عىاصش الاختالل الىظيفي الحضشي بإحذي الحىاضش الجهىيت
*
الجزائشيت  :مذًىت وهشان همىرحا
عابذ بً حليذ وإدسيض بً شهيذة
مقذمت
لهزا البدث هذفان  :فهى ًشمي مً حهت بلى جلذًم خالـت مجمىِت مً البدىر
التي هىكؽذ بمّهذ الجغشافُت والتهُئت الّمشاهُت بجامّت العاهُا – وهشان ،رلً مىز
ؤواظي العبُّىاث بلى نهاًت ظىت  ،1991وٍبرص مً حهت زاهُت مجمىِت مً الاخخالالث
الىٌُفُت ألاهثر خعاظُت التي سجلذ باإلاجاٌ الحمشي الىهشاوي .وهداوٌ مً حهخىا
جفعحرها باالِخماد ِلى الخاسٍخ الحذًث للمذًىت وهزلً ِلى الخىحهاث الجذًذة
للخمذًً.
بن حل هزه البدىر هي ِباسة ًِ مزهشة جلذم بها ولبت الجغشافُا ِىذ اخخخام
مشخلت جيىٍنهم ،في اخخفاـاث التهُئت الحمشٍت 1والتهُئت الجهىٍت ،ؤما البلُت فهي مً
بهخاج ؤظاجزة – باخثحن ٌؽخغلىن ِلى اإلالاوّت الحمشٍت الىهشاهُت ،واإلادذدة هىا
ببلذًاث وهشان  :وهشان ،العاهُا ،بئر الجحر ،ظُذي الشحمي ،خاس ي بىهُف ،خاس ي بً
ِلبت ،الىشمت ،معشغحن ،اإلاشس ى الىبحرِ ،حن الترن ،بىظفش.
واهذ مداوس البدث في التهُئت الحمشٍت في بذاًت ؤمشها راث وابْ ججشٍبي بعبب
غُاب ؤبدار ظابلت في هزا اإلاُذان ،الخىلل الىثحر للعيان الحمش والحمش الجذد،
وهزلً لخىىُ ألاخُاء اإلاشاد دساظتها ووبُّت الحاحاث اإلاخّذدة واإلاخىكّت في مجاٌ مّشفت
وجدلُل اليعُج الّمشاوي الىهشاوي.

* ملاٌ ميؽىس باللغت الفشوعُت في مجاٌ الجغشافُا و التهُئت لىهشان ،سكم  ،1حامّت وهشان.1991 ،
 1ؤهٍش كائمت اإلاشاحْ الىاسدة بالبِبلُىغشافُا
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وال بذ مً الدسجُل ؤهه هادسا ما اظخجابذ مزهشاث الجغشافُت اإلاّذة مً وشف
الىلبت وهزلً ألابدار اإلادمشة مً وشف ألاظاجزة – الباخثحن للىلباث اإلالذمت مً
وشف اإلاياجب الىوىُت للذساظاث ؤو مً وشف الجماِاث اإلادلُت.
فاالجفاالث الشخفُت وخذها هي التي اظخىاِذ وبففت ٌشفُت ،جىحُه بّن
ألاِماٌ الّلمُت بغُت ؤلاظهام بؽيل مخىالْ في دساظاث التهُئت إلاخخلف ؤخُاء مذًىت
وهشان ،جلً الذساظاث التي ولّتها اإلاذًشٍت الجهىٍت العابلت إلاىخب الذساظاث
( 2)ECOTECؤو اإلاؽاسهت بففت مىخٍمت في التربفاث اإلاُذاهُت في ؤماهً مدذدة خُث
باؼشث اإلاذًشٍت الجهىٍت ( )CADATبىلْ مخىىاث جىحيهُت لخىٍُم ِمشان اإلاذن.

محاوس البحث املفضلت لذي معهذ الجغشافيت والتهيئت إلاقليميت
باظخثىاء الىفِب الزي ًخّلم باإلاّشفت الجُذة للىظي اإلاذسوط ،فةن ؤلاظهاماث
واهذ جشمي بلى جدعحن اإلالاسباث اإلاىهجُت اإلاشجبىت بالخدلُل الّمشاوي وهزا ججعُذها في
اإلاُذان .وٍىضح هزا الخىحه اإلاياهت اإلامىىخت في هزا البدث للّشوك التي حّلم ِلى
مخخلف اإلازهشاث التي هىكؽذ ،وهزا للخلذًم الترهُبي لبّن ألافياس اإلاخّللت
باإلخخالالث الحمشٍت التي سجلىاها في اإلاجاٌ الحمشي الىهشاوي.

أ .إشكالياث التحليل لليصيج العمشاوي القذًم
بن ملاسبت البدث اإلاخّشلت لليعُج الّمشاوي اللذًم كذ جمذ في زالر اججاهاث
سئِعُت بحماال:
* دساشت ألاحياء املهمشت شابقا
جخخق هزه الذساظت باألخُاء اإلاىحىدة داخل اإلادُي الّمشاوي هما جبدذ خذوده مْ
نهاًت الفترة الاظخّماسٍت بمّنى جلً التي ًمىً خفشها جلشٍبا ،داخل ؤو بمداراة الؽاسُ
اإلادُي الثاوي .جٍل دساظت مخخلف وخذاث البيُت الّمشاهُت إلاذًىت وهشان في ؤظلىبها
راث وابْ حامعي باإلاىلم .وبالفّل ،كذ وكْ الخإهُذ ِلى ِملُت جدعحن ؤظالُب اإلالاسبت
ً 2خّلم ألامش باألخُاء الىهشاهُت بُغمىساظً (ظان بُاس ظابلا) ،الحمشي ،مذًىوي ،اإلالىْ (واسوى ظابلا).
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وهلذ ألادواث ؤلاخفائُت التي ولّذ في مخىاوٌ الىلبت والباخثحن مً وشف مخخلف
الهُئاث الخلىُت وؤلاداسٍت.
حل اإلازهشاث جمعىذ بخىٌُف اإلاّاًحر الىالظُىُت الثالزت للخدلُل الّمشاوي وهي:
العىً ،العيان واليؽاواث .بن دساظت اإلادخىي والحاوي ،وهزلً معخىي الخجهحز
ولبي اإلاازشاث جٍهش لذي مالفي هزه الذساظاث ؤهثر فإهثر هخمشًٍ ٌعمذ لهم بةخماُ
مّاسفهم للخجشبت ،وهزلً كذستهم ِلى مّالجت اإلاّىُاث والخفىٍش اإلاخّلم بشظم
الخشائي .وِلى الّمىم ،فذساظت العىً اإلابني هي مّضصة بؽيل خاؿ في المىاحي
اإلاهمؽت ظابلا ،والتي حّشف جدىال هائال ِلى معخىي ؤؼياٌ البىاًاث  :وٍخّلم ألامش بخي
بُتي الن 3ؤو حي البالهخحر.4
* جحليل الضىاحي القذًمت التي جحىلت على مش الصىىاث إلى أحياء حقيقيت
وبفشف الىٍش ًِ اإلالاسبت اإلاىهجُت اإلااظعت ِلى جىٌُف مخخلف اإلاّاًحر وِلى
جلاوّها فةن هزه الىشٍلت كذ ظمدذ بةبشاص وحىد ؤو باألخشي جثبُذ مجمىِت مً
اإلاداوس الخجاسٍت راث اظخّذاد بؼّاعي التي جلّب ،ؤو كذ جلّب ،في اإلاعخلبل اللشٍب،
دوس اللىب الخجاسي الثاهىي باليعبت للمجاٌ اإلاشهضي للحمحرة الجهىٍت .وَعشي ألامش
ِلى مجمىِت هبحرة مً الؽىاسُ الخجاسٍت الىبري راث الىابْ ؤلاؼّاعي الّابش لألخُاء :
الحمشي ومذًىوي ،5اإلالشي 6ؤو ألاهمُل.7

Kerras, M. (1983), Analyse d'une ancienne cite de recasement en transformation : Petit
Lac (Oran), 47 p.
4 Tahraoui, F. (1984), Si Salah (ex- Les Planteurs) : difficultés d'intégration urbaine d'un
quartier d'Oran, thèse de 3e cycle, géographie, Université Tours.
5 Si Youcef, N. (1979), El Hamri et Médioni : étude de deux quartiers périphériques d'Oran,
59 p.
6 Mahcer, A. (1983), Etude d'un quartier en relation avec son axe commercial : El Maqqari
(ex- Saint Eugène, Oran), 56 p.
7 Bakreti, M. et Heddi, N. (1989) : Etude d'un ancien faubourg d'Oran. Le cas d'Eckmühl,
68 p.
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* املقاسبت الىظيفيت لألحياء املشكزيت
جشمي ؤلاؼيالُت الشئِعُت بلى الخّشف ِلى هىٍت مدذداث اإلاشهضٍت الىٌُفُت إلاخخلف
الفماءاث الخدخُت اإلاىحىدة داخل اليعُج الّمشاوي الىهشاوي .وفي هزه الحالت ،فةن ظحر
ألافياس كذ سهض ِلى اإلاّشفتِ ،لى وبُّت وهىُِت الجهاص الاكخفادي اإلامثل في اليؽاواث
الخجاسٍت والخذماث .كذ خاوٌ الباخث ؤًما لبي ؤلاؼّاُ الجغشافي للمجاٌ اإلاشهضي
اإلاّني بالذساظت ؤي لبي دسحت اظخّماٌ هزه الهُاول الخجاسٍت مً وشف العيان
باالِخماد خاـت ِلى جدلُل الخذفلاث .بن هزا الىىُ مً ألابدار التي جشهض ِلى مفهىم
8
اإلاشهضٍت اسجبي بىفغ اإلالذاس بالخي الخجاسي "ؤلاظالمي" اللذًم للمذًىت الجذًذة
وبىظي اإلاذًىت باإلاّنى ألاـلي والزي ًخمففل خىٌ ؼىاسُ ألامحر ِبذ اللادس ،والّشبي
بً مهُذي ومدمذ خمِعتي .9هزا باإللافت بلى الّذًذ مً ألابدار الجغشافُت والتي
حّالج ـالبت اإلاجاالث الخجاسٍت اإلاشهضٍت التي كذمذ بذائشة الجغشافُت في بواس مؽشوُ
بدث حماعي ٌغىي اإلاذن الىبري واإلاخىظىت للغشب الجضائشي 10وهزلً لمً التربفاث
التربىٍت اإلاىٍمت ظىىٍا والتي جخّشك لذساظت ألاوسجت الّمشاهُت .وهزلً ألامش باليعبت
للخدلُم الخجاسي الزي ؤِذ ظىت  ،1911وبمىاظبت رلً جم وبْ بىاكت ملىهت لىظي
مذًىت وهشان الخجاسي مً وشف بخذي الجامّاث ؤلاظىخالهذًت (دائشة الجغشافُت
بجامّت وهشان – دائشة حامّت كالظلى.)1911 ،
وفمال ًِ رلً ،فلذ خففذ مياهت اظخثىائُت لخي ظُذي الهىاسي (الماسًٍ
ظابلا) ،وظي اإلاذًىت في اللشن الخاظْ ِؽش والزي جدىٌ ِلى مش العىىاث بلى حي هباقي
ألاخُاء هزا باإللافت بلى ؤلاهماٌ اإلافهىم للّذًذ مً وٌائفه مىز الاظخلالٌ.
فالىٌُفت العىىُت بالزاث كذ حّشلذ للخللق بعبب الغُاب الىاضح لعُاظت
ِمشاهُت جلىم ِلى بِادة الاِخباس لألخُاء اللذًمت .وبرا ؤلفىا بلى رلً ،مثلما ًدذر في
Semmoud, B. (1975), Médina Jdida : étude cartographique et géographique d'un
quartier d'Oran, thèse de 3e cycle, géographie, Université Paris VII.
Cherfaoui, D. (1991), Structures et mutations commerciales à Médina Jdida (Oran).
9 Benahar, D. et Sidi Mohamed, S. (1991), Essai d'approche du centre-ville de la ville
d'Oran.
10 Benchehida, D. ; Bendjelid, A. ; Bouzebiba, G. et Tahraoui, F. (1989) Problématique des
centres-villes en Oranie (Oran et les villes moyennes), Université d’Oran, ronéo, à paraître.
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ؤماهً ؤخشي بالجضائش ،جذهىس الفشوح الخاسٍخُت لخي ظُذي الهىاسي ،وانهُاس البىاًاث
وهزلً الخذمحر اإلابرمج للّماساث مً وشف العلىاث الّمىمُت اإلادلُت هجذ ؤن ول هزه
الّملُاث كذ ؤظهمذ في جللُق وبؽيل هبحرة خٍحرة ظىىاث هزا الخي.
بن الخذمحر ؤلاسادي واإلاخىاـل للّماساث الزي ٌّخبر "ِملُت ججذًذ ِمشاوي" ًترحم في
هزا الحالت بالزاث ،ول اإلاإظاة التي حّشفها العُاظت الّمشاهُت بالجضائش في مجاٌ
مّالجت ألاوسجت الّمشاهُت اإلاىسوزت .بن اإلالاسبت التي كام بها الجغشافُىن معذ في راث
الىكذ كىاُ ظىالُىلشاد الزي ال ًضاٌ معيىها 11وهزلً كىاُ ال والحر الزي حّشك
لّملُت جذمحر هبحرة لّماساجه .12وفي هزا العُاق ،فلذ خففذ هزلً مياهت إلؼيالُت
العىً اإلابني اللذًم ،وإلِادة بظيان الّائالث الـمشخلت ،وفي هزا ؤلاواس ،جىشق ،وألوٌ
مشة اإلاالفىن لشدود فّل الزًً ،ؤُِذ بظيانهم وإلاماسظاتهم الاحخماُِت ،ججاه ِملُت
بِادة بظيانهم مً وشف العلىاث الّمىمُت .ولم ٌّشف ،مْ ألاظف ،الخفمُم ألاولي
لهزه الفىشة الغىُت ،مً ًلىم بمخابّتها بلى خذود ظىت ِ 1991لى ألاكل ،خُث وان كذ
ظمذ باإلدسان الجُذ الظتراجُجُاث الفئاث الاحخماُِت الحمشٍت اللاوىت باألوسجت
الّمشاهُت اللذًمت ولعلىواتها.
هما ًىشح حي آخش ،وهى حي ٌغمىساظحن الحالي (ظان بُاس ظابلا) مؽيلت بعبب
مىكّه اإلاخاخم لىظي اإلاذًىت الحالي مً خالٌ جذهىس ظىىه اإلابني 13واهخٍاٌه اإلاتزاًذ
بالعيان .14هما جم اللُام بملاسبت مىهجُت ممازلت لىنها ؤهثر جشهحزا خىٌ جدلُل الهُاول
الخجاسٍت للبُْ بالجملت راث ؤلاؼّاُ الجهىي الباسص لخي الىفش (الذسب ،حي اليهىد
ظابلا) .15وؤمام "الاظخلشاس اإلاجالي" لىظي اإلاذًىت الحالي باإلالاسهت مْ الىمى الجغشافي
والذًمغشافي الزي ِشفخه مذًىت وهشان مىز الاظخلالٌ ،جبرص بِادة هُيلت هزه ألاخُاء
Djelali, D. (1984), Approche méthodologique d'un ancien centre à rénover. Aspects
théoriques et étude de cas de Stalingrad (Sidi Lahouari, Oran).
12 Léhiani, D. (1983), Analyse d'un noyau ancien en voie de rénovation : La Calère d'Oran,
36 p.
13 Mekkaoui, M. (1978), Hay Yaghmorassen (ex- Saint Pierre, Oran). étude de l'habitat,
70 p.
14 Baghdali, M. (1984), Etude des problèmes du site et de l'extension urbaine : le cas
d'Oran.
15 Kadi, N. (1991), Hay Nasr (ex- Derb) : analyse d'un quartier ancien et central, spécialisé
dans le commerce de gros à Oran.
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اإلادُىت بالىظي ِلى ؤنها الخدذي الحلُلي لّملُت تهُئت مذًىت راث بؼّاُ مجالي
ًمغ خالٌ مشخلت ؤواظي الدعُّيُاث ؤهثر مً خمعت مالًحن ظاهً مً اإلاجمىِت
الجهىٍت.

ب .إشكاليت الضىاحي الحضشيت الجذًذة
بهه الىىُ الثاوي مً اإلالاسباث للعىً الزي ًخخز ؼيل فماءاث حذًذة جدُي
باإلاذن ،وهى مؽترن بحن حمُْ اإلاذن الجضائشٍت ،هبحرة واهذ ؤو مخىظىت ،وختى ـغحرة.
في مّالجخه للمىاحي الجذًذة والتي جدؽيل ،حّشك هزا اإلابدث ؤوال بلى الفماءاث
العىىُت .ولّل العااٌ الشئِس ي اإلاىشوح يهذف بلى الدعائٌ خىٌ مذي اظخجابت هزا
الىىُ مً العىً للجزوح اإلاخذفم الزي ؤخذزخه الذهُامُىُت اإلاىفُّت للّمشان ،ؤو
باألخشي لحل مدخمل إلاؽيلت الاهخٍاً العياوي للعىً اإلابني الحمشي اإلاىسور .ولهزا
العبب جم الترهحز بؽيل واظْ ِلى الحشهُت الجغشافُت لللاوىحن بذٌ الخّشك للمعإلت
اإلاخّللت بىلق الخجهحزاث لهزه الفماءاث العىىُت الجذًذة ،ؤي معإلت حؽيل الخي
وهزا بدماحه في اإلاجاٌ الّمشاوي ،هزا مً حهت.
ومً حهت ؤخشي ،هالخَ ؤن هزا الجاهب مً اإلاعإلت مؽترن بحن ول اإلاىاوم
العىىُت الّمشاهُت الجذًذة بالجضائش .وِلى ول خاٌ ،فةن ِذم وحىد ؤو الخإخحر اإلاسجل
في بهجاص الخجهحزاث الجماُِت الجىاسٍت 16كذ ِضص مً مشهضٍت اإلاجاالث الخجاسٍت الشئِعُت.
غحر ؤهه ججذس ؤلاؼاسة بلى ؤن دساظت الهُاول الذًمغشافُت والحشهُت العياهُت لعيان
18
اإلاىاوم العىىُت الّمشاهُت الجذًذة ( )Z.H.U.Nلخي الفذًلُت 17ولخي الّثماهُت
بمذًىت وهشان كذ هملذ بملاسبت احخماُِت – مهىُت ،راث فائذة ألهثر مً ظبب.
وهزلً ،فةن جمذ مً حهت دساظت اإلاىىلت الفىاُِت اإلادُىُت باإلاذًىت باِخباسها
حضءا ؤهُذا مً هزه المىاحي الجذًذة ،مً خالٌ مّاًىت الؽغل ،والجزوخاث وجذفم
Smaier, A. (1989), Les nouveaux tissus urbains d'Oran, 14 p., colloque sur les tissus
urbains, Oran, 1987, Alger, ENAG.
17 Denna, S. (1987), Problèmes d'intégration d'une Z.H.U.N. dans la ville d'Oran : Le cas de
Hay Sédikia
18 Mekkaoui, M. (1989), Le fonctionnement d'un nouveau quartier urbain. Le cas de la
Z.H.U.N. d'Othmania (ex- Maraval, Oran), 77 p.
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جبادٌ اإلاىادً 19جب الدسجُل ؤهه لم ًلم الجغشافُىن بإًت ملاسبت جخّلم بدىٍُم وظحر
هزه اإلاىاوم الخاـت (اليؽاواث اإلاخّللت باإلاىاوئ ؤو باإلاىاساث ،البىاًاث اللاِذًت
الىبري ،الخجهحزاث الجامُّت )...مً حهت ؤخشي .وباخخفاس ،فةن هزه اإلاجمىِاث
العىىُت الجذًذة واإلادُىت باإلاذن جمثل بدىم ؤؼيالها ووٌائفها "كىُّت ِىُفت مْ
المىاحي الخللُذًت التي واهذ حّىغ تهمِؾ العيان الجضائشٍحن مً وشف الىٍام
اليىلىهُالي" .20وفمال ًِ رلً ،فةن الخدىالث اإلاسجلت مىز ظىىاث ِلى الفماء
اإلاداري للمذًىت كذ كامذ بخىحُه ،خالٌ ظىتي  ،1991-1919ألابدار الجغشافُت في
اججاه الىىي العياهُت اإلاخىخلت الىاكّت خاسج اإلادُي الحمشي ،وال سٍب ؤن هزه الذواوٍش
اإلاخدمشة الجذًذة واإلادُىت باإلاذن جدخل بؽيل غحر ؼشعي ؤساض ي هي ملً ِمىمي،
وٍمىً اِخباسها ِلى ؤنها هىُ حذًذ مً ؤلاهخاج العىني "جلىم به مجمىِت مً العيان
التي لم ًىً لها خَ الحفىٌ ِلى ظىً خمشي".21
وبالخالي ،جٍهش هزه الخجمّاث العياهُت الجذًذة والثاهىٍت مخخلفت حذا ًِ البلُت
بدىم مىكّها الجغشافي ومدخىاها العىظُىلىجي وؤؼيالها اإلاّماسٍت ومُياهحزماث
جمىٍلها ،وهىا جبرص اإلاّالجت الّمشاهُت هالظُىُت ،غحر ؤنها جدمل في وُاتها بذاًت جفىحر
ماظغ ِلى اظخلفاءاث مُذاهُت مباؼشة .جىفب هزه الّملُاث ِلى هزا اإلاجخمْ
الجذًذ الزي ٌّشف وشٍله بلى الخيؽئت الاحخماُِت ،هما جداوٌ جدلُل سدود فّل هاالء
العيان ججاه اإلاذًىت الؽشُِت وججاه ظلىاتها الشظمُت وهزلً ججاه مخخلف ِملُاث
التهُئت اإلاىجضة ِلى معخىي مىكّهم العىني.
داخل هزا الىىق اإلادؽيل مً وىهبت مً الذواوٍش اإلادارًت للمذًىت التي ،بىبُّت
الحاٌ وؽإث في الخفاء ،مخالفت بزلً اللىاهحن اإلاّمىٌ بها ،لىنها مىذمجت ؤهثر فإهثر في
الاكخفاد الىهشاوي ،ججذ الّائالث التي ال جملً ظىىا مالئما ،ؤو الّائالث التي ؤُِذ
Ould Laoudja, S. (1979), Analyse de l'espace industriel d’Es-Sénia et ses rapports avec la
ville d'Oran, 84 p.
20 Prenant, A. et Semmoud, B. (1978), Les nouvelles périphéries urbaines en Algérie. fasc.
de recherche, n° 3, E.R.A. 706, Université Tours et Poitiers.
21 Bendjelid, A. (1988), Mécanismes de mise en place des nouveaux noyaux d’habitat
suburbains autour de la métropole régionale oranaise, 8 p., ronéo, journées scientifiques
d'URBAMA, déc. 1988, Univ. Tours, actes non publiés
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بظيانها مً وشف العلىاث اإلادلُت ،وهزلً الّائالث راث الذخل اإلاخىظي ؤو جلً التي
هضخذ مً الشٍف ملجئا لها دون جمُحز .وفي هزا الاججاه ،جمثل دساظت دواس ِحن البُماء
الخابْ لبلذًت العاهُا 22الىمىرج اإلاثالي للخدلُل الّمشاوي ،وٍدخاج هزا الخدلُل بىبُّت
الحاٌ بلى جدُحن في خىىجه اإلاىهجُت.
ؤما فُما ًخّلم بالؽيل الثاوي مً العىً اإلاجخمْ في المىاحي ،فةن ألامش ًخق
الخّاوهُاث الّلاسٍت التي هي في نهاًت اإلاىاف ِباسة ًِ ججضءاث ِادًت راث وابْ ظىني
ساق مخفق للىبلاث الاحخماُِت الىظىى والشاكُت خُث ًيىن جمشهضها اإلافمل كشٍبا
مً اإلاداوس الىبري للىشق.23
وٍمىً ؤلاؼاسة بلى ؤن الّذًذ مً الخّاوهُاث كذ ؤوؽئذ مْ رلً داخل اليعُج
الّمشاوي إلاذًىت وهشان 24معهمت بزلً في اظخفاد اإلاعخىدُ الّلاسي للبلذًت.
وفي ول هزه الحاالث مدل الذساظت ،فةن جىحه ؤبدار الىلبت وألاظاجزة هزلً ،وان
اظخجابت للشغبت في اإلاّشفت الّلمُت للذًىامُىُت الّمشاهُت اإلادلُت .لىً ،ومْ ألاظف،
فةن حل هزه ألاِماٌ الجامُّت جبلى مجهىلت ؤو بُّذة اإلاىاٌ ،ؤي البذ مً الاِتراف
بجعامت الّمل الزي مً اإلافشوك اللُام به في اججاه جذاوٌ اإلاّلىماث بحن الهُئاث
اإلايلفت بتهُئت اإلاذًىت ،وبالخىمُت الاكخفادًت والاحخماُِت ،وبدعُحر اإلاجاٌ الحمشي وبحن
الهُئاث اإلاّىُت بالبدث وؤلاهخاج الّلمُحن.

بعض أوحه إلاختالالث الىظيفيت العمشاهيت املسجلت داخل الحضاسة
الىهشاهيت
أ .اختالل مجالي متعلق بالصياشت العقاسيت الفاقذة لالوسجام
ًبذو ؤن الذولت وهزا اإلاجمىِاث اإلادلُت واهذ بلى خذ آلان ميؽغلت بالخىىٍش اإلاجالي
للعىً اإلابنى الجذًذ ،ري الخجعُذ ألاهثر ظهىلت ،بذٌ الاهخمام بخدعحن العىً اإلابنى
Draou, R. (1990), Etude d'un noyau suburbain. Le cas du Douar Aïn el Beida (Es Sénia),
67 p.
23 Belhayara, G. (1990), Les coopératives immobilières à Es Sénia.
24 Mouslim, S. et Bouzada, F. (1990), L'Analyse de L'espace urbain et péri-urbain de la ville
d'Oran : Le cas des coopératives immobilières.
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اللذًم اإلاىحىد داخل اإلاذًىت .وٍفعش هزا الاخخُاس بؽيل واظْ اإلاؽاول الّذًذة
اإلاشجبىت بدالت الخيىٍخ  taudificationللعىً اإلابنى اللذًم باهخٍاً معاهىه بالىاط.
ففي مذًىت مثل مذًىت وهشان خُث الخملً الّلاسي هى ملً ِمىمي كذ ٌعهل ول
ؤهىاُ الخفشف في ألاوسجت الّمشاهُت ،فالخىصَْ غحر اإلابرس للمدالث راث اإلاعاخاث
الىبحرة (اإلاأسب ،اإلاعخىدِاث ،اإلافاوْ ،الىسؼاث…) مً وشف العلىاث اإلادلُت
والؽشُِت بفمل كاهىن الخىاصٌ ًِ ؤمالن الذولت الفادس ظىت  ،1911كذ هخج ِىه
جدىٍل معاخاث واظّت مً الترهت الّمىمُت هدى اللىاُ الخاؿ ،مما ـّب بؽيل
خاد وبففت بحمالُت حعُحر ألاسك وهزلً ؤي جذخل لتهُئت الهُاول الّمشاهُت اإلابيُت.
هما ًبذو ،مً حهت ؤخشي ،ؤهه ال جىحذ كُمت اظخّماٌ التراب الحمشي وهما ال
جىحذ ؤًت كىاهحن جىٍم بؽيل فّاٌ هزا اإلاُذان .وكذ ٌهشث ،في اإلاماسظت الُىمُت خالٌ
ِؽشٍت الدعُّيُاث ،كُمت الاظخّماٌ هزه ،للتراب الحمشي ،بففت غحر مّلىلت بعبب
ؤهه بمذًىت وهشان اإلاعاهً التي جيخمي لليعُج الّمشاوي اللذًم ألاهثر كشبا مً اإلاشهض
الاكخفادي للمذًىت واهذ هي ألاكل غالءا بدىم جذهىس البىاًاث وألازمان البخعت التي
خذدث في معإلت جىاصٌ الذولت لألفشاد ًِ ألامالن الّامت .وٍشجبي هزا الاخخالٌ ؤًما،
باللشاس العُاس ي اإلاشهضي واإلاخمثل في مباؼشة بِادة بُْ ،باألخشي جففُت بإظّاس بخعت،
ألامالن الّلاسٍت التي هي ملىُت حماُِت ووىُت.

ب .اشتعادة وشط املذًىت  :الىظائف املشكزيت التي ًجب جششيخها
ًدخفَ وظي اإلاذًىت اإلاىسور ًِ الفترة الاظخّماسٍت بالىفىر اإلاجالي هفعه جلشٍبا،
لىىه ال ًلّب الذوس اإلاىىه به بال بفّىبت (بمياهُت بلىغه وظهىلتها ،الاصدخام ،غالء
التراب الفالح للخجاسة ،وفىح ِلى اإلادُي بالىظي لليؽاواث الخجاسٍت والخذماث) في
وحه الىمى الذًمغشافي ،والخىظْ الفمائي وظىء الخجهحز اليعبي لألخُاء اإلادُىت به،
وللمىاوم العىىُت الّمشاهُت الجذًذة ،وللذواوٍش اإلادمشة ،ولبُىث اللفذًش،
والخجضءاث اللاهىهُت والخّاوهُاث الّلاسٍت.
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بن بِىاء خُىٍت حذًذة لىظي اإلاذًىت للحمحرة الىهشاهُت الزي ًىاحه خالُا لُلا
في مجالهً ،مش خخما ِبر جشظُخ وؽاواجه الخجاسٍت الّالُت وِبر البدث ًِ معاخاث
ِلاسٍت كابلت لذِم هزه الىٌائف .وٍخّلم ألامش ،مىىلُا ،للحفىٌ ِلى "هضُ
الخىٌُفُت" ِلى هىاق واظْ ًِ مجمىِت مً اإلاعاخاث اإلابيُت (وسؼاث ،مفاوْ،
مأسب ،ؤساض ي مهملت باإلاذًىت ،معاخاث خالُت بزش جدىم الّماساث ،ؤساض ي فائمت
ومعخّملت بؽيل حّعفي مً وشف العيان اللاوىحن بمداراة الؽىاسُ )...العِئت
الاظخّماٌ خُث ؤن وحىدها في كلب مجاٌ خمشي مشهضي ًبذو كذ ججاوصه الضمً.
والعااٌ اإلاىشوح في مجمله ًخّلم بمّشفت بمياهُت امخالن العلىاث الّمىمُت
لإلسادة العُاظُت في اظخّادة ًِ وشٍم الؽشُِت اللاهىهُت هزه اإلاعاخاث الّمىمُت
اإلابيُت ،والتي بُّذ بثمً بخغ بفمل كاهىن ظىت  1911الزي ًىق ِلى الخىاصٌ ًِ
ؤمالن الذولت .وفي ظبُل حؽىُل حذًذ لحلُبت ِلاسٍت خمشٍت خلُلُت  :جبذو هزه
الاظخّادة لشوسٍت بدىم ؤن هزه اإلاجاالث التي ًمىنها اظخلباٌ الخجهحزاث الجماُِت
(مذاسط ،بهمالُاث ،مشاهض صحُت ،هُاول زلافُت )...بملذاس ما حعخلبل الخجهحزاث
الخجاسٍت والخذماث هي ِذًمت الىحىد بؽيل فٍُْ وظي اإلاذًىت اإلادفىس.
والحاٌ هزه ،فةن وحىد هزه اليؽاواث الخجاسٍت ألاولُت وهزا الّالُت ،هي لىخذها
كادسة ِلى جذُِم الىٌائف اإلاشهضٍت إلاذًىت وهشان .غحر ؤن جشظُخ الىٌائف الجهىٍت
للحالشة ًخىلب معبلا حهذا ٍُِما في ـُاهت العىً ،وجدعحن للؽبياث اإلاخخلفت،
وهزا الخىبُم الفاسم لللىاهحن اإلاّذة في مُذان الّمشان.
ًدذر هزا في خحن ؤن الّذًذ مً اإلاعاولحن العُاظُحن اإلادلُحن ،وَعاِذهم في
رلً مهىذظىن مّماسٍىن واإلاخخفىن اإلادلُىن في التهُئت الّمشاهُتً ...خىهمىن...
باألهلُت الحمشٍت اإلاخىظىُت إلاذًىت وهشان.
وفي الحلُلتً ،خّلم ألامش كبل ول ش يء بةِادة بىاء الفىسة راتها للمذًىت وبِادة
جإظِغ بؽيل ؼامل للدعُحر الحالي للمذًىت ،وفي هزا اإلاعلً ،فةن جدلُم جلً اإلاهمت
ؤمش بُّذ اإلاىاٌ .وِلى ؤًت خاٌ ،حّخبر اظخّادة اإلاجاٌ اإلاشهضي في ول ميان مً الّالم
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ِمال حادا ،وهي بمذًىت وهشان راث ؤولُت ،خاـت ؤن الىٌُفت العىىُت في هزا اإلاجاٌ
اإلاشهضي ال صالذ بلى آلان راث ؤهمُت بالغت.
وبلى حاهب هزا الّمل ألاوليً ،مىً إلِادة تهُئت وظي اإلاذًىت الحمشي ؤن جخىظْ
لدؽمل "اإلاجاالث اإلاشهضٍت الجىاسٍت" ،ؤي هدى ؤكاص ي اإلاشاخل لألهجلىظاهعىهُحن ،مثل
ؤخُاء ٌغمىساظحن (حي ظان بُاس ظابلا وحي الىفش (دسب اليهىد ظابلا) وختى بّن
كىاِاث حي ظُذي الهىاسي (الماسًٍ ظابلا) ،وظي اإلاذًىت ألاـلي .ففي اججاه هزه
اإلاجاالث اللشٍبت مً وظي اإلاذًىت خُث هالخَ خالُا ،جىىسا ِفىٍا ومبثىزا للّذًذ مً
اليؽاواث الخجاسٍت والخذماث راث الىىُِت الحمشٍت الّالُت (مياجب الذساظاث،
ملشاث احخماُِت للماظعاث ،فىادق ،ملاهي ،وواالث للعُاخت ،صحافت ،بىىن،
ُِاداث وبُت مخخفت ،وواالث جإمحن ،ججاسة بالجملت ،مياجب للخفذًش والاظخحراد)...
خُث ٌّىد بوؽائها في غالب ألاخُان بلى مبادسة اللىاُ الخاؿ.
بن زمً اإلاتر اإلاشبْ في هزه اإلاىاوم اإلادُىت بالىظي اإلاىخفن وعبُا ظىت 1991
ًفعش في مجمله هزه الجزِت في الخثبُذ الزي ًىبْ ؼِئا فؽِئا حي ٌغمىساظحن مثال،
وٍخجاوص رلً بلى ؼاسُ معخغاهم ،في اججاه حي بالوى.

ج .السجل التجاسي ،وشيلت إلعادة جىظيم املجال العمشاوي الىهشاوي في
وحه اهفجاس التجاسة بالتجزئت
لألصمت الاكخفادًت التي ٌِّؽها البلذ اوّياظاث مىىلُت ِلى اإلاذًىت ،ومً زم فةن
ألاصمت التي حّشفها الحالشة هي كبل ول ش يء ؤصمت خلم مىاـب ِمل بدىم جىكف
بوؽاء اإلافاوْ واوسحاب الذولت مً ِذة ؤكعام لليؽاه الاكخفادي والاحخماعي مما
ًفعش ،بففت واضحت ،اهفجاس اليؽاواث الخجاسٍت التي بذؤث جلىم بالخغُحر الخذسٍجي
لىحه الحُاة راتها بهزه ألاخُاء العىىُت الهادئت .وؤمام جيازش هزه اإلادالث الخجاسٍت التي
جماِف ِذدها خالٌ ظىىاث ً ،1991-1991برص ال مدالت دوس هُاول الدعُحر ؤلاداسي
اإلادلي ؤظاس ي في بِادة جىٍُم الهُيلت الخجاسٍت داخل ول الخجمْ العياوي بدىم ظلىت
اللشاس اإلادلي التي جملىها هزه الهُاول ،في مجاٌ الخىصَْ اإلاُّاسي داخل اإلابنى ،للمدالث
الخجاسٍت والخذماث.
17

عابذ بً حليذ وإدسيض بً شهيذة

للذ هخج ًِ ؤصمت الذولت بىبُّت الحاٌ جشاحْ في جىبُم الىفىؿ اللاهىهُت .وكذ
ؤزش رلً ِلى الفىسة راتها للمذًىت التي جداوٌ في نهاًت اإلاىاف ؤن ججخزبها جذسٍجُا هدى
همىرج ِمشاوي لبلذ مخخلف .وفي الىاكْ ،فةن الخىبُم اإلادعاهل إلاجمىُ اللىاهحن في هزا
اإلاُذان ،مْ ؤهمُت الشهاهاث الّمشاهُت وألاصمت الاكخفادًت والاحخماُِت ،والخىىس
العشَْ لليؽاه الخجاسي باإلاذًىت ولها ِىامل جمافشث ِلى بخذار مماِفت فىلىٍت
للخجاسة والخذماث التي هي في النهاًت جلُّذ ؤهثر للحُاة الحمشٍت (مماِفت الحىاهِذ
وألاهؽان ،وحىاسٍت وغحر وبُُّت للمخاحش اإلادؽابهت ،وؤلشاس مخىىِت ،وغشف خىلذ بلى
مدالث ججاسٍت ،اهدفاس اإلاعخىدُ الّلاسي ،اسجفاُ وعبت الاخخالٌ للغشف وبوؽاء
وؽاواث غحر مالئمت للىابْ العىني للّذًذ مً ألاخُاء والاسجفاُ الضائذ غحر اللاهىوي
للبىاًاث .)...وفي هزا العُاق ،فةن ؤلاـالح الخجاسي اإلالشس ِلى بزش الخدشٍش الاكخفادي،
و باإللافت بلى اإلاىذ اإلاّلىٌ للسجل الخجاسي للزًً ولبىه ،و الخىىَْ اإلاخجشي و اإلاخابّت
الجذًت ليل اليؽاواث اإلاشخق لها ،كذ حعهم في الفشص بحن ول ِملُاث بوؽاء
لليؽاواث في هزا اإلاُذان .و بىبُّت الحاٌ ،فةن الهذف اإلاىلىب هى بِادة هُيلت
الفماء اإلابني بخثبِذ مخخلف ألاـىاف الخجاسٍت باألخُاء و بالخالي ولْ جشاجبُت في جىٍُم
مخخلف ؤخُاء اإلاجاٌ الحمشي .و في النهاًت ،ججذس ؤلاؼاسة بلى ؤهه ًمىً للمشٍبت
اإلادلُت ،مثلما ٌّمل به في مخخلف ؤكىاس الّالم ،ؤن جيىن وظُلت ِملُت وفّالت في
حشجُْ ؤو جثبُي لبّن اإلايؽأث الخجاسٍت داخل مجمىُ ألاوسجت الّمشاهُت وختى جلً
اإلاىحىدة بالمىاحي التي هي في وىس الخيىًٍ.

د .جششيخ التمييز في املجال الصكني بالضاحيت الىهشاهيت
جبرص مخخلف دساظاث الجغشافُت بّن الجزاِاث التي واهذ جىبْ ،وهزا مىز نهاًت
مشخلت الثماهِىاث ،بذاًت جمُحز فمائي و احخماعي داخل اإلاجاالث العىىُت الجذًذة
اإلاىحىدة بالمىاحي .و باِخماد الشظم الخبعُىي ،وعخىُْ ؤن هاهذ ؤن اإلاىاوم العىىُت
الّمشاهُت الجذًذة حؽغلها بؽيل سئِس ي الىبلاث الىظىى ،و جلىً بالخجضءاث الّادًت
و الخّاوهُاث الّلاسٍت الفئاث الاحخماُِت الشاكُت و الىظىى ،ؤما البُىث اللفذًشٍت
فهي مً هفِب الىاصخحن مً الشٍف ،و ؤما الذواوٍش اإلادمشة فخدخلها ِائالث راث دخل
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مخىالْ ِلى الّمىم ،وهزلً ؼِئا فؽِئا الّائالث راث الذخل اإلاخىظي بفّل جفاكم
ألاصمتً .خممً الاوسحاب اإلاالي للذولت بِذاد ظُاظت حذًذة لإلظيان ،و في الىاكْ فةن
هزا الخخفُف الخذسٍجي ألِباء الذولت ٌّلذ اإلاعائل ؤهثر بعبب ؤن العىً الجماعي
باإلاذن ،الزي ولْ في ألاـل ،إلظيان و بإزمان مّلىلت ،الىبلاث الىظىى التي حؽخغل
في اللىاُ الّامً ،لص ي خالُا حضءا هبحرا ،ألن ألازمان التي ولّذ مً وشف
اإلااظعاث الّمىمُت ،في بذاًت ِؽشٍت الدعُّيُاث ،هما حعاهم بؽيل هبحر في هزا
ؤلاكفاء وعبت الخضخم الىبحرة اإلاسجلت.
و في هزا الاججاه ،فةن هُفُاث التركُت الّلاسٍت الّمىمُت ظخجّل مً الحشهُت
الجغشافُت حؽخذ خُث ظدخىحه بّن الّائالث راث الذخل اإلاخىظي هدى العىً
الجماعي التركىي ،هما ظترمي ببّمها هدى خضام الىىي العىىُت الّفىٍت التي هي في
وشٍلها بلى الخىوُذ بمدُي الحالشة الىهشاهُت.
بنها بال ؼً ،معإلت ؤظاظُت جذِى العلىت للخدشن خُث ًبرص ؤلالّاف الخذسٍجي
للىبلاث الىظىى الجضائشٍت هماؼش لخلهلش احخماعي لم جلذس بّذ بؽيل خلُلي
اوّياظاجه ِلى الاكخفاد و اإلاجخمْ.

خاجمت
ال صالذ مداوس البدث الّمشاوي العاسٍت بمّهذ الجغشافُت و التهُئت ؤلاكلُمُت الخابْ
لجامّت وهشان – العاهُا ،مىحهت جبّا للمؽاول اإلاىشوخت ِلى معخىي ِاٌ ،و لى ؤن
هىان مداولت لخىظُْ ججعُذها بلى مجمىُ اإلاذن الىظىى بالغشب الجضائشي .بن ؤهمُت
الحالشة الغشبُت ،وجيىٍخ بىاًاتها اللذًمت ،و الدؽٍي الحذًث للعىً بالماخُت
الىهشاهُت وهمى ٌاهشة الفلش بها ،و اظخئىاف الجزوح الشٍفي ولها مٍاهش جذفْ بةِىاء
بّن مداوس البدث ؤهمُت بالغت هٍشا لفّىبت الىاكْ الُىمي للحُاة الحمشٍت ،وللحالت
ؤلاظخعجالُت اإلاىلىبت في بّن ِملُاث التهُئت الّمشاهُت ،ولّذم سض ى العيان ؤمام
جذهىس البِئت ،ولللت ؤلاـغاء اإلامىىح مً وشف العلىاث اإلادلُت لؽياوي العيان
وللفّىباث التي حّشفها الحشهت الجمّىٍت ...ومً حهت ؤخشي ،فةن اوسحاب الذولت،
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وجفلحر كىاِاث واظّت مً العيان ،وحى الالؤمً باإلاذًىت ،وخشهُت اإلاعاولحن اإلاُّىحن
ِلى سؤط البلذًاث ،هزا في اهخٍاس الاهخخاباث اإلادلُت ...ولها ِىامل ججش بلى الخّلُذ
الؽذًذ لدعُحر البلذًت ألاهثر اهخٍاٌا بالعيان ِلى معخىي الجضائش ،مما ًفشك بِادة
الىٍش في ولّها اللاهىوي.
ومً بحن دسوب البدث التي ًمىً ظبرها ،بةمياهىا رهش  :الاهفجاس الىبحر للمجاالث
اإلابيُت داخل العهل العاخلي الىهشاوي ،الخدمحراث اإلاالُت إلهخاج العىً اإلابنى،
الخيؽئت الاحخماُِت للعيان واهبثاق رهىُت "الحىمت" في ؤكعام للخي ،ججهحز وحعُحر
البىاءاث الّمشاهُت الجذًذة ،الجزوخاث والاظتراجُجُاث الّائلُت للحشهُت العىىُت،
وؤؼياٌ الاهذماج في الاكخفاد الّمشاوي ،والشهاهاث الّلاسٍت ،حعُحر ؤلاكلُم الحمشي،
وبِادة الاِخباس للمبنى العىني اللذًم ،جىثُف المىاحي ،وؽإة اللىاُ الخجاسي اإلاىٍم
وغحر اإلاىٍم ،بخخالالث تهُئت اإلاجاٌ ،الذوس الجهىي إلاذًىت وهشان ...هزه مجمىِت مً
مىلىِاث البدث وغحرها التي كذ حعهم في بلفاء لىء حذًذ ِلى مؽاول اإلاذًىت وجىحر
اإلاهىذظحن وؤلاداسٍحن وؤصحاب اللشاس اإلادلُحن في ِملهم الُىمي.
وهى بالؼً ،حهذ معخدم ولشوسي كذ جيخجه في خلل البدث الّلمي بجامّت
وهشان ،في اخخفاـاث مخىىِت مثل ،الّمشان ،الجغشافُا ،الاكخفادِ ،لم الاحخماُ،
الخاسٍخ ،ألاهثروبىلىحُا ،الذًمغشافُا ،التهُئت ...هزا باإللافت بلى ؤن ألابدار اإلاىحىدة
ِلى معخىاهما لِعذ غحر مّشوفت فدعب ،بل لِعذ في مخىاوٌ الجمُْ هزلً.
ؤال ًجب ؤوال البذء في حمْ هزه ألابدار ،ومخخلف الذساظاث الّمشاهُت والذساظاث
اللىاُِت ...في بواس جىزُم حهىي كذ ٌعهم في جإهُذ الىٌُفت الثلافُت للحالشة التي
حّشف هلفا ملحىٌا في هزا اإلاُذان .بن الّمل ألاهثر ؤهمُت ،باليعبت ليل اإلااظعاث
الشظمُت والذواوًٍ الخاـت وختى باليعبت للعيان هى لشوسة الخىحه هدى ججذًذ
ـىسة اإلاذًىت للحمحرة الىهشاهُت .وفي هزه الحالت بالزاث ،فةن اإلاهام ألاهثر ؤولىٍت
وألاهثر مىىلا ،باليعبت ليل فّالُاث اإلاذًىت ،جخلخق في مجمىِت مً ألاِماٌ ألاولُت
مثل ـُاهت اإلاذًىت ،بِادة الاِخباس لليعُج الّمشاوي وججهحزه والخىٌُف الفّاٌ للهُاول
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