل  ،الفرد املستغامني يف استغالله للفضاء يف املدينة

ا متثل تاريخ و حضارة املدينة  ةو أماكن العمل و التجارة و دائما ا حركة و حىت طبيعة العمار        بني املساكن 

و ال توجد به , ايل و مع جميئنا إىل صالمندر فنجد نفيا كامال و جند أن النمط املعماري ا يتماشى و العصر احل

  .ملسة ثقافة املدينة و يفصل بني اإلنسان و ثقافته و يتماشى و التقنيات و األساليب العصرية

و بعدما كانت  األمرفنجدها يف بادئ فصلنا طبيعة العمران بصالمندر و منذ بدء التوسع العمراين ا  فإذا     

انه و مع حصول مجلة التوسعات العمرانية  إال ،و الصيد مكان للرتفيه و السياحة أاتشكل نظرة واحدة على 

هناك فوضى و غياب واضح و جلي للتخطيط احملكم و مسبق و مدروس و الذي يلعب  أصبحانه  إالاحلضرية ا 

و بالتايل يعطي نظرة واضحة و عاكسة للمظهر البصري  ،دورا مهما يف خلق االنسجام و التكامل يف منطية عمراا
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هناك  أصبح(قوله  املبحوث رقم رأيو حسب  إذ, و الذي يرد على طابع املنطقة املعروف على انه سياحي  اجلمايل

 ملحقانظر ال( اختالط واضح بين جميع الوظائف المتواجدة بصالمندر من كونها منطقة سكنية و تحوي ميناء

كونها تضم مجمل   إداريةو منطقة  في الجانب التجاري و منطقة صناعية نظرا لتواجد المصانع بها أي )06

 و كما )مكان سياحي  أيمنطقة جاذبة للسكان و الترفيه من خالل واجهتها البحرية  أخيراالمديريات و 

 و عند إلقائنا نظرة عن مجموع المباني المتواجدة بها نالحظ عدم وجود انسجام و انتظام سواءا( قائال أضاف 

لنا  و جند انه و مع كل ما ذكره .)في شكل المباني أو العمارات و ال من ناحية التطابق في االرتفاع و العلو

و تلبية حاجة  الناس وإسكانبنايات  إقامةظم و الذي حيمل داللة جمرد تاملبحوث و زيادة على هذا التوسع غري من

 أماكن أومنتزهات  أوناس للرتفيه مثل مساحات خضراء يقصدها ال أماكنفهي بالتايل خالية من وجود  السكن فقط

و مع  إذ (الذي هو مهندس باملنطقة قوله  و 10رقم  حبيث و حسب ما ذكره لنا مبحوث تسلية و مواقف سيارات

طابعها ال  أن إالما تنشط به التهيئة العمرانية هنا بصالمندر و تعدد الوظائف بها و خاصة في مجال السكن 

تصميمها و ال من جهة المرافق التي كيفية   أويرد بتاتا بمظهر مميز ال من جهة شكل المباني و العمارات 

و جودتها  نوعية مواد البناء أنحتى و  باألطفاللعب خاصة  أماكنتكون تابعة لها من مساحات خضراء و 

لنا من خالل التوسعات احلضرية غري املدروسة من ناحية  يتوضحو ذا اخلصوص  ،)تدخل في هذا السياق

و دراسات متابعة جيدا  بصالمندر و اليت ينتج عنها يف بعض املرات تداخل بني  أسسالتخطيط احملكم و املبين على 

يف  العقارية من اجل حتقيق رغبات السكان و املتمثلة األوعيةالعمران و استغالل  إنتاججمرد حماولة  أوالوظائف 

العاكس البصري السكن و توفري اخلدمات الضرورية هلم دون مراعاة الرتكيز على اجلانب البيئي اجلمايل و املظهر 

خصوصا و أن صالمندر و باعتبارها نقطة سياحية هامة و مقصد العديد من الناس سواءا من  ،لطبيعة املنطقة

    .  مستغامن أو خارجها
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الظروف  أحسن إجيادو يف هذا الصدد نستطيع القول بان التخطيط احلضري و املعروف على انه يعمل على       

فحسب رأي األمم  ،للتوسع اايل الوظيفيةاملدن و النطاقات  إلنشاءالفيزيقية و االجتماعية و املادية و االقتصادية 

 اموعات تشكيل إعادة أو جديدة سكنية موعات يطالتخط عند ينبغي « املتحدة حول اموعات السكانية انه

 حمكم مديين حيز إجياد يعين وهذا اإلنساين، للتعايش واخلالقة املثلى األحوال لتعزيز عالية أولوية تعطى أن القائمة،

 عن واملتأتية ا درعا املدن إنسان يضيق اليت النفسانية التوترات على والقضاء اإلنسانية باملوازين يفي حبيث البنية،

ليس حاضرا كليا يف ما حدث و ما حيدث لصالمندر منذ بدء عمليات التوسع ف 1»..والفوضى املفرط االزدحام

باإلضافة إىل تداخل  يف عمليات التعمري األساسيةو قد كان بادئا عدم اختيار الطرق املثلى و  إذ ،العمراين ا

          ترابط يف منطية بناء عمراا مع ما تعرف به مستغامن تارخييا  إجيادزد على ذلك عدم  ،األنشطة و الوظائف ا

و ثقافيا و ليغيب بذلك تلك اللمسة اجلمالية العاكسة لصالمندر باعتبارها متثل موقع هام مبدينة مستغامن و تعرف 

   .منطقة جذب للسكان و السياح أاعلى  أساسا

  

  

  

 

                                                           

1
في علم االجتماع  ماجستيررسالة  -مدينة الحروش نموذجا -التنمية الحضرية إشكاليةالتهيئة و التعمير و  أدوات .التومي ،رياض  

  .59 ص، 2006 -2005 ،قسنطينة، جامعة منتوري،الحضري
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 :االستخالص العام و النتائج .3

  .  و  االعتناء بجماليته بالمجال الحضري لتهيئة العمرانيةاهتمامات ا :نتائج المحور االول •

 فيها إىل حتليل مقابالتنا اليت أجريناها مع عينة حبثنا يف إطار تطرقنا و اليت على ضوء دراستنا امليدانية هذه      

ال حماولة احلفاظ على الطابع اجلمايل حميط حضري متكامل مع  إجيادالتهيئة العمرانية و دورها يف التوفيق يف 

           و يف هذا السياق , انعكاسااتوسعات العمرانية ا و ما ينتجه حاليا جممل ال و - صالمندر - أال و هو  دراستنا

تقوم بالدور كانت التهيئة العمرانية   إذاو إمجاال حول حتليلنا لفرضيات حبثنا و حماولة التأكد من صدقها فحول ما 

السبل من  أفضلنشاط جمال دراستنا و تنظيم جماله و حماولة حتسني احمليط احلضري و الوقوف على  إنعاشيف  األمثل

و فقد جندها هنا يف مستغامن  , املشاكل احلضرية من نقص السكن و تردي للمرافق الضرورية اجل القضاء على

عدم صدق فرضيتنا بان التهيئة العمرانية تعمل على تنظيم اال  عنيت خلصنا يف استنتاجنا بالضبط صالمندر و ال

انه هناك  إىلمع عينة دراستنا و اليت وصلنا من خالهلا  أجريناهااحلضري و االعتناء جبماليته و مع جل مقابالتنا اليت 

بعني االعتبار بعض  األخذتام للربط بني ما يصمم له من مشاريع عمرانية من طرف مهندسني معماريني و  إمهال

حىت اجلانب  أوعلم الفنون  أوو اليت قد يكون هلا جانب مهم يف ذلك على غرار علم اجلغرافيا  األخرىالتخصصات 

و خصوصا يف  إطالقايدمج  ي و الذي الو ليس بعيدا فلعلم االجتماع مثال و خاصة بتخصصه احلضر  ,الثقايف

نوعية اختيار  إماو بالتايل فما نلمسه يف جمال دراستنا الفوضى احلاصلة يف  ,عملية التخطيط احلضري و العمراين

و التصاميم املعتمدة الجناز هذه من جهة املواصفات و املعايري  أومناطق البناء اجليدة و املالئمة لطبيعة املدينة 

  يف الكبري األثر املختلفة احلياة جماالت شهدته الذي التكنولوجي للتقدم كان لقدف , املشاريع
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 تنهض مرسومة خطة وفق اإلبداع، و واجلمال الكفاءة و املتانة عناصر بني جتمع اليت أساليبه تطور و املدن، ختطيط 

و           التهيئة  أدواتزيادة على ذلك  املتاحة اإلمكانيات ظل يف سكانه، حاجات و مشكالته و املعاش واقعالب

بيئة حضرية  إجيادو العمل على  يف تسيريها للمجال احلضري األمثلتقوم بالدور  أنالتعمري و اليت من املفرتض 

و احلفاظ على اجلانب العمراين اجلمايل و مراعاته عند  متوافقة بني معاجلة مشكل السكن و املرافق اخلاصة به

معظم املبحوثني عن الضعف لنا  أكدهانه و ما نلمسه يف جمال دراستنا و مع ما  إال  التخطيط للمشاريع العمرانية

ابقا فقد و بالتايل و مع كل ما ذكرناه س, تنظيمية امللموس من ناحية تطبيقها تقنيا بالرغم من تضمنها لقوانني رمسية

و            يكون جمال يعاين اختناق أنصالمندر و بالرغم من كوا فضاء سياحي حيتاج احملافظة و ليس  أنجند 

على مظهرها اجلمايل ذلك  بدوره و اخللط بني الوظائف املوجودة به لينعكساحلديث  من ناحية العمران حصار

  .املعروفة به

  .العمراني غير المنظم و تأثيره على الصورة الجمالية للمدينةالتوسع  :نتائج المحور الثاني •

اليت تنجم عنه يف دمي  اآلثاربه لفرضية الثانية حول نشاط التوسع احلضري غري املنظم و  أتتو عن ما  أما       

عينة  ألقواله و مع حتليلنا أنصدق هذه الفرضية كون  تأكدفهنا قد , الصورة اجلمالية لصالمندر جمال دراستنا 

بعني االعتبار  األخذانه قد ملسنا جانب وجود فوضى عمرانية النامجة عن سوء التخطيط احلضري و عدم  إالالدراسة 

نظريا مل يكن هناك اهتمام باجلانب البيئي و  أياملعمول ا و اليت تدرس قبل تطبيق املشاريع  األسساملعايري و 

صالمندر  كاحلل  إجيادفك االختناق عن املدينة و  أساسعلى  أنة يف صالمندر اجلمايل و القيام بالتوسعات العمراني

بالتايل اال املناسب لعمليات التوسع العمراين و جعلها و بالرغم من كوا منطقة سياحية فقد تكون ل األنسب

ثني حىت و انه منط و حسب ما اكده لنا بعض املبحو  باإلضافة, اليوم تشهد اكتظاظ عمراين مشوه اهلا أصبحت

صورة  أيباملباين و العمارات املوجودة ا نلمس  ال بعيد عن ثقافة اليت تعرف ا مدينة مستغامن و حىت انه البناء
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كس عيكون حاضرا لي أنو ال حىت من جهة االنتظام و التطابق و التكامل الذي البد  ،بصرية عاكسة لطابع املنطقة

و عليه فقد جند انه و مع تلك املتغريات اليت ترافق تطور املدينة من التزايد السكاين و  ،بالتايل مظهر مجايل و متناسق

انه و يف جمال دراستنا صالمندر قد  إال ،احللول لتحقيق االكتفاء السكين و اخلدمات التابعة له إجيادولة التوفيق يف احم

بات السكان يف توفري املساكن هلم و يتسم بعدم نالحظ يشهد ذلك التوسع العمراين و الذي يعترب بدوره تلبية لرغ

اخلاصة  األماكن أوكس مظهره ال من خالل توافر املساحات اخلضراء اليت تع و غياا و وجود تلك اللمسة اجلمالية

 أساليبو اليت جلها يعتمد على تقنيات و  ،و العمارات األبنيةقضاء الوقت و ال من جهة تصاميم  أوبالرتفيه 

ن مظهرها ال يوحي بوجود اهتمام من الناحية الفنية اجلمالية و ال عن ما تعرف به مستغامن يف عمراا عرب عصرية لك

و خصوصا و مع نشاط مشاريع التهيئة يف هذه الفرتة و مثال ذلك احتضاا ملشروع الرتامواي  ،التاريخ الذي مر ا

طرق املواصالت ا و حدوث  باألخصو            و الذي قد احدث ا تغيريات كثرية قد مست جوانب خمتلفة

 جناز و اليت مازالت قيد الدراسةو اليت هي يف طور اال األخرىجانب املشاريع  إىلاملرورية ا  و الفوضى االختناقات

انه ال يؤخذ بعني  إالكل ما ينظر له من مشاريع و يف إطار تصميمها و وضع املخططات   بأنهويف ذات السياق جند 

مراعاة املساحة و التصاميم اليت ترد بالصورة اجلمالية على  إىلمن اختيار املواقع املالئمة  األساسيةاالعتبار املعايري 

انه و مع كل االجنازات اليت حدثت و ال تزال حتدث مبجال دراستنا صالمندر يبني مدى الضعف يف  إالاملنطقة 

التقيد مبا تتضمنه من قوانني و  باألحرى أوالتهيئة العمرانية  أدواتاستعمال  جهاز التخطيط احلضري و سوء

و احلفاظ على الطابع العمراين اجلمايل و املظهر          تنظيمات رمسية تعىن بتنظيم اال احلضري و حسن تسيريه 

   .البيئي هلا
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  :ةـالصـخ 

هلذا املوضوع و الذي ركزنا فيه على جل ما تعمل عليه مشاريع التهيئة العمرانية حاليا يف جمال بعد دراستنا      

مبعايري و أسس مضبوطة و دراستنا صالمندر و ربطها باملظهر اجلمايل العاكس لوجود حميط عمراين منظم و منسجم 

بالتايل إىل انه و بالرغم من نشاط جمال العمران و املشاريع اخلاصة بتهيئة املدينة و خصوصا فقد خلصنا متكاملة 

و املخططات اليت تعتمد عليها من  األدواتانه يالحظ ضعف يف تطبيقها ميدانيا ال من ناحية  إالجانب السكن 

ده مستغامن و خصوصا صالمندر من و عليه و مع ما تشه األراضيخمطط شغل  أوخمطط التوجيهي للتهيئة و التعمري 

و            انه ليس مبستوى يتوافق  إالعمليات توسعات حضرية من اجل حماولة ختفيف االختناق عن املدينة املركز 

         حبيث قد حتولت إىل منطقة مكتظة عمرانيا و حتوي جل الوظائف احليوية من سكن  ،املعروفة بهطابع املنطقة 

و حىت  تعمريهامن ناحية   املدينة هوية مشكلة يف يظهر عمراين خلل ا أنتجة و سياحة إذ و قد و جتارة و صناع

          مساحات خضراء  أو و منتزهات املتمثلة يف نقص املرافق الضرورية ا من أماكن ترفيه األخرىمن اجلوانب 

اليت  األسسبعني االعتبار املرتكزات و  األخذو انه و مع ضعف التخطيط العمراين و عدم  ،األطفالو أماكن لعب 

و        ختتار املناطق القابلة للتعمري و البناء و باملعايري املدروسة حىت ال حيدث بالتايل فوضى عمرانية  أساسهاعلى 

      .يشوه مظهر املدينة و ال خيدم اجلانب اجلمايل البيئي و العمراين ا ضغط

     

  

  



 ���ــــــــــــــــــــ��

 

 

91 

الرابط الذي جيمع بني ما تعمل  إجيادحماولة  أساسدراستنا ملوضوع التهيئة العمرانية و مجالية املدينة كان على  إن    

 آليةجيد عن طريق  راقي و و املعنية بتطوير املدينة و حتقيق مستوى تنمية حضرية عليه الدولة و اجلهات املسؤولة

كان هناك قواعد مرتكز عليها   إنمن قوانني تنظريية و ما  أدوااالتهيئة العمرانية و بالطبع اعتمادا على ما تنص عليه 

                  كسة ملظهر املدينة املنتظمة تلك الصورة العا  إعطاءختص احلفاظ على الطابع اجلمايل للمدينة و حماولة 

  .و املتناسقة يف عمراا

اختالالت حاصلة  فقد توضح لدينا عن مدى وجود, و ختاما لدراستنا هذه و إمجاال ملا توصلنا إليه من نتائج     

 و البناء مبجال املتعلقة للقواعد إصداره عند اجلزائري املشرع أن من بالرغمو  يف منطية عمران جمال دراستنا صالمندر

 الواقع أن إال اجلمايل، العمراين اجلانب محاية و احلضري العقار شغل لضمان ميكانيزمات و ضوابط هلا وضع ريالتعم

  .والتقنية املادية الوسائل على تتوفر وال كفاءا تثبت مل اإلدارية اهليئات ألن القواعد هذه عاليةف عدم أثبت

التصميم فهو يقيد فقط من طرف املهندس املعماري  إطارجل ما خيطط له من مشاريع يف  أن أيضاو كما نلمس     

يف عمليات التخطيط احلضري على سبيل علم  إشراكهاو  أخرىواضح لوجود ختصصات  إمهالليكون بالتايل 

و هذا ما   ،الشمولية أساس على القائم لتخطيط و و اليت يكون هلا دور مهم يف عملية ا االجتماع احلضري مثال

يظهر جليا يف طبيعة عمران صالمندر و الذي يتسم خبلوه من التناسق و االنتظام يف تشكيل بيئة حضرية قائمة على 

ونظرا لوجود اختالف بني ما كانت عليه صالمندر سابقا ومتيزها  ،افق و طبيعة املنطقة املعروفة بهو معايري تتو  أسس

انه و مع التطور املستمر و  إالمن اجل الرتفيه و االستجمام  إليهاان ا و هدوئها و الذي كان جيلب الناس قلة العمر 

التزايد السكاين ادى ا لتكون جمال الستغالل مساحاته من اجل التوسع العمراين و حماولة ختفيف االكتظاظ و 

  .الضغط عن مدينة مستغامن أي املركز

            االقتصادية و السكانية و اجلغرافية  األبعادبعني االعتبار جل  األخذالتخطيط احلضري  ياتأولو و مع انه من     

يالحظ حدوث ذلك يف عمليات  الانه قد  إالاالعتبارات االجتماعية و الثقافية القيمية و السلوكية  إىل باإلضافةو 

مبعىن عند وجود مشاريع لالجناز و يف طور  إذف و على غرار ذلك حدوث ما يسمى التداخل يف الوظائ ،التخطيط
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اختيار املوقع من اجل  إمايف دراستها يكون هناك ضغوطات نامجة عن تدخل من اهليئات العليا أي من الدولة 

و هذا حسب املشروع و ما يتضمنه و ما يكون مربجما له  أحياناحىت التعديالت اليت متس جانب املشاريع  أوتنفيذها 

  .حىت من ناحية التكلفة و امليزانية أوناحية املساحة و املوقع سواءا من 

فالتوسع احلضري الذي تشهده حاليا مستغامن و بالضبط صالمندر يشهد وجود خلل تام يف تنظيمه و تكامله و     

 األوعيةيرتكز عليه يف تشكيل بيئة عمرانية متجانسة بعيدة عن الالعقالنية يف استهالك  أنالتناسق الذي البد 

  .و خلق االختناقات احلضرية و تغييب اللمسة اجلمالية و االهتمام ا  اإلسكاناستغالهلا فقط رد  أوالعقارية 

مكتظة  أصبحت أا إالمنطقة سياحية  أاو مع ما تعرف به صالمندر و على  هانالدراسة  أظهرتفلقد       

تركز خمتلف الوظائف  إىل باإلضافة ،مايل و طابعهاظهرها اجلمنطقة تشهد اكتظاظ و فوضى تؤثر على م ،عمرانيا

        و تأثري ذلك على احمليط العمراين  احليوية ا و اختالطها من وجود سكنات و مديريات و ميناء جتاري و مصانع

          يف علوها حىت من ناحية التطابق  و تشويه صورته اجلمالية حىت من جانب شكل املباين و العمارات و واجهاا 

 أو و اليت تتميز بعدم التناسق و االنتظام و وجود الرتابط فيما بينها باإلضافة إىل نقص وجود األماكن اخلاصة بالرتفيه

            .و املرافق األخرى الضرورية و قضاء األوقات أو حىت املساحات اخلضراء املنتزهات


