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التجمعات السكنية اجلديدة باجلزائر ما بني الواقع والتحدي
)(حالة مدينة باتنة
) 2-1 (دراسة ميدانية للتجمع السكين اجلديد محلة
 اجلزائر،1 جامعة باتنة،  فوزي مشنان:الدكتور
:امللخص
تهدف الدراسة إىل التعرض للظاهرة احلضرية اليت مست معظم مدن اجلزائر بشكل
 ومع وتزايد، و هذا نتيجة التوسع العمراني للمدينة وتشبع نسيجها احلضري،واسع ومستمر
مشكلة اإلسكان والطلب عليه فظهرت بذلك هذه التجمعات السكنية اجلديدة كبديل للتخفيف
، و كل ذلك كان على حساب األراضي الزراعية ودون أي ختطيط مسبق هلا،من مشكلة السكن
وتوصلنا من خالل هذه.مما أصبحت بذلك تشكل حتديا واضحا لنمو املدينة وتطويرها احلضري
الدراسة لنتائج هامة تتعلق بكون هذه التجمعات السكنية خطط هلا ومت إنشاؤها ملواجهة
 وذلك رغم، وكبديل حملاربة تواجد األحياء اهلشة والفوضوية،الطلبات املتزايدة على السكن
 فأصبحت بذلك متثل واقعا يشكل حتديا وحتكما يف،استهالكها املفرط لألراضي الزراعية
.التوسع العمراني للمدينة مع عدم مراعاة جوانب التخطيط احلضري والعمراني هلا
Abstract:
The study aims at the exposure of the urban phenomenon, which affected
most of the cities of Algeria in a large and continuous manner. This is due to the
urban expansion of the city and the saturation of its urban fabric, and with the
increasing problem of housing and the demand for it. These new communities have
emerged as an alternative to alleviating the problem of housing. Without any prior
planning, thus becoming a clear challenge to the city's growth and urban
development.
In this study, we have reached significant conclusions regarding the fact
that these communities were planned and constructed to meet the increasing demand
for housing, and as an alternative to fighting the existence of fragile and chaotic
neighborhoods, despite the excessive consumption of agricultural land, thus
becoming a challenge and controlling the urban expansion of the city Aspects of
urban and urban planning..
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مقدّمة:
إنّ التحدي الكبري الذي يواجه مدينة اجلزائر يكمن يف مسألتني رئيسيتني :
األوىل تتمثّل يف كيفية املوائمة بني النمو السكاني والنمو اجملالي احلضري ،والثانية
احلدود اليت تقف عندها املدينة والتحكم بعملية التنظيم اجملالي وإنتاج اجملاالت
اإلقليمية اليت تشكّل إطاراً يستوعب هذا النمو ،أما التحدي الثاني فهو ما اصطلح
على تسميته بالتعمري الفوضوي أو غري املنظم ،وهنا تكمن إشكالية تنظيم اجملال
احلضري واالستعمال األمثل للمساحات البينية ،و أن بيد السلطة العمومية
إمكانيات توجيه االنتباه إىل عمليات التدخل الذكية والعقالنية على النسيج
العمراني لتحقيق النتائج اجملزية واملفيدة اليت من شأنها خدمة االقتصاد احلضري
للمدينة.
وبالتوازي مع هذه األعمال الضرورية البد من مراعاة النظرة الشمولية
وحتديد السياق الذي يف إطاره تنمو املدينة الستيعاب السكان واألنشطة واخلدمات
وإعادة توزيع النشاطات لتحقيق التوازن بني املدينة وحميطها احلضري بني املدينة
ونطاقها املرتو بولي لتجنيب املدينة التعطل الوظيفي مع مرور الزمن بفعل ثقل
نظام املركزية ،وبالتالي عدم توازن النظام العمراني.
إن جممل املشكالت اليت تعاني منها البنية احلضرية مبدينة اجلزائر من
الصعب إجياد حلول هلا يف إطار بنيتها الداخلية فحسب ،بل تتوقف على أعمال
التهيئة يف إطار ناحيتها وإجياد املساحات املشرتكة بني التهيئة العمرانية يف اإلطار
احمللي واإلطارين اإلقليمي والوطين ،ولكن ذلك يتطلب يف رأينا رؤية إسرتاتيجية
واضحة تستهدف التكييفات الضرورية على املستويات اجملالية واالقتصادية،
وإعادة االنتشار السكاني واجملالي لألنشطة االقتصادية والنظر إىل قوة استقطاب
العاصمة بالتوزيع العقالني واملتوازن لالستثمارات التنموية واالستعمال الرشيد
لألراضي ،وتوجيه الفائض إىل مساحات وجماالت أخرى يف إطار اإلقليم لكي ال
تبقى مدينة اجلزائر مع تراكم مشكالتها دائمة االنشغال بأزمة السكن على حساب
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الوظائف األخرى كسهولة التنقل واحلركة واخلدمات النوعية اليت تليق بوظائف
مدينة-عاصمة يف ظل التنافس القائم بني كربيات املدن املتوسطية.
لقد حاولت احلكومات اجلزائرية إجياد حلول للمشاكل الدميوغرافية
النامجة عن اختناق املدن من خالل إنشاء مدن جديدة ،لكن تطبيق هذا املخطط مل
يكن مبستوى الطموحات املعقودة ،فهناك هوة شاسعة بني أرقام احلكومة والواقع
املرير هلده املدن.
و لقداعترب اخلرباء االقتصاديون واملهندسون املعماريون قرار احلكومة
اجلزائرية إنشاء مدن جديدة خيارا اسرتاتيجياً فرضته التحوالت الدميوغرافية
واالقتصادية اليت عرفتها البالد يف العقدين األخريين ،ورمت احلكومة من وراء
هذا املشروع إىل إجياد حلول حلالة االكتظاظ والضغط يف املدن املوروثة من احلقبة
االستعمارية ،وكانت هناك دراسات كثرية أكدت على ضرورة إنشاء مدن جديدة
باملناطق الداخلية والصحراوية مبا يضمن توزيعاً سكانياً مقبوالً على كل مناطق
اجلزائر.
وتعد مدينة باتنة الواقعة بالشرق اجلزائري من بني أهم املدن اليت عرفت
ظاهرة إنشاء التجمعات السكنية اجلديدة ،حيث متثلت يف إجناز مشروع القطب
اجلديد محلة املتمثل يف التجمع السكين اجلديد محلة  1و 2ومحلة  3الذي يبعد
مبسافة قصرية عنه نتيجة تشبع نسيج املدينة العمراني ،واعتربهذا املشروع كخيار
للتخفيف من مشكلة السكن والطلب املتزايد عليه وذلك على حساب األراضي
الزراعية اليت تقام عليها هذه التجمعات.
و لكن ما يالحظ هنا أن هذه التجمعات السكنية اجلديدة أنها تفتقد
ألدنى شروط احلياة و املعيشة ،وتكاد تنعدم فيها أهم املرافق الضرورية اليت
حيتاجها ااملواطن بصفته كائن متحضر و راقي ،كما اعتربت جمرد مراقد تستعمل
فقط كمأوى يقي االنسان من برد الشتاء و حر الصيف.
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مما سبق ذكره ميكن لنا بلورة إشكالية دراستنا يف طرح األسئلة التالية :ما
واقع التجمعات السكنية اجلديدة باجلزائر؟ وهل مت توفري السكن الالئق للمواطن
كإنسان حضري راق؟ وما مدى اجلدوى من إنشاء مثل هذه التجمعات السكنية
اجلديدة دون أي ختطيط مسبق هلا ؟
أهمية وأهداف الدراسة  :تكمن أهمية الدراسة يف كونها ذات عالقة وطيدة مبجال
التخصص و من أهم الظواهر اليت يثريها يف وقتنا احلالي ،حيث بدأت الظاهرة يف
التطور واالنتشار باعتبارها احلل األنسب لتوفري السكن الالئق للمواطن ،ولو
على حساب األراضي الزراعية اليت تقام عليها مشاريع االجناز.
أما اهلدف من دراستنا هو التعرف على الظاهرة ومدى إسهامها ودورها
يف جمال التحضر والتنمية للمدينة باعتبارها عامال أساسيا يف إمكانية حصول
املواطن على مأوى يقيه من حر الصيف وبرودة الشتاء ،مع التعرف على واقع
الظاهرة وجوانب التأثر والتأثري فيها.
فرضية الدراسة :يعترب إنشاء التجمعات السكنية اجلديدة ظاهرة حضرية أتت كحل
بديل فرضته الدولة اجلزائرية ليساهم يف التخفيف من مشكلة السكن ،وتوفري
السكن الالئق للمواطن دون مراعاة جانب التخطيط هلا ،وتأثريها مستقبال على
النسيج العمراني للمدينة وتوسعها.
أوال  :اإلطار املفاهيمي للدراسة
التوسع العمراني  :مفهوم عام متعدد الوجوه يشري إىل توسع مدينة ما ،وضواحيها
على حساب األراضي واملناطق احمليطة بها ،وتؤدي هذه الظاهرة إىل تطوير املناطق
الريفية اجملاورة للمدن الكبرية تدرجييا ،وزيادة كثافتها السكانية شيئا فشيئا ،كما
تساعد على رفع مستوى اخلدمات فيها(.)0
كما يعرفه هربرت وكتمان :انتشار اهليكل العمراني للمدينة خارج
احلدود املوضوعة هلا،أي امتداد عمران  Extensionوحتمل كلمة االنتشار طياتها
عدم التقيد حبدود املناطق العمرانية ،كما عرف التوسع العمراني بامتداد املدن (.)7
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كما تعترب لفظة التوسع العمراني تشمل زيادة ميل السكان إىل املدن
الكبرية ،إذن التوسع يعين توسع اجملال للهيكل العمراني للمدينة خارج احلدود
احلالية ،أي الزيادة يف استعماالت األرض للمدينة االقتصادية و االجتماعية
والعمرانية.
و كمفهوم إجرائي هو عملية تطوير اجملتمعات احلضرية اليت تزداد كثافتها
السكانية ويتسع حجم مدنها من خالل إنشاء مشاريع وخمططات بهدف اشتغال
األفراد يف شتى القطاعات ،وتوزيع التكنولوجيا ،وسيادة املهن التجارية والصناعية
واخلدمات قصد حتقيق الرفاهية والرقي اجتماعيا واقتصاديا.
 -2مفهوم التجمعات السكنية اجلديدة:
يعرفها سعد إبراهيم على أنها :انبثاق ومنو كل اإلمكانيات والطاقات يف
كيان معني بشكل كامل ومتوازن سواء كان هذا الكيان فردا أو مجاعة أو جمتمع
(.)3هي كل جتمع بشري متكامل يستهدف خلق مراكز عمرانية جديدة حتقق
االستقرار والرخاء االقتصادي بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق
جذب مستحدثة خارج املدن والقرى القائمة (.)4
 وتصنف اجملتمعات العمرانية اجلديدة إىل جمتمعات حضرية جديدة تدعى
املدن اجلديدة ،وجمتمعات ريفية جديدة تسمى القرى اجلديدة.
 -3التخطيط احلضري :هو دراسات تقنية وإجراءات قانونية تسمح مبراقبة ومعرفة
التطور احلضري احلاصل من الناحية االجتماعية واالقتصادية والصحية العامة
والبنائية التقنية واملعمارية ،وكذا ضبط حنو اجملال احلضري حبيث يتاح لألنشطة
واخلدمات أفضل توزيع ،وللسكان أكرب الفوائد ،ومن هذا ما جتعل التخطيط
احلضري منطقيا للواقع واحلاجة (.)5
أما التخطيط العمراني ميكن القول أنه نظرية وممارسة ختطيط املدن وبناءها
ويعتمد على جمموعة من التدابري يف اجلانب االجتماعي واالقتصادي (.)6
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 -4التخطيط احلضري للتجمعات السكنية اجلديدة  :إن ختطيط املدن عبارة عن
توجيه عمليات التنمية الفيزيائية لتحسني الصحة العامة واألمن واألمان والراحة
واالقتصاد ،واجلمال وتوفر اخلدمات العامة لسكان اجملتمع احمللي (.)2
وهو حماولة لبناء حياة اجتماعية بشكل يضمن توازن الشخصية اإلنسانية
ومنوها السليم يف جمتمع متكامل وقادر على تلبية رغبات مجيع أفراده،وتيسري
فرص عمل احلياة هلم بشكل مالئم ومنسجم داخل نظام البيئة احلضرية (،)8
فالتخطيط احلضري يتضمن وجهات نظر خمتلفة سواء تعلق األمر جبوانب تركيزه،
أو مستواه أو نطاقه ،وهذا ما يعكس السريورة التارخيية لتطور املفهوم يف حد ذاته.
ثانيا  :التطور التارخيي لفكرة إنشاء التجمعات السكنية اجلديدة وأسباب نشأتها
يؤرخ العديد من املفكرين بداية عصرنا احلديث بانطالق الشرارة األوىل
للثورة الصناعية ،حيث شهد اجملتمع تطورا هائال يف آليات اإلنتاج وظهرت الطبقة
الرأمسالية شديدة التطلع إىل الربح السريع ،ومن هنا حدثت الطفرة األوىل إلنشاء
اجملتمعات اجلديدة بإنشاء العديد من املدن الصناعية اليت افتقرت إىل أبسط
االعتبارات البيئية الصحية وقواعد ختطيط املدن (.)9
ونشأ ما يعرف يف ذلك الوقت مبدن الكوكن ،على أن هذه املدن الصناعية
وما أفرزته من جمتمعات مريضة بيئيا وعمرانيا كانت مولدا حلركة إصالح واسعة
النطاق يف جمال ختطيط وإنشاء املدن والتجمعات اجلديدة أطلقها وتبناها جمموعة
من رواد املصلحني الذين سعوا إىل إعادة تصحيح فكر ومنهج إنشاء املدن
واجملتمعات اجلديدة مبا حيقق بيئة صحية وجمتمعا عمرانيا منوذجيا،وكان أول من
نادوا و أنشئوا مثل هذه املدن النموذجية سري روبرت ،ولينزو جيمس ،باكينجهام،
على أن التطور احلقيقي وحتول فكر ختطيط املدن واجملتمعات اجلديدة حنو إنشاء
جمتمعات عمرانية متكاملة ذات بيئة سليمة إمنا ترجع فاعليته األوىل إىل املخطط
االجنليزي ابنزرهوارد 1181حينما دعا إىل ما أمساه بنظرية املدينة احلدائقية ،وهي
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تقوم على حتقيق التكامل بني خصائص احلضر والريف حبيث تفرز جمتمعا متوازنا
يليب كافة االحتياجات العمرانية لقاطنيه(.)01
ثالثا  :إشكالية التحضر يف اجلزائر

()11

 -1تناقص كمية املياه الصاحلة للشرب
أصبح متويل اجملموعات احلضرية باملياه الصاحلة لشرب يعد إحدى
املشاكل الكربى اليت تواجه سكان املدن قد تناقص معدل كمية املياه املستهلكة
يوميا بالنسبة للفرد الواحد يف املدن اجلزائرية من 151ل سنة  1811إىل( 11
لـسنة  ،)07( )1811إذأصبح من الصعب تعبئة املياه الضرورية ملواجهة النمو
احلضري السريع املتمثل ليس فقط يف توسع املدن وزيادة عدد سكانها ،بل ويف
االستهالك الواسع لكميات املياه يف الصناعة ،وقد صاحب هذه الزيادة املذهلة
يف كميات املياه املستهلكة يف املدن والصناعة تناقص كبري يف كميات مياه مسخرة
للري الذي أصبح يعتمد يف معظمه على مياه اآلبار احمللية بدال من مياه السدود
وقد انعكس هذا سلبا على األراضي املسقية اليت متون التجمعات احلضرية
باملنتوج الزراعي .
وحسب الدراسات واألحباث اليت قامت بها الوكالة الوطنية للموارد
املائية يف اجلزائر فإن العجز املسجل يف التجمعات احلضرية يعود أساسا إىل سوء
تسيري قطاع املياه وارتفاع نسبة التسرب والضياع مقدرة حبوالي  %01من جمموع
الكميات املنتجة سنويا وهذا بسبب قدم أنابيب شبكة نقل املياه يف املدن وقلة
الصيانة والتبذير الناتج عن اخنفاض تسعرية املياه قبل سنة  ،1881ولقد قدرت
احتياجات التجمعات احلضرية يف اجلزائر مع نهاية عام  2111حبوالي  2مليار
م.3
 -2اكتساح التوسع العمراني لألراضي الزراعية  :حيث اكتسحت األراضي الفالحية
اخلصبة يف الكثري من احلاالت بسبب املنشآت العمرانية املتمثلة يف بناء السكن
واملناطق الصناعية والتلوث الصناعي ،وقد لوحظ سهولة التعدي على األراضي
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الفالحية يف القطاع العام وأمالك الدولة ،أما اآلن فقد حد من ذلك امللك اخلاص
(.)03
لتنمية املدن اجلديدة أهدافا عدة تربز مدى قيمتها و ضرورة إنشائها وتطويرها
نذكر منها :
 توفري اإلسكان املناسب للحالة االجتماعية للسكان اجلدد وتوفري فرص عمللسكانها.
– توفري مميزات وتسهيالت للسكان وتوضيح العقبات والعيوب لعملية السكن يف
املدن القائمة.
–توفري مستوى وحجم مناسبني من االحتياجات واخلدمات األساسية (التعليمية،
االجتماعية ،الصحية ،الرتفيهية )....واملرافق العامة خلدمة سكان املدينة وتنمية
وحتسني البيئة الطبيعية وإجياد مناخ اجتماعي إجيابي لتلبية احتياجات السكان.
خامسا :أساليب حتقيق أهداف التجمعات السكنية اجلديدة
بغرض حتقيق أهداف التجمعات السكنية اجلديدة جيب اتباع عدة أساليب
هلذا الغرض و ميكن ذكرها على النحو التالي :
 تقوية اإلحساس بالرتابط االجتماعي بني أفراد املدينة اجلديدة .
 االستفادة القصوى من عملية املشاركة الشعبية يف كل مراحل التنمية بدءا
من عملية اختاذ القرار وانتهاء بعملية اإلنشاء.
 إجياد آليات تنفيذ صحيحة إلدارة املدن اجلديدة مبا خيدم سكان تلك
املدن .
 وجود عملية تقييم مستمرة وفعالة للمدن اجلديدة يف مجيع مراحل النمو.
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سادسا :معايري تقييم جناح التجمعات السكنية اجلديدة
يتم التقييم من خالل معايريوهي قائمة من القياسات مت حتديدها للحكم
على مدى جناح أو فشل املدينة اجلديدة يف حتقيق املستهدف منها من خالل مقارنة
كل معيار باملعدالت القياسية و ميكن تصنيف تلك املعايري إىل(: )04
 معايري سكانية :تتمثل يف التعداد املستهدف من املدينة اجلديدة والتعداد
احلالي هلا ،ومدى حتقيق املخططات للمستهدف منها.
 معايري اقتصادية :تشمل القاعدة االقتصادية ألي مدينة جديدة وتأثريها
على النمو السكاني ،وتواجد فرص العمل ومستوى الدخول واألجور
ملعرفة مدى تأثريها على عدم جذب السكان إليها .
 معايري اخلدمات واملرافق :مدى توافر اخلدمات باملدينة اجلديدة وتلبية
احتياجات السكان منها.
 معايري اإلطار املؤسسي :عالقة اجلهاز اإلداري لتنمية املدينة اجلديدة
باحملافظات واحملليات ،مما يعكس صالحيته يف اختاذ القرارات املناسبة
وكفاءته يف إدارة املدينة.
 معايري ختطيطية :تتمثل يف:
 مدى التكامل يف األنشطة االقتصادية بني املدن اجلديدة والقائمة داخل
اإلقليم الواحد.
 ربط املدن اجلديدة باملدن القائمة بشبكة قوية من املواصالت.
 النقل واملواصالت داخل املدن اجلديدة .
 -6معايري إدارية :تتمثل يف املشاركة يف تنمية املدن اجلديدة بني كل من القطاع
احلكومي واخلاص.
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 -7معايري خدمية  :حتقيق االستفادة القصوى من املرافق واخلدمات واملقومات
االقتصادية املتاحة وتطويرها لتحقيق التنمية الشاملة.
 -8احلوافز :وتتمثل يف:
 عناصر جذب عمراني الستقطاب السكان لإلقامة يف املدن اجلديدة.
 إضافة جمموعة من اللوائح والتشريعات للمساهمة يف زيادة عملية تنمية
املدن اجلديدة.
سابعا  :إجراءات ختطيط التجمعات السكنية اجلديدة
لتخطيط التجمعات السكنية اجلديدة جيب اختاذ عدة إجراءات هامة
ألجل ذلك نذكر منها :
 إنشاء أجهزة خاصة مهمتها اإلشراف على عملية التخطيط ومجيع الوثائق
واملصادر ،وحتديد األنشطة واألهداف حسب تطلعات السكان يف ضوء
إيديولوجية الدولة (.)05
 حتديد املعطيات السكانية حلجم املدينة والكثافة السكانية يف الكيلومرت
مربع وكيفية توزيع السكان يف خمتلف األحياء.
 حتديد العوامل البيئية (املناخ ،الرتبة ،درجات احلرارة ،اجتاهات الرياح.)..
 حتديد توزيع استعماالت األرض أي تقسيم األراضي وفق أغراض
متعددة (سكن ،خدمات اجتماعية ،مناطق خضراء ،طرق وشوارع،
حدائق ومالعب.)06( )......
 خدمات ارتكازية كشبكة مياه الري والكهرباء والغاز ،وشبكة اجملاري
الصحية ومياه األمطار.
 حتديد أماكن للسيارات وحمطات احلافالت واملراكز الصحية والثقافية.

358

جملة علوم اإلنسان واجملتمع....................................................د /فوزي مشنان
 حتديد شبكة الشوارع اليت تعد مبثابة فك العزلة ،أما تنقل سكان املناطق
بني الشوارع الداخلية واخلارجية اليت تربط أجزاء بعضها ببعض باملناطق
اجملاورة األخرى.
 البيئة وأهميتها يف ختطيط االتجمعات السكنية اجلديدة  :إن ختطيط املدن
يعترب عملية فيزيقية واجتماعية يف آن واحد ،فاالجتاهات التخطيطية
والعمرانية احلديثة تدعو لعدم الفصل بني املسائل االجتماعية واملادية ألننا
بصدد ظواهر متكاملة كل جانب فيها يؤثر يف اجلانب اآلخر و متأثر به يف
نفس الوقت (.)02
فاملوقع املمتاز يلعب دورا كبريا يف حتديد أهمية املدينة وتصنيفها ،وعامل
طبيعة األرض وتضاريسها يؤثر على شكل املباني وتوزيعها،أما عامل املناخ يلعب
دورا هاما يف تصميم املباني وختطيطها ،فهو يساعد من جهة يف حتديد الفتحات
كاألبواب والشبابيك ،ومن جهة أخرى يساعد يف توفر املباني على حاجب يقي
من أشعة الشمس يف املناطق احلارة (.)08
ثامنا  :أهــم املشـاكــل الـيت تــواجهها السياسـة السكنيـة باجلزائر ()11
 -1مشكل االحتياطات العقارية problème des réserves fonciers

يتمثل يف النزاع القائم و املنافسة حول احمليط املخصص للتهيئة العمرانية
بني وزارة السكن و خمتلف الوزارات األخرى كوزارة الفالحة ،وعائق حتديد"
قواعد نزع امللكية من حيث عدم إيضاح قواعد التعويض للمالك من جهة و
إجراءات التحكيم من جهة أخرى.
إن مشكلة ندرة األراضي أو قلة األراضي يطرح نفسه حبدّة يف خمتلف
املناطق خاصة احلضرية منها ،و مع تزايد عدد السكان و اإلكتضاض و متركزهم
يف املناطق الصناعية الكربى يزيد من األمر تعقيدا (.)71
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 -2مشكـــل التمــويــل  :إن حتليل عملية متويل السكنات ختضع جلملة من املبادئ
و املعايري نظرا لألهمية الكبرية و الدور الفعّال الذي تلعبه يف إجناز السكنات ،غري
أن عملية التمويل تطرح نفسها كمشكل يعيق مسار السياسة السكنية لتحقيق
األهداف املرجوة منها.فانعدام أو قلة املصادر التمويلية املختلفة من شأنه أن خيلق
مشكل متويل السكنات ،و هذا ما يؤدي إىل نقص املوارد املالية الالزمة و
الضرورية إلجناز السكنات.
 -3مـشكــل نــدرة مــواد البنــاء  :من املتعارف أن من بني العوامل األساسية إلجناز
السكنات هو توفري مواد البناء ،غري أن إجياد هذه املواد و باملقادير املطلوبة و
باألسعار املالئمة يعترب من املهام األساسية اليت ترتكز عليها السياسة احلكومية
حتى تتوصل إىل إجناز السكنات بالقدر الالزم و إلرضاء طلبات األفراد ،غري أن
مشكل ندرة هذه املواد مقارنة بتزايد الطلب عليها يبقى كعائق يف وجه ما تصبوا
إليه السياسة السكنية لتحقيق األهداف املرجوة.
 -0مشـكـل تنـظيـم الـمهـن أو الـوظـائـف :نظرا لألهمية الكبرية اليت تكتسبها
السياسة السكنية و ذلك من خالل األدوار و املهام اليت تشرف عليها فإنه من
الطبيعي أن يصبح قطاع التهيئة العمرانية و األشغال العمومية قطاعا اسرتاجتيا،غري
أنه قد يكون عرضة لتالعبات عدّة خاصة من بعض املهن  ،و نذكر على سبيل
املثال مكاتب الدراسات للمقاولني اخلواص واملهندسني املعماريني ،كل هذا من
شأنه أن يعيق مسار السياسة السكنية للوصول إىل األهداف املسطرة.
وعليه و جتنبا ملثل هذه التالعبات اليت من شأنها أن تعيق مسار السياسة
السكنية جيب أن يكون تدخل هذه املهن يف إطار تشريعي منتظم وواضح و
متكامل ،و ذلك جتنبا لزيادة املشاكل اليت يعاني منها هذا القطاع.
ومن هنا فإن تدخل الدولة ضروري للغاية باعتبار أن هذا القطاع (قطاع
السكن) خيص شرحية هامة يف اجملتمع خاصة وأنها تؤدي للحصول على السكن
كحق من احلقوق ،و كذلك هو عرضة للخداع و التالعبات من طرف املقاولني أو
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املستثمرين اخلواص ،و عليه جيب اختاذ اإلجراءات الالزمة للحد منها.
 -5مشكــل اإلجــراءات اإلداريــة  :إن مشكل السكن مشكل حساس خيتلف يف حدّ
ذاته من خالل كيفية تدخل الدولة أو السلطات العمومية ،كما جند أن زيادة
الطلب على السكن يستلزم احلاجة إىل البناء و إجناز السكنات بكثرة ،و هلذا جيب
تفادي املعرقالت اإلدارية و تسهيل اإلجراءات الالزمة كإجراءات حتصيل
األراضي الصاحلة لذلك وتوفري املوارد املالية الضرورية...اخل.
ومن هنا نستخلص أنه كلما اتسعت السياسة السكنية كلما كان ذلك
أفضل من أجل ختطي مجيع العواقب أو املشاكل اليت تعيق مسارها و كذا جتاوبها
مع املستجدات االقتصادية.
تاسعا :خطة مدينة باتنة
إن خطة مدينة باتنة يف توسعها تتوافق مع نظرية الدوائر املركزية اليت
عرفها الباحث برجس ( .)70من حيث الشكل احللقي( ،)77لكن األسس النظامية
يف النظرية اليت توصل هلا الباحث مخس حلقات متناسقة ترتب من الداخل إىل
اخلارج كما يلي ( حي األعمال املركزي -مساكن الطبقة الدنيا -منطقة مساكن-
منطقة الطبقة الوسطى -منطقة الطبقة الراقية) ال تنطبق على مدينة باتنة  ،حيث
جند أن هذا التنظيم احللقي املركزي خيضع يف األساس إىل املراحل العديدة من
التوسع احلضري الذي كان مؤطرا أو حمددا مبؤهالت املوضع والنتيجة املتحصل
عليها هي :
 تشبع املركز مبختلف أصناف اخلدمات واملرافق وضعف جتهيز األطراف
رغم حماوالت الدولة يف نشر املرافق.
 خلق رتابة يف املظهر العمراني تتميز باالنقطاع من حي إىل آخر.
 طرح إشكالية التكامل الوظيفي بني خمتلف أرجاء املدينة.
 وحسب نظرية حجم راتشت للمدن (.)73
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فإنه عندما تصل املدينة إىل حجم معني مقدر بـ  251ألف نسمة ،فاحتمالية منو
املدينة تتحسن واحتماالت تدهورها تنخفض ألسباب منها :
 ارتباط حجم مدينة باتنة بزيادة يف تنوع الرتكيب االقتصادي الذي جيعل
معدالت النمو احمللية على األقل مساوية ملعدالت النمو القومية الوطنية.
 ارتباط حجم مدينة باتنة بزيادة القوة السياسية هلا ،فكلما كان حجمها
أكرب كلما استطاعت ممارسة الضغط من أجل احلصول على مساعدات
أكرب من احلكومة .
 استثمار مبالغ كبرية من األموال يف توفري البنية التحتية مما يشجع على
استقطاب املؤسسات واألعمال لالستقرار فيها.
 يتوقع أن الصناعة يف مدينة باتنة من شأنها جذب أنشطة جديدة.
 الدور املهم واخلصائص الطبيعية كاملوضع واملوقع اجلغرايف ،حيث أن
مدينة باتنة متتاز مبوقع جغرايف اسرتاتيجي يساعد يف منوها وازدهارها.
عاشرا :أشكال التعمري
أ -املناطق السكنية احلضرية اجلديدة  :استخدمت هذه الوسيلة العمرانية يف اجلزائر
منذ سنة  1815بهدف التحكم يف التوسع العمراني وخلق مستوطنات حضرية
جديدة من أجل توفري السكن ألعداد السكان املتزايد ،وجندها تنشأ عندما يتطلب
املشروع املعماري إنشاء  1111سكن فأكثر(.)74
وقد جاءت هذه املنطقة بناءا على التعليمة اليت وردت ضمن القوانني
التشريعية السارية املفعول ضمن املرسوم رقم  1510-51املؤرخ يف 31
ديسمرب 1851الذي دخل حيز التطبيق عرب املرسوم رقم  811-11املؤرخ يف(1
سبتمرب .)75( )1811
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كما تعترب هذه الوسيلة العمرانية إحدى السبل اليت تنتهجها الدولة
اجلزائرية للتحكم يف اجملال احلضري واحلد من مشكلة السكن ،وتعتمد كليا على
اخلدمات والتجهيزات املتواجدة يف مراكز ملدن اليت أنشأت هلا.
ب -املدن اجلديدة التابعة :تبنت احلكومة اجلزائرية إسرتاتيجية املدن اجلديدة
ملواجهة التحضر السريع يف اجلزائر خاصة عرب الشريط الساحلي والتل أين وصل
التشبع احلضري أقصاه يف املدن الكربى واملتوسطة احلجم وما نتج عنه من
انعكاسات خطرية على الوسط الطبيعي ،وصادقت احلكومة على عدة مشاريع –
مدن جديدة منذ  1885كاليت أنشأت بالعاصمة (احمللمة ،الناصرية ،العقرون) و
أجزاء أخرى بوهران و قسنطينة و باتنة (املدينة اجلديدة محلة  ،)3 -2-1وكان
الغرض منها حتقيق التوازن يف الشبكة احلضرية وختفيف أزمة السكن والقضاء
على األحياء العشوائية ،وبعث التنمية االقتصادية يف اهلضاب العليا واجلنوب من
أجل استقطاب الفائض السكاني املوجود بشمال اجلزائر(.)76
إن سياسة إنشاء املدن اجلديدة حتتاج إىل دراسات وأحباث جدية إلجياد
أحسن البدائل واحللول إلشكالية التحضر واالستفادة من جتارب البلدان املتقدمة
يف هذا اجملال ،وتوفري اإلمكانيات املادية واستخدام أفضل األساليب والطرق
العلمية واالجتماعية والعمرانية هلذا الغرض ( .)72بهذا ومبقتضى القانون رقم
 12/11املؤرخ يف  25صفر  1023املوافق لـ ( 1ماي .)78()2112
والذي يتعلق بشروط إنشاء املدن اجلديدة وتهيئتها حسب تصريح رئيس
اجلمهورية وضعت شروط إنشاء مدينة جديدة وفق ما يلي :
 املدن اجلديدة هي كل جتمع بشري ذي طابع اجتماعي حضري ينشأ يف
موقع خال أو يستند إىل نواة أو عدة نوى سكنية موجودة ،وهي تشكل
مركز توازن اجتماعي واقتصادي وبشري مبا يوفر من إمكانيات التشغيل
واإلسكان والتجهيز.
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 يندرج موقع املدن اجلديدة يف اهلضاب العليا واجلنوب بهدف إعادة
التوازن يف توزيع السكان على كل اجملال الوطين باستثناء وهران واجلزائر
و قسنطينة للتخفيف من الضغط عنها.
 إضافة إىل ذلك ضرورة تأسيس هيئة املدينة اجلديدة واليت تتوىل كل
واحدة منها مهاما يتعلق بإعداد و إدارة أعمال الدراسة واإلجناز بالتنسيق
مع اجلماعات اإلقليمية ،وإجناز عمليات املنشأة األساسية و التجهيزات
الضرورية للمدينة اجلديدة ،والقيام باألعمال العقارية وحتديد خمطط
متويل سنوي يشمل مجيع التخصصات ،إضافة إىل ذلك إنشاء خمطط تهيئة
املدينة اجلديدة خيضع لكل العمليات التنظيمية وبرامج األعمال العقارية
ملوضع املدينة اجلديدة ذات املدى القصري واملتوسط والبعيد ،كما فتح
أبواب مشاركة مالكي العقارات الواقعة داخل حميط املدينة اجلديدة يف
جمهود تهيئتها وترقيتها بإقامة مشاريع خاصة معرفة يف إطار خمطط تهيئة
املدينة اجلديدة.
حادي عشر  :اجتاهات وحتديات التوسع العمراني ملدينة باتنة (:)52
عرف توسع مدينة باتنة ومنوها العمراني اجتاهات متعددة أهمها ما يلي:
 اجتاه اجلنوب الشرقي عرب طريق (باتنة -تازولت  11كلم) ،وهو اجتاه حنو
التالحم العمراني بني املركزين مستقبال.
 اجتاه مشال غرب عرب طريق (باتنة -قرية محلة  1كلم).
 اجتاه الشمال عرب الطريق الوالئي (باتنة -واد املاء) ويشمل مناطق أوالد
بشينة و كشيدة ،وهو تعمري متواصل.
 اجتاه مشال شرق عرب طريق فسديس ( 5كلم).
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إن التوسع الذي مت عرب االجتاهات األربعة كان عبارة عن توسع جمالي خطي
( )Extension Linéaireعلى احملاور الرئيسية املهيكلة للمدينة ،والشكل التالي
يوضح اجتاهات توسع مدينة باتنة

وميكن حصر حتديات التوسع من خالل إبراز مشكالته على النحو التالي(: )30
مشكالت النمو الذي يتم عرب حماور الطرق الرئيسية املتفرعة من املدينة
والذي بدا بوترية غري منتظمة مما أدى إىل خلل يف
عمران املدينة ومنوها (.)dysfonctionnement de la ville
 وجود جيوب شاغرة داخل النسيج احلضري للمدينة أقيمت فيها بناءات
فوضوية أثرت على النتاج اجملالي الوظيفي للمدينة ومظهرها.
 تأخر تسوية الوضعية القانونية للعقارات مبحيط املدينة ،وبالتالي تدني
نوعية ومستوى جزء كبري من املباني اخلاصة ،اليت تنشأ يف خمتلف املواقع
باملدينة.
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 االمتداد األفقي للعمران (خمطط من خالل التحصيصات ،التعاونيات
والرتقية العقارية العمومية واخلاصة ،أما غري املخطط عن طريق البناء
الفوضوي ( .)37مما يعين االستهالك السريع للمجال.
 االستهالك الكلي للعقارات باستثناء املنطقة العسكرية واملنطقة املعرضة
للغمر والفيضانات (يف حي بارك فوراج) ،واليت تشكل عقارا يف يد
السلطات ميكن استغالله ( ،)33تشبع النسيج العمراني ملدينة باتنة (سنة
 ،)34( )1811بفعل بروز السكن الفردي غري املهيكل يف كل االجتاهات
(حنو اجلنوب باجتاه تازولت وكل أحياء أطراف املدينة) والذي كان وليد
التسهيالت القانونية والعقارية الستخدام اجملال.
الدراسة امليدانية
موقع جمال الدراسة
إن املوقع يلعب دورا بارزا يف حتديد أهمية ووظيفة أي موضع كان،
فأرضية الدراسة تقع يف جمال للتوسع قرب املدينة وهي أراضي شاغرة ،حيث
يعترب هذا املوقع جد هام بالنسبة للدراسة ويساهم يف تنظيم اجملال وحتديد معامل
التوسع العمراني للمدينة.
كما يقع خمطط شغل األراضي رقم  11و ( 12التجمع السكين اجلديد
محلة  )2-1يف اجلهة اجلنوبية الغربية ملدينة باتنة (أنظر للخريطة يف نهاية املقال)
حيده مشاال الطريق الرابط بني حي كشيدة ومحلة ،وشرقا حي كشيدة ،وغربا
"
111
الثكنة العسكرية والطريق الوالئي رقم "
أماجنوبا فالطريق الوطين رقم " "12والطريق الوطين رقم "."13
وحيوي جمال الدراسة منط واحد من السكن وهو السكن اجلماعي حيث
يبلغ العدد  5331مسكنا منها  3111اخلاضعة لربنامج السكن التساهمي
و 1131مسكن مجاعي مبساحة قدرها 8011هكتار،أما املرافق املوجودة مبجال
الدراسة فهي حسب ما هومبني باجلدول التالي:
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العدد

املساحة

التعيني
حمالت جتارية

10

1211033

ثانوية

11

12111

قطع أرضية غري خمصصة

12

3381

التضامن اجلمعوي

111018

املصلحة الوطنية للقياسات

011012
1518

حظرية تعليم السياقة
جممع مدرسي

13

1215

إكمالية

12

10111

مسبح

1101

مركز رياضي

1585

مكتبة

0313

مسجد

3111

مركز نقل الدم

2128

قاعة متعددة النشاطات

155

التضامن اجلمعوي

111
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مركز تسجيل عمليات االستثمار

121

مؤسسة املياه

3111

ينقسم جمال الدراسة إىل منطقتني متجانستني :
 املنطقة املتجانسة األوىل :منطقة السكن اجلماعي وتبلغ مساحتها اإلمجالية
 11011هكتار وهي تضم سكنات مجاعية عددها  5331حتتل مساحة
قدرها  8011هكتار ،وطرقات مساحتها  11011هكتار ،ومساحات
عامة وأخرى للعب ومساحات خضراء مساحتها  01001هكتار.
 املنطقة املتجانسة الثانية :وهي منطقة املرافق تبلغ مساحتها
اإلمجالية 01022:هكتار وهي مقسمة إىل جزئني :
اجلزء األول يقع يف اجلهة الشمالية الشرقية مساحته  11010هكتار ،أما
اجلزء الثاني فيقع يف اجلهة الشمالية الغربية مساحته  28031هكتار ،وتضم هذه
املنطقة يف اجلزء األول مرافق مساحتها  11013هكتار ،و طرقات مساحتها
 ،2012ومساحات عامة تقدر بـ  3038هكتار ،أما يف اجلزء الثاني تضم مرافق
مساحتها  13013هكتار ،وطرقات بـ  1081هكتار ،ومساحات عامة وأخرى
للعب مساحتها  13011هكتار.
برنامج السكن املوجود يف جمال الدراسة :
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جدول تلخيصي ملختلف الربامج املقرتحة :

املالي للسكنات  :ويوضحها اجلدول التالي :

التعيني

عدد املساكن

السكن الجماعي

5335

املساحة
البارزة يف

السعر األحادي
للمرت املربع

البناء (م)²

(م)²

15755

180555

القيمة املالية
(دج)
1063206550555

أما املرافق وهي حسب ما هو مبني يف اجلدول املوالي (علما أن السعر
األحادي يقدر بـ  220111دج للمرت املربع):
المرفق

عدد المرافق

عدد الطوابق

المساحة البارزة في
البناء

القيمة المالية (دج)

محالت تجارية

1

طابق أرضي

774055

71442555

ثانوية

1

طابق أرضي 2 +

4566048

15375555

مسجد

1

طابق أرضي 2 +

1664018

36611165

إكمالية

1

طابق أرضي 2 +

3371012

74164645
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مدرسة ابتدائية

1

طابق أرضي 2 +

1518057

35157545

المجموع

5

-

-

32574145

وتقدر التكلفة اإلمجالية للسكنات مببلغ  11302110111دج واملرافق
 32101010101دج ،أي مبجموع  01001110101دج.
منهج الدراسة  :بغرض مجع املعلومات والبيانات األساسية اليت ترسم صورة عامة
للمشكلة املراد دراستها مت استعمال املنهج الوصفي التحليلي ،الذي حيدد اجملال
العام للمنطقة املراد دراستها والذهاب جملال البحث عدة مرات ،كما يساهم هذا
املنهج يف عملية حتديد املساكن وأمناط بنائها وطريقة حياة سكانها وتكيفهم
بداخلها ،فهو األنسب لتشخيص الظاهرة املدروسة وحتديد إشكالية التوسع
العمراني للمدينة الذي كان نتاجا لظهور هذه التجمعات السكنية اجلديدة،
والتطرق خلصائص ومميزات هذه التجمعات كما هو يف الواقع ،وجوانب التأثري
املختلفة هلا على جمال املدينة احلضري.
وبالنسبة ملنهج دراسة احلالة ساعدنا يف احلصول على املعلومات األساسية
اليت ميكن بها ختطيط الدراسات السلوكية ،وذلك بسبب توافر معلومات معمقة به
تقود إىل صياغة فرضيات تدفع إىل املزيد من البحث السلوكي.
أما بالنسبة للمنهج التارخيي ساهم يف إبراز أهم الفرتات التارخيية املختلفة ملراحل
تطور الظاهرة ونشأتها ،واملنهج اإلحصائي كان لتحليل النتائج امليدانية وحساب
نسبتها املئوية.
كما استخدمنا االستمارة املقننة البسيطة جلمع املعلومات والبيانات
الالزمة للدراسة ،واليت مت تصميمها يف ضوء الدراسة النظرية ،ووزعت على عينة
الدراسة ،وهي عينة عشوائية منتظمة اليت يفرتض فيها معرفة مجيع مفردات البحث
وكذا التجانس بينهم يف اخلاصية املراد دراستها ومت اختيار نسبة  ،% 11ولقد
مشلت مرحلتني أساسيتني أحدهما استطالعية ملراجعة امليدان والتأكد من عدد
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العمارات( ،)351ثم مجع املعلومات املتعلقة بالبحث ،والثانية ملأل استمارة البحث
وهذا بعد اختيار العينة وحتديدها من خالل املعطيات املتوفرة لدينا.
حتليل البيانات و عرض النتائج :
جدول يبني الفئة العمرية للمبحوثني :
الفئة

التكرار

النسبة

31-71

05

45

41-31

8

75

51-41

6

05

61-51

4

01

 61فما فوق

7

5

المجموع

35

011

من خالل اجلدول أن الفئة األصغر هي األكثر بروزا مما يدل على قلة
اإلجناب وتفضيل األسرة النووية ،وبنسبة أقل للذين يفضلون األسرة املمتدة وهذا
يتعلق مبدى بالرغبة يف اإلجناب وعدم تنظيم النسل ،و قلة الوعي االجتماعي
لديهم مع صغر السكن وعدم إمكانية تطويره (شقق).
جدول يبني األصل اجلغرايف للمبحوثني :
النسبة
التكرار
األصل اجلغرايف
الفوضوية

21

05

التقليدية

11

35

اجملاورة

5

21

اجملموع

35
371
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معظم املبحوثني أتوا من األحياء الفوضوية والتقليدية وبنسب أقل من
األحياء اجملاورة مما يشري إىل مدى اخنفاض املستوى املعيشي والثقايف وبساطة احلياة
املعيشية للمبحوثني ،و يتضح ذلك من خالل سلوكاتهم و تعامالتهم فيما بينهم .
جدول يبني عدد أفراد األسرة للمبحوثني:
عدد أفراداألسرة

التكرار

النسبة

0-1

71

61

1-0

01

31

أكثر من 1

5

01

35

011

المجموع

قلة عدد أفراد األسرة دليل على تفضيلهم لقلة اإلجناب وتفضيلهم
لألسرة النووية ،ووعيهم إضافة لضيق السكن و اإلمكانيات املادية البسيطة.
جدول يبني آراء املبحوثني عن املرافق الضرورية املوجودة مبجال الدراسة :
النسبة

املرافق مبجال الدراسة

التكرار

مرافق تعليمية

03

45

مرافق دينية

01

35

مرافق إدارية

12

05

مرافق ترفيهية

5

15

اجملموع

35

011

قلة املرافق الرتفيهية واإلدارية جتعل من جمال الدراسة شكال حضريا
ينقصه التخطيط و التطوير ،وجذب أكرب عدد من السكان.
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جدول يبني منط البناء املوجود مبجال الدراسة:
النسبة

منط البناء مبجال
الدراسة

التكرار

سكن ترقوي

11

55

سكن تساهمي

11

05

اجملموع

35

111

جمال دراستنا احتوى على منطني أساسيني من السكن تساهمي من طرف
الدولة أو اخلواص ،وترقوي تقوم على إنشاءه الدولة وهو من األشكال احلضرية
(التجمعات السكنية الكربى) أي معظمها سكنات مجاعية يف شكل عمارات هلا
مدخل و احد وحتتوي على عدة شقق و طوابق.
جدول يبني نوع ملكية السكن يف جمال الدراسة:
النسبة

نوع ملكية السكن

التكرار

عقد إجيار

11

55

عقد ملكية

11

05

اجملموع

35

111

تنوعت عقود امللكية بني عقد إجيار للسكن الرتقوي و عقد ملكية للسكن
التساهمي.
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جدول يبني نوع ملكية األرض املبين عليها يف جمال دراستنا:
النسبة

نوع ملكية األرض

التكرار

ملك للدولة

21

05

ملك للخواص

11

35

ملكية مشرتكة

5

11

المجموع

11

15

من اجلدول يتضح أن األراضي املبين عليها ملك للدولة ،و البعض اآلخر
اشرتاه اخلواص من الدولة ومنه ما هو مشرتك بينهما.
جدول يبني آراء املبحوثني حول حول توفر املاء الشروب و حالة الطرقات و النظافة
باحلي:
النسبة

حالة احلي

التكرار

قلة مياه الشرب

21

05

قلة النظافة

11

35

طرق غري معبدة

5

21

اجملموع

11

111

جمال الدراسة يفتقر إىل مياه الشرب ،وقلة النظافة بسبب قلة الوعي
واألمكنة املخصصة لرمي القذورات ،إضافة إىل الطرق اليت حتتاج لرتميم و تعبيد
أكرب.
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جدول يبني مدى رضى املبحوثني عن مكان إقامتهم:
الرضى عن السكن

التكرار

نعم

21

05

ال

11

35

نوعا ما

5

21

اجملموع

11

111

يبدو أن معظم املبحوثني راضني عن مقر سكناهم
العقارات ،وصعوبة احلصول على سكن آخر.

النسبة

نظرا لغالء أسعار

نتائج الدراسة على مستوى اجملال:
 اجتاه النمو العمراني حنو الضواحي واألطراف احلضرية ملدينة باتنة  :نظرا
للتوسع الذي عرفته املدن ،و الذي أدى إىل استنفاذ القطع األرضية داخل
حميطها العمراني ،فقد أدى ذلك للتوجه إىل تفريغ الضغط السكاني من
مركز املدينة حنو األطراف والضواحي احمليطة بها ،مثلما هو احلال يف
مدينة باتنة ،حيث عرفت ضواحيها منوا كبريا متوازي لنمو املدينة تتمثل
أساسا يف التجمعات السكنية اجلديدة محلة .3-2-1
 غياب هيكلة عامة حتكم عملية البناء والتعمري ،وتسمح بتحقيق نسيج
عمراني منسجم ومنظم ،باإلضافة إىل غياب وجود جمال حضري يتمتع
جبميع العناصر واملكونات األساسية (طرق ومساحات خضراء وعامة،
وساحات للعب ،جتهيزات ،املرافق العمومية املختلفة ،)...وضعف الطبقة
االجتماعية ماديا وثقافيا اليت ينتمي إليها سكان اجملال ،وهو ما يفسر
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معطيات كثرية (حالة التسرب املدرسي ،البطالة والفقر ،وضعف الدخل
واملستوى املعيشي للمبحوثني ،انتشار اآلفات االجتماعية.)...
 أيضا وجود اجملال املعين خارج البيئة العامة للمدينة ككل ،وذلك بسبب
غياب عناصر دمج كافية تسمح بالتفاعل والتبادل بني هذا اجملال واألحياء
األخرى.
 -5نتائج الدراسة على مستوى الفرضية
 فتوة جمتمع الدراسة حيث كانت نسبة الشباب معتربة عكس فئة كبار
السن و املتقاعدين.
 قلة عدد أفراد األسرة يف جمال الدراسة مما يدل على قلة اإلجناب وتفضيل
األسرة النووية ،وبنسبة أقل للذين يفضلون األسرة املمتدة وهذا يتعلق
مبدى الرغبة يف اإلجناب وعدم تنظيم النسل ،و قلة الوعي االجتماعي
لديهم مع صغر السكن وعدم إمكانية تطويره (شقق).
 و خبصوص األصل اجلغرايف للسكان يدل على نوع البيئة اليت أتى منها
املبحوثني اليت تتسم بالبساطة يف العيش ،والفقر و البطالة وطبيعة
سلوكاتهم و تعامالتهم فيما بينهم.
 قلة خمتلف املرافق الضرورية جملال الدراسة و انعدام بعضها دليل على
سوء التخطيط والتعمري هلذا التجمع السكين اجلديد.
 منط البناء اجلماعي هو الغالب على هذه التجمعات السكنية (عمارات
تتكون من  5طوابق) ،واستغالل الطابق األرضي للعمارات ألغراض
غري سكنية (جتارة ،حرف ،مستودع للسيارات ، )...حيث أن الطابق
السفلي لبعض العمارات حيوي مستودعات تباع أو تؤجر ملستخدميها.
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 رضا املبحوثني عن مقر سكناهم ومتسكهم به ما هو إال دليل على صعوبة
احلصول على سكن بديل لغالء العقارات و الظروف الصعبة
واإلمكانيات املعيشية البسيطة وعدم الرضا.
 قلة النظافة ونقص مياه الشرب وسوء حال الطرقات غري املعبدة ،ووجود
الوديان مييز هذه األحياء عن األحياء املتحضرة ويعرب عن سوء ختطيطها
خاصة أنها وجدت على منطقة زراعية مهددة من طرف الفيضانات
والزالزل حاضرا أو مستقبال.
 وجود نوعني أساسيني من السكن تساهمي من طرف الدولة واخلواص،
وترقوي متثله الدولة (.)OPG
ومن حيث نوع امللكية لألرض وحسب املعلومات املتحصل عليها من
طرف املصاحل التقنية للبلدية وبالتعاون معهم مت حتديد الطبيعة العقارية بأنها ملك
للدولة ،وبالنسبة للعقود منها عقد ملكية للشقق اليت تشرتى وتسدد نقدا
(تساهمي) ،وإجيار بالنسبة للسكن الرتقوي حيث يسدد الساكن بالشقة مبلغا
شهريا حتدده الدولة ويدون يف عقد امللكية.
خـاتـــمـة:
من خالل الدراسة النظرية وامليدانية للتجمعات السكنية اجلديدة ملدينة
باتنة جند أنها تفتقر للتخطيط احملكم قبل إنشائها الفتقارها للمرافق االجتماعية
الضرورية اليت جيعل منها أكثر حتضرا ورقيا رغم مساهمتها يف التخفيف من
مشكلة اإلسكان ،كما جند أن هذه التجمعات السكنية اجلديدة قد خطط هلا مسبقا
دون أي ختطيط ،واعتربت كحل بديل إلنشائها واختذت شكال آخر من التوسع
العمراني ملدينة باتنة (على األطراف) ،و يبقى املشكل القائم هنا متمثال يف توسع
الظاهرة على حساب األراضي الزراعية أهم املشاكل وأبرزها أهمية.
وأمال منا يف التحكم من انتشار الظاهرة و معاجلتها نعرض بعض احللول
واالقرتاحات والتوصيات علها تساهم بشكل أو بآخر يف تنظيم جمال املدينة
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والتحكم يف توسعه ،ومواجهة حتديات التوسع العمراني ملدينة باتنة ومشاكله
النامجة عنه :
 توفري السكن حملدودي الدخل و االهتمام بالريف وتطويره ،و احلد من
ظاهرة النزوح منه مع تشجيع السكن الريفي الذاتي ،و تقديم الدولة
إعانات مالية و مادية(استثمارات) هلذا الغرض.
 تهيئة الطرق وخمتلف الشبكات وجتهيز خمتلف املرافق الضرورية هلذه
التجمعات السكنية اجلديدة ،مع إشراك السكان يف عملية التخطيط،
وتنمية وتطوير هذه التجمعات وتسيريها وفق مبادئ التنمية املستدامة ،و
مراعاة جانب التخطيط احلضري يف عمليات التعمري وفق املبادئ
واألسس اليت يبنى عليها.
 إحكام الرقابة على حدود املدن و جتريم البناء عليها ،وإصدار قوانني و
تشريعات بنائية حاكمة تتالفى الثغرات املوجودة يف القوانني احلالية.
 مراعاة جوانب التخطيط احلضري واحرتام قواعد التعمري ،مع تلبية
مطالب وضروريات اليت حتتاجها هذه التجمعات مستقبال وحاضرا من
خمتلف املرافق الضرورية ،أمال يف رقيها وتواصلها مع وسط املدينة و
األحياء اجملاورة هلا ،وحتقيق توازن بني عدد السكان يف التجمعات
السكنية اجلديدة للمدينة وبني حجمها ومساحتها اجلغرافية.
 جتنب التعمري يف املناطق احلساسة (املياه والفيضانات ،زالزل ،تلوث)،
وأن تكون املناطق الصناعية معزولة عن املناطق السكنية مبساحات
خضراء كافية.
 توفري شبكات اهلاتف واالنرتنت ،واملياه الصاحلة للشرب والصرف
الصحي ،وختصيص مكان بعيد لرمي النفايات واالهتمام بالتخلص منها
وعدم انتشارها حفاظا على سالمة املواطن والبيئة معا.
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 للنجاح يف إعطاء حركة وديناميكية للمجال املدروس جيب ربطه مبختلف
الوظائف اجملاورة له وخللق جتانس واستمرارية تساير التطور العمراني
وهذا باآلفاق املستقبلية لألنسجة العمرانية املربجمة ،كما جيب ربط منطقة
وسط املدينة واألنشطة العامة باألحياء السكنية بشبكة من الطرق
واملواصالت تعين باحتياجات حركة نقل األفراد اليومية ،واالهتمام
باملناطق اخلضراء داخل املدينة وحماولة زيادة رقعتها لتشكل أيضا يف
تكوين مناطق عزلة بني حماور الطرق الرئيسية ذات أحجام مرور عالية
واملناطق السكنية احمليطة بها.
 جمال الدراسة حمدود ببنية حتتية مهيكلة حيث حيد جمال الدراسة من
الشمال الطريق الرابط بني كشيدة ومحلة ومن اجلهة الغربية الطريق
الوالئي رقم " "111ومن اجلهة اجلنوبية الطريق الوطين رقم " "13والطريق
 ،12كما أن جمال الدراسة يتمتع مبجاورة عدة أنسجة
الوطين رقم " "
عمرانية ومرافق عامة كاجلامعة وحمطة املسافرين وأنسجة أخرى ال تزال
حتوي برامج التهيئة املستقبلية ،فكل هذه املشاريع ستعطي نفسا ودافعا
لألمام من أجل تكملة املشاريع املستقبلية خبضوعها للقوانني العمرانية
وبهذا ميكن خلق مقر للتطور العمراني املقنن ،و جتسيد مشاريع اإلسكان
اجلماعي المتصاص العجز املوجود.
 حتويل اخلط الكهربائي املتوسط الضغط و ردم الوادي الذي يقطع جمال
الدراسة من اجلهة اجلنوبية وقولبة ما تبقى منه ،وجتسيد شبكة الطرقات
والصرف الصحي داخل اجملال.
 إحياء اجملال بواسطة توقيع مرافق خمتلفة موزعة عرب مساحاته ،و تكوين
فضاءات ثقافية داخل اجملمعات السكنية وخارجها عرب املساحات العامة
واخلضراء وأخرى للعب.
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 استغالل اجملاالت األمنية أيضا كفضاءات للرتفيه واللعب أو لشق طرق
أو مواقف للسيارات.
 انتهاج سياسة منسجمة فيما خيص املدينة ،وإعادة هيكلة النسيج العمراني
وحتديثه لتفعيل وظيفته ووضع إطار وطين للرصد.
 دراسة توقعات االختالالت املتواجدة عرب املدينة مما يشكل تهديدا مباشرا
على االنسجام والتماسك االجتماعيني0
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