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معاوية سعيدوني

أزمة التحديث والتخطيط العمراني في الجزائر
جذورها ،واقعها ،آفاقها
The Crisis of Modernization and Urban Planning in Algeria
Roots, Reality and Prospects

م ـل ـخــص :ي ـت ـنــاول ه ــذا ال ـب ـحــث ب ــال ــدرس ت ــاري ــخ ال ـت ـحــديــث والـتـخـطـيــط ال ـع ـمــرانــي ف ــي ال ـجــزائــر،
ويـتــابــع بــالــوصــف والـتـحـلـيــل تـجــربــة ال ـت ـصــادم الـمـعـمــاري الـتــاريـخــي ال ــذي ح ــدث فــي الـجــزائــر،
ً
أول فــي سـيــاق اسـتـعـمــاري اسـتـيـطــانــي مــارســت خــالــه فــرنـســا الـهـيـمـنــة عـلــى الـمـجـتـمــع والـفـضــاء
وجــه اإلرث الثقافي االستعماري التصورات
والـفــن والتعمير ،ثــم فــي سياق االسـتـقــال ،حيث ّ
والمرجعيات .وقد ترتب على ذلك تفكيك للنموذج المعماري األصيل في الجزائر الذي تمثّله
المدينة «الـقــديـمــة» بتقسيماتها الوظيفية والفنية واالجـتـمــاعـيــة الــراسـخــة فــي الــزمــن ،وتقسيمات
سياسية  -اجتماعية جديدة تستجيب لحاجات المستعمر أكثر منها لحاجات السكان األصليين،
إلى جانب تشوهات فنية وقيمية في النسيج المعماري العام .لكن البحث ّبين ً
أيضا أن العقود
األخـيــرة شهدت مـحــاوالت في التخطيط العمراني تحاول تجاوز هــذا اإلرث التاريخي ،وهي
بذلك تعيد إلى واجهة النقاش أزمة التحديث والتخطيط العمراني الذي تعيشها المدينة العربية
بشكل عام.
كـلـمــات مـفـتــاحـيــة :الـتـخـطـيــط الـعـمــرانــي ،االسـتـعـمــار ،الـمـجــاالت الـعـمــرانـيــة ،قسنطينة ،الـجــزائــر،
المركزية الحضرية ،المدينة المنشطرة

Abstract: This study takes up the history of modernization and urban planning
in Algeria. Through description and analysis, it assesses the clash between the
country’s historic, architectural, and built environment. Looking initially at the
context of France’s settler colonial rule and France’s hegemonic rule over society
and its space, art, and built environment, the paper goes on to consider the context
of independence, in which colonial cultural heritage came to confront a variety
of alternative perceptions from diverse Algerian perspectives. This period has
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come to be associated with the dismantling of the authentic colonial architectural
models, represented by the «madina» or «old city,» with its functional, aesthetic,
and social divisions, all anchored in time. However, the colonial model also
produced newer socio-political divisions that met the needs of the colonizer
more than they did the needs of the original inhabitants— in the process bringing
about distortions in values and aesthetics within the overall architectural fabric
of the country. The research highlights how recent decades have witnessed urban
planning attempts to surmount this historical legacy and thus bring the debate
back to the modernization crisis in urban planning in the Arab city.
Keywords: Urban Planning, Colonialism, Urban Space, Constantine, Algiers,
Centralized Urbanization, Madina

 إشكالية أزمة التحديث والتخطيط:مقدمة
استقطبت الـتـحــوالت العمرانية فــي المدينة العربية الــدارسـيــن الــذيــن تـنــاولــوهــا بــوجـهــات نظر
ً  وتعكس طبيعتها ال ُـمج َّزأة المنشطرة،مختلفة(((؛ فالمدينة تصنع التغيير وتتأثر به
شكل ووظيف ًة
واقع مجتمعات باحثة عن الذات ومأزق مشاريع تحديثها؛ إذ ال يمكن فصل التحوالت العمرانية عن
 ثم تسارعت،حركية التحديث المعنوية والمادية التي بدأت بإقحام النظم الغربية في الفترة االستعمارية
 وال تزال مستمرة في ظل أزمة شرعية،خالل القرن الماضي بفعل الدول القطرية ومشاريعها التنموية
.(((الحكم الفوقي
 وع ـ ّـم ــق ال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـم ــرت ـب ــط ب ـه ــا واق ـ ــع ال ـمــدي ـنــة،غ ـ ّـي ــرت ح ــرك ـي ــة ال ـت ـح ــدي ــث ع ــاق ــة اإلنـ ـسـ ــان ب ــال ـم ــدي ـن ــة
 فــان ـق ـط ـعــت ال ـم ــدي ـن ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة ع ــن ال ـم ـكــان،ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـمـ ـت ــأزم ل ـق ـص ــوره ع ــن ت ـق ــدي ــم الـ ـحـ ـل ــول
، بعض الدراسات الحديثة التي تناولت اإلشكالية العمرانية العربية بوجهات نظر مختلفة-((( نذكر – على سبيل المثال ال الحصر
Pierre-Arnaud Barthel et Sylvy Jaglin, coords., Quartiers informels d’un :وأغـلـبـهــا دراس ــات أجنبية أو بــالـلـغــات األجـنـبـيــة
monde arabe en transition: Réflexions et perspectives pour l’action urbaine, Conférences et séminaires; 07 (Paris:

Agence française de développement, 2013); Salma K. Jayyusi, General ed., The City in the Islamic World, Special
Editors Renata Holod, Attilio Petruccioli and André Raymond, Handbook of Oriental Studies. Section 1, The Near and
Middle East; 94, 2 vols. (Leiden; Boston: Brill, 2008); Amer Moustafa, Jamal Al-Qawasmi and Kevin Mitchell, eds.,
Instant Cities: Emergent Trends in Architecture and Urbanism in the Arab World: The Third International Conference
of the Center for the Study of Architecture in the Arab Region, CSAAR 2008A (Amman, Jordan: CSAAR Press, 2008);
Pierre-Robert Baduel, dir., La Ville et l’urbain dans le monde arabe et en Europe: Acteurs, organisations et territoires,
Connaissances du Maghreb, Paris, CNRS, 1984, pp.11-134; Pierre Signoles, Galila El Kadi and Rachid Sidi Boumedine,
dirs., L’Urbain dans le monde arabe: Politiques, instruments et acteurs, avec la collab. de Abdelmajid Arrif (Paris:
CNRS éd., 1999); Stefano Bianca, Urban Form in the Arab World: Past and Present, ORL-Schriften; 46 (Zürich: VDF,
2000), and Simon O’Meara [et al.], «Architecture and Urbanism in the Middle East,» (Middle East Institute Viewpoints,
6 November 2008) , sur le site: <www.mideasti.org>.

.170  ص،)2011 ، دار الفارابي: دراسة حول أزمة التغيير في العالم العربي (بيروت: األبواب المغلقة،((( منى خويص
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وت ــاه ــت ف ــي ال ــزم ــان الن ـف ـصــام صـلـتـهــا بـبـيـئـتـهــا وت ــاري ـخ ـه ــا((( .وات ـس ـعــت ال ـه ــوة ب ـيــن الـتـخـطـيــط وال ـمــدي ـنــة
ك ـظ ــاه ــرة م ـت ـغ ـيــرة ت ـت ـفــاعــل م ـكــونــات ـهــا ف ــي حــرك ـيــة م ـس ـت ـمــرة ب ـيــن ال ـس ـك ــان ومـ ـج ــاالت ال ـع ـيــش وال ـم ـن ـشــآت
وال ـف ـض ــاءات ال ـع ــام ــة وال ـم ــراف ــق ال ـخــدم ـيــة ،لـتـنـشــأ م ــن ه ــذا ال ـت ـفــاعــل ث ـقــافــة ح ـضــريــة ح ـ ّـي ــة قــاب ـلــة لـلـحـيــاة
وللموت ً
أيضا(((.
من أسباب تلك الهوة إخضاع التخطيط الحداثي في نسخته البيروقراطية المدين َة لصور جامدة مـجردة،
وتـجــزئـتـهــا إل ــى مـكــونــات وإش ـكــال ـيــات مـنـفـصـلــة (اإلس ـك ــان ،الـنـقــل ،اإلن ـت ــاج واالس ـت ـهــاك ،ال ـخــدمــات)،
بحسب معايير كمية ووظيفية وأنماط مسبقة مبسطة من دون األبعاد النوعية والمكانية والتاريخية ،من
منطلق أن المدينة منظومة اقتصادية قبل أن تكون ظاهرة مركّ بة محسوسة متجذرة في التاريخ والموقع
والمجتمع ،فاختلت عــاقــة اإلنـســان ببيئته بسبب عجز عـمــارة الـحــداثــة ومدينتها ومــا بعدها عــن إنتاج
مجال عيش مالئم((( ،وفشل مشروع المدينة الحداثية التي يمكن وصفها بـ «اليوتوبيا» المتجسدة في
ماضيا؛ فهي «المكان اآلخر» بامتياز .وقد أوجد الفيلسوف ميشيل
عما أنتجه اإلنسان
الواقع والمختلفة ّ
ً
فوكو مفهوم الهيتيروتوبيا ( )Hétérotopieللداللة على هذه األماكن األخرى((( ،وتتشكل هذه المدينة
– ومنها المدينة العربية  -مــن عــوالــم وشبكات متباينة مـتــوازيــة ال تلتقي ،ويطبع التنافر الـعــاقـ َة بينها،
وتمحي فيها عبقرية المكان ،ويزول فيها تكامل المقاييس ،فهي عوالم يمكن أن تكون في أي مكان،
ّ
(((
وال يقدر اإلنسان على تملكها فيتيه فيها .
إن وراء مظاهر أزمة المدينة العربية المورفولوجية والوظيفية واالجتماعية ِع َل ًل باطنة يستوجب تحليلها
مفسرة ،أهمها «أزمة التحديث والتخطيط» ،وأزمة المناهج والمقاربات المركزية والقصور
ابتكار مفاهيم ِّ
عــن تـفـعـيــل الـمـخـطـطــات واس ـت ـشــراف ومــواك ـبــة ال ـت ـحــوالت والـتـحـكــم فــي نـمــو ف ـض ــاءات مــوروفــولــوجـيــة
واجتماعية م ـ ُ َـجـ َّزأة ومنشطرة يعوزها التجانس والـتـكــامــل ،رغــم مظاهر الـحــداثــة السطحية .ويستوجب
تفكيك أزمة التحديث والتخطيط – وهي من أوجه أزمة الحداثة والحوكمة والمجتمع في البالد العربية –
البحث فــي نـمــاذج ِ
وقـ َّـيــم التخطيط الحداثي التي انبنت عليها خـبــرات النخب التخطيطية ،شعور ًيا أو
ال شعور ًيا ،وتفكيك أوتوماتيزمات الخطاب الحداثي والتقني المكتفي بذاته ،المنقطع عن الواقع ،في
ما يشبه حالة انفصام سكيزوفريني ( ،((()Schizophrenic dissociationجعل المدينة العربية مدينتين:
((( ح ـســن حـنـفــي« ،فـلـسـفــة ال ـم ـكــان »،فــي :أب ـحــاث مــن ن ــدوة الـمــديـنــة الـعــربـيــة :خـصــائـصـهــا وتــراث ـهــا ال ـح ـضــاري اإلس ــام ــي29 -24 ،
ربيع الثاني  1401هـ  28 /فبراير  5 -مارس  1981بالمدينة المنورة (الرياض :المعهد العربي إلنماء المدن ،)1982 ،ص .20
(4) Jayyusi, General ed., p. xiii.

((( أهم كتاب ّبين آثار النظرية الحداثية على المجاالت السكنية وقاطنيها أ ّلفته جين جاكوبس:

Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (New York: Vintage Books, 1992), orig. pub. (1961).
(6) Michel Foucault, Dits et Écrits, vol. 4 : 1980 - 1988 (Paris: Gallimard, coll. «Bibliothéque des Sciences humaines»,
1994), pp. 752 - 762.
(7) Marc Augé, Non-lieux: Introduction à une anthropologie de la surmodernité, La Librairie du XXe siècle (Paris: Éd.
du Seuil, 1992.
(8) Agnès Collaud et Guillaume Pfefferle, «Schizophrénie urbaine : Des mondes entrelacés,» (Enoncé théorique de
Master, Lausanne, EPFL, 2013).
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مــديـنــة مــأمــولــة فــي ُمـخـ ّـيـلــة المخططين وأصـحــاب ال ـقــرار ،ومــديـنــة الــواقــع الـحـ ّـيــة المنبثقة عــن الـتـحــوالت
والقوى االجتماعية واالقتصادية(((.

وألن المدن العربية مختلفة اختالف مجاالتها الجغرافية وسياقاتها التاريخيةّ ،
تعذر التعميم ،ووجب
االنطالق من حاالت خاصة ع ّلها تسلط الضوء على حاالت أخرى مشابهة .والمدينة الجزائرية من أجدر

لحدة ظاهرة االنفصام التخطيطي فيها ،وبما تتيحه من إمكانات
الحاالت بالدراسة في العالم العربي ّ
المقارنة مع حاالت عربية أخرى عرفت حركية تحديث احتكرتها الدولة القطرية؛ فقد ولجت الجزائر
مبكرا ،في خضم تحديث استعماري قسري ً
أول ،ثم طوعي بعد االستقالل بفعل
التخطيط الحداثي
ً

وجهة لصيرورة المجتمع ،والتي اعتمدت التخطيط الحداثي في نسخته الفرنسية بحكم تبعية
الدولة المـ ُ ِّ
فكرية وتقنية موروثة عن استعمار طويل( ،((1فكيف عجزت إرادة قوية لتنظيم المدينة بحسب معايير

واجتماعيا؟ ومــا هي اآللـيــات التي
ووظيفيا
مورفولوجيا
التخطيط الحديث عن تشكيل مدينة متوازنة
ً
ً
ً

أدت إلى نشأة ظاهرة االنفصام وتجذرها في التخطيط وإحالل شرعية الخطاب السياسي والتقني محل

شرعية النجاعة والواقعية؟ وكيف اقترن تب ّني النموذج الحداثي بتعطيل االستشراف من جهة ،وتغييب
النماذج التراثية من جهة أخرى ،وإعادة إنتاج الخطاب المهيمن وأدواته ،بعيدً ا عن الواقع المورفولوجي
واالجـتـمــاعــي لـلـمــديـنــة؟ وه ــل هـنــاك ب ــوادر ت ــؤذن بــإمـكــانـيــة ت ـجــاوز ه ــذا الــوضــع؟ وم ــا هــي اإلشـكــالـيــات

المستجدة التي يؤمل أن تغذي التغيير؟ ولإلجابة عن هذه األسئلة ،يتوجب البحث في مقاربة تاريخية
استشرافية جدليةً :
أول في جذور أزمة التحديث والتخطيط والظاهرة االنفصامية التي ترجع بنا إلى الفترة

االستعمارية ،ثم في واقعها المرتبط بالدولة القطرية المركزية والمستند إلى أسس منهجية تجذرت في
وثانيا في إشكاليات التخطيط
الممارسات التخطيطية وصاغت المجاالت العمرانية (القسم األول)؛
ً

العمراني المستجدة وانعكاسها في الواقع المحلي وما يواجهها من معوقات باعتبارها مفاتيح الحل

والتغيير (القسم الثاني).

جذور وواقع أزمة التحديث والتخطيط
صدمة التحديث األولى :مدينة اآلخر المستعمر وتغييب المدينة األصلية

كــان إقـحــام نـمــوذج التخطيط الغربي مــن أهــم آثــار االستعمار ،وارتـبــط التحديث العمراني فــي الجزائر
بـظــاهــرة استعمارية عنيفة إقـصــائـيــة( ،((1عملت على «تصحيح» مــورفــولــوجـيــة المدينة األصـلـيــة بــإشــراف
(9) Nadir Boumaza [et al.], Villes réelles, villes projetées: Fabrication de la ville au Maghreb (Paris: Maisonneuve et
Larose, 2006).
(10) Maria Sgroï-Dufresne, Alger 1830 - 1984: Stratégie et enjeux urbains, Recherche sur les civilisations. Mémoire; 63
(Paris: Éd. Recherche sur les civilisations, 1986).

حصرا؛ فقد بدأت في المدن العربية في المشرق بفعل الدولة
( ((1لــم تكن عملية التحديث العمراني من فعل االستعمار الغربي
ً
العثمانية في القرن التاسع عشرJean-Luc Arnaud, «Tradition and Modernity in the 19th Century Modernization of the :
Cities of the Ottoman Empire (1800–1920),» in: Jayyusi, General ed., pp. 953 - 976.
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ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
اهقافآ ،اهعقاو ،اهروذج :رئازجلا يف ينارمعلا طيطختلاو ثيدحتلا ةمزأ

وغير
سالح الهندسة ( )Génie militaireالذي وضع مخططات معسكرات محصنة وقرى استيطانيةّ ،
تحويرا وتوسع ًة( .((1و ُقدِّ مت التحويرات العمرانية والمنشآت المستحدثة على أنها
وجه المدن القديمة
ً
نهضة عمرانية نزعت عن المدينة األصلية مظهرها الشرقي البالي(.((1

نـخرت المدين ُة الجديد ُة المدين َة األصلي َة بفتح الشوارع وإزالــة واجهات المنازل العربية التي «ال تليق

بـمـتـطـلـبــات اإلن ـســان األوروبـ ــي وال تــرقــى إل ــى جـمــالـيــات ال ـفــن الـعـمــرانــي ال ـكــاس ـي ـكــي»( ،((1فـتــداخـلــت
عوضتها ســاحــات ومتنزهات احتضنت الحياة
المدينتان بواسطة شــوارع وصلت أبــواب المدينة التي ّ
األوروبـ ـيـ ــة .وض ـم ــن ه ــذه ال ـحــرك ـيــة ظ ـه ــرت ال ـحــاجــة إل ــى ال ـع ـق ــارات إلي ـ ــواء ال ــوظ ــائ ــف ال ـمــدن ـيــة وتـلـبـيــة

مـطــالــب أصـحــاب الـمـشــاريــع الـســاعـيــن إلــى جـنــي فــوائــد ازده ــار الـتـجــارة والـعـمــران ،فـصــودرت األراضــي

تكريسا لـتـحـ ّـول المدينة
وح ـ ّـول كثير مــن المساجد إلــى وظــائــف مدنية أو كنائس
والـبـيــوت واألوق ــافُ ،
ً
م ــن ح ـ ِّـي ــز ح ـض ــاري إل ــى آخـ ــر ،وت ـم ـ ّل ــك روح ـه ــا ك ــ«ف ـع ــل تــأس ـي ـســي» لـلـمــديـنــة األوروب ـ ـي ـ ــة( ،((1ف ـلــم يـكــن

تـحــويــل الملكية فـعـ ًـا اقـتـصــاد ًيــا قـســر ًيــا فـقــط ،وإنـمــا أيـ ًـضــا تعني ًفا رمــز ًيــا مــا زال يــؤثــر فــي عــاقــة اإلنـســان
بالحداثة والمدينة.

وبـتــأكــد الـطــابــع الـمــدنــي االسـتـيـطــانــي لالستعمار واسـتـتـبــاب شــؤونــهُ ،أ ِق ـ َّـر الـنـمــوذج الـفــرنـســي فــي تخطيط

ال ـمــدن وتــوسـعـتـهــا الـمـعــروف بـمـخـطــط الـتـنـظـيــم واالح ـت ـيــاطــات ال ـع ـقــاريــة( ،((1ك ــأداة لـتـقـنـيــن نـمــو الـمــديـنــة
فــي شـكــل تـحـصـيـصــات ُتـنـشــأ بـحـســب الـحــاجــة ح ــول ش ــوارع مـسـتـقـيـمــة تـخـضــع الـمـبــانــي ال ـ ُـمـ ِـطـ َّلــة عليها
لـمـعــايـيــر جـمــالـيــة وصـحـيــة تـحــدد ارتـفــاعـهــا وطــرازهــا وعــاقـتـهــا بــالـفـضــاءات الـعــامــة عـلــى خـطــى الـتـجــربــة

( ((1للتعرف إلى خصائص التخطيط العسكري في الجزائر في القرن التاسع عشرXavier Malverti et Aleth Picard, Les Traces :
de ville et le savoir des ingénieurs du génie, Les Villes coloniales fondées entre 1830 et 1870 en Algérie; 2 (Grenoble:
École d’architecture de Grenoble, [1985]); P. Cabat, Civilisation des espaces et institutions militaires, l’exemple de
l’Algérie à partir de 1830 (Paris: Ministère de l’équipement, 1976), et Maaouia Saidouni, «Rapports de force dans
l’urbanisme colonial algérois (1855-1935): Ou la genèse de l’aménagement urbain à Alger,» (Thèse de doctorat, Institut
français d’urbanisme, Marne-la-Vallée, 1995).

( ((1ط ــاول هــذا الـشـعــور فـئــات مــن الـجــزائــريـيــن رأوا فــي هــذه اإلن ـجــازات تـقــد ًمــا رغــم رفضهم االسـتـعـمــار ،وهــذا مــا عـ ّـبــر عنه أحدهم
في مدينة قسنطينة للكاتب ألكسندر دوما الذي ذكر أنه« :سأل أحد العرب عن تقييمه لهذه الخزانات والجسور والقنوات ،فأجاب
ب ــأن ق ــدوم ه ــؤالء الــرجــال مــن وراء الـبـحــر هــو رحـمــة إلـهـيــة لـلـعــرب ،ألن [الـفــرنـسـيـيــن] يـنـجــزون ه ــذه األع ـمــال لـصــالـحـهــم ...وأن الـلــه
سيطردهم عندما ينتهون من عملهم»Alexandre Dumas, Le Véloce: ou Tanger, Alger et Tunis (Paris: Cadot et Bertonnet, :.
1848-1852), p. 253.

(14) Frédéric Chassériau, Étude pour l'avant-projet d'une cité Napoléon-Ville, à établir sur la plage de Mustapha à
Alger (Alger : Dubos frères, 1858).
(15) Yasmina Boudjada, «l’Eglise catholique de Constantine (1839-1859) : Appropriation de la mosquée Souk El-Ghzel
par les français», in, Villes rattachées, villes reconfigurées, XVIe-XXe siècles, Denise Turrel (édition), Tours, Maison des
Sciences de l'Homme, Presses Universitaires François Rabelais, 2003, p.p. 285-303

( ((1قام التخطيط العمراني قبل سنة  1919على مخططات التنظيم واالحتياطات العقارية (Plan d’alignement et des réserves
التي تخص الشوارع الجديدة والفضاءات العامة ،وتحجز األراضي للمباني العامة وتقنن البناء والتصرف في الملكية .للتعرف إلى
هذا النمط التخطيطي في الجزائر ،يمكن الرجوع إلى كتاب وصف «بناء» المجال العمراني لمدينة الجزائر في الفترة االستعمارية:
René Lespès, Alger: Étude de géographie et d'histoire urbaines (Paris: libr. Félix Alcan, 1930).
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الـهــوسـمــانـيــة ف ــي بـ ــاريـ ــس( .((1وت ـب ـلــور خ ـطــاب يــدعــو إل ــى «تـهـيـئـ ٍـة ع ـقــان ـيــة» ،وتـشـكـلــت سـلـطــات مــدنـيــة
حـ ّلــت مـحــل ســاح الـهـنــدســة ،وواصـلــت مـشــروع تـحــديــث الـمــديـنــة األصـلـيــة بـعــد منتصف الـقــرن التاسع

ع ـش ــر ،ب ـح ـجــة تـحـسـيــن ال ـم ــواص ــات ،وف ــك ال ـع ــزل ــة ع ــن األحـ ـي ــاء ،وإزالـ ـ ــة ال ـج ـي ــوب ال ـت ــي ت ـن ـعــدم فـيـهــا
شــروط الـصـحــة وال ـن ـظــافــة( .((1كـمــا ح ـ ّـورت الـمـنـشــآت الـمــدنـيــة الـحــديـثــة (الـقـطــار ،الـتـلـغــراف ،الـتــرامــواي)
الـمــديـنــة وعــاقـتـهــا بــاإلقـلـيــم( ،((1وتــوسـعــت الـضــواحــي ،ونـمــت الـمــديـنــة األوروب ـيــة عـلــى حـســاب المدينة
ـزاء م ـن ـهــا إل ــى مــدي ـنــة هـجـيـنــة ك ـ ّـرس ــت االن ـف ـص ــام؛ ف ـهــي كــاس ـي ـك ـيــة أوروب ـي ــة
األص ـل ـي ــة ال ـت ــي ت ـحــولــت أج ـ ـ ٌ
ع ـلــى طـ ــول الـ ـشـ ــوارع ال ـك ـب ـيــرة وب ـع ــض الـ ـشـ ــوارع ال ـع ــرض ـي ــة ،وع ــرب ـي ــة ت ـق ـل ـيــديــة ف ــي ال ـق ـط ــاع ــات ال ـت ــي لــم

تطاولها التحويرات.

اك ـت ـمــل ال ـم ـش ــروع الـتـحــديـثــي االس ـت ـع ـمــاري األول ب ــال ــدع ــوة إل ــى ف ـصــل الـمــديـنـتـيــن األص ـل ـيــة وال ـجــديــدة

كشرط للتخطيط الهندسي المنتظم ،بحجة أن الفصل هــو السبيل إلنـقــاذ المدينة اإلسالمية المعرضة
لـضـغــط الـمــديـنــة األوروبـ ـيـ ــة( ،((2فـ ُـوضـعــت مـشــاريــع تــوسـعــة خ ــارج الـمــديـنــة األصـلـيــة أو الـهـجـيـنــة ،وكــان
رســخ القطيعة بين الـقــديــم والـجــديــد ،واالنـفـصــام بين األصيل
هــذا الـتـحــول إيــذا ًنــا بفصل ذهـنــي ومــادي ّ
وال ـح ــدي ــث .وظ ـه ــرت ف ــي أواخـ ــر ال ـق ــرن ال ـتــاســع ع ـشــر «مــدي ـنــة ج ــدي ــدة» تـنـتـظــم ف ـضــاءات ـهــا ح ــول مـعــالــم
معمارية في نقاط مـحورية بأشكال هندسية من شوارع مستقيمة وميادين تجسد معايير الفن العمراني

الـكــاسـيـكــي ،إال أن هــذه الـمـقــاربــة الـتـنـظـيـمـيــة الـتـجـمـيـلـيــة ظـهــرت حــدودهــا أم ــام الـتـحــوالت المجتمعية
والتقنية وزخــم النمو الـعـمــرانــي فــي بــدايــة الـقــرن الـعـشــريــن ،فـجـ ّـدت حركية تحديث ثانية غـ ّـيــرت مناهج

وأدوات التخطيط.

(ُ ((1وصف هذا النمط التخطيطي بالتنظيمي التجميلي ( ،)Urbanisme de régularisation et d’embellissementألنه يعمل على
جسد روح الحداثة آنذاك ،وإن كانت أسسه النظرية تعود إلى
تأهيل المدن الستيعاب التحول السريع إلى المجتمع الصناعي .وقد ّ
الفن العمراني ) (Art Urbainالذي تبلور في الفترة الكالسيكية ،فهو يو ِّفق بين المتطلبات الجمالية والتقنين وتحقيق شروط النظافة
والصحة ،وكان نموذجه مدينة باريس ( )1870-1852تحت سلطة محافظها هوسمان ( )Haussmannواإلمبراطور نابليون الثالث.
وقد امتدت المقاربة الهوسمانية (مرسوم  1852-3-26الخاص بشوارع باريس) إلى المدن الفرنسية ومدن المستعمرات ،وخاصة
مدينة الجزائر .لالطالعRevue de l’Art (Paris), no. 106: Hausmannismes (1994), et Jean-Robert Pitte, Histoire du paysage:
français, 2, Le Profane, du XVIe siècle à nos jours, Approches, nouv. éd. rev. et augm (Paris : Tallandier, 1989), pp.
93-96.

( ((1أهــم هذه السلطات :مصلحة الطرقات ( ،)Services de la voirieوالشرطة البلدية ( ،)Police municipaleومصلحة األشغال
البلدية ( ،)Service des travaux communauxومكتب النظافة ( .)Bureau d’hygièneانظر مثال مدينة قسنطينةBadia Belabed :
Sahraoui, «Politique municipale et pratique urbaine : Constantine au XIXe siècle,» Insaniyat, vol. 11, nos. 35-36
(Janvier-Juin 2007), pp. 118 - 121.

( ((1معاوية سعيدوني« ،المنشآت المدنية الحديثة ودورهــا في التخطيط العمراني لمدينة الجزائر نهاية القرن التاسع عشر وبداية
القرن العشرين »،في :دراسات وشهادات مهداة إلى األستاذ الدكتور أبو القاسم سعد الله ،عمل على جمعها وإخراجها ناصر الدين
سعيدوني (بيروت :دار الغرب اإلسالمي ،)2000 ،ص .269 -245
(20) Hubert Lyautey, Paroles d’action: Madagascar, Sud-Oranais, Oran, Maroc (1900-1926), préface de M. Louis
Barthou (Paris: Libr. Armand Colin, 1927), p. 453.
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صورة لمدينة قسنطينة تُظهر الشوارع التي ُفتحت في القرن التاسع عشر عبر النسيج العمراني

((2(

 بدايات التخطيط العمراني الحداثي في الفترة االستعمارية-

تحولت المدينة االستعمارية «الجديدة» بحلول القرن العشرين إلى حقل تجارب للنظريات المعمارية
 وصقلت شخصيات مؤثرة في مدرسة التخطيط،((2(ال ُـمجدِّ دة وأدوات ومناهج التهيئة العمرانية المبتكرة
 وس ــاه ـم ــت ف ــي بــدايــة،((2(ال ـفــرن ـس ـيــة ب ـعــد ال ـح ــرب ال ـعــال ـم ـيــة األول ـ ــى م ـه ــارات ـه ــا ف ــي ال ـب ــاد ال ـ ـ ُـم ـ ْـس ـ َت ـع ـم ــرة
(21) <http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/images>.
(22) Jean-Pierre Gaudin, «Tours et détours coloniaux dans l’urbanisme français,» dans : France, Ministère de
l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports. L’Aménagement du territoire et la
colonie, Dossiers des séminaires Techniques, territoires et sociétés; 4, (Paris: Délégation à la recherche et à l’innovation,
1988), pp. 45-59.

 وقــد كــان لألخير دور مهم فــي تخطيط الـمــدن الـســوريــة تحت،)Danger( ) ودانـجــيProst( ) وبــروســتSocard( (( مـثــل ســوكــار2(
L’Urbanisme aux :) م ـبــادئ هــذه ال ـمــدرســة1931(  هــذا وأجـمـلــت أع ـمــال الـمــؤتـمــر الــدولــي للتخطيط فــي الـمـسـتـعـمــرات.الـحـمــايــة
colonies et dans les pays tropicaux, Communications et rapports du congrès international de l’urbanisme aux colonies

et dans les pays de latitude intertropicale réunis et présentés par Jean Royer; Préface de M. le Maréchal Lyautey;
Introduction de E. du Vivier de Streel; Rapport général par Henri Prost (La Charité-sur-Loire: Delayance; Paris:
Editions d’urbanisme, 1932-1935).

Mary :) نسخة أخرى للتحديث العمراني1943-1931( ) لمدينة الجزائرLe Corbusier( كما كانت مشاريع المهندس لوكوربوزييه
McLeod, «Le Corbusier and Algiers,» Oppositions, nos. 16-17 (1980), pp. 55-85, et Jean-Pierre Giordani, «Le Corbusier
et les projets pour la ville d’Alger, 1931-1942,» (These de Doctorat de 3è cycle, Université Paris VIII, Paris, 1987).
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الـتـخـطـيــط الـحــديــث فــي فــرنـســا ومـسـتـعـمــراتـهــا مــن خــال «مـخـطـطــات الـتـهـيـئــة والـتــوسـعــة والـتـجـمـيــل»

(((2

ال ـت ــي أس ـس ــت ل ـت ــدخ ــل ال ــدول ــة ف ــي ال ـت ـخ ـط ـيــط ت ـش ــري ـ ًـع ــا وت ـق ـن ـي ـ ًن ــا ،واع ـت ـم ــد ف ـي ـهــا ال ـت ـح ـل ـيــل وال ـم ـع ـط ـيــات
وقسمت المدينة إلــى مناطق تخطيطية
اإلحصائية الستشراف النمو العمراني وفــي البرمجة الوظيفيةّ ،
ووظ ـيـ ـفـ ـيـ ـ�ة ( ،)Zoningوركّ ـ ـ ــزت ع ـل ــى الـ ـم ــواص ــات والـ ـشـ ـبـ ـك ــات( ،((2إال أن ـه ــا ح ــاف ـظ ــت ع ـل ــى بـعــض

خ ـص ــائ ــص ال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ،كــال ـع ـنــايــة ب ــال ـج ــان ــب ال ـج ـم ــال ــي و«ت ـش ـك ـي ــل» الـ ـفـ ـض ــاءات ،وات ـخ ــذت
مــوقـ ًفــا مـعـتـ ً
ـراصــة وفـضــاءاتـهــا الـعــامــة ،تــزامـ ًنــا
ـدل مــن ن ـمــوذج الـمــديـنــة الـتــاريـخـيــة بـشــوارعـهــا ومـبــانـيـهــا الـمـتـ ّ
ـوجــه إلضـفــاء طــابــع محلي عـلــى الـعـمــارة األوروب ـيــة بــإقـحــام عـنــاصــر زخــرفـيــة عليها والتنظير
مــع ظـهــور تـ ّ

لعمارة متوسطية(.((2

إذا كان تأثير مخططات التهيئة على المدن الجزائرية محدو ًدا بسبب ركود النمو العمراني قبل الحرب
العالمية الثانية وفــي أثنائها ،فــإن هــذه التجربة التخطيطية تمثّل مرحلة انتقالية من الفن العمراني إلى

الـتـخـطـيــط الـحــديــث؛ إذ اعـتـمــدت مــدن جــزائــريــة ،صـغـيــرة وكـبـيــرة ،مـخـطـطــات تـهـيـئــة وتــوسـعــة وتـجـمـيــل،
ُ
مؤشرا على تغير مقياس المجاالت العمرانية وطبيعتها،
وأنشئت منطقة مدينة الجزائر العمرانية ()1937
ً
مهد للمخطط العمراني ( )Plan d’urbanismeفي صورته الحديثة(.((2
وهو ما ّ
ع ــاش الـمـجـتـمــع ال ـج ــزائ ــري تـجــربــة الـتـحــديــث االس ـت ـع ـمــاريــة األولـ ــى كـتـجــربــة غــريـبــة ألن ــه ُأق ـص ــي مـنـهــا،

ـورا للمدينة تبلور قــرو ًنــا فــي الـغــرب ،وألنـهــا تجاهلت
وكتجربة عنيفة ألنها فرضت فــي بضع سنين تـصـ ً
ً
مجاله األصلي وحـ ّـورتــه ،وفرضت عليه في حركية شــاذة إطــا َر ٍ
عيش ِعـ َـو َ
مالئما
مجال
ض أن ينتج هو
ً

لمنظومته االجتماعية والـثـقــافـيــة( .((2ولــم تستفد مــن التحديث إال ِقـ ّلــة مــن الـجــزائــريـيــن انفتحت أمامها

أب ــواب التعليم الـفــرنـســي ،فـحــدث شــرخ بـيــن أغـلـبـيــة مـهـ ّـمـشــة وأقـلـيــة أوروب ـيــة أو محلية مـنــدمـجــة .ورأت
غريبا ،مثل القوانين المفروضة عليها ،ووجدت نفسها
األغلبية في النموذج العمراني الغربي
ً
نموذجا ً

غيرت أجزاء من المدينة ،بينما تحولت المدن القديمة إلى قطع متحفية
خارج «حركية التحديث» التي ّ
أو نقاط جــذب سياحي وصــور جامدة لماض انقضى ،فألفى السكان أنفسهم يعيشون حالة انفصام،

( ((2تُعرف هذه المخططات بالفرنسية باسم ،Plan d’aménagement, d’extension et d’embellissement :وقد ِ
وضعت للتحكم
وعـ ّـمـمــت هذه
فــي تــوســع الـمــدن فــي بــدايــة الـقــرن العشرين ولتسهيل إعــادة بـنــاء مــدن شـمــال وشــرق فرنسا الـتــي ُدمــرت خــال الـحــربُ .
فوضع مخطط مدينة الجزائر ( :)1931معاوية سعيدوني« ،إشكالية العمران بمدينة
المخططات في الجزائر بمرسوم ُ ،1922-1-5
الجزائر في الثالثينات »،البيان ،السنة  ،1العدد  ،)1998( 3ص .222-207
(Jean-Pierre Gaudin, L’Avenir en Plan: Technique et politique dans la prévision urbaine: 1900-1930, collection ((2
Milieux (Seyssel: Champ vallon, 1985).

(26) Mia Fuller, «Mediterraneanism. French and Italian Architects’ Designs in 1930s North African Cities,» in: Jayyusi,
General ed., pp. 977-992.
(27) Chantiers nord-africains (Avril 1938), pp. 155-160.
(28) Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, Le Déracinement: La Crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, le sens
commun (Paris: Éditions de Minuit, 2002), 1ère éd. (1964).
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ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
اهقافآ ،اهعقاو ،اهروذج :رئازجلا يف ينارمعلا طيطختلاو ثيدحتلا ةمزأ

تائهين في بالدهم ومدنهم ،فاقدين شخصيتهم ،ال يتحكمون في مصائرهم( ،((2فيما ارتسمت حركية

تحديث ثالثة أوجــدتـهــا الـظــروف التي تلت الـحــرب العالمية الثانية ،واقـتــرنــت بـ«أيديولوجيا» تخطيطية
حداثية تب ّنتها الدوائر التقنوقراطية للدولة  -االستعمارية ثم الوطنية  -كوسيلة لشرعنة خطابها وتصورها

للمجاالت العمرانية.

صورة لمدينة قسنطينة تظهر التقاء المدينة األصلية بالمدينة الجديدة

(((3

 -صدمة التحديث الثانية :أدوات التحديث نهاية الفترة االستعمارية

َ
أنماطها
جَد َّ بعد الحرب العالمية الثانية تحوّل في التخطيط ،انبثقت عنه مدينة «جديدة» أخرى حددت
السلطات العمومية والتقنية تحت عنوان التحديث ( )Modernisationوإعادة البناء وتلبية الحاجات.

وكانت الجزائر مجد ًدا أرض تجارب ،كما يدل على ذلك مخطط التعمير لمدينة الجزائر ( )1948التي

أنشئت فيها هيئة تخطيط ُعرفت بوكالة التخطيط ( ((3()Agence du Planركــزت على مقياس توارت
فيه المدينة كظاهرة مادية محلية بخصائصها المورفولوجية لتحل مح ّلها المعايير الكمية والوظيفية(.((3
(29) Karen Armstrong, Islam: A Short History, Modern Library Chronicles ([s. l.]: Random House Publishing Group,
2007), p. 144.
(30) <http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/images>.
(31) Jean-Jacques Deluz, L’Urbanisme et l’architecture d’Alger: Aperçu critique (Liège: P. Mardaga; Alger: Office des
publications universitaires, 1988), pp. 63-100.

( ((3هـ ـ ـ ــي نِ ـس ــب ع ــددي ــة ( )ratiosت ـح ــدد م ـس ــاح ــة ك ــل م ــرف ــق ب ـح ـســب عـ ــدد الـ ـسـ ـك ــان ،وي ــوض ــع ع ـل ــى أس ــاس ـه ــا ج ـ ــدول ال ـم ــراف ــق
( )Grille d’équipementsالذي يحدد مساحة المرافق والتجهيزات الحضرية والشبكات.
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ف ــي ن ـهــايــة خـمـسـيـنـيــات ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــنُ ،وض ـع ــت أدوات تـعـمـيــر وتـقـنـيــن مـبـتـكــرة (،)1959 -1958

أهمها المخطط العمراني الـتــوجـيـهــي( ،((3فكانت سـنــوات االستعمار األخـيــرة ،الـتــي تــزامـنــت مــع الـثــورة
الـتـحــريــريــة ،بــدايــة التخطيط الـحــداثــي ضـمــن سـيــاســة عمومية لتنمية الـصـنــاعــة والـسـكــن ُعــرفــت بمشروع
ق ـس ـن ـط ـي ـنــة( ،((3أح ــدث ــت ثـ ــور ًة ع ـلــى ن ـظــام ال ـمــدي ـنــة االس ـت ـع ـمــاريــة األولـ ــى الـ ــذي ت ـمـ ّـيــزه ال ـك ـثــافــة وال ـعــاقــة

الـمــورفــولــوجـيــة ال ـ ُـمـحـ َّـددة بـيــن المبنى والـمـجــال الـعـمــومــي والـتـنــوع الــوظـيـفــي ،لـ ُـيـ َـعـ ّـوضــه نـمــوذج المناطق
الــوظـيـفـيــة (الـسـكـنـيــة ،الـصـنــاعـيــة ،الـخــدمـيــة) الـمـمـتــدة فــي ال ـضــواحــي؛ وف ــرض االم ـت ــداد الـعـمــرانــي إقــامــة

منشآت وشـبـكــات نقل لــم تُصمم كــروابــط مــورفــولــوجـيــة ،فأصبحت ح ــدو ًدا فاصلة ساهمت فــي تجزئة
المجاالت العمرانية(.((3

ول ـئ ــن كـ ــان ال ـت ـص ـن ـيــع ع ــام ــل ت ـح ــدي ــث ،ف ــإن ــه أوجـ ــد اخـ ـت ــاالت ف ــي أط ـ ــراف الـ ـم ــدن ،وأ ّث ـ ــر ف ــي ال ـم ــوارد
الطبيعية المحلية ،وكــان عــامــل نــزوح ريـفــي لــم تستوعبه الـمــديـنــة( ،((3بينما أحــدثــت المشاريع السكنية
ـاســا( ،((3ف ـصــارت الـمــديـنــة مــديـنـتـيــن :مــديـنــة جــديــدة
الـقـطـيـعــة بـيــن الـقــديــم والـجــديــد شـكـ ًـا ووظـيـفــة وم ـق ـيـ ً

ومــدي ـنــة تــاري ـخ ـيــة ،تـنـحـصــر ال ـص ـلــة بـيـنـهـمــا ف ــي ج ــوار س ـل ـبــي .وف ـض ـ ًـا ع ــن ال ـم ـشــاريــع الـسـكـنـيــة الـكـبــرى
( )Grands ensemblesالتي ُر ّوج لها رمـ ًزا للحداثة ،امـتــدت فــي أقــل قطاعات الـمــدن ً
حظا مــن حيث
ال ـمــوقــع وال ـت ـضــاريــس أح ـي ــاء ُع ــرف ــت بــال ـع ـشــوائ ـيــة ،يـقـطـنـهــا ج ــزائ ــري ــون يـعـيـشــون ع ـلــى هــامــش الـمـنـظــومــة

( ((3يـسـتـشــرف المخطط الـعـمــرانــي التوجيهي
الـنـمــو عـلــى ال ـمــدى الـطــويــل ( 20س ـنــة)؛ وتـكـمـلــه أدوات أخ ــرى هــي :مـخـطـطــات الـتـفـصـيـلـيــة ) ،(Plans de détailومـخـطـطــات التعمير
والهيكلة ) ،(Plans d’urbanisation ou de restructurationوبرنامج التجهيز العمراني ) ،(Programme d’équipement urbainومخطط
الـتـحــديــث والـتـجـهـيــز )) ،(Plan de modernisation et d’équipement (P.M.E.والـبــرامــج الـعـمــرانـيــة )،(Programmes d’urbanisme
ومـنــاطــق الـتـعـمـيــر ذات األول ــوي ــة )) ،(Zones à urbaniser par priorité (Z.U.P.وه ــي أدوات الـتــوســع الـعـمــرانــي فــي أط ــراف الـمــدن
بحسب جــدول المرافق وترتيب هرمي لمستويات التخطيط التي ُحــددت كما يلي :وحــدة الجيرة ) :(Unité de voisinageبين 800
و 1200وح ــدة سـكـنـيــة؛ ثــم الـحــي ) :(Quartierبـيــن  2500و 4000مـسـكــن؛ وأخ ـيـ ًـرا الـتـجـمــع الـسـكـنــي الـكـبـيــر ):(Grand ensemble
 10000مسكن.
( ((3نــاصــر الــديــن سعيدوني« ،مـشــروع قسنطينة :النتائج العاجلة واألهــداف اإلستراتيجية »،فــي :ناصر الــديــن سعيدوني ،الجزائر:
منطلقات وآفاق ،مقاربات للواقع الجزائري من خالل قضايا ومفاهيم تاريخية (بيروت :دار الغرب اإلسالمي ،)2000 ،ص 272-245؛
))(Plan d’urbanisme directeur (P.U.D.

وبــرنــامـجــه الـعــام

)(Programme général

Deluz, pp.101-108, et Michel Marié, «Le Plan de Constantine, l’aménagement et les sciences de l’homme,» dans:

France, Ministère de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, Délégation à la
recherche et à l’innovation, L’Aménagement du territoire et la colonie, pp. 61-72.

( ((3م ـعــاويــة سـعـيــدونــي« ،الـتـحــديــث الـعـمــرانــي نـهــايــة الـفـتــرة االسـتـعـمــاريــة مــن خــال الـمـخـطـطــات الـتــوجـيـهـيــة لـســت مــدن فــي الـشــرق
الجزائري »،عالم الفكر ،السنة  ،41العدد ( 1تموز /يوليو  -أيلول /سبتمبر  ،)2012ص .230 -177

(36) Marc Cote, L’Espace algérien: Les Prémices d’un aménagement (Alger: Office des publications universitaires,
1983), p. 225.

( ((3لـلـتـعــرف إلــى األســس الـتــي قــامــت عليها مـشــاريــع الـسـكــن الـكـبــرى فــي الـنـصــف الـثــانــي مــن الـقــرن

العشرينIsabelle Amestoy:

[et al.], Le Monde des grands ensembles, sous la dir. de Frédéric Dufaux et Annie Fourcaut; préf. de Paul Chemetov
(Grâne; Paris: Éd. Créaphis, 2004).

وبالنسبة إلــى الحالة الجزائرية تحديدً ا ،وخاصة مدينة الجزائر ،يمكن الــرجــوع في الكتاب نفسه إلــى:

Joelle Deluz-Labruyère,

«Les Grands ensembles ou l’impuissance de l’utopie, l’exemple d’Alger,» dans: Amestoy [et al.], pp. 183-198.

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
اهقافآ ،اهعقاو ،اهروذج :رئازجلا يف ينارمعلا طيطختلاو ثيدحتلا ةمزأ

االستعمارية ،ازدادت أعــدادهــم خــال حــرب التحرير( .((3ولمواجهة العجز في السكن «األهـلــي»(،((3

أقامت اإلدارة االستعمارية أحياء «إعــادة اإلسكان» ( )Cités de recasementبتقنيات بناء استعجالية
من دون معايير السكن األوروبي ،وال تتناسب مع خصوصية المجتمع المحلي( ،((4فارتسمت مالمح

أبارتيد عمراني ) (apartheid urbainفي سنوات االستعمار األخيرة رغم الخطاب التجميلي للمشروع
التحديثي(.((4

شهدت المدينة الجزائرية في أواخــر الفترة االستعمارية ثــورة عمرانية وصناعية أدخلتها عالم الحداثة
العمرانية بجوانبها اإليـجــابـيــة (تـحــديــث المدينة والتحسن النسبي لـظــروف الـعـيــش) والسلبية (التجزئة
الــوظـيـفـيــة والـمــورفــولــوجـيــة ،وفـقــر الـخـطــاب الـمـعـمــاري ،وهـشــاشــة ف ـضــاءات الـحـيــاة الـحـضــريــة ،وإهـمــال

الـ ـت ــراث ال ـع ـم ــران ــي) .وارت ـب ـط ــت ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ب ـم ـن ـظــومــة ازدواجـ ـيـ ــة ي ـم ـيــزهــا ال ـت ـف ــاوت ب ـيــن ال ـجــزائــري ـيــن

والمستوطنين ،وهذا ما أغفله المخططون الذين اعتمدوا أسهل الحلول وأنسبها لثقافتهم البيروقراطية،

بــأنـمــاط سكنية حــداثـيــة ُمـ َـجـ َّـردة تـنـفــي الـخـصــوصـيــة االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة ومـمـيــزات الـمــوقــع وال ـمــوروث
التاريخي( ،((4فتشكلت للمدينة صورة رباعية األبعاد :مدينة إسالمية أصلية ُم ْه َملة يسكنها الجزائريون؛
مدينة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين األوروبية التي ظلت مركز المدينة الوظيفي والرمزي،
يغلب عليها األوروب ـيــون وقـ ّلــة مــن الـجــزائــريـيــن؛ التجمعات السكنية والـصـنــاعـيــة لـلـمـشــروع التحديثي،

وهي مدينة المجتمع األوروبي الجديد بأطره ومستخدميه؛ األحياء «العشوائية» وأحياء إعادة اإلسكان.

وأبـ ــرز مــا يـمـيــز ه ــذه ال ـص ــورة االن ـش ـطــار وان ـق ـطــاع تــواصــل مـكــونــاتـهــا ،وه ــو مــا أك ــد االن ـف ـصــام فــي عــاقــة
محرمة ،فهل فتح االستقالل
الجزائريين بالتحديث ،وكأن المدينة الحديثة بالنسبة إليهم أرض موعودة ّ
أبــواب ـهــا أمــام ـهــم؟ وه ــل حــاولــت الــدولــة الــوطـنـيــة الـنــاشـئــة تــأصـيــل الـتـحــديــث والـتـخـطـيــط أم أن ـهــا عـ ّـمـقــت

الظاهرة االنفصامية؟

 -التخطيط البيروقراطي الشمولي بعد االستقالل :أدواته وآثاره

اسـتـمــر الـتـخـطـيــط ال ـع ـمــرانــي بـعــد االس ـت ـقــال ( )1962كـمــا أرادتـ ــه اإلدارة االس ـت ـع ـمــاريــة نـتـيـجــة الـتـبـعـيــة
الثقافية والتقنية وثقل اإلرث االستعماري ،فتبنت الــدولــة وأجهزتها البيروقراطية اإلجــراءات التنظيمية
التي «ال تمس بالسيادة الوطنية» (كــانــون األول/ديـسـمـبــر  .)1962وكــان لمكاتب الــدراســات األجنبية

(38) Robert Descloitres, Jean-Claude Reverdy et Claudine Descloitres, dirs., L’Algérie des bidonvilles: Le Tiers-monde
dans la cité, Le Monde d’Outre-mer passé et présent. 2e série, Documents ; 6 (Paris; La Haye: Mouton et Cie, 1961).
(39) Anne-Marie Faidutti-Rudolph, «Les Grandes lignes du développement urbain de Constantine,» Bulletin de
l’Association de géographes français, vol. 38, no. 298 (Mars 1961), pp. 38-39.
(40) Jean-Claude Reverdy, Habitations nouvelles et urbanisation rapide: Conditions écologiques de l’adaptation du
logement en Algérie (Aix-en-Provence: Centre africain des sciences humaines appliquées, 1963), p. 13.
(41) La Municipalité d’Alger vous presente quelques images... Alger d’hier et d’aujourd’hui ([Alger: Revue municipale],
1957).
(42) Zeynep Çelik, Urban Forms and Colonial Confrontations: Algiers under French Rule (Berkeley: University of
California Press, 1997), pp. 130-181.
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والمحلية دور في مواصلة العمل بأدوات التخطيط ذاتها ،وإن تغيرت التسميات ،فتأكد تغييب المدينة
األصلية ،وتواصلت التحوالت المورفولوجية بإنجاز تجمعات سكنية في الضواحي وتجسيد أهداف
مـشــروع قسنطينة التصنيعية الـتــي ُقــدمــت رم ـ ًزا للتنمية والـتـقــدم ُ
وغـ ّلـفــت بـغــاف االشـتــراكـيــة( ،((4وهــذا ما
اقـتــرن أيـ ًـضــا بــوهــم التخطيط الشمولي ) (Tout planifiéالــذي ســار على دربــه التخطيط الـعـمــرانــي في
الـعــالــم بـعــد الـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة واسـتـمــر حـتــى أزم ــة دول ــة الــرفــاه ) (Welfare Stateمـنــذ ثمانينيات
القرن العشرين.
ُأق ـي ـمــت ال ـم ـنــاطــق ال ـص ـنــاع ـيــة وال ـت ـج ـم ـعــات الـسـكـنـيــة ض ـمــن ب ــرام ــج تـنـمـيــة مــرح ـل ـيــة سـمـحــت ب ـهــا دخ ــول
ال ـم ـحــروقــات ،بـيـنـمــا لــم تـكــن األرض ـي ــة مـهـيــأة السـتـيـعــاب حــركـيــة الـتـحــديــث ال ـتــي لــم تـحــد مــن سـلـبـيــاتـهــا
سياسات التوازن الجهوي واإلصالح الزراعي ،خاصة مع تركيز االستثمارات واإلنفاق في المدن التي
امتصت األموال والجهود المخصصة لبرامج التنمية( .((4وأمام التحوالت الناجمة عن حركية التحديث،
انـكـفــأت الـمـقــاربــة الـبـيــروقــراطـيــة عـلــى ذات ـهــا وجـ ــردت الـمــديـنــة مــن ُبـعــدهــا ال ـم ــاديِ ،
وعـ ـ َـوض «تـشـكـيــل»
ّ
الـمــديـنــة ال ـجــديــدة ،ركّ ــزت عـلــى بــرمـجــة الــوظــائــف وتــوفـيــر ال ـع ـقــارات لـهــا ضـمــن تـهـيـئــة قـطــاعـيــة ُم ـ َـج ـ ـ َّزأة؛
وه ــي ظ ــاه ــرة تـخـطـيـطـيــة وص ـف ـهــا ال ـج ـغــرافــي مـ ــارك ك ــوت ب ـقــولــه« :وإن اس ـت ـف ــادت ال ـمــدي ـنــة م ــن الـتـطــور
وال ـن ـم ــو ،إال أن ــه ل ــم ي ـكــن ُي ـن ـظــر إل ـي ـهــا ك ـظ ــاه ــرة ع ـمــران ـيــة ،ف ـكــانــت م ـج ـ ًـال لـتـهـيـئــة ال ت ـخ ـضــع ل ـضــوابــط،
وك ــان ــت ال ـس ـل ـطــات الـع ـمــوم ـيــة تـنـجــز تـجـمـعــات ال ـس ـكــن ال ـك ـبــرى م ــن دون الـتـفـكـيــر ف ــي إن ـج ــاز ال ـمــرافــق
الـتــي تتطلبها ،بينما كــان أصـحــاب الـمـشــاريــع الـخــاصــة يـبـنــون خ ــارج الـقــانــون فــوق أراض غـيــر صالحة
للبناء والتعمير»(.((4
كـ ـ ــان حـ ـج ــر الـ ـ ــزاويـ ـ ــة فـ ــي م ـن ـظ ــوم ــة ال ـت ـخ ـط ـي ــط الـ ـشـ ـم ــول ــي والـ ـقـ ـط ــاع ــي م ـخ ـط ــط ال ـت ـع ـم ـي ــر ال ـت ــوج ـي ـه ــي
( ،((4()1990-1974وهــو أداة لـبــرمـجــة الــوظــائــف عـلــى الـمــدى الـطــويــل (خـمــس عـشــرة سـنــة) ووريــث
طبق في أواخر الفترة االستعمارية ،ويتميز مثله بالطابع البرمجي العام وإهمال
المخطط التوجيهي ال ُـم َّ
الـمـعـطـيــات الـمـحـلـيــة وإغ ـفــال تـكــامــل األقــال ـيــم الـبـلــديــة ) .((4((Intercommunalitéوم ــن أه ــم نــواقـصــه
كونه ً
وتقنياُ ،في ِق ُّر المجلس البلدي المخطط الــذي تنجزه مكاتب دراســات أجنبية ومحلية
فعل إدرا ًيــا
ً
( ((4ب ـخ ـصــوص دور الــدولــة الـجــزائــريــة ذات الـتــوجــه االش ـتــراكــي فــي مـجــال الـتـهـيـئــة الـعـمــرانـيــة وهـيـكـلــة

اإلقليمAbed Bendjelid,:

Planification et organisation de l’espace en Algérie (Alger: Office des Publications Universitaires, 1986); Abed
Bendjelid, Jean-Claude Brûlé et Jacques Fontaine, dirs., Aménageurs et aménagés en Algérie: Héritages des années
Boumediene et Chadli: Actes du colloque, 24-28 Novembre 1991, Oran (Paris; Budapest; Torino: L’Harmattan, 2004),
et Marc Cote: L’Algérie: Espace et société, cartogr. par Bouguessa Abdelbaki, Collection U. Série Géographie (Paris:
Masson- A. Colin, 1996).

( ((4عبد اإلله أبو عياش« ،مشكالت التخطيط في المدينة العربية »،ورقة قدمت إلى :المؤتمر الجغرافي اإلسالمي األول (نظمه
إدارة الثقافة والنشر بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،)1984 ،ص .423
(45) Cote, L’Espace algérien, p. 225.

عادة ما تُستعمل للداللة عليه التسمية الفرنسيةPlan d’urbanisme directeur (P.U.D.). :

(((4
( ((4باستثناء حاضرة الجزائر التي جمعت بلديات الجزائر الكبرى وأنشئت لها ( )1975-1970هيئة تخطيط(C.O.M.E.D.O.R.) :
وضعت مخطط التوجيه العام )).(Plan d’orientation générale (P.O.G.

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
اهقافآ ،اهعقاو ،اهروذج :رئازجلا يف ينارمعلا طيطختلاو ثيدحتلا ةمزأ

بالتنسيق مع المصالح العمومية المحلية والمركزية( ،((4لتعود الموافقة لــوزارة التعمير والسكن ،وهو
ـروعــا
مــا غـ ّـيــب الـمـنــافـســة فــي ال ــدراس ــات ،وجـعــل الـمـخـطــط «أداة مــركــزيــة تقنية بـيــروقــراطـيــة» ولـيــس «مـشـ ً
عمرانيا» يستند إلى شرعية سياسية وقــوة القانون ،فانفتح الباب أمــام تجاهل الهيئات العمومية نفسها
ً
(((4
ُ
ل ـض ــواب ـط ــه  .وف ــي ان ـت ـظــار وض ــع الـمـخـطــط ال ـتــوج ـي ـهــي ،أق ــر ف ــي أغ ـلــب ال ـب ـلــديــات م ـجــال أو مـخـطــط
تـعـمـيــر م ــؤق ــت( ((5أق ــل ص ــرام ــة وت ـف ـص ـيـ ًـا ،ت ـحــدد ف ـيــه ل ـجــان تـقـنـيــة أراضـ ــي ال ـب ـنــاء ال ـم ـح ـجــوزة لـلـمــرافــق
أساسا أدوات لحجز المواقع
العامة ،فكانت مخططات التعمير التوجيهية ومجاالت التعمير المؤقتة
ً
مشاريع التنمية(.((5

المخطط التوجيهي لمدينة قسنطينة ( ،)1961ويظهر التجريد في المساحات الوظيفية الملونة
(((5
(األحمر للصناعة ،األصفر للسكن)
( ((4نــذكــر مــن المكاتب المحلية مـثـ ًـا :مكتب دراس ــات األشـغــال الـعــامــة والـهـنــدســة المعمارية والتعمير ) ،(E.T.A.U.والـصـنــدوق
ال ـج ــزائ ــري لـتـهـيـئــة اإلق ـل ـي ــم ) (C.A.D.A.T.الـ ــذي ي ـع ــود إنـ ـش ــاؤه إلـ ــى ن ـهــايــة ال ـف ـت ــرة االس ـت ـع ـم ــاري ــة ومـ ـش ــروع ق ـس ـن ـط ـي ـنــة ،وال ـك ــوم ـي ــدور
) (C.O.M.E.D.O.R.بالنسبة إلى مدينة الجزائر ،وابتدا ًء من سنة  1980مركز الدراسات واإلنجاز العمراني ) ،(C.N.E.R.U.والوكالة
الوطنية لتهيئة اإلقليم ).(A.N.A.T.

(49) Nadir Djermoune, «Dysfonctionnement et défaillance des instruments d’urbanisme en Algérie,» (Le Carnet de
l’IRMC, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 24 Février 2014), sur le site: <http://irmc.hypotheses.
org/1421>.

( ((5تُستعمل عاد ًة للداللة عليه التسمية الفرنسية.Périmètre provisoire d’urbanisation (P.U.P.) :

(51) Alberto Zucchelli, Introduction à l’urbanisme operationnel et la composition urbaine, recueil des cahiers
d’urbanisme, 1-3, 3 vols. (Hydra, Alger : Office des publications universitaires, 1983-1984), vol. 1.
(52) Caisse Algérienne d’Aménagement du Territoire (C.A.D.A.T.), L’industrialisation de l’Est algérien (Bône,
Constantine, Philippeville, Batna, Sétif, Bougie) (Alger : 3ème édition, Mai 1961).
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وإل ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب مـ ـخـ ـطـ ـط ــات الـ ـتـ ـعـ ـمـ ـي ــر الـ ـتـ ــوجـ ـيـ ـهـ ـيـ ــة ،ك ـ ــان ـ ــت مـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـسـ ـكـ ــن الـ ـحـ ـضـ ــريـ ــة الـ ـجـ ــديـ ــدة
() ((5()Nouvelles Zones d'habitat urbain (Z.H.U.N.أداة عـمـلـيــة تـفـصـيـلـيــة إلن ـجــاز الـمـســاكــن،
وال ت ـخ ـضــع ب ــالـ ـض ــرورة ل ــإط ــار ال ـب ــرم ـج ــي ل ـل ـم ـخ ـطــط ،واس ـت ـح ــدث ــت ب ـت ـع ـل ـي ـمــة وزاري ـ ـ ــة م ــن دون إط ــار
ت ـشــري ـعــي أو ق ــان ــون ــي أكـ ــدت ال ـت ـعــامــل اإلداري م ــع ال ـم ـســألــة ال ـع ـمــران ـيــة ،ب ـح ـجــة اسـ ـت ــدراك ال ـت ــأخ ــر فــي
ال ـم ـس ــاك ــن وت ـج ـه ـي ــز ال ـ ـمـ ــدن .وكـ ـ ــان ط ــاب ـع ـه ــا االس ـت ـع ـج ــال ــي س ـب ـ ًـب ــا فـ ــي ت ـج ــاه ــل ال ـم ـخ ـط ــط ال ـع ـم ــران ــي،
ف ـك ــان ــت م ـن ــاط ــق ال ـس ـك ــن ال ـح ـض ــري ــة الـ ـج ــدي ــدة أدوات إداريـ ـ ـ ــة ت ـق ـن ـي ــة تـ ـش ــرف ع ـل ـي ـه ــا وزارتـ ـ ـ ــا ال ـس ـكــن
وال ـج ـم ــاع ــات ال ـم ـح ـل ـيــة ،وت ـض ــع دراس ــات ـه ــا م ـكــاتــب ع ـمــوم ـيــة ،وت ـن ـجــزهــا م ــؤس ـس ــات ب ـن ــاء ك ـب ــرى وطـنـيــة
وأجنبية(.((5
كـ ــان م ــن ن ـت ــائ ــج ت ــرك ـي ــز ال ـس ـك ــن ف ــي ال ـض ــواح ــي ان ـك ـف ــاء الــوظ ـي ـف ـت ـيــن ال ـت ـج ــاري ــة واإلداري ـ ـ ـ ــة ف ــي ال ـمــركــز
االسـتـعـمــاري الـقــديــم الــذي ال يـتـنــاســب حجمه مــع مـنــاطــق الـسـكــن الـجــديــدة ،وقـصــور الـمــديـنــة عــن أداء
وظــائ ـف ـهــا ،وع ـجــز مــزمــن ف ــي ال ـخ ــدم ــات وال ـم ــراف ــق الـمـلـحـقــة بــال ـس ـكــن ،ف ـضـ ًـا ع ــن اآلثـ ــار االجـتـمــاعـيــة
ل ـل ـخ ـيــارات الـتـصـمـيـمـيــة ال ـم ـع ـت ـم ــدة( .((5وك ــان ــت ال ـتــوس ـعــات ال ـس ـك ـن ـيــة ،ن ـظ ـ ًـرا إل ــى م ـق ـيــاس ـهــا وان ـت ـشــارهــا
وانـقـطــاعـهــا ع ــن ج ــواره ــا ،أداة ال ـتــوســع واالن ـش ـط ــار ال ـع ـمــرانــي وم ـظ ـهــره ال ـب ــارز ،وم ـح ــرك الـتـعـمـيــر ال ــذي
ـوع ــا وك ـ ًّـم ــا .وقـ ــد أح ـص ــى م ـ ــارك كـ ــوت خ ـم ـ ًـس ــا وس ـب ـع ـيــن م ـن ـط ـقــة س ـك ـن ـيــة حـضــريــة
غ ـ ّـي ــر وجـ ــه ال ـم ــدي ـن ــة ن ـ ً
مـنـجــزة أو فــي طــور اإلن ـجــاز ( ،)1983يـتـعــدى عــدد مـســاكــن كــل مـنـهــا األل ــف ،فـيـمــا ق ـ ّـدر مـتــوســط عــدد
م ـســاكــن ال ـم ـنــاطــق الـسـكـنـيــة الـ ـ ٌـم ـ ْنـ َـجــزة بــأربـعـمـئــة م ـس ـك ــن(((5؛ ف ـهــي م ــدن ص ـغ ـيــرة ضــاع ـفــت ح ـجــم بـعــض
ال ـمــدن ،وسـمـحــت بتحسين نـسـبــي لـظــروف اإلس ـكــان ،إال أنـهــا خـ ّـيـبــت اآلم ــال عـلــى الـمـسـتــوى الـنــوعــي،
فـتــأخــر إن ـجــاز الـمــرافــق فـيـهــا ،وظـلــت فـضــاءاتـهــا الـعــامــة الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة مـهـ َـمـلــة وت ــده ــورت بـســرعــة
رغم حداثتها.
لتمكين الهيئات العمومية من إنجاز مشاريع التنمية ،ارتكز التخطيط على سياسة عقارية ّأممت أراضي
الـبـنــاء لـمـصـلـحــة الـبـلــديــات ،وجـ ّـمــدت س ــوق الـعـقــار ال ـحــرة مــن خ ــال «االح ـت ـيــاطــات الـعـقــاريــة الـبـلــديــة»
( )1990-1974المستحدثة بأمرية رئاسية( ((5وضعت األراضي الحضرية بين أيدي السلطة العمومية
(ُ ((5أحدثت بالتعميم الوزراري  )1975-02-19 ( 75/2 PU 00335المتعلق بـ«مناطق السكن الحضري الجديدة ).(Z.H.U.N.
وتُلحق بها التحصيصات السكنية النظامية ) .(Lotissementsوإلى جانب مناطق السكن الحضري الجديدة ،كانت المناطق الصناعية
) (Zones Industriellesأداة تعمير أخرى أوجدها التعميم الوزاري ).00753 PU 2/75 (30-04-1975
( ((5أهـ ـ ــم م ـكــاتــب ال ــدراس ــات ال ـتــي وض ـعــت دراس ـ ــات م ـنــاطــق ال ـس ـكــن ال ـح ـضــري ال ـجــديــدة «ال ـص ـن ــدوق ال ـج ــزائ ــري لـتـهـيـئــة اإلقـلـيــم
( ،»)C.A.D.A.T.ومن شركات البناء التي ُك ّلفت بإنجازها شركة  .D.N.Cالملحقة بالجيش.
(55) Farida Naceur et Abdellah Farhi, «Les zones d’habitat urbain nouvelles en Algérie: Inadaptabilité spatiale et
malaises sociaux: Cas de Batna,» Insaniyat, no. 22: Pratiques maghrébines de la ville (2003), pp. 73-81.
(56) Cote, L’Espace algérien, p. 150.

(ُ ((5أممت األراضي بعد االستقالل على مراحل أهمها :تأميم أراضي االستعمار (( )1966 -1962المرسوم -10-22( )02 -62
 ،)1962المرسوم  ،1963-05-09( 168 -63القانون )1963-10-26( 276 -63؛ األمرية  )1966 -05-06( 102-66المتعلقة
باألمالك الشاغرة)؛ ثم ُأممت الملكيات العقارية الزراعية الكبرى بقانون الثورة الزراعية (األمرية ))1971 -11 - 8( 73-71؛ ثم امتد
التأميم إلى المدن وضواحيها بموجب االحتياطات العقارية البلدية (( )Réserves foncières communalesاألمرية رقم 26 - 74
(.))1974 -02 -20

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
اهقافآ ،اهعقاو ،اهروذج :رئازجلا يف ينارمعلا طيطختلاو ثيدحتلا ةمزأ

لـ ُتــوزع لفائدة مؤسسات الــدولــة حسبما يـقــره المخطط التوجيهي أو مـجــال التعمير الـمــؤقــت ،فشملت
«االحـت ـيــاطــات الـعـقــاريــة» الـمـجــال الـحـضــري الـقــديــم ،وذل ــك الـمـخـصــص لـلـتــوســع الـمـسـتـقـبـلــي لتسهيل
إنجاز مناطق السكن الحضرية الجديدة ،وكانت أداة إلعادة توزيع الملكية الحضرية .ورغم أنه س ّهل
إقامة المشاريع العمومية ،فإن تجميد سوق العقار وإطــاق أيــدي الدولة في استعمال األراضــي ألغيا
ّ
وأخل بقيمتها الحقيقية ،فيما كان اختيار مواقع المشاريع
الضوابط الضرورية الستعمالها العقالني،
العمومية يفرض أحيانًا الفصل بين طلبات القطاعات العمومية من دون معطيات موضوعية وخيارات
عقالنية ،وإنما العتبارات سياسية أو ذاتية.
ظـلــت حــركـيــة الـتـحــديــث بـعــد االسـتـقــال – كـمــا كــانــت فــي الـفـتــرة االسـتـعـمــاريــة  -فــوقـيــة إداري ــة ُمـ ْـحـ َتـكــرة،
ُغـ ِّـي ـبــت عـنـهــا ق ــوى الـمـجـتـمــع ،فـتـعـ ّـمـقــت ال ـحــالــة االنـفـصــامـيــة وأزمـ ــة الـتـحــديــث والـتـخـطـيــط ال ـتــي تـجـ ّلــت
فــي الـهــوة بـيــن الـخـطــاب الـسـيــاســي والـتـقـنــي حــول الـمــديـنــة مــن جـهــة وواقـعـهــا ال ـمــادي واالجـتـمــاعــي من
جهة أخــرى ،فتقابل المخططات النظرية حركية اجتماعية واقـتـصــاديــة أوجــدت مدينة منشطرة تطبعها
ع ــام ــات ال ـف ــوض ــى واالس ـت ـع ـم ــاالت غ ـيــر ال ـم ـش ــروع ــة ل ـل ـف ـض ــاءات .فـ ــإذا ك ــان ــت ال ـم ـج ــاالت ال ـع ـمــران ـيــة
ال ـج ــدي ــدة حــدي ـثــة م ـظ ـه ـ ًـرا ووظ ـي ـف ـ ًة ،ف ــإن ص ــورت ـه ــا ل ــم ت ـك ـت ـم ــل( ،((5وك ــأن ـه ــا ف ـس ـي ـف ـســاء م ـش ـ ّـوه ــة تــؤلـفـهــا:
التجمعات السكنية فــي محيط الـمــدن (مـنــاطــق السكن الجماعي والتحصيصات السكنية) ،والـمــراكــز
الـعـمــرانـيــة الـقــديـمــة ،وال ـمــرافــق ال ـك ـبــرى ،والـمـنـشــآت الـقــاعــديــة ،والـمـنــاطــق الـصـنــاعـيــة ،وج ـيــوب الـسـكــن
الـعـشــوائــي .وق ــام هــذا الــواقــع المنشطر عـلــى أســس منهجية مــا زال ــت حــاضــرة فــي مـمــارســات التخطيط
ال ـم ـعــاصــرة رغ ــم م ـح ــاوالت اإلصـ ــاح وت ـب ــدل ال ـخ ـطــاب ،وه ــي ُع ـقــد أزمـ ــة ال ـت ـحــديــث والـتـخـطـيــط الـتــي
وجب ّ
فكها.
أسس التخطيط الشمولي مفتاح فهم المجاالت العمرانية المعاصرة
 -تغ ّير مقياس وطبيعة المدينة وتجريدها وتبسيطها

قـ ــام نـ ـم ــوذج ال ـت ـه ـي ـئــة ال ـم ـع ـت ـمــد ع ـل ــى االن ـت ـش ــار ال ـع ـم ــران ــي ( )Sprawl Urbanوال ـت ـخ ـط ـي ــط ال ـم ـف ـتــوح
( ،((5()Open-planningفــانـعــدمــت الـضــوابــط الـمــورفــولــوجـيــة ،و ُب ـ ّـذر الـمـخــزون الـعـقــاري ،وتـعـ ّقــد النقل
بـيــن الـمــركــز والـضــواحــي ،وعـجــزت الـمــرافــق الـعــامــة عــن تلبية حــاجــات سـكــان الـضــواحــي ،وهــي ظــواهــر
حــاضــرة بـقــوة فــي الـمــدن الـعــربـيــة والـجــزائــريــة الـكـبــرى ،وعـلــى وجــه الـخـصــوص مــديـنــة ال ـجــزائــر( .((6ولما
(58) Abderrahim Hafiane, «Normes d’urbanisme et pratiques urbaines: Pistes de réflexion,» dans: Agnès Deboulet et
Michèle Jolé, eds., Les Mondes urbains: Le Parcours engagé de Françoise Navez-Bouchanine, Hommes et sociétés
(Paris: Éd. Karthala, 2013), p. 160.

( ((5تقابله فكرة «تحديد النمو العمراني» ) (Seuils de croissanceالمرتبطة بإشكالية البيئة والتنمية المستدامة:
Ewa Berezowska-Azzag, «La Notion de seuils de croissance urbaine comme enjeu stratégique du projet urbain,» papier
présenté a: Actes du Colloque: Développement urbain durable, gestion des ressources et gouvernance (Université de
Lausanne, 21-23 Septembre 2005), pp. 25-26.

(60) Fawzi Boudaqqa, «Etalement urbain de la périphérie algéroise,» dans: Alger, les nouveaux défis de l’urbanisation,
;sous la dir. de Ali Hadjiedj, Claude Chaline et Jocelyne Dubois-Maury; coordination Sahar Djedouani (Paris; Budapest
Torino: L’Harmattan, 2003).
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كــانــت مـســاحــة الـتــوســع الـعـمــرانــي فــي األط ــراف تـفــوق مـســاحــة الـمــديـنــة الـقــائـمــة الـتــي تـبـلــورت عـلــى مــدى
ـاســا وش ـك ـ ًـا ووظ ـي ـفــة ،وغ ــاب فــي
قـ ــرون ،فـنـحــن ب ـصــدد م ــدن «ج ــدي ــدة» ن ـشــأت مـنـفـصـلــة ومـخـتـلـفــة مـقـيـ ً
تخطيطها المستوى التفصيلي ال ُـمن ْنتِج للفضاءات النوعية ،وتــوارت فيها مكونات المدينة التاريخية
م ــن شـ ــوارع وس ــاح ــات تـتـصــل بــال ـم ـبــانــي ب ـعــاقــة مــورفــولــوج ـيــة م ـح ــددة ،واس ـت ـبــدلــت ب ـط ــرق م ــواص ــات
تتوسطها فــراغــات فسيحة مبنية وغـيــر مبنية منقطعة بعضها عــن بـعــض ،فــي الــوقــت ال ــذي ُأهـمـلــت فيه
المراكز القديمة التي لــم ُتـ َـسـ ّـن لها أداوت تعمير خــاصــة(ِ .((6
وعـ َـوض مواجهة الــواقــع بنظرة براغماتية،
وكرس التجريد في
لجأت النخب التخطيطية إلى تبسيطه بحثًا عن أمن فكري وهمي ّ
عمق االنفصامّ ،
تقييم المعطيات والتبسيط في تحليل الظاهرة العمرانية المركّ بة ،فانقطع الخطاب التقني الحداثي عن
وتقنيا ،وأسـقــط عليها مفاهيم نمطية؛ فالمشروع العمراني
الــواقــع المعيش ،وتعامل مــع المدينة نظر ًيا
ً
ي ـت ـحــدد بـحـجـمــه ق ـبــل شـكـلــه وم ـض ـمــونــه ،الع ـت ـبــار ال ـمــدي ـنــة آل ــة وظـيـفـيــة ول ـي ـســت ب ـن ــا ًء ح ـضــار ًيــا وظــاهــرة
مادية محسوسة.
يظهر التجريد والتبسيط في تحليل الظاهرة العمرانية في التقنيات التبسيطية لرسم المخططات باستعمال
األلــوان للتفريق بين المجاالت الوظيفية ومحو مكونات النسيج العمراني كأشكال مادية ،فأصبحت
المشاريع العمرانية مساحات مجردة فــوق الــورق ،فقيرة من حيث التركيب والشكل بعد إنـجــازهــا(،((6
وهذا ما ساهمت فيه منهجية وضع مخطط التعمير التوجيهي أحادية االتجاه من دون تصحيح رجعي،
بحسب أربع مراحل متتابعة :تحدد األولى األهداف في مجال السكن والتشغيل وقدرات االستيعاب،
وتضع الثانية سيناريوهات التعمير المستخلصة من المرحلة األولى ،وتتم في المرحلة الثالثة مشاورة
فصل السيناريو
محدودة بين السلطات العمومية الختيار أحد السيناريوهات .أما المرحلة األخيرة ،ف ُت ِّ
ِ ِ
ألم بمختلف الجوانب ،بينما هو في
خيل
لواضعها أنه ّ
المعتمد ليصبح أداة التعمير (المخطط) التي ُي ّ
(((6
الواقع حبيس منهجية مبسطة مغلقة على ذاتها ال تسمح بتصويب الخيارات .
 البرمجة الكمية والتجزئة الوظيفية وتغييب المدينةكظاهرة مرتبطة بالموقع والزمان

ان ـصــب االه ـت ـمــام ع ـلــى إن ـج ــاز الـمـســاكــن بـمـنـطــق كـمــي بــرمـجــي بـحـســب تـقـنـيــات ب ـنــاء ســريـعــة ونـمـطـيــة،
واجتماعيا،
فكانت النتيجة أشـكـ ًـال معمارية بــاهـتــة ،وتقطيع أوصــال الـمــديـنــة ،واخـتــالـهــا مــورفــولــوجـ ًـيــا
ً
وتأزيم عالقة اإلنسان بمجال سكنه( .((6كما اس ُتبدل تنوع االستعماالت المعهود في المدن التاريخية
بــاألحــاديــة والـتـجــزئــة الوظيفية الـتــي أحــدثــت ثــورة فــي طبيعة الـمــديـنــة ،فيسود السكن فــي هــذه المنطقة،
هامشيا ،فتأخر ســن مــرســوم خــاص بها إلــى سنة ( 1983الـمــرســوم 684 - 83
( ((6ظ ــل االهـتـمــام بالقطاعات العمرانية التاريخية
ً
( ))1983 -11 -26الذي حدد باقتضاب شروط التدخل في النسيج العمراني القديم وعمليات التخطيط المختلفة المتعلقة به.

(62) Enrico Chapel, «Les Architectes et l’objectivation de l’urbain: La Carte statistique au centre de l’action
urbanistique,» dans: Frédéric Pousin, dir., Figures de la ville et construction des savoirs: Architecture, urbanisme,
géographie (Paris: CNRS, 2005), pp. 173-183.
(63) Zucchelli, pp. 252-301.
(64) Reverdy, p. 13.
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ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
اهقافآ ،اهعقاو ،اهروذج :رئازجلا يف ينارمعلا طيطختلاو ثيدحتلا ةمزأ

والـصــنــ�اعـ�ة فـ�ي تـلــ�ك ،والـخــ�دمـ�ات فـ�ي أخ ـ�رى ،وال تـتــصــ�ل ه ـ�ذه «الـمــنــ�اطـ�ق» ( )zonesالــوظـيـفـيــة بعضها

بـبـعــض ،ويـســود فـيـهــا خـطــاب مـعـمــاري مـجــرد ومـبـســط يـنـفــي الـتـنــوع وال ُيـعـنــى بــالـتـفـصـيــات وجـمــالـيــات
العمارة ،ويرفض النظرية المعمارية الكالسيكية القائمة على الموازنة بين الشكل والوظيفة ،ويستبدلها

بيوتوبيا وظيفية شمولية( ((6تُلغي المدينة كظاهرة مرتبطة بالموقع (المكان) والــزمــان (المدينة كظاهرة
تــاريـخـيــة) ،وتـعــوضـهــا بــالـمـنـظــومــة الـنـظــريــة لـلـحــركــة الـحــداثـيــة فــي الـعـمــارة وال ـع ـمــران ،وت ـحــديــدً ا نسختها

(((6
خيل لمخططها إمكانية التحكم فيها
الوظيفية ( ، )Fonctionnalismeفغدت المدينة ظاهرة تقنية ُي ّ

آليا بالبحث عن االختالالت الوظيفية لتصحيحها ،وتنظيم المناطق والمباني والمواصالت والوظائف
ً

تحقيقًا للنجاعة الوظيفية واالقـتـصــاديــة وسيولة التنقل والـمـبــادالت واإلنـتــاج وســوق العقار والمساكن
والـقــوة العاملة .وألجــل ذلــك ُيقسم المخطط المدينة إلــى مناطق ُتـسـ ّـن لها نظم إداريــة وقــوانـيــن ُملزمة

ومعايير كمية ،فتتوحد أنماط السكن وصورة المدينة ،و ُيوزّع السكان والوظائف في مناطق تصل بينها
شبكات النقل والتواصل(.((6

تبين حجم المشاريع السكنية وفقر الخطاب المعماري وانعدام التواصل مع المحيط
عمارات سكنية في مدينة قسنطينة (ّ )1970

(((6

(65) Vanessa Clairet, «La Ville moderne: L’Utopie d’un Art total,» Cités: Philosophie, Politique, Histoire, vol. 42,
no. 2 (2010), pp. 69-76.

( ((6أج ـم ــل «مـيـثــاق أثـيـنــا» ) (Charte d’Athènesنـظــريــة «الـمــديـنــة الــوظـيـفـيــة» الـمـنـبـثـقــة فــي الـنـصــف األول مــن ال ـقــرن الـعـشــريــن عن
المؤتمرات الدولية للعمارة الحديثة ) ،(C.I.A.M.وتب ّنت هذه األفكار النظرية بعد الحرب العالمية الثانية الدوائر القائمة على تخطيط
وبيروقراطيا ضمن المخططات التوجيهية للمدن .وقــد حـ ّـرر المعماري لوكوربوزييه «ميثاق أثينا» بعد
تقنيا
ً
الـمــدن ،وأعطتها منحى ً
المؤتمر الدولي للعمارة الحديثة المنعقد في أثينا ( ،)1933وتعددت طبعاته بعد ذلك:
Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Avec un Discours liminaire de Jean Giraudoux (Paris: Kraus reprint, 1943).

(67) Manuel Castells and Gustavo Cardoso, eds., The Network Society: From Knowledge to Policy (Washington, DC:
Center for Transatlantic Relations, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University,
;2006), and Manuel Castells, La Société en réseaux: L’Ere de l’information, trad. de l’anglais par Philippe Delamare
préf. par Alain Touraine (Paris: Fayard, 1998), p. 14.
(68) Michel Fournel: <www.skyscrapercity.com>.
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ُوصـ ـ ــف ه ـ ــذا الـ ـنـ ــوع مـ ــن ال ـت ـخ ـط ـيــط ب ــال ـب ـي ــروق ــراط ــي ال ـش ـم ــول ــي إلغ ـف ــال ــه ع ـب ـق ــري ــة ال ـم ـك ــان وال ـج ــوان ــب
الـشـكـلـيــة وال ـم ـح ـتــوى ال ـب ـشــري واألبـ ـع ــاد ال ـتــراث ـيــة وال ـم ـقــاي ـيــس الـتـخـطـيـطـيــة ال ـص ـغ ــرى ،والرتـ ـكـ ــازه عـلــى
م ـخ ـط ـط ــات ت ـن ـج ــزه ــا م ـك ــات ــب دراسـ ـ ـ ــات ت ـت ـج ــاه ــل ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة وت ـع ـت ـم ــد أش ـ ـك ـ ـ ًـال ج ــاه ــزة
لــاس ـت ـع ـمــال تـسـتـجـيــب لـلـجـمــالـيــة ال ـحــداث ـيــة الـمـبـسـطــة وت ـق ـن ـيــات ال ـب ـنــاء ال ـص ـنــاع ـيــة ،فـ ُـي ـم ـســح ال ـم ــوروث
العمراني بتجاهل دور الـتــراث فــي المنجزات الحديثة مــاد ًيــا ومـعـنــو ًيــا .وكــان مــن نتائج تغييب المدينة
ك ـظــاهــرة م ـكــان ـيــة وزم ــان ـي ــة إه ـم ــال ق ـطــاعــات ـهــا ال ـتــاري ـخ ـيــة ،ألن «ال ـمــدي ـنــة ال ـج ــدي ــدة» ال ت ـق ــوم إال بـمـســح
ال ـقــديــم م ــاد ًي ــا وم ـع ـنــو ًيــا ) ،(Tabula rasaوال تـتــأســس إال عـلــى «أن ـقــاضــه» بـحـســب الـمـنـطــق الـيــوتــوبــي
الحداثي(.((6
 -إهمال المركزية الحضرية والعالقة بين القديم والجديد

أخـ ّـل التركيز على التوسع العمراني وإهـمــال المدينة التاريخية بـتــوازن الـمـجــاالت العمرانية ،وأحــدث
قـطـيـعــة ب ـيــن ال ـتــوس ـعــات ال ـجــديــدة وال ـم ــراك ــز ال ـح ـضــريــة ال ـقــدي ـمــة ال ـتــي كــانــت مــؤه ـلــة الح ـت ـضــان الـحـيــاة
الحضرية .وهــذا مــا يطرح أزمــة المركزية ) (Centralité urbaineالتي تؤثر فــي أداء المدينة لوظائفها
مورفولوجيا
وسيولة الحياة فيها؛ إذ بقي المركز العمراني الموروث عن الفترة االستعمارية على حاله
ً
بينما لم تغادره الوظائف اإلدارية واالقتصادية والثقافية والخدمية ،مع فارق كبير في السكان واالمتداد
ـأخ ــر ال ـن ـخ ــب ال ـحــاك ـمــة
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ــاس( .((7و ُي ـظ ـه ــر ب ـق ــاء م ــراك ــز الـ ـم ــدن ع ـل ــى ح ــال ـه ــا ش ـك ـ ًـا ووظ ـي ـف ــة ت ـ ُّ
والتخطيطية فــي إعــادة تـصــور المدينة لتركيزها على مواكبة آثــار التنمية ،ومسابقة نمو السكان وتــزايــد
حــاجــاتـهــم بــإقــامــة الـمـنــاطــق الـسـكـنـيــة الـجــديــدة فــي األط ــراف مــن دون اعـتـبــار لـمــآل الـمـنــاطــق الـتــاريـخـيــة،
وت ـكــامــل م ـكــونــات ال ـم ـجــال الـعـمــرانــي الـقــديـمــة مـنـهــا وال ـج ــدي ــدة ،وقـ ــدرات اسـتـيـعــاب ال ـمــواقــع لـلـتــوســع
العمراني.
ـوصــا الـمــديـنــة اإلســام ـيــة األصـلـيــة
تــرتـبــط أزم ــة الـمــركــزيــة الـحـضــريــة بــإشـكــالـيــة ال ـت ــراث ال ـع ـمــرانــي ،وخ ـصـ ً
أجـ ــرهـ ــا ُم ـ ّـاك ـه ــا األصـ ـل ـي ــون وأه ـم ـل ــوه ــا ،ف ــي ظ ــل ال ـم ـع ــوق ــات ال ـتـق ـن ـيــة
ال ـت ــي ت ـق ـل ـصــت ب ـن ــاي ــات ـه ــا ،ال ـت ــي ّ
واإلداريـ ـ ـ ــة وال ـق ــان ــون ـي ــة ال ـت ــي ت ــواج ــه م ـش ــاري ــع إعـ ـ ــادة ال ـت ــأه ـي ــل ،وأه ـم ـه ــا م ـس ــأل ــة ال ـم ـل ـك ـيــة ،رغـ ــم بـعــض
ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ــرم ـي ــم أو ال ـت ـج ــدي ــد اإلشـ ـهـ ــاريـ ــة الـ ـمـ ـع ــزول ــة ،فـ ــي وق ـ ــت أصـ ـب ــح ف ـي ــه ال ـس ـك ــن فـ ــي ال ـمــدي ـنــة
ال ـق ــدي ـم ــة وف ـ ــي األح ـ ـي ـ ــاء ال ـع ـش ــوائ ـي ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى س ـك ــن فـ ــي ال ـت ـج ـم ـع ــات ال ـس ـك ـن ـيــة
ال ـج ــدي ــدة( .((7وت ـم ـ ّثــل ه ــذه ال ـعــاقــة ال ـم ـتــأزمــة بــالـمــديـنــة ال ـقــائ ـمــة وال ـت ــراث ال ـع ـمــرانــي أح ــد أب ـع ــاد الـحــالــة
االنفصامية.
(69) Albert Lévy, «Recherche urbaine et recherche urbanistique,» Métropolis, no. 103: Humeurs d’urbaniste
(1995), p. 13.

( ((7فــوزي بودقة« ،نظام المركزية بمدينة الجزائر بين األحــاديــة والحاجة إلــى التطوير »،ورقــة قدمت إلــى :الملتقى الدولي الثاني
لتسيير المدن ،كلية تقنيات تسيير المدن ،المسيلة.)2006( ،
( ((7ان ـظ ــر ،مـثـ ًـاFatiha Benidir, «Urbanisme Et Planification Urbaine (Cas De Constantine),» (Thèse de Doctorat :
d’Etat, Université Mentouri Constantine, 2007), p. 163.
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 -عقدة احتكار الدولة للمشروع التنموي

زاد مــن حـ ّـدة الـحــالــة االنـفـصــامـيــة تـصـ ّـور الــدولــة ونخبها التخطيطية دوره ــا فــي حــركـيــة التحديث
مـنـفـصـ ًـا ع ــن الـمـج ـتـمــع ،واح ـت ـكــارهــا ل ـهــا كــوري ـثــة ل ـلــدولــة االس ـت ـع ـم ــاري ــة( .((7وي ـم ـ ّثــل االح ـت ـكــار
م ـف ـتــاح ف ـهــم طـبـيـعــة ال ـمــدي ـنــة ال ـج ــزائ ــري ــة ،خ ــاص ــة أن ــه م ــا زال ح ــاض ـ ًـرا – رغ ــم ال ـت ـح ــول ال ـن ـظــري
إلـ ــى اق ـت ـص ــاد الـ ـسـ ــوق -م ــن خـ ــال ع ــرق ـل ــة ن ـش ــأة قـ ــوى اق ـت ـص ــادي ــة م ـس ـت ـق ـلــة وت ـج ـم ـيــد ال ـم ـن ـظــومــة
الـمــؤسـســاتـيــة(((7؛ فــالــدولــة الــوطـنـيــة ،مثلها مثل الــدولــة االستعمارية قبلها ،اعـتـبــرت أن التحديث
ال يـتـحـقــق إال مــن خــال ـهــا( ،((7فـجـ ّـمــدت روح االب ـت ـكــار والـتـجــديــد وال ـم ـبــادرة واالسـتـقــالـيــة في
اتخاذ القرار.
يـمـ ّثــل الـعـقــار جــوهــر إشـكــالـيــة االح ـت ـكــار؛ فـقــد ُألـغـيــت ضــوابــط اسـتـعـمــال الـسـلـطــة الـعـمــومـيــة لــأراضــي،
بـحـجــة تــوفـيــر الـمــواقــع لـلـمـشــاريــع الـعـمــومـيــة ،فــي مـقــاربــة مــركــزيــة احـتـكــاريــة للتنمية والـتـحــديــث ،عطلت
ال ـت ـك ـف ــل الـ ــذاتـ ــي ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ب ـم ـش ـك ــات ــه ،وف ـت ـح ــت الـ ـب ــاب أم ـ ــام االس ـت ـع ـم ــال غ ـي ــر ال ـع ـق ــان ــي ل ــأرض

وت ـجــاوز الـقــوانـيــن .وعـلــى مـسـتــوى االسـتـثـمــار ،رك ــزت سـيــاســة الــدولــة الـمــركــزيــة االسـتـثـمــارات الصناعية

واالقتصادية في المدن الساحلية الكبرى التي نمت على حساب غيرها والمجال الريفي ،وهو ما دفع
في مرحلة ثانية إلى محاولة تحقيق توازن نسبي في شبكة المدن( ،((7فشهدت المدن الداخلية المتوسطة

كمية ونوعية ،في وقت تفاقمت فيه مشكالت النمو في المدن الساحلية المستقطبة
بدورها ثورة عمرانية ّ
للنشاط والسكان(.((7

( ((7إلظ ـه ــار قــدرتـهــا عـلــى مـضــاهــاة الــدولــة االسـتـعـمــاريــة ،سـعــت الــدولــة الــوطـيـنــة لـجـعــل الـحــداثــة واالسـتـقــال ظــاهــريــن فــي الـمـجــال
الـعـمــرانــي ،فتبنت «األش ـكــال» الـتــي ورثـتـهــا عنهاSandy Isenstadt and Kishwar Rizvi, «Introduction: Modern Architecture :

and the Middle East: The Burden of Representation,» in: Sandy Isenstadt and Kishwar Rizvi, eds., Modernism and the
Middle East: Architecture and Politics in the Twentieth Century, Studies in Modernity and National Identity (Seattle:
University of Washington Press, 2008), p. 22.
(73) Samir Bellal, «Problématique du changement institutionnel en Algérie,» Revue Algerienne des Sciences Juridiques,
Economiques et Politiques (nouvelle série), no. 1 (2011), pp. 43-71.

(ُ ((7عــرف هذا النموذج ،الــذي تمثِّل الحداثة التخطيطية أحد أوجهه ،في األدبيات الغربية بالنموذج الكمالي ) (Kemalismنسبة
إلى تجربة كمال أتاتورك في تركيا ،والتي تبعتها تجربة رضا شاه بهلوي في إيــران ،ثم التجربة الناصرية في مصر ثم تجارب أنظمة
عــربـيــة (الـجــزائــر ،ســوريــة ،ال ـعــراق ،ليبيا ،تــونــس )...اعـتـبــرت أن تـحــديــث المجتمع وعلمنته ) (Secularisationال يتحققان إال بــإرادة
الدولة وقيادتها .ورغم المأزق الذي آلت إليه ،رأى بعض المنظرين في الغرب ضرورة تشجيع هذه التجارب من منطلق أن التحديث
عبر عنها برنارد لويس ً
مثلBernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey :
يجب أن يسبق الديمقراطية ،وهي الفكرة التي ّ
(London: Oxford University Press, 1961), p. 293.

( ((7الميثاق الوطني ( ،)1975والمخطط الرباعي الثاني ( ،)1974والمخطط الخماسي األول (.)1980
( ((7تم ذلك بالترقية اإلدارية لمدن ثانوية إلى عواصم للواليات ،واعتماد سياسات «تنمية الهضاب العليا» و«الالمركزية» و«التوازن
الجهوي» .وقد أنجزت حوصلة نقدية لهذه السياسة العمرانية :وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ،الجزائر غدً ا :ملفات التهيئة العمرانية
(الجزائر :الوزارة.)1995 ،
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إحدى ضواحي مدينة قسنطينة السكنية حيث تنتشر العمارات السكنية الكبيرة
(((7
من دون ضوابط أو حدود مورفولوجية ()1970

من جهة أخرى ،ربط التسيير المركزي القطاعي لميزانية الدولة( ((7المشاريع بمخصصات مالية وأنماط

معمارية موحدة بحسب الوظيفة وتقنيات البناء ،بحجة التحكم في التكلفة وشغل األرض .وانعكس ذلك
في استنساخ بيروقراطي تبسيطي وغير ُم َن َّسق للبرامج على األرضُ ،فأنجزت العمارات السكنية والمرافق
َّ
وشكلت وما زالت ّ
تشكل هذه المقاربة القطاعية المجال
نفسها من غير اعتبار للخصوصية المحلية.
الجزائري ،واع ُتمد فيها على مكاتب دراســات مركزية أو أجنبية ،فيما انحصر دور الكفاءات المحلية
والمحتكرة ارتبطت
في مهمات تقنية بسيطة ،لينقطع معين اإلبــداع والتجديد .وألن التنمية ال ُـم َّ
وجهة ُ

بميزانية الدولة والجباية البترولية منذ برامج التنمية األولى( ،((7فإنها عجزت عن مواكبة النمو العمراني

وتـ ــدارك تــأخــر إن ـجــاز ال ـبــرامــج وتـعـمــق ال ـهــوة بـيــن الـتـكـلـفــة الـمـبــرمـجــة والـتـكـلـفــة الـحـقـيـقـيــة .وف ــي خضم
ذلـ ــكُ ،أه ـم ـلــت الـمـقــايـيــس ال ـص ـغــرى وال ـع ـنــايــة بــالـتـفـصـيــات ونــوع ـيــة ال ـم ـج ــاالت ال ـح ـضــريــة والـمـحـيــط
بشكل عام(.((8

( ((7أهم هذه القطاعات :الصناعة والبنيات القاعدية؛ والسكن :والصحة والتعليم.
( ((7المخطط الثالثي ( ،)1967المخطط الرباعي (.)1970

(77) <www.skyscrapercity.com>.

(80) Maaouia Saïdouni, «La Fin du «Tout Planifié» et le retour des échelles mineures et de l’embellissement: Inerties
et prémices,» papier présenté à: Colloque international sur l’aménagement urbain (Université des Sciences et de la
Technologie H. Boumédiène, Alger, Avril 1998).
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مفاتيح التغيير والحل
ّبينت التطورات الحاصلة منذ تسعينيات القرن العشرين حدود المقاربة الشمولية وأدواتها(،((8
وظهر توجه لحصر دور الدولة في الرقابة والتنظيم وتجاوز التنمية والتخطيط الخاضعين إلرادتها
وتسييرا .وبرزت إشكاليات يمكن أن تتأسس عليها ممارسة
واستثمارا وإنجازًا
الحصرية برمج ًة
ً
ً
جديدة تفتح الباب أمام طاقات المجتمع االقتصادية والفكرية المستقلة عن الدولة لتساهم في
إعــادة تصور وتشكيل المدينة ،وتنتج حــداثــة جــديــدة واقعية براغماتية تكسر احتكار المشروع
التحديثي وتجعله نــابـ ًـعــا مــن تطلعات المجتمع للديمقراطية واالقـتـصــاد الـحــر وإع ــادة االعـتـبــار
لـلـتــراث المحلي ،رغــم ثقل الـمــوروث الـبـيــروقــراطــي ومـقــاومــة قــوى االحـتـكــار للتغيير مــن داخــل
ومحليا( ،((8وهــي مفاتيح التغيير
عالميا
الدولة وفــي محيطها .وتشمل اإلشكاليات المستجدة
ً
ً
والـحــل ألزمــة التحديث والتخطيط ،أبـعــا ًدا ألغاها التخطيط الشمولي والـحــداثــة األيديولوجية،
فهي ردود فعل يمكن التأسيس عليها لمشروع مدينة «جديدة».
جردة إلى المدينة الصورة
الـم ّ
من المدينة ُ
 -المدينة كصورة إشهارية

من ردود الفعل على العجز النوعي للتخطيط الشمولي في العالم استبدال اليوتوبيا الحداثية بواقعية،
من مظاهرها إعادة االعتبار لجمالية المدينة والتعامل اإليجابي مع طبيعتها ال ُـم َج ّزأة والمنشطرة كصورة
مركّ بة وشخصية متشابكة ذات دالالت ومقروئية ينسج من خاللها السكان صالت رمزية وعملية مع
بـيـئـتـهــم ،فـظـهــرت أفـكــار تصميمية ال تــرفــض االنـشـطــار والـتـجــربــة والـتــغّ ـيــر ،وتـعـتـبــر الـمــديـنــة شـبـكــات من
اليوتوبيات الجزئية وليس يوتوبيا وحيدة( ،((8وتركز على األثر البصري للمباني والفضاءات ،وتستعين
ـأص ــل التهيئة
بــأشـكــال مـتـجــذرة فــي الـمـخـ ّـيـلــة الـجـمــاعـيــة ،وتـعـيــد االعـتـبــار إل ــى الـمـقــايـيــس الـتـفـصـيـلـيــة ،و ُت ـ ِّ
محليا(.((8
العمرانية
ً
كـمــا كــانــت «ال ـحــاجــة إل ــى ال ـج ـمــال» إح ــدى نـتــائــج الـلـيـبــرالـيــة ال ـجــديــدة وحــاجـتـهــا إل ــى ع ــرض نـجــاحــاتـهــا
ف ــي س ـيــاق إشـ ـهـ ــاري( ،((8فــأص ـبــح تـحـسـيــن ص ــورة ال ـمــدي ـنــة ف ــي ص ـلــب الـمـنــافـســة ب ـيــن ح ــواض ــر تـحــولــت
(81) Djermoune, «Dysfonctionnement et défaillance des instruments d’urbanisme,» op.cit.
(82) François Ascher, Les Nouveaux principes de l’urbanisme, Les Rencontres du nouveau siècle (La Tour d’Aigues:
Éd. de l’Aube, 2001).

الذعا ليوتوبيا الحداثة التي قامت بحسب مؤلفيه على فكرة
( ((8أسس لهذه األفكار كتاب كولين رو وفريد كوتر الذي ُيعتبر نقدً ا ً
البعد الشاعري والجمالي للمدينةColin Rowe and Fred Koetter, Collage City (Cambridge, :
خاطئة عن العلم والتطور وإلغاء ُ
Mass.: MIT Press, 1983).

(84) Françoise Choay, «Six thèses en guise de contribution à une réflexion sur les échelles d’aménagement et le destin
̀des villes, » dans: Augustin Berque, dir, La maîtrise de la ville: Urbanité française, urbanité nippone: Colloque tenu a
l'Abbaye de Royaumont, 24-26 Avril 1989, études japonaises; 2 (Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
1994), pp. 45-53.
(85) Timothy Mitchell, «Dreamland,» in: Mike Davis and Daniel Bertrand Monk, eds., Evil Paradises: Dreamworlds of
Neoliberalism (New York: New Press, 2007), pp. 1–33.
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إلــى صــور إشـهــاريــة لـجــذب االستثمار واألنـشـطــة المنتجة لـلـثــروة ،ومنها السياحة الـعــالـمـيــة( ،((8و ُبــذلــت
الجهود في كبرى المدن لتجميل إطار العيش وتحسينه ،وتقديم التراث والمشاريع الجديدة في أحسن

صــورة بــالـحــرص عـلــى إقــامــة الـمـنـشــآت الـتــي تُعتبر رم ـ ًزا لـلـحــداثــة والـتـقــدم فــي مــواقــع ُتـسـ ّهــل رؤيـتـهــا مثل

السيارة ،وكأنها لوحات إشهارية متصلة( .((8ومن أفضل األمثلة على
الواجهات البحرية وجنبات الطرق ّ
ذلك في العالم العربي مدينة دبي التي اجتهدت للظهور في الواجهة بمشاريع ُأسند تصميمها إلى كبار

المهندسين في العالم(.((8

ظهرت بوادر هذه المقاربة في «المشروع العمراني الكبير لمدينة الجزائر» ( )2000-1996الذي كان
نتيجة أزم ــة الـتــركـيـبــة االجـتـمــاعـيــة  -الـعـمــرانـيــة لـلـمــديـنــة خــال تسعينيات الـقــرن الـمــاضــي ،إال أنــه عكس
وعيا بأهمية التجربة العالمية والتجديد العمراني في المنافسة الجهوية والدولية( ،((8فركز على إحياء
ً

الصورة النمطية للمدينة «البيضاء»( ،((9وإطــاق مشاريع تجميل ،وتحسين «استعجالية» بالتركيز على
الــواجـهــة الـبـحــريــة( ،((9واالعـتـنــاء بــالـمـســاحــات الـخـضــراء ،والـحــد مــن آثــار الـمـنـشــآت الـطــرقـيــة ،واالهـتـمــام
بــاآلثــار الـعـمــرانـيــة ،وإع ــادة تشكيل بـعــض األحـيــاء الـمــركــزيــة( ،((9مــع الــدعــوة إلــى اعـتـمــاد طــراز معماري

مستمد مــن الـعـمــارة النمطية لحي المدينة العتيق (القصبة) و«الـمــدن المتوسطية»؛ إذ اقترنت الحاجة
إلــى الجمال بالحاجة إلــى الـتــراث وتسخيره لتحسين صــورة الـمــديـنــة( ((9باستنساخ أشـكــال مــن العمارة

(86) Lineu Castello, «Places à la Carte: The Packaging of Places and Urban tourism,» in: Moustafa, Al-Qawasmi and
Mitchell, eds., Instant Cities.

( ((8ت ـح ــرص الـسـلـطــات الـعـمــومـيــة فــي الـجــزائــر عـلــى إقــامــة الـمـشــاريــع الـتـنـمــويــة الـتــي تـعـكــس تـقــدم الـبــاد ونـمــوهــا فــي أمــاكــن تسهل
رؤيـتـهــا مثل جنبات الـطــرق الـسـ ّـيــارة .ومــن األمـثـلــة على ذلــك تعليمة رئـيــس الحكومة بــأن تـقــام الـمـشــاريــع التنموية الـجــديــدة فــي مدينة
قسنطينة ( )2010فــي الـمـنــاطــق الـتــي يـمــر بـهــا الـطــريــق الـسـ ّـيــار الـجــديــد ،لتحسين صــورة الـمــديـنــة وإب ــراز الـجـهــد الـتـنـمــوي لـلــدولــة ،وقــد
ُوضــع المخطط الـعـمــرانــي الـجــديــد عـلــى هــذا األس ــاس :ع .ش« ،.الـمـخـطــط الـعـمــرانــي الـجــديــد يــوســع مــديـنــة قسنطينة شــر ًقــا »،النصر،
.2010 /12/13
(88) Shahed Dayoub, «From Imagining Dubai to Imaging Dubai: A Transition in Urban Representational Ideologies

from an Image of Dubai’s Architecture to an Image of its Urban Experience,» Paper Presented at: «The Ideal City:
Between Myth and Reality. Representations, Policies, Contradictions and Challenges for Tomorrow’s Urban Life,» (The
RC21 Internatioonal Conference, Urbino, Italy, 27-29 August 2015); Yasser Elsheshtawy, Dubai: Behind an Urban
Spectacle, Planning, History and Environment Series (New York: Routledge, 2013), and Ahmed Kanna and Arang
Keshavarzian, «The UAE’s Space Race Sheikhs and Starchitects Envision the Future,» Middle East Report, no. 248

(((8

(Fall 2008), pp. 34-39.

محافظة الجزائر الكبرى ،الجزائر :عاصمة القرن الحادي والعشرين 2 ،ج (الجزائر[ :المحافظة] ،)1998 ،وGouvernorat du

Grand-Alger : «La Stratégie d’aménagement et de développement de la Capitale et les axes du programme d’activité de
l’année 1999,» (Rapport, Décembre 1998), p. 4, et Le Grand projet urbain (Alger: Urbanis, ANEP, 1997).

(90) Larbi Icheboudene, «Vivre la ville, questions de repères: Contribution à propos d’Alger,» Papier presenté à:
Séminaire international sur l’enseignement et la pratique de l’architecture (E.P.A.U., Alger, Avril 2001), pp. 342-343.
(91) Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie d’aménagement,» p. 48.
(92) Bureau detudes, Rapport de présentation et règlement du P.O.S. de la Marine (Alger: 1997).

(« ((9ال ـم ـســاب ـقــة الــدول ـيــة إلعـ ــادة تــأهـيــل حــي الـقـصـبــة»

».Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie d’aménagement,
pp. 32-33.

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
اهقافآ ،اهعقاو ،اهروذج :رئازجلا يف ينارمعلا طيطختلاو ثيدحتلا ةمزأ

المحلية ُيعتقد أنها ترمز إلى هوية معمارية وطنية أو دينية( ،((9في سعي للحد من آثار العولمة والعمارة
«الــدول ـيــة» ،مـثــل م ـحــاوالت «األس ـل ـمــة» الـسـطـحـيــة لـلـطــراز الـمـعـمــاري فــي مــراكــز األع ـمــال فــي دب ــي(،((9
والتي تظل إحــاالت معزولة للتراث تظهر في مشاريع رمزية أو مدنية ال تسمح بتجاوز التعارض بين
الحداثة والتراث.

ورغــم الجوانب اإليجابية للتعامل مع المدينة كصورة إشهارية ،فــإن خطره يكمن في االعتقاد
بأن تغيير واقع المجتمعات الحضرية يمكن أن يقتصر على المظهر ،بحسب المنطق اليوتوبي،
بينما ينبغي أن ينطلق الـطــرح الصائب مــن فكرة أن صــورة المدينة ومكانتها اإلقليمية والدولية
إنـمــا هما حصيلة واقــع سياسي واقـتـصــادي واجتماعي وحركية المجتمع ولـيــس العكس ،ومن
أن صورة المدينة ال تختزلها واجهات المباني والمشهد العام وإنما تشمل ً
أيضا البيئة الحضرية
بمفهومها األوسع.
 -مسألة البيئة الحضرية والتنمية المستدامة

ليست المدينة صورة فحسب ،بل هي ً
أيضا بيئة مادية وبشرية .وفي هذا الشأن ،تعاني المدينة
ـأخ ـ ًـرا نـتــج مــن ع ــدم االك ـت ــراث بــالـبـيـئــة ،وال ـتــرك ـيــز على
ال ـجــزائــريــة ،مـثــل أغ ـلــب ال ـمــدن الـعــرب ـيــة ،ت ـ ُّ
الـمـشـكــات الكمية المستعجلة ،فـتــدنــى مـسـتــوى الـخــدمــات الـحـضــريــة ،وتعطلت تــأديــة المدينة
وظائفها بسيولة ،وزادت التحديات التي تواجه التنمية المستدامة المأمولة(((9؛ فخالل ربع قرن
( ،)1995- 1970تــزايــدت مساحة التجمع الحضري لمدينة الجزائر ثــاث مــرات ،وتضاعف
عدد سكانها ،وتدهورت المدينة التاريخية ،واختنق المركز ،وتأخر تطوير المنشآت القاعدية،
وظـهــرت آثــار سلبية على المحيط الطبيعي ،وبــرزت بــؤر اإلقـصــاء االجـتـمــاعــي والـفـقــر ،فــي جو
عام تطبعه منذ تسعينيات القرن العشرين أزمة سياسية عميقة .وانطال ًقا من هذه الحوصلة ،برز
اهتمام بالمنشآت القاعدية فــي شكل مراجعة مخططات التنقل ،وتسخير وســائــل نقل مالئمة
للموقع (الـتــرامــواي والـتـيـلـفــريــك)ُ ،
وطــرحــت مـســألــة تـحــديــث وتــوسـيــع الـشـبـكــات الـتــي لــم تتطور
المهملة ،وظهرت
بوتيرة نمو المجال العمراني( .((9كما ركز المشروع على المساحات الخضراء
َ
( ((9م ـش ــاري بــن عـبــد الـلــه ومـحـمــد بــن جـكــه الـمـنـصــوري« ،تـشـكـيــل الـمــديـنــة الـحــديـثــة وبـنــاء الـهــويــة الــوطـنـيــة (دراس ــة لـعــاقــة السياسة
بالعمارة في اإلمــارات العربية المتحدة) »،عــالــم الفكر (الـكــويــت) ،السنة  ،34العدد ( 4نيسان /أبــريــل-حــزيــران /يونيو  ،)2006ص
.305-273
مرجعا لمصممي المباني في مركز األعمال ،وإنشاء
ليكون
المحلية
التقليدية
العمارة
عناصر
دليل
وضع
ذلك
على
األمثلة
( ((9من
ً
لجنة للنظر في واجهات المباني ،وإنشاء وحدة خاصة في إدارة البلدية للنظر في كيفيات إضفاء طابع محلي أو إسالمي على المباني

(Traditional Building Unit of the Municipality): Deeba Haider, «The Growing Pains of Dubai: A City in Search of its
Identity,» in: Jayyusi, General ed., p. 1074.

( ((9ف ــوزي بــودقــة« ،نـمــوذج التنمية الـعـمــرانـيــة الـمـسـتــدامــة بمدينة الـجــزائــر »،الـمـجـلــة الـجـغــرافـيــة الـعــربـيــة (الـقــاهــرة) ،الـعــدد  ،50ج 2
( ،)2007ص .351-329
( ((9مــن المشاريع في هذا المجال :الطرق االلتفافية والسريعة ،والمحوالت واألنفاق ،ومواقف السيارات ،ومحطة النقل البري،
وتحسين منشآت وخدمات الميناء والمطار.Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie d’aménagement,» pp. 68-69 :
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أفكار جديدة للحد من آثار التوسع العمراني ،مثل حماية جيوب الزراعة في الضواحي وفكرة
الحزام األخضر(.((9
أم ـ�ا بـ�الـنــســبــ�ة إل ـ�ى الـبــيــئــ�ة الـبــشــ�ريـ�ة ،فـقــ�د أوج ـ�دت آث ـ�ار الـتــهــمــيــ�ش االجـتــمــ�اعـ�ي ()Urban relegation
مقاربة إعادة تأهيل متعددة األبعاد ضمن ما ُيعرف بإعادة إحياء األحياء ()Revitalisation des quartiers
و«سياسة أو سياسات المدينة» ( )Politique(s) de la villeالتي ظهرت نسخة محلية لها في الجزائر
خالل أزمة التسعينيات السياسية واألمنية واالقتصادية( .((10وكانت هذه السياسات وخطابها من الوسائل
سخرها النظام السياسي لالستمرار في الوجود ومواجهة المشكلة األمنية واسترجاع سلطة الدولة
التي ّ
(((10
المهتزة  ،فركز المشروع العمراني الكبير لمدينة الجزائر على القضاء على مراكز العبور والسكن
ّ
المخل بـصــورة المدينة؛ إذ «ال يمكن – بحسب نــص الـمـشــروع  -تصور المجال الحضري
العشوائي
(((10
فس ّنت
مع بقاء هذه البثور الهجينة المتمثلة في السكن
ّ
الهش عبر التجمع الحضري وضاحيته» ُ ،
الهش ( ،)R.H.P.وترقية السكن
برامج فرضها صندوق النقد الدولي ،منها :برنامج امتصاص السكن
ّ
االجـتــمــ�اعـ�ي ال ـ ُ�مـ�دَ َّعـ�م ( ،)L.S.D.وبــرنــامــج إع ــادة الـتــأهـيــل الـتـشــاركــي للتجمعات السكنية الـكـبــرى(،((10
و«الـتــنــمــيــ�ة االقـتــصــ�اديـ�ة واالجـتــمــ�اعـيــ�ة لــ�أحـيــ�اء» ( ((10()D.E.S.Q.ط ـب ـ ًقــا لـمـفــاهـيــم ال ـت ـقــويــم واإلص ــاح
االجتماعي والصحة «المعنوية» ( ،)Hygiène moraleالتي توارت في أدبيات التخطيط المعاصرة لما
تثيره من جدل سياسي ،فجاءت في مسميات مبتكرة(.((10
(((9

( ((9المصدر نفسه ،ث .78-72

(99) Leila Msilta, «Populations stigmatisées à la périphérie algéroise, entre citadinité problématique et recherche
d’identités: Le cas de la Cité des 617 logements à Draria,» Les Cahiers d’EMAM, no. 18: Urbanité et citadinité dans les
grandes villes du Maghreb (2009), pp. 107-118.
(100) Abderrahim Hafiane, «Eléments de lecture d’une politique de la ville en Algérie,» dans: Pierre-Robert Baduel,
dir., La Nouvelle scène urbaine: Maghreb, France, USA, Hommes et sociétés (Paris: Karthala; Tunis: IRMC, 2011), pp.
235-236.

( ((10جاء في المشروع العمراني الكبير :أن «الدولة القوية والحديثة تفرض سلطتها انطال ًقا من قدرتها على تسيير حياة المجتمع،
وتنظيم حياة المواطنين ،واالحـتـيــاط للكوارث الكبرى ،وتقديم يــد الـعــون للفئات الضعيفة مــن السكان ،وفــي حــاالت استثنائية ،من
قدرتها على ردع المخالفين.Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie d’aménagement,» p. 33 :»...
( ((10المصدر نفسه ،ص .49
الهش
( ((10مــا إن تحسن وضــع الدولة المالي في بداية القرن الحادي والعشرين ،حتى توقف العمل ببرنامج امتصاص السكن
ّ
( ،)2003وبــرنــامــج إع ــادة الـتــأهـيــل الـتـشــاركــي لـلـتـجـمـعــات الـسـكـنـيــة الـكـبــرى (Madani Safar-Zitoun, «Les Politiques :)2004

d’Habitat et d’aménagement urbain en Algérie ou l’urbanisation de la rente pétrolière?,» Papier présenté a: «Les
politiques d’habitat et d’aménagement urbain en Algérie ou l’urbanisation de la rente pétrolière?,» (Réunion régionale
a été organisée conjointement par l’UNESCO Beyrouth, l’Association Arabe de Sociologie, l’Institut des études des
familles et du développement auprès de la Fondation du Qatar, Beyrouth, Octobre 2009), p. 2.

( ((10ت ــرك ــز الـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة لــأحـيــاء ) (D.E.S.Q.عـلــى قـطــاعــات الـسـكــن الـمـهـمـشــة ،وذل ــك مــن خ ــال مـشــاريــع
لتحسين إطار العيش ،وإشراك السكان والجمعيات والخاليا الجوارية .وتأثرت هذه السياسة إلى حد كبير بالمقاربة الفرنسية في هذا
المجال .بالنسبة إلى هذه األخيرة ،انظرJacques Donzelot, Le Développement social urbain: Constitution d’une politique :
(1982-1992) (Paris : Comité d’évaluation de la politique de la ville, 1992).

( ((10مـنـهــا« :االستراتيجية التعليمية إلعــادة االعتبار للذكاء والـبــدن» القائمة على إعــادة تأهيل المنشآت التعليمية ،وتنمية وسائل
الترفيه ،والرياضة الجوارية ،وإعــادة االعتبار إلى الحياة الثقافية (المتاحف ،المكتبات ،قاعات العرض ،المراكز الثقافية ،)...ونشر
وسائل التواصل الحديثة.
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نوعيا ،فإن التحدي الكبير الــذي يواجهه
تطورا
إذا كان طرح إشكالية صــورة المدينة والبيئة الحضرية
ً
ً

محليا هو ضرورة تحوله من مجال الخطاب الذي ال يؤثر في الواقع إلى ممارسة عملية ،في ظل نمو
ً

عمراني متسارع أوجدته الحركية االقتصادية الليبرالية التي تصنع المجاالت العمرانية بوتيرة ال يرقى
الخطاب التخطيطي واإلجراءات التنظيمية والتحسينية لمواكبتها(.((10

وجهة إلى المدينة الليبرالية
الم َّ
من المدينة ُ
 -مدينة قوى االقتصاد والسوق

أوجـ�د فشل التخطيط الشمولي واالحـتــكــ�ار حـ�ركـ�ة إحـيــ�اء ليبرالية ( ((10()Neoliberalismدخلت
من خاللها المدن منافسة حــادة على استقطاب االستثمار والثروة والخدمات ،فتبلور تخطيط
خاضع للسوق ( ((10()Market-Led Planningيحصر دور السلطة العمومية في التنظيم والتقنين،
وت ـ ـتـ ــراجـ ــع فـ ـي ــه الـ ـمـ ـخـ ـطـ ـط ــات الـ ـعـ ـم ــرانـ ـي ــة أمـ ـ ـ ــام عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ت ـخ ـط ـي ـط ـي ــة ال ت ـخ ـض ــع بـ ــالـ ـضـ ــرورة
ل ـم ـخ ـطــط م ـس ـب ــق ،وإن ـم ــا ت ـق ــوم ع ـل ــى ان ـت ـه ــاز فـ ــرص االس ـت ـث ـم ــار وال ـح ــواف ــز واإلع ـ ـف ـ ــاءات ل ـفــائــدة
ال ـم ـش ــاري ــع الـ ـخ ــاص ــة ،فـ ــي مـ ـق ــارب ــة ت ـخ ـت ـل ــف ج ــوه ــر ًي ــا عـ ــن ال ـت ـخ ـط ـي ــط الـ ـق ــائ ــم ع ـل ــى ال ـت ـح ـل ـيــل
والبرمجة(.((10
تتميز المدينة الناشئة عــن قــوى الـســوق بكثافة كمية ونوعية عالية للوظائف والـبـنــايــات تعكس
غالء العقارات وندرتها ،وتتناسب مع نفوذ أصحابها( .((11ويظهر التوجه إلى تكثيف استعمال
األرض فــي الـجــزائــر فــي عـمـلـيــات الـتــرقـيــة الـعـقــاريــة وتـحـصـيـصــات الـسـكــن ال ـفــردي الـســاعـيــة إلــى
تـحـقـيــق أوف ــر األرب ــاح ،فـتـتــراص الـمـبــانــي عـلــى طــول ال ـشــارع ،و ُتـقـ ّـســم أراض ــي الـبـنــاء إلــى أقـصــى
الحدود ،وتتعايش وظائف مختلفة في المبنى الواحد ،فتتشكل المدينة من إضافات متتالية في
«تطور طبيعي» يقوم على ملء الفراغ وليس على الفراغ .وال يخفى على المتجول في المدن
«ليبراليا» ،فيما تحولت المخططات التوجيهية إلى مرجعية «ثانوية»
الجزائرية أنها نحت منحى
ً
أمام قوى مستقلة أوجدت مجاالت خارج دائرة التخطيط الرسمي ،مع عجز الهيئات العمومية
(106) Maaouia Saidouni, Alger, les nouveaux défis de l’urbanisation, sous la dir. de Ali Hadjiedj, Claude Chaline et
Jocelyne Dubois-Maury; coordination Sahar Djedouani (Paris ; Budapest ; Torino : L’Harmattan, 2003), p. 50.
(107) Matthew Eagleton-Pierce, Neoliberalism: The Key Concepts, Routledge Key Guides (New York: Routledge,
2016).
(108) Tim Brindley, Yvonne Rydin and Gerry Stoker, Remaking Planning: The Politics of Urban Change (London:
Routledge, 2005), pp. 140-141.

( ((10ارتـبـطــت الـتـحــوالت االقتصادية الليبرالية والعولمة بالتخلي عــن التخطيط الـمــركــزي واالكـتـفــاء الــذاتــي ،ليحل محلها مفهوم
االنفتاح على األسواق والمنافسة لتحقيق الرخاءMartin Wolf, «Shaping Globalization,» Finance and Development, vol. 51, :
no. 3 (September 2014), p. 23.

(110) Paul Claval et André-Louis Sanguin, dirs., Métropolisation et politique: Colloque, 10-13 septembre 1994, Paris,
organisé par le Laboratoire espace et culture et la Commission de géographie politique du Comité national français de
géographie, Géographie et cultures. Culture et politique (Paris; Montréal: L’Harmattan, 1997), pp. 37-51.
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عــن الـتـسـيـيــر الـعـقــاري ال ـع ـقــانــي( ،((11وه ــذا مــا يـظـهــر فــي كـثـيــر مــن الـضــواحــي الـتــي بـلـغــت كثافة
استعمال األرض فيها مستويات أخ ّلت بأدائها لوظائفها ،وهي ظواهر تتقاسمها المدن العربية
الكبرى ،ولعل أفضل مثال لها هو مدينة القاهرة( .((11وقد طاول الحرص على تكثيف استعمال
الخطاب الرسمي ،كما فــي المشروع العمراني الكبير لمدينة الـجــزائــر ،الــذي أوصــى
األراضــي
َ
باالستعمال «األمـثــل» لــأراضــي في اختيار الوظائف وكثافة الـبـنــاء( ،((11وأقــر بــأن نــدرة األرض،
عدة ،وخاصة المركزية ،توجب تشييد البنايات الشاهقة واعتماد أشكال معمارية
في قطاعات ّ
وعمرانية مناسبة.
وف ــي مـسـعــى تـحــويــر الـخـطــاب الـتـخـطـيـطــي لـيـتـنــاســب مــع طـبـيـعــة الـمــديـنــة ال ـجــديــدة الـقــائـمــة على
قــوى االقـتـصــاد ،بــرزت أفـكــار ومصطلحات طــرحـهــا الـمـشــروع الـعـمــرانــي الـكـبـيــر ،مــن قبيل ترقية
ال ـحــاضــرة الـسـيــاسـيــة واإلداري ـ ــة وح ــاض ــرة األع ـم ــال ( )Métropole d’Affairesل ـجــذب شــركــات
الـخــدمــات الـمـنـتـجــة لـلـثــروة ،وظ ـهــرت مـفــاهـيــم مـسـتـجــدة ،مـثــل الـحــوكـمــة ،وتـقـلـيــص دور أدوات
التخطيط التقليدية (المخططات العمرانية) ،والمرونة ،واالستشارة ،وتقديم الحوافز واإلعفاءات
للمستثمرين وأصحاب المشاريع(.((11
عـلــى أن ثـقــل ال ـمــوروث الـبـيــروقــراطــي وضـعــف الـتـجــربــة الـلـيـبــرالـيــة فــي الـجــزائــر ي ـحــدان مــن أثــر الـتـحــول
وجهة إلــى المدينة الليبرالية ،فما إن تحسنت مــواردهــا فــي الـسـنــوات األولــى مــن القرن
مــن المدينة ال ُـم َّ
الحادي والعشرين ،حتى عادت الدولة بقوة إلى االستثمار ،وتأكد أن تراجعها في مجال التخطيط إنما
سلبيا على قدرة االقتصاد الجزائري على
كان اضطرار ًيا بسبب األزمة االقتصادية ،وهذا ما يمثّل
مؤشرا ً
ً
إنتاج الثروة على المدى الطويل وتحرره من ثقل الدولة والريع البترولي؛ فالحيز الضيق الــذي تحتله
قوى االقتصاد المستقلة ،والعجز عن تطوير اقتصاد ليبرالي متوازن ،يضخمان دور الدولة وآثار تراجع
مواردها على المدينة ،وما إن تعجز عن تحقيق الصالح العام وتوفير الحد األدنى من الخدمات ،حتى
تتدهور قطاعات من المدن وتتسع المجاالت الخارجة عن اإلطــار الرسمي المقنن .ويمثل ّ
حل هذه
المعادلة أهم التحديات المستقبلية التي تواجه المدينة الجزائرية والعربية.
 -المسألة العقارية جوهر المسألة العمرانية

ازدادت أهـمـيــة الـمـســألــة الـعـقــاريــة كنتيجة مـبــاشــرة لـتـحــول الـمــديـنــة إلــى حـلـبــة مـنــافـســة اقـتـصــاديــة.
ـوجـهــة إل ــى الـمــديـنــة
وتـعـكــس مــراجـعــة الـسـيــاســة الـعـقــاريــة فــي ال ـجــزائــر االن ـت ـقــال مــن الـمــديـنــة ال ـ ُـمـ َّ
(111) Maouia Saidouni, «Le Problème foncier en Algérie: Bilan et perspectives,» Villes en parallèle, nos. 36-37
(Décembre 2003).
(112) Eric Denis, «Cairo between Traces and Liberal Re-foundation: Demographic Stabilization, Extension of the
Metropolitan Area, and the Renewal of Forms,» in: Jayyusi, General ed., p. 1097.

( ((11المصدر نفسه ،ص  15-11و.17

(113) Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie d’aménagement,» p. 24.
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ال ـل ـي ـبــرال ـيــة؛ ف ـقــد أل ـغ ــت ال ـس ـيــاســة ال ـع ـق ــاري ــة وال ـع ـم ــران ـي ــة ال ـج ــدي ــدة ( ((11()1990االح ـت ـيــاطــات
العقارية البلدية ،ولــم تعد الـعـقــارات مـجــرد أرضـيــات للمشاريع العامة مــن دون اعتبار للموقع
والـقـيـمــة والـمـلـكـيــة ،وأق ــر حــق نــزع الـمـلـكـيــة لمصلحة الــدولــة وهـيـئــاتـهــا بـتـعــويــض مـسـبــق بحسب
ق ـي ـمــة األرض ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،ب ـمــا ي ـح ـقــق «األم ـ ــن ال ـع ـق ــاري» ل ـل ـ ُـم ـ ّـاك ال ــذي ــن اس ـت ــرج ـع ــوا حـقــوقـهــم
في الملكية.
مــع تحرير الـســوق العقارية وتــراجــع دور الــدولــة فيها لمصلحة فاعلين آخــريــن ،نـشــأت وكــاالت
ع ـقــاريــة خــاصــة تـعـمــل ع ـلــى تـهـيـئــة األراض ـ ــي وب ـنــائ ـهــا وإع ـ ــادة ت ـســوي ـق ـهــا ،ب ـمــا يــؤثــر ف ــي ال ـعــرض
واألسـعــار .وبــرزت أنـمــاط تعميرية أكثر كثافة ،تعكس وعـ ًـيــا بقيمة األرض( .((11كما ظهر توجه
لــاسـتـعـمــال الـمـكـثــف لــأراضــي فــي الـمـشــاريــع الـسـكـنـيــة الـعـمــومـيــة وشـبــه الـعـمــومـيــة ،أو مـشــاريــع
«المدن الجديدة» ،بحسب نموذج مخالف لما ساد في «مناطق السكن الحضري الجديدة» في
المرحلة السابقة.
مع ندرة أراضي البناء ،زاد اهتمام السلطة العمومية بتشكيل مخزونها العقاري ،وتأكدت أهمية
وضــع سـجــات عـقــاريــة بـلــديــة ،وتـجـ ّلــت عـيــوب التسيير الــاعـقــانــي لـلـعـقــار الـعـمــومــي وض ــرورة
إصالحه( .((11ولم يقتصر التحول على فقدان الدولة احتكار العقار ،بل أصبح تخليها عن بعض
أيضا إلنجاز مشاريع االستثمار والمنفعة العمومية(.((11
عقاراتها ممك ًنا ً
وإذا كـ ــانـ ــت هـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت تـ ــدفـ ــع بـ ــاتـ ـجـ ــاه ع ـق ـل ـن ــة اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال األراضـ ـ ـ ـ ــي وإخـ ـضـ ــاعـ ـهـ ــا ل ـض ــواب ــط
ض ــروري ــة ل ــارت ـق ــاء ب ــأن ـم ــاط ال ـت ـع ـم ـيــر ،ف ــإن ال ـت ـس ـي ـيــر ال ـع ـقــانــي ل ـل ـع ـقــار أع ــاق ـت ــه أت ــوم ــات ـي ــزم ــات االح ـت ـكــار
والـ ـتـ ـجـ ــاوزات ف ــي اس ـت ـع ـم ــال األراض ـ ـ ــي م ــن طـ ــرف األف ـ ـ ــراد وال ـم ــؤسـ ـس ــات ،ف ــي ظ ــل عـ ــدم االس ـت ـق ــرار
( ((11قــانــون التوجيه الـعـقــاري (الـقــانــون  ،))1990-11-18( 25-90وقــانــون التهيئة العمرانية وتخطيط الـمــدن (الـقــانــون 29-90
( ،))1990-12-01إضافة إلى إجراءات ومراسيم تنظيمية ،وجه الخصوص :المرسوم  177والمرسوم  28 ( 178مايو .))1991
( ((11ف ـضـ ًـا عــن تكثيف شـغــل األرض ،ظـهــرت أشـكــال مـعـمــاريــة وزخــرفـيــة مـبــالــغ فيها تعكس الـمـكــانــة االجـتـمــاعـيــة ،وهــذا مــا ّبينته
ربيعة بكار في مقالها عن البناء الذاتي في مدينة تلمسان .ويترافق البذخ المعماري في بعض األحيان مع تعد على المجال العمومي
وتـجــاهــل لـلـتـنـظـيـمــات الـعـمــرانـيــةRabia Bekkar, «Habitants (les) bâtisseurs à Tlemcen: Compétences et savoir-faire, » :
Annales de Recherche Urbaine, no. 66 (Mars 1995), pp. 60 - 71.
شرع إخــراج السلطة البلدية من دائــرة التسيير العقاري المباشر بإنشاء وكــاالت مختصة ،وهــي :الوكاالت العقارية
(ّ ((11
تعمد ال ُـم ّ
المحلية ( )A.F.L.المكلفة بالترقية الـعـقــاريــة وتثمين استعمال األرض وتهيئتها طبقًا لقيمتها الفعلية ،مــن خــال إقــامــة تحصيصات
اقتصادية (منخفضة الكلفة) أو ترقوية؛ ووكالة تحسين وتطوير السكن ( )A.A.D.L.لتوفير معروض كاف من السكنات ذات الطابع
االجتماعي أو شبه اجتماعي.
(ُ ((11خـ ـ ِّـول الــوالــي ،الـمـمـثــل الـمـحـلــي لـلــدولــة ،صــاحـيــة الـتـنــازل عــن أراض عـمــومـيــة إلنـجــاز الـمـشــاريــع ذات األولــويــة ،ومـنــح حق
االمتياز عليها للمستثمرين ،وتسهيل حصول المستثمرين على األراضــي بحيث ُيحدد المعروض من األراضــي ووضعيتها القانونية
لتوضيح المشهد أمامهم (المرسوم التشريعي  )1993-10-05( 12-93الخاص بترقية االستثمار) .واستكملت هذه المقاربة بإنشاء
لجان دعــم وترقية االستثمارات ( ).C.A.L.P.Iعلى مستوى الــواليــات لمساعدة المستثمرين في الحصول على األراضــي وضمان
المتابعة .وبهدف توضيح الوضعيات العقارية نصت التعليمة  1993-10-27والتعليمة  1994-07-31على تقنين عقود الملكية
بالنسبة إلى أصحاب البناء الذاتي من جهة ،والمراقبين العقاريين من جهة أخرى .انظر :وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ،الجزائر غدً ا.
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السياسي واألمـنــي ،وضغط النمو العمراني ،وصــراع المصالح ،وضعف وســائــل الــرقــابــة لــدى الهيئات
العمومية المحلية.
الـم َخ َّ
طط إلى المدينة المشروع
من مدينة ُ
 -المشروع العمراني والمقاربة الجديدة للتخطيط العمراني

في موازاة تحرير سوق العقار ،اعتمد قانون التخطيط العمراني والتهيئة ( ((11( )1990الذي اس ُتحدث
أداتـيــ�ن تخطيطيتين هـمــ�ا :الـمــخــطــ�ط الـتــ�وجـيــهــ�ي للتهيئة والـتــخــطــيــ�ط الـعــمــ�رانـ�ي ( )P.D.A.U.السـتـشــراف
وتوجيه النمو على المدى البعيد ،ومخطط شغل األراضي ( ،)P.O.S.وهو مخطط تهيئة تفصيلي على
المديين القصير والمتوسط .وقد ُأضفي على هاتين األداتين طابع قانوني ُم ْل ِزم لمراقبة شغل األراضي
وتنظيمه .وحاولت المنظومة الجديدة التأسيس لمقاربة أكثر تعقيدً ا ،تشمل مقاييس مختلفة (مجموعة
بـلــديــات ،الـبـلــديــة ،الـقـطــاع الـبـلــدي ،ال ـحــي)؛ فالمخطط الـتــوجـيـهــي للتهيئة والـتـخـطـيــط الـعـمــرانــي يمكن
أن يشمل مـجــمــ�وعـ�ة مـ�ن الـبــلــ�ديـ�ات ( ،)Intercommunalitéمــن منطلق اسـتـحــالــة عــزل اإلقـلـيــم البلدي
عن محيطه في التخطيط ،بينما ُيعنى مخطط شغل األراضــي بالمقاييس الصغرى والجوانب النوعية
واألش ـكــال الـعـمــرانـيــة وتــأطـيــر عمليات الـتـجــديــد وإع ــادة الـتــأهـيــل والـتـكـثـيــف .عـلــى أن تفعيل مخططات
شـغــل األراض ــي ك ــأداة للتخطيط الـنــوعــي يـصـطــدم بــالـنـظــرة الـبـيــروقــراطـيــة الـتــي تـعـتـبــره آخــر حـلـقــة وأقـلـهــا
أهمية في عملية تخطيط «تنازلية» ( )Down-Upتعطي األولوية لمستويات التهيئة الكبرى والبرمجة
خطابيا،
هامشيا
الوظيفية ،وتُهمل المستوى التفصيلي( ،((12ليظل االهتمام بنوعية المجاالت العمرانية
ً
ً
كما تشهد على ذلــك مشاريع السكن المتأخرة التي يغلب عليها المنطق الكمي .كما أن التحوالت
كثيرا
النظرية اإليجابية في المخطط التوجيهي للتهيئة مقارنة بسابقه (مخطط التعمير التوجيهي) لم تغير ً
غالبا شأنًا بلد ًيا ،بينما ُيفترض
واقــع الــدراســات المنجز أغلبها بحسب النمط القديم ،وظــل المخطط ً
الـتـعــاون والـتـضــامــن بـيــن الـبـلــديــات الـمـتـجــاورة لـحــل إش ـكــاالت تـسـيـيــرهــا وتـجـهـيــزهــا ،خــاصــة مــع تقلص
التمويل العمومي(.((12
هــذا مــا يـفــرض إحــداث نقلة نوعية جــديــدة تجعل مـشــروع المدينة ال ُيـخـتــزل فــي مخطط جــامــد ،وإنما
حقيقيا ضمن مقاربة «مرنة» للتخطيط تقبل الطبيعة االنشطارية للمدينة المعاصرة(،((12
«مشروعا»
يكون
ً
ً
وتتقبل أبـعــا ًدا ومعاني
وتـقــوم على أفـعــال تعميرية مـحــدودة فــي الـمـكــان والــزمــان ،تتخذ أشـكـ ًـال شـتــى،
ّ
( ((11القانون رقم ُ ،)1990-12-01( 29-90ع ّدل بشكل طفيف في سنتي  2004و.2005

(120) Saïdouni, «La Fin du «Tout Planifié», » p. 2, et François Ascher, Métapolis ou L’avenir des villes (Paris: Éditions
Odile Jacob, 1995).
(121) Marie-Christine Steckel-Assouère, dir., Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité: Actes du Colloque
international Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité organisé les 30 et 31 mai 2013 à l’Université de
Lorraine par le GRALE-CNRS; l’IRENEE et l’AdCF, préface de Gérard Marcou, GRALE (Paris: L’Harmattan, 2014).
(122) Rodrigo Vidal Rojas, Fragmentation de la ville et nouveaux modes de composition urbaine, villes et entreprises
(Paris; Budapest; Torino: L’Harmattan, 2002), p. 11.
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متعددة ،وتضم فاعلين عدة ،وال تخضع لزا ًما لمخطط توجيهي عام بعيد المدى .وقد اس ُتعمل للداللة
على هـ�ذه الظاهرة التخطيطية مصطلح «الـمــشــ�روع العمراني» مفهو ًما مـضــ�ا ًدا ( )Antithesisللتخطيط
الشمولي وأداته «المخطط العمراني أو التوجيهي»(.((12
الحــت بــوادر الـتـحــول مــن المخططات التوجيهية إلــى الـمـشــروع الـعـمــرانــي فــي الـجــزائــر ً
أول مــن خالل
المشروع العمراني الكبير لمدينة الجزائر ( )2000-1996وفكرة األقطاب الستة( ،((12وبعده البرنامج
االستراتيجي لمدينة الجزائر ( ،)2019 - 2010ومشاريع تحديث بعض المدن في مناسبات ظرفية،
مثل مــا عرفته تلمسان عندما اخـتـيــرت عاصمة للثقافة اإلســامـيــة ( ،)2011وقسنطينة عندما ا ُّتـخــذت
عــاصـمــة للثقافة الـعــربـيــة ( .)2015كـمــا سـمــح تـحـســن وضــع الـبــاد الـمــالــي فــي الـعـقــد األول مــن الـقــرن
السيار العابر للبالد )...وإطالق
الحادي والعشرين بإحياء مشاريع كانت معطلة (مترو الجزائر ،الطريق ّ
مشاريع معمارية كبرى ُم َه ْي ِك َلة لتحديث صــورة المدينة وأدائـهــا الوظيفي ،وجعلها ترتقي إلــى معايير
النوعية العالمية( ،((12خــاصــة فــي مدينتي الـجــزائــر ووه ــران ،وبــدرجــة أقــل مدينة قسنطينة .ونــذكــر على
سـبـيــل الـمـثــال ،فــي مــا يـخــص هــذه األخ ـيــرة ،مـشــروع الـجـســر الـعـمــاق ،وفــي مــا يتعلق بـمــديـنــة الـجــزائــر:
مـشــروع الــواجـهــة الـبـحــريــة الترفيهية لخليج الـمــديـنــة ُ(أطـلــق سـنــة  ،)2009ومـحـطــة الـقـطــارات المركزية
الجديدة ،والمجمع السياحي غرب المدينة ،وحديقة دنيا ،والجامع الكبير ،على أنه ُيرجح أن يتعطل
تمولها الدولة بسبب األزمــة االقتصادية األخيرة ،وهو ما يطرح مسألة تركيز
بعض هذه المشاريع التي ّ
هذه المشاريع في أيدي الدولة وتهميش دور النخب التخطيطية والسلطات المحلية فيها ،كما هو جا ٍر
اآلن ،ألن في ذلك عودة إلى احكتار التخطيط بصورة جديدة(.((12
 -تجديد المفاهيم وكيفية التعامل مع المدينة المنشطرة

ت ــدل مـقــاربــة الـتـخـطـيــط مــن خ ــال مـشــاريــع مـتـفــرقــة عـلــى تـقـ ّـبــل الـطـبـيـعــة االن ـش ـطــاريــة والـمـتـغـيــرة لـلـمــديـنــة
الـمـعــاصــرة ،وهــي الـمـقــاربــة الـتــي ح ــاول تــوصـيـفـهــا الـمـعـمــاري ريــم كــولـهــاس بــأنـهــا ال تـقــوم عـلــى اإلرادة
ـارة ،وإن ـمــا عـلــى إي ـجــاد ال ـفــرص الـمـتــاحــة وان ـت ـهــازهــا ضمن
الـتـنـظـيـمـيــة وف ــرض األش ـك ــال الـمـعـمــاريــة ال ـق ـ ّ
جمدة والنهائية ،وتتعاطى مع الشبكات والفضاءات التي تنشئها المدينة
حركيات ترفض األشكال ال ُـم َّ
المعاصرة بهدف تكثيفها وتنويعها وإثرائها ،وهو ما يمثّل إعــادة تصور جذري لعالقة اإلنسان المادية
والسيكولوجية في المدينة(.((12
(ُ ((12أهمل المخطط التوجيهي خالل فترة «المشروع العمراني الكبير» ( ،)2000-1996رغم اعتماده قبل ذلك بقليل (،)1995
عبر «المشروع العمراني الكبير» عن توجه لتجاوز التخطيط العمراني اإلجرائي التوجيهي.
بحيث ّ
( ((12ق ـطــب تـجــاري؛ قـطــب إداري؛ قـطــب األع ـمــال؛ قـطــب الـسـكــن الـحـضــري؛ قـطــب سـيــاحــي؛ قـطــب تــرفـيـهــي .و ُيـخــص كــل قطب
بمشاريع تهيئة تؤكد دوره الــرمــزي فــي تشكيل صــورة المدينة الشكلية والوظيفيةGouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie :
d’aménagement,» pp. 28-44.

(125) Hafiane Abderrahim, «Les Projets d’urbanisme récents en Algérie,» Paper Presented at: 43rd ISOCARP Congress,
Antwerp, Belgium, 2007.
(126) Raffaele Cattedra, «Les Grands projets urbains à la conquête des périphéries,» Les Cahiers d’EMAM, no. 19:
Faire la ville en périphérie(s)? Territoires et territorialités dans les grandes villes du Maghreb (2010), p. 60.
(127) Rem Koolhaas, ««The Generic City» and Whatever Happened to Urbanism?, from S, M, L, XL (1994),» in:
Michael Larice and Elizabeth Macdonald, eds., The Urban Design Reader, 2nd ed. (New York: Routledge, 2012), p. 371.
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نمو قسنطينة العمراني وطبيعته االنشطارية

(((12

المجدِّ دة على «إصالح» الفضاءات الحضرية و«ترميمها» ضمن عمليات
كما ركزت النظرية العمرانية ُ

جراحية عمرانية هدفها إضفاء قدر من المقروئية على المجاالت العمرانية بالرجوع إلى عناصر مستوحاة
مـ�ن الـمــ�ديـنــ�ة الـتــ�اريـخــيــ�ة ،مـ�ن قـبــيــ�ل التنظيم الـمــحــ�وري أو الـتــنــ�اظـ�ري والـعــلاقـ�ات الـتــ�راتـبــيــ�ة (،)Hierarchy
مورفولوجيا،
وتكامل مقاييس التصميم ،وإنتاج المجال العمراني في شكل «أجزاء» متكاملة ومتجانسة
ً
يسهل تصميمها ،فيكون «الجزء» أو الحي «منطقة مورفولوجية» ووحدة تصميمية تحل محل «المنطقة

الوظيفية» المجردة التي اعتمدها التخطيط الشمولي .وفي هذا السياق ظهر توجه نحو تكثيف المجاالت
الحضرية بــإعــادة بـنــاء قطاعات المدينة مــن «الــداخــل» إلحيائها وخـلــق مــراكــز عمرانية جــديــدة(ّ .((12أمــا

على المستوى الوظيفي ،فتم الـتــرويــج للتنوع الوظيفي فــي المناطق الحضرية وعـلــى طــول الـشــوارع،
بحيث يختلط السكن مع األنشطة األخرى ،خاصة التجارية منها والخدمية ،بهدف بث حيوية وظيفية

تحد من اآلثار السلبية لألحادية الوظيفية.

( ((12المعهد الوطني للخرائط ،الجزائر.2003 ،
ُ
( ((12مـ ـ ــن األم ـث ـلــة ع ـلــى ذل ــك ف ــي مــدي ـنــة ال ـج ــزائ ــر م ـش ــروع إح ـي ــاء ح ــي ال ـح ــام ــة ،الـ ــذي شـ ــرع ف ـيــه ف ــي ثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن الـعـشــريــن،
وي ـع ـكــس ت ـع ـطــل إن ـج ــازه س ـن ــوات ط ـ ـ ً
ـوال ص ـعــوبــة م ـثــل ه ــذه ال ـم ـشــاريــع ال ـع ـمــران ـيــة ع ـنــد ان ـع ــدام اإلرادة ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـم ـن ــاخ ال ـمــائــم:

Abdessamed Berbar, «[Re]nouvellement urbain dans la ville d’Alger: Le Cas d’El-Hamma (Algérie),» (Master
Architecture, EPFL, Lausanne, 2009).
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(((13
مقياسا لتطبيق
منتظرا أن تكون مشاريع «المدن الجديدة» التي ُر ّوج لها في بعض البالد العربية
وكان
ً
ً

هذه المفاهيم المستجدة ،إال أن النتائج لم تكن على مستوى اآلمــال؛ ففي الجزائر( ((13أظهر النسيج
العمراني ال ُـم ْن َتج صعوبة التخلص من الممارسات السابقة ،وأكــد الظاهرة االنفصامية في التخطيط.

فإذا أخذنا بعين االعتبار تكثيف شغل األراضي وارتفاع المباني كرد فعل على شح العقارات ،يتضح لنا
أن الكثافة في المدن الجديدة تظل كثافة كمية بسيطة ال ترقى إلى الكثافة المر ّكبة المعهودة في األنماط
العمرانية التاريخية( .((13كما أن اعتماد الشوارع والفضاءات العامة كعناصر لتنظيم المجال في المدن
ـارعــا
ـورا للتنقل ولـيــس شـ ً
الـجــديــدة ال يــرقــى إلــى إقــامــة عــاقــة مركّ بة بين المبنى والـشــارع الــذي يظل مـحـ ً
ـاســا تجمعات
تــدب فـيــه الـحـيــاة والـتـفــاعــل؛ ّأمــا عـلــى الـمـسـتــوى الــوظـيـفــي ،فــإن الـمــدن الـجــديــدة تـظــل أسـ ً

سكنية كبرى وتوسعات انشطارية أخرى للمدينة في أطرافها أو خارجها( ،((13وهو ما يؤكد مرة أخرى

صعوبة التخلص من أوتوماتيزمات التخطيط الشمولي والتحدي الذي يواجه إعادة تشكيل المدينة.
 -عقدة ديمقراطية التخطيط

مــن أب ـعــاد ال ـم ـشــروع الـعـمــرانــي الـ ـ ُـم ـجـ ّـدد إص ــاح عـمـلـيــة ات ـخــاذ ال ـق ــرار وإشـ ــراك الـفــاعـلـيــن (الـمـنـتـخـبــون،

الـفــاعـلــون االق ـت ـصــاديــون ،الـجـمـعـيــات الـمــدنـيــة ،ال ـمــواط ـنــون) فــي م ـشــروع تـخـطـيـطــي جـمــاعــي ال يـكــون

ف ـقــط آل ـيــة تـقـنـيــة  -ب ـيــروقــراط ـيــة .لـ ــذا ،ان ـت ـشــر ب ـعــض ال ـم ـفــاه ـيــم م ـثــل م ـف ـهــوم ال ـح ــوك ـم ــة( ،((13الـ ــذي طــرح
ت ـج ــاوز ال ـب ـنــى اإلداري ـ ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،واس ـت ـبــدال ـهــا بـهـيـئــات دراسـ ــة وتـسـيـيــر مــرنــة ُت ـك ـ ّلــف بـمـهـمــات خــاصــة
( ،((13()Organismes de missionيـسـمــح لـهــا حـجـمـهــا وط ــرق تـسـيـيــرهــا الـمــرنــة بــالـتـصـحـيــح الــرجـعــي
( )Feedbackواالستشارة لتحسين المشروع ،فال يكون التخطيط عملية فوقية أحادية االتجاه ،ويتجاوز
الـضــوابــط المورفولوجية والوظيفية الـتــي تفرضها أدوات التخطيط التوجيهية ،لتوفير أحـســن الـظــروف

الستقطاب المشاريع.

( ((13منظمة المدن العربية« ،المدن الجديدة في الوطن العربي ودورها في التنمية المستدامة »،مجلة المدينة العربية (الكويت)،
العدد ( 94كانون الثاني /يناير -شباط /فبراير  ،)2000ص .25-16
( ((13وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ،الجزائر غدً ا ،ص .326-305

(132) France. Groupe central des villes nouvelles, Les Densités urbaines et le développement durable: Le Cas de l’Îlede-France et des villes nouvelles, réd. par Vincent Fouchier (Paris: Éd. du SGVN, diff. la Documentation française,
1998), p. 69.

( ((13أبرز مثال على هذه المدن الجديدة التي هي في الواقع توسعات سكنية خارج المدن ،مدينة علي منجلي الجديدة جنوب
مدينة قسنطينة ،ثالث المدن الجزائريةJean-Marie Ballout, ««Villes nouvelles» et urbanités émergentes dans les périphéries :

de Constantine et Marrakech,» L’Année du Maghreb, no. 12: Dossier: Villes et urbanités au Maghreb (2015), pp. 5574, et Lamia Zaki, dir., L’Action urbaine au Maghreb: Enjeux professionnels et politiques, Hommes et sociétés (Tunis:
IRMC; Paris: Karthala, 2011), pp. 108-110.

(ُ ((13ق ــدم ــت عـلــى أنـهــا« :نـظــام إدارة وتـسـيـيــر لـلـمـجــال يـقــوم عـلــى الـتــواصــل وال ـحــوار الــدائــم والـتـشــاور وتـنـسـيــق ال ـم ـبــادرات بـهــدف
تــوح ـيــد وإش ـ ــراك ج ـهــود ك ــل الـفــاعـلـيــن الـمــؤسـسـيـيــن لـتـحـقـيــق م ـش ــروع م ـش ـت ــرك»Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie :.
d’aménagement,» p. 11.

( ((13نذكر ً
مثل مكتب الدراسات أوربانيس ( )Urbanisالتابع للهيئة العمومية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله في ضاحية مدينة
الجزائر ،وإنشاء مؤسسات المركزية ذات طابع صناعي وتجاري لإلشراف على الخدمات العمومية :المصدر نفسه ،ص .13-12
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كــان مــرتـ َقـ ًـبــا أن يـضــع م ــأزق مــركــزيــة واحـتـكــار الـتـخـطـيــط فــي الـجــزائــر فــي الــواجـهــة إص ــاح عملية اتـخــاذ
القرار ،على أن هذا التوجه ظل نظر ًيا ،رغم استحداث أطر تشاورية( ((13وهيئات تشاركية محلية ،مثل
«الخاليا الجوارية» أو لجان األحياء ضمن «سياسة الـمــديـنــة»(((13؛ فديمقراطية التخطيط ال يمكن أن
حاليا :الديمقراطية المحلية ،وسـمــاع األصــوات
تتحقق نظر ًيا وإجــرائـ ًـيــا فقط ،فمن شروطها المنعدمة
ً
وصية عليه؛ ومن شروطها
المخالفة ،وتحجيم االحتكار الذي جعل السلطة العمومية فوق المجتمع
ُ
ّ
وجود جمعيات مدنية مستقلة تدافع عن مصالح السكان؛ ومن أبعادها تحرير سوق الدراسات ،وتحقيق
المنافسة في تصميم المخططات ،وإنهاء احتكار مكاتب عمومية الدراسات بدعوى األقدمية؛ فاألفكار
النوعية يمكن أن يطرحها جيل لم تثقله ممارسات التخطيط الشمولي البيروقراطي الرسمي ،ولو كانت
المهمة صعبة السـتـمــرار النظرة االحـتـكــاريــة فــي دوائــر اتـخــاذ الـقــرار الكابحة للتغيير وإن اضـطــرت إلى
تــراجــع مــؤقــت ،ولثقل البنى البيروقراطية ووزن اإلدارة (الــوالــي والـمـصــالــح الــوالئـيــة) فــي تسيير شــؤون
وتقنيا ،وافتقارها إلى الموارد المالية
سياسيا
المدن مقارنة بضعف المؤسسة المنتخبة المحلية (البلدية)
ً
ً
والتقنية ،وكأنها إدارات تابعة للدولة.

تتصل بإشكالية تجديد حركية اتخاذ القرار إعادة تصور دور المهنيين ،وعلى رأسهم المهندسون
أصحاب الخبرة والوسطاء بين الفاعلين في العملية التعميرية للتوصل إلى حلول عقالنية(،((13
وهذا ما يتطلب كسر قيود المقاربة البيروقراطية للتخطيط التي حصرت دور أكثرهم في مهمات
إدارية ،ويتوجب عليهم في المقابل مقاومة فكرة مترسخة بينهم مفادها أنهم المخولون وحدهم
تـحــويــر الـمـجــاالت الـعـمــرانـيــة ،وتــزويــد الـمـجـتـمــع ب ـمـشــروع لـهــا بـحـســب مـنـطــق يــوتــوبــي يـتـعــارض
مــع تــزايــد تعقيد «الـمـشــروع العمراني» الــذي لــم يعد ممك ًنا اخـتــزالــه فــي وثيقة تقنية وحـصــره في
مجموعة من المهنيين ،ألنه مشروع جماعي ينتج من عملية أخذ ورد ( )Process Dualتتفاعل
فيها نظرة المهني المتخصص (المهندس ،المخطط) ورغبات الزبون (الجماعة المحلية ومن
ورائها المواطنون) لتتحقق ديمقراطية التخطيط.
خاتمة :أزمة التحديث والتخطيط العمراني أزمة مجتمع وحضارة
ال شك في أن المدينة الجزائرية تعيش ،مثل أغلب المدن العربية ،ظرو ًفا معقّدة وصعبة :فهي
ظــروف معقّدة النـعــدام نـمــوذج مت َفق عليه يحدد شكل المجاالت العمرانية وطبيعتها ،ويطرح
( ((13تمثّلها لجان الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المستنسخة من نظيراتها الفرنسية ( .)C.A.U.E.هــذه اللجان تنشأ في
الــواليــات كـجـهــاز اسـتـشــاري يـضــم ممثلين لـلــدولــة ومـجـلــس نـقــابــة الـمـعـمــاريـيــن وجـمـعـيــات تعمل فــي مـجــال يتصل بــالـعـمــارة والتعمير
والـمـحـيــط ،وتـتـمـ ّثــل مهمتها فــي تـقـيـيــم مـســائــل الـعـمــران ،وحـمــايــة الـمــواقــع الـتــراثـيــة والـطـبـيـعـيــة ،وتـقــديــم الـمـشــورة لـلـبـلــديــات عـنــد وضــع
المخططات والقيام بعمليات التجديد وإعادة تأهيل النسيج العمراني والتأثيث الحضري...
( ((13وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ،الجزائر غدً ا؛ Gouvernorat du Grand-Alger, «La Stratégie d’aménagement,» pp. 45
et 49, et Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT), «Maîtrise et organisation de L’urbanisation dans
l’aire métropolitaine d’Alger,» (1997), p. 5.

(138) Nadir Boumaza, «Mutations urbaines dans les pays du Maghreb et transformation des approches et des métiers de
la ville,» dans: Les metiers de la ville: Des métiers pour une gestion urbaine rénovée (Paris: L’Harmattan; INAU, 2002).

ةيبرعلا ةنيدملا ةمزأ :روحملا
اهقافآ ،اهعقاو ،اهروذج :رئازجلا يف ينارمعلا طيطختلاو ثيدحتلا ةمزأ

اإلشكاليات المناسبة بعد فشل المشروع التحديثي في نسخته البيروقراطية الشمولية ،وتحول
المدينة في خضم الحركية الليبرالية إلى مسرح يتقاسم األدوار فيه عدد من الفاعلين ،وتتجاذبه
فسيفساء من االستراتيجيات واألجـنــدات والتفاعالت المتشابكة( ،((13وهــي ظــروف صعبة ألن
المدينة الجزائرية والعربية مضطرة إلى دخول المنافسة العالمية والجهوية ،في ظل العجز عن
وإنسانيا،
جماليا واقتصاد ًيا
ـوعــا ،وإيـجــاد بيئة حضرية الئقة
كما ونـ ً
توفير ظــروف عيش مقبولة ًّ
ً
ً
فـتـهـجــرهــا االسـتـثـمــارات الـمـنـتـجــة لـلـثــروة وإط ــار الـعـيــش الـنــوعــي لـفــائــدة مـنــاطــق أكـثــر جــاذبـيــة في
الـعــالــم ،وتـجــد نفسها على هــامــش العولمة االقـتـصــاديــة والـمـعــرفـيــة ،وتـتــأخــر عــن ركــب الحضارة
اإلنسانية المعاصرة.
إن مفتاح تقويم هذا الوضع هو وعي النخب التخطيطية الجديدة بخطورته على مستقبل المنطقة العربية
وبضرورة التعامل جد ًيا مع إشكاليات التغيير والحل التي تطرقنا إليها ،والتي يؤمل أن تحقق قفزة نوعية
تطوي صفحة التخطيط الشمولي الحداثي الدوغماتي ،لتسترجع المدينة صــورة مقبولة وتتحقق فيها
وجه إلــى االقتصاد الحر ،وتهضم
النجاعة الوظيفية ،وتتالفى مزالق التحول السريع من االقتصاد ال ُـم ّ
الطبيعة المنشطرة والمجزأة للمجاالت العمرانية ،وتوفر حـ ًّـدا أدنــى من الخدمات ،وتخفف الضغوط
على البيئة والتراث العمراني.
اعتمدنا في هــذه الــدراســة مقاربة تبدو تاريخية ،غير أنها تسلط الضوء على نقاط أساسية لفهم وضع
المدن الجزائرية الوظيفي والجمالي والتنظيمي ،ومن ورائها مدن عربية عرفت ظرو ًفا مشابهة .وهي
مـقــاربــة فـ ّـكـكــت األط ــر الـنـظــريــة والـتـطـبـيـقـيــة الـتــي أحــدثــت الـقـطـيـعــة الـكـبــرى وال ـتــي تـفـســر – عـلــى الـمــدى
الطويل -االخـتــاالت الوظيفية والشكلية للمدينة الجزائرية المعاصرة وحداثتها ،مقارنة بمثيالتها في
الـبــاد الـمـجــاورة الـتــي لــم تـعــرف ه ـ ّزات عـمــرانـيــة مـشــابـهــة .وقــد ب ــدأت هــذه ال ـهــزات خفيفة ب ــادئ األمــر،
بتحوير اإلدارة االسـتـعـمــاريــة لنسيج الـمــديـنــة ومحيطها ،وازدادت حــدتـهــا فــي نـهــايــة الـفـتــرة االستعمارية
باستحداث مشاريع سكنية كبرى في الضواحي ،ثم أصبحت عنيفة بعد االستقالل بإطالق المشاريع
الـتـنـمــويــة وب ـمــا أوج ــده الـتـخـطـيــط «ال ـب ـيــروقــراطــي الـشـمــولــي» مــن أش ـكــال فـ ّـجــة فــي األطـ ــراف ،فــي وقــت
واجتماعيا ال مجال لمقاربتها
مورفولوجيا
ُأهملت فيه المدينة التاريخية ،فتشكلت مجاالت منشطرة
ً
ً
ب ــأدوات التخطيط التقليدية ،بــل وجــب ابـتـكــار أخــرى تناسب طـبـيـعـتـهــا( .((14كما تــأثــرت عــاقــة اإلنـســان
ً
ضاغطا عليهّ .أمــا التحديث الــذي كــان يؤمل أن يفتح أمامه
جسما
بالتحديث والمدينة التي أصبحت
ً
عبرنا عنه بالظاهرة االنفصامية
أبواب الرفاه واالستقرار ،فكأنه ّ
تحول إلى نقمة وظل ً
غريبا عنه ،وهذا ما ّ
الـتــي هــي شــرخ ثقافي طــاول الذهنيات وأزّم عــاقــة النخب والمجتمع بالمدينة ،بينما عجز التخطيط
ال ـ ُـمـ ْثـ َقــل بــإرث مــاض قــريــب احـتـكــرت فـيــه الــدولــة دوالـيــب المجتمع ،عــن التحكم فــي تـحــوالتـهــا ورســم
صورتها المستقبلية.
(139) Hasan-Uddin Khan, «Transformations, Identity, Globalization and the Contemporary Islamic City,» in: Jayyusi,
General ed., p. 1035.
(140) Françoise Navez-Bouchanine, dir., La Fragmentation en question: Des villes entre fragmentation spatiale et
fragmentation sociale?, villes et entreprises (Paris; Budapest; Torino: L’Harmattan, 2002).
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إن السياسات العمرانية التي ال تأخذ بعين االعتبار هذا الشرخ الثقافي ،الذي يشكل اإلنسان محوره،

وال تـطــرح اإلشـكــالـيــات الـمـعــاصــرة الـصـحـيـحــة الـتــي حــاولـنــا تــوصـيـفـهــا ،لــن تـسـمــح بـمــواجـهــة الـتـحــديــات
المطروحة على القائمين على شــؤون المدينة العربية وتخطيطها ،وعلى رأسها التعامل اإليجابي مع

طبيعتها الـمـُج َّزأة واالنـشـطــاريــة ،ولــن تتحقق هــذه النقلة النوعية فــي التخطيط إال بـحــدوث نقلة نوعية
مجتمعية أشمل تـ ُ ِّ
مكن قوى المجتمع المستقلة عن الدولة من التحرر االقتصادي والسياسي ،والدفع

باتجاه االندماج في االقتصاد العالمي والحداثة اإليجابية النابعة من قلب المجتمع وموروثه وليس من
قرارات فوقية(.((14

وفي األخير يجب اإلقرار بأن جوهر أزمة التحديث والتخطيط في الجزائر والعالم العربي يكمن
وصية عليه ،مؤهلة ألن
في عالقة الــدولــة ونخبها بالمجتمع؛ فقد تصورت ذاتها منفصلة عنه،
ّ
تـفــرض عـلـيــه تـحــديـ ًثــا مــن دون ح ــداث ــة( ((14ومــن دون اعـتـبــار لـمــا يـحــدثــه ذلــك مــن انـفـصــام وفــك
للصلة العضوية بالمكان والزمان ،وهو ما يؤدي بالضرورة إلى ترسيخ الظاهرة االنفصامية وإلى
مــرض فـقــدان الــذاكــرة ( )Amnesiaالــذي يـمـ ّثــل أخـطــر األم ــراض الـثـقــافـيــة الـمـهــدِّ دة للمجتمعات
وال ـح ـض ــارات ال ـتــي تـهـمــل نـخـبـهــا م ـع ــارف وخ ـب ــرات ،ب ــل وح ـتــى مـشــاعــر وت ـص ــورات ،اجـتـهــدت
أجيال في جمعها وتطويرها ،فتستبدلها في حركية شعورية أو ال شعورية بأنماط غريبة تجتث
مــن بيئات أخــرى تحت ذريـعــة تحقيق التنمية ،فيحدث االنـفـصــام فــي حـيــاة المجتمع واألفــراد،
الــذيــن يسلمون مصائرهم إلــى الـقــدر إلقصائهم عــن حركية التنمية والتحديث ،وتـكــون النتيجة
فـ ً
عميما وقـيـ ًـمــا مختلطة ،وتــدخــل الـحـضــارة منزلقًا – يمثّل اخـتــال الـمـجــال الـعـمــرانــي أحد
ـراغــا
ً
أبعاده  -يقودها في األخير إلى الزوال أو الذوبان في غيرها( ،((14وهذا ما يجعل أزمة التحديث
والتخطيط في الجزائر والعالم العربي أزمة مجتمع وحضارة.
المصادر والمراجع
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