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إلى األستاذ المشرف الدكتور محمد  أتقدم بالشكر الجزيل  

قبوله تأطيري،وقد وجدت فيه نعم       حدايد الذي أسعدني  

  .األستاذ ونعم المشرف  

  

كما أتوجه بالشكر  إلى السادة األستاذ أعضاء لجنة المناقشة    

  .الذي تحّملوا مشقة االطالع على العمل وتقييمه

  

من    وأوجه شكري كذلك إلى كل من ساعدني من قريب أو

بعيد،و على وجه الخصوص عبد الحميد  قنوني،و أوكيلي علي  

 ...وجميع من تعلمت على أيديهم علما أو عمال نافعا
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        اهداءاهداءاهداءاهداء
  :أهدي ثمرة جهدي هذا إلى

  والدتي العزيزة   

  ةميكر لازوجتي             

  روح والديإلى                       

  سعيدسعيدسعيدسعيد                                                                                                                    
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 حضارة البحر األبيضبل قدمية قدم  ،يف الوسط اجلزائري ن التحضر ليست ظاهرة جديدةإ
واختلفت .امليالد مستوطنات حضرية يف اجلزائر يعود تارخيها إىل ما قبل جدت بقاياوُ  وقد.املتوسط

املستوطنات احلضرية من زمن إىل آخر حسب اختالف األجناس اليت شيدوها وعاشوا  خصائص هذه
ومن .اط الريفية ااورةوسط حضري مميز عن األوس للعيش يف أدت مواختالف الدوافع اليت ،فيها

والنشاط الزراعي إىل  هذه املستوطنات استطاع املقيمون ا أن يتحرروا من احلياة الريفية يف املؤكد أن
  .أنشطة موازية خمتلفة ومتخصصة وحرفية وجتارية

إال أن اجلديد الذي مّيز ظاهرة التحضر يف اجلزائر خالل العشريتني األخريتني من القرن املاضي 
النمو املتسارع للمدن جماليا ودميوغرافيا،و األمهية املتزايدة اليت أصبحت حتتلها املدينة يف احلياة  هو

 التلوث،املرور،واخلدمات  املرافق،ضعف السكن :ةمشاكل املدين باالقتصادية للبالد،وتعدد وتشع
كما يالحظ . هاوغري  ألراضي الزراعيةعلى حساب ا التوسع العمراين، لشربلاملياه الصاحلة نقص 

ا وتشريعاعن مسايرة سرعة التحول اليت تشهدها املدن اعجز الدولة وأدوا. 
يتعّدون  ايكن سكا ،ملهاالسكان األوروبيني عن لورحي غداة االستقاللأما عن مدينة مغنية،ف 

و يف  صادية سريعةمرحلة تنمية اقت ةو لكن االستقالل بالنسبة ملغنية كان، بداي.بضعة آالف نسمة
و يف . ميدان الزراعة مت توسيع املساحة املروية يف سهل مغنية بواسطة نظام الري يفف.مجيع امليادين

. وحدة للنسيج و غريها ومصنع للخزف  وميدان الصناعة استفادت املدينة من مركب لتحويل الذرة 
واستمرت .التعليمية أما القطاع الثالث فُدعم بعدد من اإلدارات و املصاحل املختّصة و املؤسسات

ألف نسمة، ومساحة  86املدينة يف النمو الدميوغرايف و اايل،حيث أصبح عدد السكان يتعدى اليوم
 .املدينة مئات اهلكتارات

باإلضافة  فضغط اهلجرة على مدينة مغنية .و لكن النمو اايل يطرح اليوم الكثري من املشاكل
جتمع  2004يف شهر جوان حيث .كبري و متزايد على السكنإىل طلب   ياإىل النمو الدميوغرايف، أد

أما الوكالة العقارية .طلب على السكن االجتماعي 9600حوايل  لدى مصاحل السكن ببلدية مغنية
طلب لشراء قطعة أرض للبناء، سواء كسكن اجتماعي أو ترقوي أو  3000البلدية فسجلت 

 .تسامهي

ا املدينة هي ملك خلواص، مما شجع ظهور السكن و لكن األراضي اليت ميكن أن تتوسع عليه
خالل  و قد أخذت ظاهرة السكن غري القانوين أبعادا كبرية.غري القانوين ،خاصة غرب و مشال املدينة
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تزال الظاهرة  وال.العشرية األخرية، بسبب الوضع األمين يف املناطق اجلبلية و يف البلديات ااورة
و .كت املخزون العقاري للمدينة ، و التهمت أحسن األراضي الزراعيةو قد استهل،متواصلة إىل اليوم

 ،(POS) وصل األمر إىل درجة انه، يف الوقت الذي تعد فيه مكاتب الدراسات خمطط شغل األراضي
األراضي املخصصة لتلقي تلك املشاريع مت استهالكها من طرف السكن  إلقامة مساكن أو مرافق فان

  .غري القانوين
 ،مشكال أحياء حميطية ه الظاهرة إىل انفجار اال املبين يف غرب و مشال املدينةو أدت هذ

           تعاين من عدم االندماج يف النسيج العمراين، و من نقص اخلدمات األساسية مثل املدارس
و        و املستوصفات و الربيد و غريها، و ضعف اخلدمات التجارية و رداءة الطرقات و ضيقها، 

و  لتبعية الكبرية ملركز املدينة و األحياء القريبة منه، و اليت تضم أغلبية املرافق اإلدارية و التعليمية ا
 .الصحية و الثقافية و التجارية

و     فقد  توسعت فقط بشكل خطي .نتيجة ما تقدم ذكره أصبحت  مغنية مدينة غري متوازنة
للنسيج العمراين، و يسيطر عليها السكن الفردي تعاين سوء االتصال بني خمتلف األحياء املشكلة 

 .،بينما نصيب السكن اجلماعي ضعيف

حتاول السلطات احمللية تدارك الوضع قبل استفحاله، و لكن دون جدوى،بسبب قلة الوسائل 
و هلذا مل ُحترتم توصيات املخطط املوجه . املادية و البشرية و عدم امتالكها سلطة ملعاقبة املخالفني

و يبدو أن املخطط املوجه للتهيئة و التعمري اجلديد الذي مت اعتماده . 1995ئة و التعمري لسنة للتهي
ستهلك و ختشى السلطات احمللية من أن تُ .يتجه حنو مصري مشابه لسابقه 2007أواخر سنة 

  .غرب -األراضي املوجودة مشال املدينة و املخصصة ملرور الطريق الوطين شرق
مت اختيار دراسة ااالت احلضرية اجلديدة يف مدينة معنية، ملا هلذه ه وأشري يف األخري أن

و كذلك لالطالع .ااالت من تأثري على النسيج العمراين و سري املدينة و مستوى رفاهية السكان
وهل هي أجزاء حية .وملعرفة درجة اندماجها يف املدينة على االختالفات السوسيوجمالية اليت أحدثتها

ينة أم جمرد أحياء للنوم، يقتصر دورها يف حل مشكل السكن لدى املواطن، الذي يلجأ إىل من املد
 .واألحياء القدمية، لتلبية خمتلف حاجياته ،من عمل و تسوق و متدرس و غريها وسط املدينة

حيا  بالدراسة تتناولكانت و مما يزيد املوضوع أمهية،أن البحوث اليت أجريت على مدينة مغنية  
،فأعطت نظرة جمزأة عن املدينة يف حني حتاول هذه الدراسة تقدمي ومل تتناول املدينة ككل فقط واحدا

  .نظرة شاملة عن املدينة مبا يتماشى مع أهدافها
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 .)الرموز القدمية للمدينة مغنية ( ضريح اللة مغنية:1ورة رقمص                

 
 1)مدينة مغنيةلل اجلديدةالرموز ( وكأس الشاي إبريق:2ورة رقمص

 
 
  

  
  
  

                                                 
  ...ما سيجارالشاي تنقصه وكأس تعليقا على هذا النصب اجلديد يرى سكان مغنية  أن أبريق- 1  
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عملية تعمري وحتضر  بداية، مثلت بالنسبة للمدن اجلزائرية العشريتني األخريتني من األلفية الثانية
األموال حنو فقد حدثت حركية واضحة لتحويل السكان ورؤوس . فريدة من نوعها يف تاريخ اجلزائر

 .اتمع  املراكز العمرانية ، كما حدثت حتوالت عميقة يف خمتلف جماالت

أدت إىل حترير سوق العقار واستقاللية علقة بالعقار والتهيئة العمرانية،والقوانني اجلديدة املت 
وأدت  ،السلطات، وإىل رفع عدد الفاعلني عموميني وخواص، املسامهني يف إنتاج ويئة اال احلضري

  .كذلك إىل ظهور أشكال جديدة لنمو املدن
ها، أن أصبح اتمع واالقتصاد يف اجلزائر حضريني أكثر هذه التحوالت كان من نتائج

ضع لصاحل حترير فأكثر،و أصبح اال املبين سلعة يتحكم فيها قانون السوق، يف ظل تشريع عقاري وُ 
 . السوق واستقاللية السلطات

حيث ومدينة مغنية مل تكن بعيدة عن حتوالت العشريتني األخريتني، بل عرفت حتوالت جذرية ،
النمو الدميوغرايف سببه هجرة حملية من البلديات القريبة ، .عمرانيا سريعني ودميوغرافيا  يندت منو شه

ألسباب أمنية واقتصادية، وقوة اجلذب اليت متارسها  اوهجرة وطنية من بقية واليات الوطن ، وهذ
ى فئات عريضة رفع مستو  فال أحد ينكر ما للتهريب من دور يف. مدينة مغنية لكوا مدينة حدودية

  .من سكاا وسكان البلديات احلدودية األخرى
أما النمو العمراين فقد كان جماال للتنافس بني أطراف متعددة، حاول كل منها استغالل اال  

وكانت النتيجة منوا عمرانيا يشكل خطي، مت يف أغلبه بواسطة سكنات فردية غري .العمراين لصاحله 
  .و الوعرة  األراضي الزراعية اخلصبةقانونية، توسعت على حساب 

عند مطالعيت ملختلف املراجع اليت تناولت موضوع الدراسة،وجدت أن موضوع إنتاج اال 
املبين و ااالت احلضرية اجلديدة و خمتلف الفاعلني فيه و الصراعات القائمة حوله و االختالفات 

فقد تناولته بالدراسة علوم كثرية كٌل . اجلغرافيةالسوسيوجمالية  الناجتة عنه،ليس حكرا على الدراسات 
حسب وجهة نظره و منهجيته و أدواته وهدفه، فنجد اهلندسة املعمارية و علم االجتماع      و 
 التاريخ و االقتصاد و االنثروبولوجيا وغريها، غري أن الدراسات اجلغرافية هي األكثر اهتماما    و

  .األكثر املاما  ذا املوضوع 
ها الرسائل اجلامعية و املؤلفات              و في جند اليت تناولت املوضوع الدراسات اجلغرافية 
وتشرتك يف تركيزها على ظاهرة التوسع السريع للمجال املبين املربمج و غري املربمج يف .املقاالت

رن املاضي الضواحي القريبة والبعيدة للمدن وخاصة املدن الكربى، خالل الربع األخري من الق
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وتشري هذه الدراسات إىل أن هذه الظاهرة .وتواصلت الظاهرة يف بداية القرن الواحد و العشرين
،وكذا الظروف السياسية             و مرتبطة بالتشريعات اليت سّنتها الدولة يف جمال العقار والتعمري

وكان من .ة يف األرياف خاصةاالقتصادية اليت مّرت ا، باإلضافة إىل أزمة السكن واألزمة األمني
نتائجها صعوبة تسيري اال احلضري وخاصة العواصم اجلهوية ونقص التجهيز وضعف اخلدمات؛ أو 

  .انعدام أبسطها مثل ماء الشرب والربط بشبكة الصرف الصحي وتعبيد الطرقات وغريها
ية اجلديدة   و تنطلق الدراسات اجلغرافية من تساؤالت حول درجة اندماج ااالت احلضر 

واالختالفات االجتماعية الناجتة عنها و اإلسرتاتيجية اليت اتبعها السكان لفرض شرعيتها، وخمتلف 
  .الصراعات املتواجدة ا

وتركز على .وَخُلَ◌َصت إىل أن هذه الظاهرة هي ميزة للتعمري يف بلد من بلدان العامل الثالث
دوات التعمري، وعلى مكانة السكن غري ضعف التحكم يف اال العقاري، وعدم احرتام أ

، وعلى ضعف سلطة الدولة على الرغم من ترسانة القوانني اليت سّنتها )غري املربمج(القانوين
أوكلت تطبيق السياسة العقارية جلماعات اجتماعية 2ألا.واإلمكانيات املادية والبشرية اليت متتلكها

فيها، حبيث جعلتها يف مصلحتها ومصلحة العائلة أو موجودة على مستوى السلطات احمللية أو مؤثرة 
 .القبيلة اليت ترجع إليها أصوهلا

ااالت احلضرية اجلديدة، املربجمة   و  فهي ترّكز على اإلطار املبين منأما الدراسات املعمارية 
غري شرعية أو ( حيث تتّبع  إنتاجه منذ حصول أو استيالء املواطن علة قطعة األرض.غري املربجمة

إىل خمطط السكن واملواد املستعملة يف البناء وكيفية اجناز كل جزء من البناء ) شرعية
إىل كيفية احلصول على ماء الشرب و الربط بقنوات ...) األساسات،الدعامات،اجلدران، األسقف(

و على الرغم مما سبق فإن .1الصرف الصحي إن وجدت،كما تبّني مهارات البناء عند السكان
) التويزة(اجلانب االقتصادي و االجتماعي للسكان مثل التعاون ململ   ت املعماريةالدراسا

  .وعالقات اجلوار
الدراسات االجتماعية، حيث   أقرب إىل الدراسات املعمارية يف السنوات األخرية، أصبح

حنت و من الدراسات اليت .صارت تويل  اهتماما أكرب للمحتوى البشري للمجاالت احلضرية اجلديدة
وهي ترى أن عملية اإلسقاط أو التخطيط اليت يقوم ا املعماري .3"لنورة صمود"دراسة   هذا املنحى

                                                 
2 -BENDJELID et al A., « Différenciations socio- spatiales dans les nouveaux espaces urbanisés d’Oran »,in 
Insaniyat n°s 23-24, janvier – juin 2004, pp. 7-44. 
 
1-HAFIANE A.,1982 : « Les défis a l’urbanisme,l’exemple de l’habitat illégal à Constantine » , OPU. 
2- SEMMOUD  N. , 2003 : «Les stratégies d'appropriation de l'espace à Alger»L'harmattan  ,Collection Histoire 
Perspectives méditerranéennes 
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لتكون مالئمة، عليها أن تتضمن امليكانيزمات االجتماعية اليت  ) L’urbaniste(أو املهندس املديين 
 احلقيقة كانت وراء اإلزاحة أو االختالل بني السياسة العمرانية أو سياسة السكن وبني

وهي تبني كيف أن خمتلف طرق َمتَُلك السكن يف مدينة اجلزائر، ترسم أمناط جديدة .املوضوعية
  .ثقافية تتمّيز بطموح قوي للعّصرنة و احلداثة -للسكن وتؤدي إىل بروز أمناط اجتماعية

و التمييز وقد بدأت حبثها بعملية تأريخ لنمط البناء يف مدينة اجلزائر منذ الفرتة االستعمارية 
مما أظهر أمناط  1987اإلثين الذي كان قائما،وكيف بدأ التحول يف البنية االجتماعية منذ إحصاء 

كما بّينت االسرتاتيجيات العائلية      و .الثقايف للسكان - جديدة للسكن تبعا للنموذج االجتماعي
  .الفردية املتبعة لتملك اال،و الصراع من أجل متلك احلي

، تقرتح الكاتبة على املختصني األخذ بعني االعتبار استعمال السكان 4أخرى هلا و يف دراسة
كما تقرتح حتليل العالقة بني إنتاج اال املبين .للمجال عند، وضح خمططام و تصورام للمدينة

 La(      عمريـوتبني أن عملية التلقي االجتماعي للت.والرتكيبة االجتماعية للمجال بعد عملية التعمري

réception sociale de l’urbanisme (ال العمومييئة ا كما تدعو إىل .متثل رهان رئيس لسياسات إعادة
  ). d’opter pour la co-production de l’espace avec les usagers(اإلنتاج املشرتك للمجال مع مستعمليه، 

ي للمجاالت احلضرية اجلديدة أكثر االنثروبولوجية، فتهتم باحملتوى البشر الدراسات  خيض مافي
غري /شرعي(وبعض هذه الدراسات تبحث يف العالقة بني البيئة العمرانية.من اهتمامها باال املبين

،من خالل املقارنة بني انتشار اجلرمية يف أحياء بنيت بشكل عشوائي أو 5و الظاهرة اإلجرامية) شرعي
  .بشكل قانوين غري قانونني، وانتشارها يف أحياء أخرى بنيت

غري القانونني، أنتجت  و تنطلق  الدراسة من فكرة أن البيئة الثقافية اليت تشكلت يف األحياء 
 يف حني أن الصفة.لدى السكان اإلحساس بالتهميش و عدم االندماج التام يف املدينة وجنوح للجرمية

النجاح و حتد إىل حد كبري  القانونني لألحياء األخرى أنتجت بيئة ثقافية مساعدة على االندماج و
  . من اجلرمية

وبشكل عام ،جند تداخل وتشابه بني خمتلف العلوم اليت درست ااالت اجلغرافية 
وهذا األمر يقودنا إىل القول بان الفصل بني العلوم .اجلديدة،تداخل يف الطرح واملنهجية واألدوات

، يف حني أا يف واقع احلياة متداخلة قضية منهجية ال أكثر هدفها تسهيل دراسة كل علم على حدا
                                                                                                                                                         
3-SEMMOUD  N. , 2003 : «La réception sociale de l’urbanisme », Géo carrefour, Vol. 83/,1http://geo 
geocarrefour.revues.org/2802. 
 

البيئة العمرانية و أثرها على الظاهرة اإلجرامية،دراسة أنرتوبولوجية مقارنة حليني سكنيني مبدينة :بن عاشور سامل - - 5
 .2008رسالة ماجستري يف األنرتوبولوجيا جامعة تلمسان .تلمسان،حيي الكدية والكيفان
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� ا������ ����ل ا��را
 

للمجاالت اجلغرافية اجلديدة لن  كما يبني لنا بان النظرة املُكتملة.ومرتابطة ويؤثر بعضها يف بعض
تتحقق، إال بعمل مجاعي تلتقي فيه خمتلف العلوم املختلفة لرتسم صورة واضحة عن الوضع من مجيع 

 .جوانبه وتقدم حال متكامال غري مبتور

عرفة خمتلف الفاعلني يف اال احلضري ملدينة مغنية ، وما ملسأسعى خالل هذه الرسالة  ومن
وما هي االختالفات السوسيوجمالية اليت برزت يف ااالت ؟  متدخلمعرفة اإلسرتاتيجية اليت اتبعا كل 

ال وإن وجدت الصراعات كيف مت حسمها ؟ ولصاحل من ؟ وهذا التنافس على ااحلضرية اجلديدة؟
ضدها ؟ وهل كون مغنية مدينة حدودية أثر بشكل ما يف النمو  مهل كان لصاحل املدينة أ احلضري

حاول اإلجابة عليها من خالل هذه أاايل ويف عدد ونوعية الفاعلني ؟هذه التساؤالت وغريها س
  .الرسالة

  
  
  
  
يتشكل من اال املبين الذي نشأ خالل  املطروحة ،فان جمال الدراسة ةنطالقا من اإلشكاليا

اليت متثل بداية أزمة اقتصادية و  1986العشريتني األخريتني من األلفية الثانية ،خاصة ابتداء من سنة 
و قد كان هلاتني األزمتني . 1988 عاملية، تبعتها أزمة سياسية داخلية كانت بدايتها أحداث أكتوبر

األزمة االقتصادية جنمت عن .عموما و على البناء و السكن خصوصاأثر كبري على التهيئة العمرانية 
اخنفاض سعر البرتول و زادت من حّدا تقلبات سعر الدوالر،مما أدى إىل اخنفاض حجم األموال 
املخصصة للبناء و السكن وعجز خزينة الدولة عن متويل مشاريع السكن و البناء لوحدها،و حبث 

أما األزمة السياسية، .يدة للتمويل،و إشراك املواطن يف بناء مسكنهالدولة عن مصادر و قنوات جد
 ،1997- 1992و خاصة يف فرتة  فقد أدت إىل عدم استقرار جهاز التسيري على مستوى البلديات

وإىل ضعف أجهزة الرقابة  اليت ال متلك سلطة حقيقية،و إىل تدفق أعداد هائلة من سكان األرياف و 
على  تيف هذه الظروف، ظهر .عمرانية، هروبا من الالّأمن الذي كان يسودهااجلبال حنو املراكز ال

مستوى مدينة مغنية أشكال جديدة من التعمري و يف مجيع االجتاهات، ال حترتم توصيات املخطط 
ستفيدة من الضغط البشري و، ُمستغلة غياب أو ضعف الرقابة و مُ  )P.D.A.U(املوجه للتهيئة و التعمري

األحياء احمليطية للمدينة ،و اليت تندرج حتت أطر يف ألشكال اجلديدة للتعمري تتمثل ه اهذ.الكبري
  :التاليني 1وكذلك اخلريطة رقم 1خمتلفة و فرتات زمنية متباينة،كما هو موضح من خالل اجلدول رقم 

 .أحياء جمال الدراسة و العملية اليت تندرج حتتها:1رقم جدول  
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  طبيعة العملية  ـيالـحـ  طبيعة العملية  الـحــي

  جتزئة بلدية و غري قانوين   الشهداء  غري قانوين  احلمري
  جتزئة بلدية  الفتح  غري قانوين  املدرجات

  جتزئة بلدية  أوالد بن دامو  غري قانوين  اجلرابعة
  جتزئة بلدية  ابن سينا  غري قانوين  أوالد معيدر

  تعاونية عقارية  الغابات  غري قانوين  عمر
  مجاعي  منقاري  ري قانوينغ  أوالد بن صابر

  مجاعي  د ن س  غري قانوين  الزيتون

وهكذا فإن جمال الدراسة واسع، يشتمل على مجيع األحياء احمليطية اليت ظهرت إىل الوجود بعد 
،وقد محلت تسميات خمتلفة وتندرج حتت عمليات متنوعة،وهي تعرب بصدق عن الوضع 1986سنة 

 .يف مدينة مغنية
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التساؤالت املطروحة يف اإلشكالية،و بغية الوصول إىل األهداف كن من اإلجابة عن متألكي 
 . املسطرة من الدراسة، اعتمدت على مناهج متعددة يتناسب كل منها مع مرحلة من مراحل البحث

االطالع على جل ما كتب يف جمال العمران عامة و ما كتب عن مدينة  إىلالبداية سعيت في ف
وال تستطيع الدراسة اجلغرافية االستغناء عن  .لى وجه اخلصوص الرسائل اجلامعيةمغنية خاصة وع

اخلرائط املرتبطة مبوضوع الدراسة،و قد حتصلت عليها يف من مصاحل خمتلفة  ناملعطيات اإلحصائية وع
و   مكتب الدراسات  الديوان الوطين لإلحصائيات و مكاتب الدراسات العمومية مثل،:أمهها

لتلمسان  مكتب الدراسات و االجنازات العمرانية و) URSA(فرع وهرانلسعيدة   العمرانية االجنازات 
)URBAT (و هكذا استطعت تكوين خلفية واسعة عن املوضوع .و املصاحل التقنية لبلدية مغنية

  .إىل املرحلة التالية ل،سهلت علي إعداد خطة البحث واالنتقا
م ال ميكن حتليلها أو تفسري اجتاهاا و التغريات اليت طرأت إن األمناط العمرانية اليت نراها اليو 

،وهلذا اعتمدت على املنهج التارخيي لتتبع التحوالت السكانية 6عليها دون اإلملام باخللفية التارخيية
أما املنهج املسحي أو منهج البحث امليداين فقد اعتمدت عليه يف .واالية اليت مرت ا مدينة مغنية

،إال أا كانت أصعب مرحلة، فقد واجهتنا عد لب البحث و جوهرهالذي ي لتحقيق امليداينإجراء  ا
فقد وجدنا صعوبة يف التعامل مع املصاحل اإلدارية املختلفة، و مع .خالهلا صعوبات وعراقيل شىت

عقارية وديوان ،مثل املصاحل التقنية للبلدية ومديرية التعمري والوكالة الفبالنسبة للمصاحل اإلدارية.السكان
الرتقية و التسيري العقاريني و مؤسسة ترقية السكن العائلي و صندوق التوفري               و 

ملاذا اخرتت دراسة :االحتياط،فقد كنت كلما عرفت بنفسي و مبوضوع رساليت ،يفاجئين رد كالصاعقة
و !          فضيحة إدارية مامدينة مغنية؟ ملاذا مل خترت مدينة أخرى؟و أحس أنين جئت للتحقيق يف 

يضاف إىل هذا الرد الغريب، التماطل و التسويف و إعطاء مواعيد مث خيلفوا، متذرعني بأعذار 
أما بالنسبة للسكان، فقد ملست لديهم حساسية من كل ما هو حكومي،األمر .متنوعة و متعددة

ام للسكان والسكىن لشهر الذي جعلين أزامن التحقيق امليداين مع فرتة إجراء اإلحصاء الع
  .،تفاديا لكل تعقيدات و جتنبا لكل تصادم مع املواطنني 2008أفريل

ولكن، وعلى الرغم من هذه اللوحة السوداوية اليت رمستها لظروف إجراء التحقيق امليداين، إال 
نوا بصيص و هؤالء كا.إنين كنت بني احلني و اآلخر ألتقي إطارات يف منتهى الرقة و التفهم و التعاون

                                                 
  .20،صً 1995مصر،.دار الفكر العريب  –دراسة يف جغرافية العمران  –البدوي أمحد  -  6
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كان غنيا بالتجارب و ثريا  كما أن التحقيق امليداين.األمل الذي الزال ينري يف ظلمة اإلدارة اجلزائرية
   .من حيث العالقات اإلنسانية

قد تضمنت جمموعة من األسئلة وجهت إىل  ومت االعتماد على استمارة،  التحقيق امليداينيف 
ف الباحث نفسه، و هذا من أجل احلصول على العينة املدروسة بشكل مباشر و ملئت من طر 

و قد مشلت هذه االستمارة عدة أسئلة تتعلق باجلانب الدميوغرايف .معلومات م املوضوع املدروس
وباهلجرة و االنتقال و السكن و التجهيزات داخل املسكن و املرافق خارجه و عن درجة رضا 

األسئلة يف جموعتني،األوىل مرتبطة  و بشكل عام تنتظم.السكان عن مساكنهم و عن أحيائهم
وضع أسئلة ال تتطلب جمهودا يف  و قد راعينا يف تصميم االستمارة.بالسكن و الثانية مبن يسكنه

التفكري و سهلة يف ألفاظها تتضمن أسئلة مغلة تكون اإلجابة عليها دقيقة،و أسئلة أخرى مفتوحة 
  .يعرب فيها املبحوث عن أرائه حبرية

ومت االعتماد على املنهج اإلحصائي .مت بتفريع حمتوى االستمارات يف جداولو يف األخري ق
يف حتليلها ألستخرج خصائص السكان و السكن،و خمتلف العالقات املمكنة بني السكان          

و جزء  ،جزء من هذه اجلداول مت متثيله يف أشكال بيانية.و السكن و عملية التأثري و التأثر بينهما
  .)Auto cad(وبرنامج )Map info(نطالق منه خرائط توضيحية باالعتماد على برنامج آخر رمست ا

  :و قد قسمت الرسالة إىل أربعة فصول،أوجز فيما يلي أهم ما ورد يف كل منها
  .تناسب مع الظروف االقتصادية و السياسية للبالدم ،جمايل  توسع :الفصل األول

الطبيعية و البشرية ملدينة مغنية و استخدامات جدا، اخلصائص  فيه و بشكل خمتصر تتناول 
و لكن باملقابل، سعينا إىل التوسع يف دراسة التوسع اايل للمدينة، معتمدين على ما هو .األرض 

و كان اهلدف من هذا كله، .متوفر من دراسات سابقة، و صور جوية ،و تقارير مكاتب الدراسات
توسع اايل و أما السببان الرئيسيان فيما تعانيه املدينة من إيضاح سرعة النمو الدميوغرايف و سرعة ال

  .مشاكل عمرانية
  .سيادة السكن الفردي و قلة املرافق:الفصل الثاين 

ت يف الفصل األول سرعة النمو الدميوغرايف ملدينة مغنية،حاولت يف الفصل الثاين بعد أن بين
و اجلهات اليت  .هنا، بأشكال إنتاج اال املبينمعرفة أشكال التوسع اايل، أو ما اصطلحت عليه 

كما بينت ما .كانت وراء ه و اليت أطلقت عليها، اسم الفاعلون أو املتدخلون  يف إنتاج اال املبين
  .أجنز بشكل قانوين وما أجنز بشكل غري قانوين

 رية يف ا جلزائرتطور امللكية العقا و لكن قبل هذا،قمت بعملية تأرخيية نظرية من خالهلا بيّنت
منذ فرتة االستعمار الفرنسي، مث يف ظل اجلزائر املستقلة، و التحوالت االقتصادية و السياسية اليت 
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منذ االستقالل،  إنتاج اال املبين يف اجلزائر رتطو مث تتبعت .عرفتها،وكيف أثرت على امللكية العقارية
  .للتحكم يف التوسع العمراين و امليكانيزمات اليت أثرت عليه و األدوات املستخدمة

  .حمركات األساسية لسكانو العمل، األمنأزمة السكن ، : الفصل الثالث
ففي العنصر األول، .من خالل أربة عناصر احلركة التنقلية إىل ااالت احلضرية اجلديدةت فيه عاجل

املواد املستخدمة يف  تناولت الدراسة العمرانية من حيث منط املباين و ارتفاعها و وضعيتها و طبيعة
 و يف العنصر الثاين تطرقت إىل العالقة بني السكان و السكن ،مثل معدل إشغال السكن     و.البناء

معدل إشغال الغرفة ومستوى التجهيز وكذلك طرق التمويل اليت جلأ إليها السكان الجناز أو لشراء 
، االت احلضرية اجلديدةتنقلة إىل ايف حني، تعرضت يف العنصر الثالث خلصائص األسر امل.مساكنهم

 تحيث األصول اجلغرافية و اإلقامة السابقة و الفئات املهنية الجتماعية ألرباب األسر  و الفرتا نم
بينما عاجل العنصر الرابع العالقة بني األسر املتنقلة وأسباب احلركة التنقلية .اليت استقروا خالهلا

  .بينهماالستخراج خمتلف العالقات القائمة 
   .رضا عن ظروف السكن و اندماج جزئي :الفصل الرابع

اليت تنقلوا إليها  يتعرض بالدراسة إىل مدى اندماج السكان يف ااالت احلضرية اجلديدة
،وذلك من خالل الكشف عن االنطباع الذي تشكل لديهم عن أحيائهم و هل هم راضون عن ما 

ن يف تغيري إقامتهم أو يفضلون االستقرار بأحيائهم هو مقدم هلم من خدمات عمومية و هل يرغبو 
كما ُينب النقص الكبري الذي تعانيه ااالت احلضرية اجلديدة من حيث التجهيزات        و .اجلديدة

  .املرافق العامة و قد أخذنا حيي عمر و الشهداء كنموذجني لتوضيح ذلك
كما جتنبت .تائج املتوصل إليها و قد أيت البحث خبامتة حاولت أن أمجع فيها أهم الن

اإلكثار من التوصيات ألا متوفرة يف الرسائل اليت تناولت بالدراسة أحياء مدينة مغنية و يف التقارير 
و لكن العربة ليست باإلكثار من التوصيات بل مبدى .الرمسية املنجزة من طرف مكاتب الدراسات

  .تنفيذها ميدانيا
ه على الرغم من اهودات املبذولة إلخراج حبث متكامل       و أخريا جتدر اإلشارة إىل أن

 .وخال من األخطاء و التناقضات، أال أا غاية صعبة املنال و لذلك،أعتذر عن كل نقص و تقصري
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        ولولولولالفصل األالفصل األالفصل األالفصل األ

توسع مجالي متناسب مع الظروف  توسع مجالي متناسب مع الظروف  توسع مجالي متناسب مع الظروف  توسع مجالي متناسب مع الظروف  

  االقتصادية و السياسية للبالداالقتصادية و السياسية للبالداالقتصادية و السياسية للبالداالقتصادية و السياسية للبالد
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و هو ليس .أعمال و أنشطة اتمع إن اال الفيزيائي هو الدعامة اليت تسجل عليها مجيع
أوال من خالل اإلمكانيات اليت يقدمها لتدخل اإلنسان و من خالل العوائق :حمايدا بل يؤثر بشكلني

  7.و ثانيا بواسطة االختالفات اليت حيدثها يف اال نتيجة للتأثري األول. اليت يضعها أمامه
املميزات اجلغرافية و الدميوغرافية ملدينة مغنية  من أجل ما تقدم، ارتأينا أن نعطي حملة خمتصرة عن

و       باعتبارها الدعامة اليت  من جهة ستستقبل النشاط البشري ومن جهة أخرى ستؤثر فيه
  .توجهه

  .موقع حدودي متميز -1

 .     غربا° 1.43مشاال و خط الطول ° 34.51تقع مدينة مغنية فلكيا يف تقاطع خط العرض
أما جغرافيا تقع مدينة مغنية يف أقصى .املنطقة املعتدلة يف البحر األبيض املتوسطو بذلك تنتمي إىل 

و تبعد عن احلدود املغربية .كم55الشمال الغريب للجزائر،إىل الغرب من مقر الوالية تلمسان حبوايل 
    .كم27و عن مدينة وجدة و هي أهم مدن شرق املغرب األقصى حبوايل  كم12حبوايل

قعها بسهولة االتصال باملدن ااورة عرب شبكة من الطرق الوطنية،حيث و يسمح هلا مو  
،و مبدينة تلمسان شرقا الطريق  46يربطها مبدينيت ندرومة و الغزوات الواقعتني مشاال الطريق الوطين رقم

و مبدينة وجدة املغربية الطريق الوطين  35و مبدينة وهران الطريق الوطـين رقم 07الوطين رقم
اخلريطة رقم  أما.3غرب كما توضحه الصورة رقم  -وقد تعززت مؤخرا بالطريق السّيار شرق ،أ07رقم
  .تبني موقع مدينة وبلدية مغنيةف 2

  
  . )Google  earth(2011غنيةصورة جوية مل: 3صورة رقم 

                                                 
7 - COTE M., 1983: «L'espace Algérien,prémices d'un aménagement » ,OPU, p 15. 
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من الناحية التارخيية، أدى وقوع مدينة مغنية بني مدينيت تلمسان و فاس إىل جعلها منطقة 
 و       مشاهلا" غرب -شرق"طريقال يُمرحاليا ف أما .و تبادل جتاري ملختلف القبائل ااورة هلاالتقاء 

  .يساهم يف تزايد نشاطها االقتصادي عموما و التجاري خصوصامن املتوقع أن 

الطبوغرايف،  فتمتد مدينة مغنية يف سهل مغنية الذي، هو جزء من سهل   انباجل حيث أما من
من مساحة  ℅80ميثل السهل".أنكاد"غاية مدينة فاس باملغرب األقصى و هو سهل ميتد إىل  كبري

و  اليت تعزله عن البحر األبيض املتوسط،و من اجلنوب بلدية مغنية،حتده  من الشمال جبال ترارة
الشرق جبال تلمسان اليت تعزله عن وادي تافنة،و من اجلنوب و  الغرب احلدود املغربية اليت تعد 

  .م450و  م370أغلبية سطح سهل مغنية يرتاوح ارتفاعها ما بني و .بيعيا لهامتدادا ط

من الناحية النظرية يبدو موضع مدينة مغنية مناسبا للتوسع العمراين باعتباره منطقة 
ففي مشال املدينة جند سلسلة من .و لكن املعطيات امليدانية ختالف ذلك متامـا  ،)3خريطة رقم(سهلية

م، و بذلك يشكل 511" سيدي حممد"أمهها مرتفع  وم  400 اعها حوايلاهلضاب متوسط ارتف
الزراعية  ةأما جنوب املدينة فنجد سهل مغنية ذو املر دودي.حاجزا أمــام توسع املدينة يف هذه اجلهة

و على هذا األساس،ال ميكن ملدينة مغنية إال أن تتوسع بشكل .العالية و ال ميكن التوسع على حسابه
  .هتني الشرقية و الغربيةخطي حنو اجل
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 .متوسط دميوغرايفمنو  – 2

يتعدى عدد سكانه بضعة  غداة االستقالل مل تكن مدينة مغنية سوى جتمعا سكانيا صغريا ال
و لكن بعد االستقالل بدأ يتضخم تدرجييا حتت تأثري النمو الدميوغرايف و اهلجرة . آالف نسمة

 والية تلمسان بعد مقر الوالية تلمسان،و متقدمة على بعض مقرات لتصبح اليوم ثان جتمع عمراين يف
   .الواليات يف الغرب اجلزائري 

  .)نسمة(،تطور عدد سكان مدينة مغنية: 2جدول 
  2008  1998  1987  1977  1966  1954  1948  السنة

  86859  73558  52275  35053  24271  11463  4696  العــدد 
  .الديوان الوطين لإلحصاء،و املخطط املوجه للتعمري و التهيئة:املصدر                                       

ن النمو الدميوغرايف احلقيقي ملدينة مغنية أ 1 و الشكل رقم 2يتضح من خالل اجلدول رقم 
       سنة،أي مابني  42مرة خالل  3,6 ـحدث بعد االستقالل،حيث تضاعف عدد السكان ب

   . 2008و 1966

شـكل1:تطور عدد سكان مدينـة مغنيـة
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أعلى  أنه  3فيما خيص املعدل السنوي لنمو السكان يف مدينة مغنية فيبدو من اجلدول رقم أما 
و ال ميكن تفسري ذلك إال باهلجرة، اليت .دية مغنية و مقارنة باملعدل الوطينبلاملعدل السنوي لبمقارنة 

 .تعددت مصادرها و اختلفت حدا حسب الفرتات الزمنية املختلفة
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  نوي لنمو السكان يف مدينة مغنيةاملعدل الس:3جدول 
  1998/2008  1987/1998  1977/1987  1966/1977  الفتــرة

  7, 1  3,1  3,5  4,1  مدينة مغنية
  9, 1  2,7  3,2  3,1  بلدية مغنية

  1,8  2,1  3,1  3,2  املعدل الوطين
  .2007و التهيئة الديوان الوطين لإلحصاء،و املخطط املوجه للتعمري:املصدر                               

و تعود جاذبية مدينة مغنية إىل املوقع احلدودي الذي يسمح بعملية التهريب، اليت تعد مصدرا 
  .هاما للدخل لفئات واسعة من سكان مدينة مغنية، و املناطق احلدودية األخرى ااورة هلا

ن خالل ، عندما كانت احلدود مع املغرب مفتوحة،عرب م1992و نذكر كمثال أنه يف سنة 
تعود هذه اجلاذبية كذلك إىل الفارق الكبري من حيث  كما8.مليون سائح 03مدينة مغنية حوايل 

التجهيزات و املرافق بني مدينة مغنية و املناطق ااورة و اليت كانت تعاين احلرمان و العزلة  خاصة يف 
توقف منذ االستقالل و إن مل ي ،و قد كانت مصدرا للنزوح الريفي الذي.السنوات األوىل لالستقالل

باإلضافة إىل فرص العمل  اليت تقدمها مدينة مغنية لسكان .اختلفت وتريته من فرتة إىل أخرى
الواليات ااورة يف قطاعات يرفض سكان مغنية األصليني العمل ا مثل، أعمال البناء و ما يرافقها 

  .املطاعم و الفنادق و غريها من احلفر ونقل مواد البناء و تقدمي اخلدمة يف املقاهي و

إىل توسع جمايل يف مجيع االجتاهات استجابة اىل الطلب  ياأد واهلجرة  النمو الدميوغرايفإن 
  . املتزايد على السكنات و ما يرافقها من جتهيزات و خدمات

  .السكن أهم استخدامات األرض -3
ل من املدينة توجد شدة فإىل الشما: يعاين موضع مدينة مغنية من عدة عوائق طبوغرافية

مما أدى ).احمليط املروي(إىل اجلنوب منها فيجود واد وادرفو، و األراضي الزراعية اخلصبة ااالحندار أم
وجعل األحياء املكونة للنسيج العمراين ممتدة جبوار بعضها .إىل توسع املدينة بشكل خطي حنو الغرب

  :ياء املكونة للنسيج العمراين هيو هذه األح.بشكل تسلسلي من الشرق إىل الغرب البعض
  
  

                                                 
8 - URBAT 1995: «Révision  du P.D.A.U de Maghnia », p 11. 
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يتكون من النواة االستعمارية،و هي على غرار القرى اليت أقامها االستعمار الفرنسي  :وسط املدينة
و متتلك هذه النواة عناصر املركزية الضرورية .يف اجلزائر،ذات خمطط شطرجني تتقاطع شوارعه عموديا

  .للحياة احلضرية
و     .اليت بُنيت بشكل عشوائي االستعمارية،و يتميز مبساكنه التقليديةيقع شرق النواة  :حي مطمر

و هلذا ُأجريت .و للمواصالت داخله هذا ما جعل احلي عائق أمام السري احلسن للنسيج العمراين
و   .صالت داخل احلي، ولكنها مل تطبق ميدانياا، اقرتحت توسيع بعض حماور املو 1983دراسة سنة 

  .2و مطمر  1حنو الغرب من خالل جتزئيت مطمرقد توسع حي مطمر 
هو امتداد حنو الشمال حلي مطمر ، بواسطة سكن غري قانوين، ُبين على أرضية  :حي املدرجات

  .شديد  ذات احندار
له وظيفة سكنية بالدرجة األوىل، حيث .يقع مشال غرب و غرب النواة االستعمارية: حي قاضي

  ).HLM(من منط سكن ذو إجيار متوسط  يتكون من سكنات فردية و سكن مجاعي
يندرج ضمن التجزءات اليت أقامها اخلواص على أراضيهم ،لذلك يتكون من سكنات  :حي هدام

  .فردية فاخرة 
فقط من سكنات فردية  الربيڤييتكون حي ،"اللة مغنية"يقعان غرب مقربة  :ڤي و عزوينيحياّ الرب 

ات األخرية واصل احلي منوه عن طريق تعاونيات حنو يف السنو . من منط جتزئة أو تعاونيات عقارية
  .الشمال على أرضية منحدرة إىل غاية خزانات املاء 

قد أصبح  و.يتكون من سكن فردي ُبين بشكل غري قانوين إىل الشمال من حي عزوين :حي احلمري
  .و مساحة وهو مؤهل للتوسع أكثر يعد من أكثر األحياء سكانا

قعان يف أقصى غرب املدينة و يتكونان من سكن فردي غري قانوين أقيم على ي :عمر و اجلرابعة حياّ 
  .أراضي خاصة

من  هو اآلخر يتكون .يقع يف أقصى غرب املدينة أي غرب حيي عمر و اجلرابعة  :حي أوالد معيدر
  .سكن فردي غري قانوين أقيم على أراضي خاصة

و        و خط السكة احلديدية من الشمال حماصرا بني واد وادرفو يقع جنوب املدينة :حي الشهداء
نشأ يف بدية االستقالل من سكنات ُمنحت  .أنبوب الغاز الطبيعي و األراضي الزراعية من اجلنوب

هو اآلخر من سكن فردي غري قانوين أقيم على أراضي ألرامل الشهداء، مث توسع بعد ذلك 
  .خرا مركز جامعيكما بنيت به مرافق عامة مثل ثانوية و مستشفى ومؤ .خاصة
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و من السكن غري  هو مزيج من السكن الفردي القانوين الناتج جتزئة عمومية: حي أوالد بن دامو
  .على أراضي شديدة االحندار القانوين، الذي بدأ يف الظهور يف اجلهة الشرقية من املدينة

لى ضفاف واد ع 35و  07تقع جنوب شرق املدينة، بني الطريقني الوطنيني  :املنطقة الصناعية
ومؤسسة ) la maïserie (مصنع الذرى :وهي تضم مخس وحدات صناعية عمومية هي.العباس

 .BENTAL ex)املؤسسة الوطنية للصناعات املعدنية غري احلديديةو   )ERIAD (الصناعات الغذائية

ENOF) مواد الدمسة  املؤسسة الوطنية لل و (ENCG) صناعات اخلزفية ومؤسسة ال(CERTAF ex. 

ECVO)  لأللبسة اجلاهزة  املؤسسة الوطنية و(ECOTEX).  يعطينا ملخصا )  4(و اجلدول
 .الستخدامات األرض يف مدينة مغنية

  استخدامات األرض يف مدينة مغنية :4جدول          
  النسبة املئوية  )هكتار(املساحة   طبيعة االستخدام

  42,9 3, 514  ســــكن
  39,4  472,3  طرقات و ساحات

        9,2  110,4  هيــزاتجت
  8,4  101,4  .ثكنة، مقربة،منطقة صناعية:استخدامات خاصة 

  0,2  1,9  مساحات خضراء
  100  1200  اـمــوع

  .2007املخطط املوجه للتعمري و التهيئة: املصدر                                                   
أن السكن هو أهم أشكال استخدام األرض  2 و الشكل رقم 4رقم  يتضح من خالل اجلدول

ألن السكن هو الوظيفة "من املساحة اإلمجالية،و هذا أمر طبيعي يف كل مدينة ،℅43حبوال
من  90 %و لكن غري الطبيعي أن ميثل السكن الفردي نسبة تتجاوز .9"األساسية للمجال احلضري

جعل مدينة مغنية بعيدة عن املقاييس  مما أدى إىل اخنفاض كثافة املساكن و.جمموع عدد السكنات
  .احلضرية من هذا اجلانب

خاصة التجهيزات و  مستوى املدينة مما يعكس نقصها على ℅ 9.2 فتمثل تأما التجهيزا 
األحياء  نقصها باألخص يف تلكو  أحياء املدينة فالعمومية ،باإلضافة إىل سوء توزيعها على خمتل

 .  من املدينة الواقعة يف القسم الغريب

                                                 

.اجلزائر.ج.م.د.رحليمي عبدا لقاد.ترمجة.اجلغرافية احلضرية).1989(جاكلني بوجوقارين:  2 
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شكل2:اسـتخدامات األرض يف مدينـة مغنيــة.
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الضّيقة  بسبب النظرة االقتصادية ℅ 0.2املساحات اخلضراء فان نسبتها مهملةب و يف ما يرتبط
للعقار ،اليت ينتهجها اخلواص و املؤسسات العمومية على حد السواء، و اليت جتعل االهتمام منصب 

حات العمومية الطرقات و السا متثل يف حني.على الربح فقط و ال تم  بإجياد إطار مناسب للعيش
و لكنها تعاين سوء التدرّج و من كوا خطية تتبع االجتاه  ℅40نسبة هامة تقارب  البينية و األراضي
  .شرق غرب

حوايل  االستخدامات اخلاصة مثل املقابر و الثكنة العسكرية متثل مساحة ال يستهان ا
 هكتار 40ثكنة لوحدها حتتل ال حيث هكتار ،وهي تتسبب يف قطيعة داخل النسيج العمراين100

و سيساهم ذلك يف تسهيل  ،ولت الثكنة خارج النسيج العمراينميكن اسرتجاعها إذا حُ  ،و اليت 
  .املواصالت بني شرق املدينة و غرا

  :مما تقدم ميكن نسجل عدة إختالالت يف سري النسيج العمراين أمهها
  .صعوبة االتصال بني الوحدات املشكلة للنسيج العمراين�    
  .سوء توزيع التجهيزات خاصة الرتبوية�    
  .اليت تعيش تبعية ملركز املدينة و نقص جتهيز الضواحي �    
بسبب وجود جماري مائية،واد وادرفو و  وسط املدينة و األحياء اجلنوبية عدم االستمرارية بني�    

  .واد العباس
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القطيعة داخل النسيج العمراين بسبب وجود مقربة اللة مغنية و الثكنة العسكرية، و اللتان  �    
  .املدينة و غر اشرق حتوالن دون سهولة االتصال بني 

  :ظرية السكنسريع حلتطور  – 4
مشاريع السكن املختلفة، سواء يف شكل جتزئات أو  بواسطةإن توسع مدينة معنية مت يف اغلبه 

و كأن النمو اايل هدفه فقط تلبية الطلب امللح و املتزايد على ،سكن مجاعي أو  سكن غري قانوين
نات بشكل واضح عرب التعدادات املختلفة،األمر الذي يوضحه مما أدى إىل تطور عدد السك. السكن

  .اجلدول التايل
  تطور حظرية السكن مبدينة مغنية: 5جدول             

  معدل إيواء املسكن  عدد السكنات  عدد السكان  التعداد
1966  24271  4599  5.3  
1977  35053  6488  5.4  
1987  52275  9310  5.6  
1998  73558  14732  5  
2008  86881  20483  4.2  

   .2008،النتائج األولية لتعداد 2007و املخطط املوجه للتعمري و التهيئة الديوان الوطين لإلحصاء:املصدر    
          

ــطور حــظرية الســكن يف مدينــة مغنيــة شكل 3:تـ
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،أن معدل إيواء املسكن يوجد يف وضعية أحسن،  4و الشكل رقم  5يتضح من خالل اجلدول
و قد حتسن الوضع أكثر خالل التعداد األخري .تخالل مجيع التعدادا هذا مقارنة باملعدل الوطين و

معتمدين على  ،و يعود الفضل يف ذلك إىل اهود الذي بذله السكان يف بناء مساكنهم.2008
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العمومية  صاحلاملو غري متكلني على برامج السكن اليت تنجزها أو تربجمها خمتلف  وسائلهم اخلاصة
 . لدولة يف جمال السكنل

 

شـكل4:تطور معدل إيواء املسكن يف مدينـة مغنيــة
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ــــوات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السنـ

ــواء ــ ــ ــــدل االيـ معــ

  
 

  .االستعمار زرع البذرة و االستقالل رعاها:االستقالل دسع اايل ملدينة مغنية بعمراحل التو  -5

إنتاج  من تعد الرغم من تعمري منطقة مغنية منذ فرتة زمنية بعيدة، إّال أن مدينة مغنيةعلى 
سنة  118فهو الذي وضع  هلا حجر األساس و تطورت يف ظله ألكثر من ،االستعمار الفرنسي

   . واصلت منوها بعد االستقالل و لكن بشكل أسرع و عشوائي أحيانامث).1962- 1844(
على معرفة طبيعة و أشكال اال املبين و العوامل  ناتساعدسدراسة التوسع اايل  إن      

مراحل  تعمري مدينة مغنية خمتلفة سواء من حيث الكم أو من حيث  نشري إىل أن و. املؤثرة يف ذلك
شهدا املدينة منذ وسياسية  يتماشى مع أحداث دميوغرافية و اقتصاديةالكيف،ألن التعمري 

و . دها ّمت حتديدها حبسب املعطيات و اخلرائط و الوثائق املتوفرةااعتم مت  املراحل اليتو . 1960سنة
إىل سبعة،أما عند اجناز خريطة التوسع اايل، فقمنا باختصارها يف مخس هذه املراحل  قد قسمنا
  :ي تسهل قراءا،و مراحل التوسع اايل املعتمدة هيمراحل لك

  .االستعمار الذي تركه مأل الفراغ: 1967-1960 مرحلة – 1. 5
من و إىل مدينة  قد شهدت حركة هجرة هامة وبداية االستقالل،  معتبدأ هذه املرحلة 

من   هائلةت أعداد من جهة أخرى توافد و،  غادر األوروبيون املدينة بشكل مجاعي جهة نفم.مغنية
 .ن من املغربو العائد ألئك  اجلزائريني إىل مدينة مغنية من مناطق خمتلفة و خاصة
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و بعد أن تشبع املركز االستعماري،بدأ التوسع اايل للمدينة،فإىل الشرق ظهر حي مطمر 
 أما غرب املدينة فكان التوسع".حوش:"التقليدي حيث سكناته مـن النمط الفردي املعروف ب

منظما من خالل حي قـاضي و حي هدام و مها حّيان سكنّيان أقيما على أراضي خاصة يف شكل 
و على الرغم من هذا التوسع مل تستطع املدينة استيعاب العدد الكبري من .جتزئة مببادرة من مالكيها

 يف الضفة اليمىن)  Perry " (بريي"الوافدين عليها،فحدث توسع آخر حنو اجلنوب من خالل حي 
  ".بريي"لواد وادرفو على حساب مزرعة 

  .توسع جمايل ضعيف يف الضاحية:1972-1967 مرحلة   - 2. 5
  .خالل هذه املرحلة مت تكثيف النسيج العمراين ،و خاصة على مستوى حيي مطمر و قاضي

بواسطة " بريي"أقل أمهية،ففي اجلهة اجلنوبية توسع حي و  أما التوسع يف الضواحي فكان ضعيفا
 88و مشال املدينة ظهر أول مشروع للسكن اجلماعي يتمثل يف حي  .املنازل قرب حمطة القطاربعض 

  .مسكن، تندرج يف املخطط الثالثي،و قد بنيت أسفل تلة سيدي حممد
  .انفجار النسيج العمراين:1977-1973 مرحلة  - 3. 5

يف مجيع االجتـاهات  خالل هذه املرحلة عرفت مدينة مغنية توسعا جماليا هاما و واضحا، حـدث
  :و ااالت،و بأشكال خمتلفة،منها

   :التوسع بواسطة السكن اجلماعي - 1. 3. 5
 :"بنيت خالل هذه الفرتة سلسلة من السكنات ذات اإلجيار املتوسط،و املعروفة ب

"HLM ما مل  تندرج ضمنمسكن  300مسكن يف إطار املخطط الرباعي األول، منها  355تضم
  .الربنامج اخلاص لوالية تلمسان  يتم إجنازه من

و هي عمارات من أربع " عزوين " أقيمت هده السكنات اجلماعية غرب املدينة قرب حي 
 .  طوابق،كان اهلدف منها إحداث توازن يف توزيع السكنات عرب املدينة 

 
  

  : التوسع بواسطة التجهيزات - 2. 3. 5
و          هي جتهيزات التعليم  1977و  1973اغلب التجهيزات اليت أقيمت يف فرتة ما بني 

قرب حي هدام " دار واسيين"مقعد و املعروفة مبتوسطة 800التكوين ،ففي الشمال أقيمت متوسطة 
  . 04وحيدها من الشمال الطريق الوطين رقم 
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أما جنوب املدينة فبنيت ثانوية و مركز للتكوين املهين يندرجان يف الربنامج اخلاص للوالية ،و 
و دائما جنوب املدينة و . هكتار من ارض زراعية كانت تزرع بالبقوليات 32استهلكتا مساحة قد 

  .هكتارات 07أقيم مركز لتكوين تقنيي الفالحة ،على مساحة  07باملوازاة مع الطريق الوطين رقم 
و مستشفى و مرآب لألشغال العمومية و آخر " تافنة"كما استفادت املدينة من فندق 

بينما حنو الشرق مل يتم إقامة إال عدد حمدود . خلدمات الفالحية و مها مقابالن لفندق تافنةلتعاونية ا
  .من املرافق، تتمثل يف حمطة بنزين و مرآب تابع لشركة سونطراك

  :التوسع بواسطة السكن الفردي  - 3. 3. 5
بادرة من اخلواص باملوازاة مع برامج السكن و املرافق اليت برجمتها الدولة،حدث توسع جمايل مب

و قد كان التوسع يف مجيع االجتاهات،و .بواسطة سكنات فردية على أراضي خاصة يف شكل جتزئات
  :أهم مظاهر التوسع اايل بواسطة السكنات الفردية

  .تكثيف حي هدام بواسطة فيالت -
 .تكثيف حي قاضي بواسطة سكنات فردية -

ل كبري،فنحو الغرب و الشمال الغريب أما يف الضواحي فتم التوسع بواسطة سكن فردي بشك -
أقيمت سكنات غري قانونية شكلت حي بريقي و هو حي غري قانوين أقيم مشال غرب املدينة 

 .مببادرة من اخلواص

شرق املدينة توسع حي مطمر حنو الشمال بواسطة سكن غري قانوين على أراض وعرة أسفل  -
 ".سيدي حممد"تلة 

  .ل النمو اايلتواص: 1986- 1978 مرحلة  - 4. 5
خالل هده املرحلة تواصل التوسع اايل للمدينة ،و دائما يف مجيع االجتاهات،و قد اختذ 

 :اإلشكال التالية

 
 

   :التوسع بواسطة السكن اجلماعي - 1. 4. 5     
استجابة إىل الطلب امللح و املتزايد على السكن،قررت الدولة إقامة سكنات مجاعية غرب املدينة 

و إىل الشرق منها بين حي آخر للسكن نصف .مسكن 128عددها " مقام الصاحلني"تلة  أسفل
  .1978مسكن يندرج ضمن املخطط البلدي للتنمية لسنة  48اجلماعي يدعى 

مسكن تندرج يف املخطط  557انطلق مشروع آخر للسكن اجلماعي يضم  1982و يف سنة 
  ".سييندار وا"يقع بالقرب من متوسطة  واخلماسي األول، 
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  :التوسع بواسطة برامج التجزئة - 2. 4. 5
مدينة مغنية من برنامج هام للتجزئة  تنتيجة لرتاكم الطلبات على السكن مع الزمن، استفاد

السكنية يهدف إىل تنظيم و مراقبة التوسع اايل للمدينة من خالل أحياء للسكن الفردي ابتداء من 
  :التايل سكن موزعة بالشكل 969و تضم  1980سنة 

و يشغل مساحة  07غرب حي عزوين و مشال الطريق الوطين رقم: سكن 371حي  -
و ملكية هذه األرض مزدوجة حبيث جزء منها .هكتار كانت حتتلها قبل ذلك حقول الزيتون 12

تابع لالحتياطات العقارية للبلدية،و اجلزء اآلخر تابع للخواص،و قد بنيت عليها سكنات فردية 
  .هي ذات خمطط شطرجني من نوع فيالت،و

تقع مشال املدينة حيدها من اجلنوب حي قاضي و تشغل مساحة :جتزئة حتديث مطمر -
 25مسكن،إال أن وعورة املنطقة مل تسمح يف الواقع ببناء سوى  292هكتارات موزعة إىل  09

 . 1983منها يف سنة  %

ملتوسط مسيت كذلك لوقوعها مشال حي السكنات ذات اإلجيار ا":  HLM "جتزئة -
HLM  سكن  159هكتار ،و موزعة إىل  92,4حي قاضي ،و تشغل مساحة.  

 
 :التوسع بواسطة النشاط الصناعي - 3. 4. 5

 تالبشرية، استفاد الطبيعية و يف إطار تطوير الصناعات الصغرية و املتوسطة و حبكم ثروا
ول الذي انطلق سنة ضمن املخطط الرباعي األ جمدينة مغنية من منطقة صناعية معتربة، تندر 

و قد أقيمت املنطقة الصناعية .و خالل السنة نفسها انطلقت أشغال بناء الوحدات الصناعية.1970
و .ضي كانت تزرع حبوبااعلى أر  07والطريق الوطين35جنوب شرق املدينة بني الطريق الوطين
دينة و بالتحديد مشال مشال امل) préfabriqué(البناء اجلاهزصاحب بناء املنطقة الصناعية بناء حي 

        .46الطريق الوالئي رقم 
  .انفجار اال املبين وتنوع أشكاله و تعدد الفاعلني:1997-1986 مرحلة  - 5. 5

اجلزائر  هلا تعرضتنتيجة اهلزات اليت  بزوال احتكار الدولة إلنتاج اال املبينمتيزت هذه املرحلة 
جعلها تفتح اال أكثر ملسامهة املواطن و هيئات حكومية ،مما على املستوى االقتصادي و السياسي

  .يف إنتاج السكن
 1986سنة  جتزئة هدام أمحد:و يف هذا اإلطار توسعت املدينة بواسطة برامج التجزئة منها

وتضمان 1988 ةسن الشهيد جابر و جتزئة الغاباتقطعة أرض موجهة للسكن الفردي ،و 59تضم
مسكن فردي ،أما يف سنة  29و ا  1989جتزئة حمصورة سنة قطعة للسكن فردي، مث  155معا
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و نشري إىل أن هذا .قطعة للسكن فردي 407مبجموع الشهداء و ڤيبالرب جتزئة فانطلقت 1990
  .التوسع حدث يف أقصى غرب املدينة

و مع ظهور الوكالة العقارية إىل الوجود توسعت املدينة بواسطة ثالث أمناط من السكن 
السكن الفردي و جتزئات السكن الفردي و يف األخري برامج السكن اجلماعي املعروفة  تعاونيات:وهي

و حفاظا منها على األراضي ذات الصبغة الزراعية، قامت الوكالة .التسامهي االجتماعيبالسكن 
الشيخ العقارية بتوجيه مشاريعها السكنية حنو أراضي ذات احندار مشال غرب املدينة، مثل جتزئيت 

  .مجاعي مسكن 276 و كذلك مشروع ابن سيناو  مةبوعما
هي تنامي السكن غري القانوين مشال  1990و تبقى الظاهرة امللفتة للنظر وخصاصة منذ سنة 

املدينة على األرضي املنحدرة يف حي املدرجات و أوالد بن دامو، وغرا حيث واصل حي عمر 
أما يف  مشال . رابعة وأوالد معيدر و الشهداءتوسعه، و كذلك األمر بالنسبة حلي أوالد بن صابرو اجل

كما ظهرت هنا وهناك منازل .غرا فقد بدأ حي غري قانوين بأكمله يف التشكل و هو حي احلمري
مبعثرة داخل احمليط املروي تابعة للمستثمرات الفالحية الفردية و اجلماعية الناجتة عن تقسيم أراضي 

  .1987التسيري الذايت سنة 
وسع العمراين غري القانوين مرجعه إىل حاجة السكان للسكن و عدم تلبية برامج وهذا الت

هروبا من األرياف ألسباب  السكن للطلب املتزايد سنة بعد أخرى،وكذلك إىل النزوح الريفي  
  .أمنية

  .توسع بواسطة السكن غري القانوين و املواطن أهم الفاعلني :2008-1998 مرحلة – 6.5
،مما دفع باملواطنني إىل توقفت جتزئات السكن الفردي بقرار من السيد الوايل ،1996منذ سنة 

جتزئات و وجد البديل من خالل البناء غري القانوين أي .البحث عن بديل للحصول على السكن
  .ألرضي حكومية شرعيالحتالل غري اخلواص واال

سعها، مثل حي احلمري الذي فاألحياء غري القانونية اليت ظهرت يف املرحلة السابقة واصلت تو 
و أوالد معيدر وكلها تقع غرب أو صابر  أوالد بن أصبح أضخم أحياء املدينة  وحي عمر و اجلرابعة و

كما تواصل التوسع .وهكذا حدث التوسع حنو الغرب على أراضي ملك خلواص . مشال غرب املدينة
للمستثمرات الفالحية  يط املروي و التابعةغري القانوين داخل بساتني الربتقال و الزيتون الواقعة يف احمل

  .الفردية و اجلماعية
ئة مساحة األراضي اليت التهمها السكن غري القانوين بأكثر املخطط املوجه للتعمري و التهييقدر 

هكتار يف 30هكتار يف مشال غرا و بأكثر من 30بأكثر من  هكتار يف غرب املدينة و50من 
  .مشال شرقها
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هذه .مية سامهت هي األخرى يف توسع املدينة من خالل برامج السكن اجلماعياهليئات احلكو 
و، الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط  (O.P.G.I) ديوان الرتقية و التسيري العقاري :اهليئات هي
(C.N.E.P)مؤسسة ترقية السكن العائلي و(E.P.L.F). إال .مواقع على أراضي حكومية و قد اختار
  .ليست هامة وميكن أن نقول مهملة مقارنة مبا أجنزه املواطنون بشكل غري قانوينأن مسامهتها 
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  :   خالصة 
إىل . ت يف ظله جمرد قرية فالحيه صغريةلَِئن كانت مدينة مغنية  إنتاجا استعماريا حبتا ،فقد ظلّ 

و تزايدت جاذبيتها و  أن جاء االستقالل ،فتضخمت دميوغرافيا و توسعت جماليا و تنوعت أنشطتها
  .اكتسبت طابعها التجاري الذي مييزها اليوم اتدرجيي

: فاالستقالل و املوقع احلدودي هم الّلذان سامها يف رسم الصورة احلالية ملدينة مغنية 
واملوقع . االستقالل من خالل ما مت ضخه من أموال عمومية و مشاريع صناعية و زراعية و سكنية

ن إمكانية رواج السوق السوداء و التهريب و ما يرتتب عنهما من أموال    ومن احلدودي مبا وفره م
  .جذب للسكان

و األنشطة الصناعية و السكن  و قد تعددت أشكال التوسع اايل، حيث جند التجهيزات
وحدث .اجلماعي و التجزءات و السكن غري القانوين الذي أصبح ميثل جزءا هاما من النسيج العمراين

ع اايل بشكل خاص يف اجلزء الغريب من املدينة فيما يتعلق باملشاريع احلكومية،يف حني حدثت التوس
 ىالتوسعات غري القانونية مشال وغرب املدينة على أراضي وعرة أو على أراضي تابعة خلواص وعل

  .  حساب املستثمرات الفالحية الفردية و اجلماعية
السيطرة يف معظمه،تشهد املدينة العديد من اإلختالالت  هذا التوسع اايل اخلارج عن ةونتيج

  . يف نسيجها العمراين و الكثري من املشاكل يف تسريها
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        نينينينيالفصل الثاالفصل الثاالفصل الثاالفصل الثا

        سيادة السكن الفرديسيادة السكن الفرديسيادة السكن الفرديسيادة السكن الفردي

  و قـلــــة المــرافقو قـلــــة المــرافقو قـلــــة المــرافقو قـلــــة المــرافق

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

- 37 -

  

ستوى إىل االطالع على خمتلف أشكال اال املبين اليت مت إنتاجها على م يهدف هذا الفصل
أن  جبدر بنا قبل التطرق إىل خمتلف أشكال إنتاج اال املبين ولكن. 1986مدينة مغنية منذ سنة 

 إنتاج اال املبين يف اجلزائر منذ االستقالل،مع الرتكيز على تطور و تطور امللكية العقارية   نتناول
ا أدت إىل إدراج معطيات ،أل1986التحوالت السياسية واالقتصادية اليت عرفتها البالد منذ سنة 

  .جديدة يف السياسة العمرانية والعقارية
  تطور امللكية العقارية يف ا جلزائر -1
  .امللكية العقارية خالل الفرتة االستعمارية-1.1

 عى االستعمار إىل حمو شخصيته بكل الوسائل و خاصة املادية منهاكانت اجلزائر بلدا مستعمرا سَ 

و تشييد     زاع األراضي من اجلزائريني و تشجيع اهلجرة األوروبية إىل اجلزائروأهم هذه الوسائل، انت
  .القرى من طرف السلطات االستعمارية

و لتتمكن السلطات االستعمارية من انتزاع األراضي من اجلزائريني، أصدرت ترسانة من القوانني 
و من أهم هذه .1870بعد سنة  الردعية و قوانني نقل امللكية الزراعية و مصادرة األراضي و خاصة

، فهو يسعى إىل القضاء "قانون املعمرين"املعروف ب 1873سنة  (Warnier)القوانني قانون فارين 
 .على امللكية اجلماعية و إحداث امللكية الفردية، ليسهل انتقال األراضي من اجلزائريني إىل األوروبيني

ىل بداية القرن العشرين، حيث جتمع إعها و قد استمرت عملية السيطرة على األراضي و انتزا
هكتار من الغابات و كلها كانت 1,9  من األراضي و 10كتار2,1 نتيجتها لدى األوروبيني حوايل 

  .يف األصل ملكا للجزائريني
  .امللكية العقارية منذ االستقالل - 2.1

أن امللكية العقارية  عرفت وضعية امللكية العقارية يف اجلزائر منذ االستقالل حتوالت هامة، حبيث 
  :وميكن أن نقسم هدا التطور إىل مرحلتني.كانت شديدة االرتباط بالتطور السياسي للبالد

   .امللكية العقارية من االستقالل إىل اية سنوات السبعينات -
  .إىل يومنا 1980امللكية العقارية من  -
  
  
  

                                                 
10 - BENAISSA  A : « L’évolution de la propriété foncière à travers les textes et les différents modes 
d’accès à la propriété foncière »., 2nd FIG Régional Conférence Marrakech, Morocco, 
December 2-5, 2003. 
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  .لسبعيناتامللكية العقارية من االستقالل إىل اية سنوات ا -1 .2 .1
خالل هده املرحلة، غادر املعمرون اجلزائر بشكل مجاعي تاركني ملكيات زراعية ومستثمرات 

،حيث  صدر "أمالك شاغرة"وقد أعلنت هذه امللكيات من طرف السلطات اجلزائرية .ةفالحية واسع
وم و مرس متعلق حبماية و تسيري األمالك الشاغرة و هو 1962أوت  24بتاريخ  20/62املرسوم 
  .املتعلق باألمالك الشاغرة 1962مارس 

كان القطاع  1965و يف سنة .سري يف إطار ما عرف مبزارع التسيري الذايت هذه األمالك كانت تُ 
ماي  6الصادرة يف  186/66مث جاءت التعليمة .هكتار 2 ,3الزراعي املسري ذاتيا ميتد على مساحة

   .الوحيدحت الدولة املالك أعطت الدولة ملكية األمالك الشاعرة و أصب 1966

و        1971نوفمرب  8يف  73/71و دائما و من منظور إقامة نظام اشرتاكي، صدر املرسوم
ىل تأميم أراضي إو يؤدي بالتايل ".األرض ملن خيدمها" ينص على الثورة الزراعية و اليت تقوم على مبدأ
أقصى بالنسبة لكبار مالك العقار كما ُوضع حد .املالك غري املستغلني ألراضيهم أو الغائبون

  .ألف مزارع 90هكتار وزعت على  1, 1 و قد مست الثورة الزراعية.الفالحي
ألف  170هكتار، مستغلة من طرف  2 ,3يف حني كان قطاع التسيري الذايت يرتبع على 

  :لزراعيةاو هكذا أصبحت الدولة متلك نوعني من األراضي .مزارع
  .ة لقطاع التسيري الذايت و اليت غادرها املعمروناألراضي الزراعية املشكل �
  األراضي الزراعية املؤممة يف إطار الثورة الزراعية و اليت كانت من قبل ملكا ملواطنني  �
    .جزائريني   

فيفري  20، الصادر يف 26/74أما فيمل خيص العقار يف اال احلضري، فإن املرسوم 
العقارية البلدية املوجهة الستقبال خمتلف استثمارات ، جاء ليسمح بتشكيل االحتياطات 1974
  .و اجلماعات احمللية و اهليئات العمومية الدولة

و قد مت تشكيل االحتياطات العقارية البلدية من أراضي قابلة للتعمري ميتلكها خواص ُأخذت 
ان  نتيجة الذي ك و هي موجهة لكي توفر األراضي الضرورية للتعمري.منهم عن طريق نزع امللكية

  .ه للنزوح الريفي و احلاجة إىل جتهيزات عموميةردُ و الذي هو بدوره  مَ  لنمو املدن
وكانت تستخدم سلطتها لالستيالء على  و بشكل عام، كانت الدول املالك األساسي

  .األراضي احلضرية أو الريفية وكل هذا يف إطار دورها يف جمتمع اشرتاكي 
امتالكها متوقف على  ردودة، وعلى الرغم من ذلك كان أمكانت حمفلكية الفردية أما امل

  .السياسة العقارية للدولة
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  .إىل اليوم 1980امللكية العقارية من  - 12.2.
تطور النظام السياسي يف اجلزائر منذ سنوات الثمانينات سيؤدي إىل تطور الصفة القانونية 

و يتعلق 1983أوت  13يف  83/18فبالنسبة لألراضي الزراعية صدر قانون .للملكيات العقارية
و الذي حيدد  1987ديسمرب  08يف  87/19مث صدر قانون .باحلصول على امللكية العقارية الزراعية

  .كيفيات استغالل األراضي الزراعية الوطنية وحيدد كذلك حقوق و واجبات املنتجني
، 1981فيفري  07بتاريخ  01/81أما فيما خيص األمالك العقارية املبنية، فقد صدر قانون 

املتعلق بالتنازل عن األمالك العقارية املستعملة يف السكن و احلرف و التجارة أو الصناعات التقليدية 
هذه القوانني مسحت للخواص احلصول على .و اليت كانت ملكا لدواوين الرتقية و التسيري العقاريني

  .العقاراتملكية هذه 
العقار يف اجلزائر،فهو  عرجا حقيقيا يف جمالمن 1990نوفمرب  18يف  25-90يعد قانون 

العقارية و إرجاع  املعامالت علىإعادة االعتبار للملكية اخلاصة و ذلك برفع القيود  يتضمن 
          كيفية تدخل الدولةيف  على إدخال منظور جديد  كذلك  وعمل .األراضي إىل مالكها األصليني 

تسمح هلا  تمبيكانيزماالعقاري ، عن طريق خلق  يف اال و اجلماعات احمللية و اهليئات العمومية
جاء بعد هذا  كماحساب امللكية اخلاصة لألفراد ،   على بتحقيق األهداف االقتصادية و االجتماعية

  .ةتكميليتطبيقية  يمعدة مراس القانون
لعقارية ، املتعلقة باالحتياطات ا1974فيفري 20لـ 74-26هذا القانون ألغى ترتيبات املرسوم 

، الذي يتضمن محاية امللكية اخلاصة والتعويض العادل و 1989و يندرج يف إطار تطبيق دستور 
  .املسبق يف حالة نزع امللكية من أجل املنفعة العامة

املتعلقة بالثورة الزراعية، بدورها مت  1971نوفمرب ، 08لـ  71- 73كما أن إجراءات املرسوم 
و األراضي .تممة لقانون التوجيه العقاريمُ ـال 1995سبتمرب  25لـ 26- 95مرية، إلغاؤها من طرف األَ 

  :هي املؤممة مت اسرتجاعها من طرف مالكيها األصليني حتت شروط
  .إذا مل تفقد األرض وجهتها الفالحية �
  .التحريرية أن ال يكونوا قد حتصلوا عليها عن طريق معامالت عقارية أثناء الثورة �
  .صليون قد سلكوا سلوكا غري مشرف أثناء ثورة التحرير الوطنيةاملالك األ أن ال يكون�
  من  827املادة  الذي نصت عليه كسبأن ال تقع األراضي املعنية حتت التقادم املُ �

  ،القانون املدين و املتضمن 1975سبتمرب سنة  26املؤرخ يف  58- 75األمر رقم 
  رية أصبحت مسرية من طرف و النتيجة أن امللكية العقا .لصاحل املستفيدين شرعيا

  .القانون املدين
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قد أضفى قداسة على  الذي يتبىن اقتصاد السوق كنموذج لتسيري االقتصاد 1996إن دستور 
و هكذا نالحظ أن تطور النصوص .يعلن أن امللكية الفردية مضمونة 52ففي مادته .امللكية الفردية

بداية بامللكية اخلاصة املقتصرة على امللكية الفردية املتعلقة بامللكية العقارية،و خاصة االعرتاف منذ ال
  .1996مث دستور  1989و دستور  1976ذات االستخدام الشخصي أو العائلي من طرف دستور 

  .خمتلف أمناط احلصول على امللكية - 12.3.
امللكية هي حق التمتع و التصرف يف "من القانون املدين تنص على أن  674املادة 

إن طرق احلصول على امللكية ."ن ال يستعمل استعماال حترمه القوانني و األنظمةاألشياء،بشرط أ
  :متعددة و تستمد مصدرها إما من القانون املدين أو القوانني و التنظيمات،و من هذه الطرق

  .احلصول على امللكية بواسطة الوراثة� 
  ة عامة ختص ملك احلصول على امللكية بواسطة تعيني،و يتعلق األمر مبهمة ذات مصلح �

  .حبوزة شخصية عمومية
  أمالك الوقف أو احلبوس اخلاصة،حبيث أن فروع ُمشكل الوقف اخلاص هم الذين يرثون  �

                                                                  و يستغلون هذه األمالك إىل غاية انقراض الساللة، و حينها ينتقل امللك إىل الوقف
  .العمومي
  احلصول على امللكية العقارية الزراعية،حبيث تعرتف الدولة حبق امللكية لكل مواطن يقوم  �

  .باستصالح أراضي بإمكانياته اخلاصة يف املناطق السهبية و الصحراوية
  الشاغرة بدون:فاستنادا إىل حق السيادة تأول إىل الدولة األمالك ) انتقال احلق ( أيلولة   �
 .حالة عدم وجود وارثو  ثروات سطح األرض و باطنهاو  املصادرةو  مالك 

فيما خيص األمالك الشاغرة و بدون مالك، فهي اليت كان مالكها معروف، و لكنه اختفى دون أن 
يعترب ملكا من أمالك الدولة،مجيع " من القانون املدين أوضحت أنه  773فاملادة.يرتك من ميثله

و كذلك أموال األشخاص الذين ميوتون عن غري وارث أو  ا مالكاألموال الشاغرة اليت ليس هل
  ."الذينُ مل تركتهم

و       نزع امللكية ملنفعة عامة،هي منط خاص من أمناط حصول الدولة على امللكية اخلاصة �
،الذي حيدد القواعد املتعلقة بنزع امللكية 1991أفريل  27لـ 11-91هي مسرية من طرف القانون 

  :نفعة عامة و هيمن أجل م
  .نفاذ كل اإلشكال األخرى للحصول على ملكية �
  اجناز عمليات ناجتة عن أدوات التعمري و التهيئة اإلقليمية و التخطيط املتعلقة  �

  .باجناز جتهيزات عامة أو مشاريع ذات مصلحة عامة
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  .لك املنزوع ذو منفعة عامةإعالن املِ  �
  .املنزوعلك مِ لْ التعويض العادل و املسبق لِ  �

  :ميكن أن نذكر من بني هذه العقود.احلصول على امللكية بواسطة عقود إدارية �
  التنازل عن أمالك الدولة املستخدمة للسكن أو املهن أو التجارة أو احلرف  �

  التقليدية
  التنازل عن أراضي تنتمي إىل األمالك اخلاصة للدولة كما حيددها القرار الوزاري  �
  ،الذي حيدد شروط التنازل عن العقار املبين أو غري املبين التابع  2003أفريل  05لـ

  .ألمالك الدولة اخلاصة
  :هذه العقارات جيب أن تكون

  .تنتمي إىل أمالك الدولة اخلاصة -
 .غري موجهة حاليا و مستقبال لتلقي خدمات و جتهيزات عمومية -

 .واقعة يف جمال التعمري أو القابل للتعمري -

 اجلزائر تبقى حديث الساعة،و السلطات العمومية قد باشرت عملة مسح إن قضية العقار يف
و هي تسمح مبسح األراضي اليت مل يتم مسحها .األراضي على املستوى الوطين يف األرياف و املدن

و إنشاء ملف وطين ملسح األراضي بعد التحوالت املتعددة اليت عرفتها األراضي نتيجة  من قبل
و نذكر هنا حبل املؤسسات االقتصادية و حتويل ممتلكاا .للبالد منذ االستقاللالتوجهات االقتصادية 

و يف املناطق الصناعية جيري احلوار حول التنازل عن .العقارية املبنية و غري املبنية لصاحل العمال
و فيما خيص  .املستثمرين و املقاولنياألراضي و خاصة بسبب عدم احرتام دفرت األعباء من طرف 

  (E.A.I)أو الفردية (E.A.C)راضي الفالحية املستغلة يف إطار املستثمرات الفالحية اجلماعيةاأل

و قد ظهرت وجهتا نظر أو تيارين حلل املشكل،األول .فأن مشكل وضعيتها القانونية يبقى مطروحا
يقرتح التنازل النهائي و بالتايل احلصول على ملكية هذه األراضي،مما يساعد على التطور 

و هكذا لن    بينما الثاين يرى أن التنازل أمر حتمي للمحافظة على الطابع الزراعي لألراضي .راعيالز 
  .تكون حمل مضاربة

  :تطور إنتاج اال املبين يف اجلزائر -2
  . 1974  -1962فرتة ما بعد االستقالل - 1.2

 SANTOS)ه سانطوسالتعمري يف اجلزائر على غرار بقية الدول السائرة يف طريق النمو، يصفإن 

M) يد عَ فبُـ .،على خالف التعمري االقتصادي  الذي لوحظ يف الدول املتقدمة"التعمري الدميوغرايف"بـ
وبسبب األوضاع االقتصادية املرتدية املوروثة عن االستعمار،أحست اجلزائر بضرورة ملحة  االستقالل
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فرتة السابقة و اليت أدت إىل فوارق لبناء وتنظيم إقليمها، من أجل حمو االزدواجية املرتتبة عن ال
السكن،التعليم و الصناعة وقد متيزت مرحلة :بضرورة االستثمار يف جماالت كثرية كما أحست. جهوية

  : إعادة الرتتيب هذه بـ
  .وحدة الدولة و تأكيد مركزية أنشطة احلكم يف العاصمة�
 جتسدت من خالل سلسلة من إرادة الدولة التدخل يف احلياة االقتصادية واالجتماعية واليت�

  :اإلجراءات تتمثل يف 
  ...مناجم،بنوك،تأمينات:موجة التأميمات �
  .وضع قانون البلدية و برجمة القانون الوطين لالستثمارات  �
  .إعادة تشغيل خمتلف القطاعات االقتصادية �
  و به انطلقت املرحلة األوىل من ) 1967-1969(وضع املخطط الثالثي  �

  .ن خالل وضع الصناعات القاعدية يف األقطاب الساحليةالتصنيع م
  التخطيط الوطين و الذي ركز على ترقية األنشطة الصناعية دف توازن �
  جهوي و ضمان انطالقة االقتصاد احمللي، بغرض إعادة حتديد الوظائف  

  . احلضرية و مضاعفة العالقات مابني املدن و إعادة بناء اال الوطين
  .1971احملروقات سنة تأميم   �
  .احتكار الدولة للتجارة اخلارجية �
  و قد وضع سياسة دف إىل(1967-1969)إعداد املخطط الرباعي األول  �
  تنفيذ.حتسني الظروف املعيشية و تلبية احلاجيات األساسية يف خمتلف ااالت 
  :هذا املخطط تطلب عدة تدخالت أمهها 

الرباعي إىل تثبيت سكان األرياف للحد من النزوح  يف اال الريفي،يسعى املخطط �
  .الريفي من خالل الثورة الزراعية و بناء ألف قرية فالحيه و البناء الذايت

  : الثورة الزراعية - 21.1.
بعد توقيع التعليمة املتعلقة  1972جانفي  01مت تنصيب اللجنة الوطنية للثورة الزراعية يف 

 .ية الريف و حتسني ظروف العيش بهقهدف هذا الربنامج إىل تر ي .1971 نوفمربالزراعية يف بالثورة 

قرية  300بانطالق حوايل " السكن الريفي"تطبيق الثورة الزراعية أدخل من جهة مفهوم 
،و من جهة أخرى التأميم الكلي ...اشرتاكية فالحية و اجناز جتهيزات حيوية مثل املاء و الكهرباء

℅ 50املساحة العقارية حبوايل للممتلكات اخلاصة مسح برفع 
  .و بتكسري الرأمسالية الفالحية 11

                                                 
11 BRULE JC. , FONTAINE J.,1986 « L’ALGERIE :Volontarisme étatique et aménagement du territoire »,OPU. 
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  :البناء الذايت - 2.1.2
و يقوم على .جاء لتدعيم الثورة الزراعية و بناء ألف قرية فالحية لتحسني ظروف سكان الريف

ال يف ا   .و باملقابل تقوم الدولة بتمويل التجهيزات القاعدية.مشاركة سكان الريف يف عملية البناء
مسكن حضري استجابة للحاجيات السكنية املرتتبة  4500احلضري ساهم هذا الربنامج يف توفري 

  .يف املراكز السكنية الكربى الصناعةعن توطني و تطوير 
  التمويل - 21.3.
و التمويل يف .املستفيدين لكان يتوقف على طبيعة العملية و الوضعية االجتماعية و مدا خي  

و هلذا متت االستعانة مبيكانيزمات  ،ميكن أن يكون مجلة من مصادر عموميةمشاريع السكن ال 
و الذي يسمح "االدخار للسكن"و هكذا ظهر إىل الوجود نظام .خرات األسر مكملة تتمثل يف مدّ 

 .باحلصول على مسكن أو االستفادة من قرض للسكن

  : العقار - 21.4.
فر العقار الذي سيستقبل املشاريع يف الشرط األساسي لتنفيذ أي سياسة سكن هو تو  
الرفع من وفرة ،ذت بعض اإلجراءات يف بداية االستقالل و من أمههاختومن هذا املنظور ا.امليدان

املؤرخة  102-66األراضي بالسيطرة على ما كان يدعى األمالك الشاغرة و هذا بفضل التعليمة رقم 
  .1966يف ماي 

  :كثرية شرع فيها خالل هذه الفرتة مثلعمليات   :يف اال احلضري - 21.5.
  .االهتمام مبدن الشبكة العمرانية -
 .اختاذ قرارات مركزية م بشكل مباشر أو غري مباشر األنشطة احلضرية -

 .1962سيطرة الدولة على املمتلكات السكنية الشاغرة بواسطة قانون أوت  -

 .تجارةإحداث هياكل التسيري الذايت يف قطاع الزراعة و الصناعة و ال -

        الذي أبقى على التشريع الفرنسي يف جمال التعمري 1962ديسمرب  31إصدار قانون  -
الصندوق  مثل و كذلك اإلبقاء على األجهزة املوروثة ،1958و الذي كان ساريا منذ 

 .اجلزائري لتهيئة اإلقليم ،باإلضافة إىل مواصلة خمططات التعمري اليت شرع فيها من قبل

  :  ال السكن و البناءيف جم - 21.6.
  :و البناء مبا يلي السنوات األوىل من االستقالل متيزت يف جمال السكن 
تاركني حظرية سكن هامة و هياكل مسحت بامتصاص  ، 1962الرحيل اجلماعي لألوروبيني سنة  -

  .النزوح الريفي
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إحداث توازن  ركود يف جمال البناء حيث ركزت السلطات جهودها على تسيري السكن املوروث و -
  .بني املناطق احملضوضة و تلك احملرومة نتيجة السياسة االستعمارية

حتت رئاسة وزير اإلشغال العمومية و هدفها  1965ن سنة كإحداث جلنة بني وزارية للس -
 5إىل   ℅ 3األساسي إعادة بعث الورشات اليت كانت متوقفة و اليت مل يكن بقي على انتهائها إال 

            1962و  1961و اليت توقفت ما بني  (carcasse)روع يف عملية  اهليكل و كذلك الش.℅
  .1971و   1970و قد مت االنتهاء منها ما بني .و املوروثة عن مشروع قسنطينة

كما نسجل عمليات أخرى و مبادرات كثرية من جانب اجلماعات احمللية و اهليئات احلكومية 
و كذا  .ج سكن يف إطار عملية التنمية الريفية أو الصناعيةو الشركات الوطنية، مثل وضع برام

  .الشروع يف الربامج اخلاصة لتنمية الواليات إلحداث توازن جهوي
و بشكل عام منذ بداية السبعينات كانت وضعية البناء عموما و السكن خصوصا حرجة لألسباب 

  :التالية
  .ن االستعماراملبالغة يف تقدير حجم احلظرية السكنية املوروثة ع -
  .تنامي النزوح الريفي -
اهودات املتواضعة يف جمال االستثمارات العمومية بالنسبة للسكن احلضري،بينما أعطيت األولوية  -

  .لرتقية قطاع الصناعة و الصحة و العمل و الرتبية
و       .هذه العوامل سامهت يف توسيع النقص يف جمال السكن و زيادة الضغط عليه يف املدن

لتدارك هذا النقص، أخذت الدولة على عاتقها عملية التشييد، مما أدى إىل احتكارها إلنتاج السكن 
و إصدار       من خالل عدة عمليات، مثل وضع سياسة حضرية و إحداث عدة أدوات للتخطيط

  .جمموعة نصوص دف إىل التحكم يف مشاكل العقار يف الوسط احلضري
  . )1986 -1974فرتة (1974املبين يف اجلزائر ابتداء من سنة تطور إنتاج اال  -2.2

و      عشرة سنة األوىل من االستقالل، كانت الدولة حتتكر بشكل كامل ختطيطيتخالل اإلثن
عرفت عملية إنتاج اال املبين  1974إال أنه منذ سنة . متويل و توزيع املشاريع يف اال و اجنازها

و  طيات جديدة على املستوى االقتصادي و السياسي و الدميوغرايف عدة حتوالت، أحدثتها مع
  .االجتماعي

  :امليكانيزمات االقتصادية - 22.1.
متيزت هذه املرحلة بارتفاع أسعار احملروقات الذي مسح بتصنيع البالد،كما عرفت انفجار 

به هذا املخطط و اجلديد الذي جاء . (1974-1977)دميوغرايف و انطالق املخطط الرباعي الثاين 
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حبيث يقرتح املنتخبون احملليون  .يتمثل يف اقتسام املهام بني السلطات احمللية و السلطات املركزية
  .مشاريع تتم مراقبتها و اعتمادها على مستوى الوالية، مث متويلها من اخلزينة العمومية

خمة و اليت و يهدف املخطط الرباعي الثاين إىل إعطاء أولوية واضحة لالستثمارات الض
مهمتها ضمان االستقاللية املالية للبالد، من خالل إقامة الصناعات القاعدية و الثورة الصناعية 

  . لبناء  اجلاهزاوإدخال تقنيات جديدة يف البناء مثل البناءات الصناعية و 
مسكن يف إطار عصرنة و توسيع  2000بالنسبة للريف، تضمن املخطط الرباعي الثاين بناء 

العمليات .ألف مسكن 40املوجودة،باإلضافة إىل مواصلة برامج البناء الذايت للوصول إىل القرى 
  .األخرى تتضمن، القضاء على السكنات القدمية و الشروع يف بناءات التسيري الذايت الفالحي

و      إىل بروز مدن جديدة و وظائف جديدة 1984و قد أدى التقسيم اإلداري اجلديد لسنة 
  .يف القطاع الثالثمناصب عمل 

 :امليكانيزمات املالية - 2.2.2

الذي   ع التمويلمو القطيعة " السكن-التوفري"متت تعبئة املصادر املالية بإعطاء األفضلية لنظام 
قلت و هكذا نُ  .ل اخلزينة العمومية للتمويلحمُ تَ و الذي كان يقضي بِ  1974،إىل غاية  اسائدكان 

  .(C.NE.P) وق الوطين للتوفري و االحتياطجل متويالت السكن اجلماعي للصند

  :امليكانيزمات االجتماعية - 22.3.
و  ،تزايدت وترية النزوح الريفي نتيجة للمشاريع املنجزة بداية من النصف الثاين من السبعينات

و منذ .اليت جلبت سكان األرياف و أدت إىل ظهور أحياء عشوائية كثرية يف حميط املدن الكربى
يف السكن من حيث النمط املعماري  تخريتني عرف اتمع اجلزائري حتوالت عميقة أثر العشريتني األ

و  و من حيث كيفية متلك أو حيازة اال،وأصبح السكن يعكس درجة الرقي يف السلم االجتماعي
  .أداة لالستقاللية

  :امليكانيزمات التشريعية - 22.4.
يا و سابقا لكل عملية بناء ،و هلذا قامت أن توفر األراضي الصاحلة للبناء يعد شرطا أساس
لدولة أو عن طريق اجلماعات احمللية مبقتضى لالسياسة العقارية يف اال احلضري على التدخل املباشر 

  .املتضمن تشكيل االحتياطات العقارية 1974قانون 
هذا القانون مسح من جهة بتخطيط و تنمية التجمعات السكنية حيث أعطت البلديات حق 
تشكيل احتياطات عقارية، موجهة الحتضان البناءات املربجمة و تسهيل برامج التجزئة ويئة األراضي 

للبلديات نوع من احلرية يف تنظيم جماهلا و  1974و من جهة أخرى أعطى قانون .املوجهة للبناء
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زية، أدت إىل إال أن هذه احلرية كانت السبب يف ظهور سوق موا.محاية األراضي الزراعية يف الضواحي
  .فارق كبري بني العرض و الطلب و إىل توسعات عمرانية خارجة عن السيطرة

من أجل تسيري أحسن لالحتياطات العقارية، قامت الدولة و اجلماعات احمللية بوضع أدولت 
سنة على االستقالل، مما أحدث عدم توازن  بني اال احلضري و  12التعمري ولكن بعد أن مضت 

  .الضواحي
  :أهم أدوات التحكم يف التوسع العمراين - 22.5.

املخطط البلدي للتنمية  :متيزت هذه املرحلة بتعدد أدوات التحكم يف التوسع العمراين منها
(P.C.D) التحديث احلضري  و خمطط(P.M.U) و        وضع لتجهيز املناطق احلضرية اجلديدة، الذي

 . (P.U.D)املخطط املوجه للتعمري

  .(P.U.D) املخطط املوجه للتعمري - 1.5.2.2
و قد زودت به كل مقرات الواليات للتحكم .صدر يف جو اقتصادي تنموي قائم على الصناعة

 .1962ديسمرب  31بقانون  أُوصل 1958ديسمرب  31و هو يستند إىل مرسوم .يف التوسع العمراين
دعو الوظيفي و هو كذلك أداة واملخطط املوجه للتعمري له عالقة وطيدة بالتعمري و املعمار امل

ضمان  -:للتخطيط تتضافر يف وضعها عدة جهات على املستوى احمللي و الوطين و هو يهدف إىل
  .التخطيط الوطين والتجانس بني التخطيط احمللي 

  ). مساكن ،جتهيزات،منشئات،ومناطق األنشطة (املسامهة يف توزيع الربامج الوطنية  -
  .(S.N.A.T) هيئة اإلقليم املخطط الوطين لت  - 2.5.2.2

و هو وسيلة للتخطيط على املستوى الوطين ، وضع يف الثمانينات بغرض تنظيم و تنمية 
و هو يستند إىل جمموعة من الفرضيات و األهداف تتعلق باجلانب الدميوغرايف وتسعى إىل .اإلقليم

  .تثمني و حتسني اإلقليم
 التخطيط و التهيئة أن التوزيع اايل فمن حيث اجلانب الدميوغرايف يدرك املختصون يف 

للسكان هو الذي حيدد التوزيع اايل لالقتصاد الوطين و للقوى املنتجة ولوسائل اإلنتاج و كذا 
الدميوغرافية منها،العمل على  توهلذا حددوا أهدافا للتأثري على السلوكيا.للحاجيات الواجب تلبيتها

وجه ،وكذلك تنمية السهول العليا إلحداث حركة سكانية من االنتقال من تعمري عفوي إىل تعمري م
أما من حيث اجلانب تثمني اإلقليم فيهدف املخطط إىل تنمية قطاعي الري و .الشمال إىل اجلنوب

  .الزراعة
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  .أشكال منو املدن - 22.6.
  :عرفت املدن انفجارا جماليا اختذ أشكاال أمهها 1986-1974خالل هذه الفرتة  

  .مناطق تركيز األنشطة - 1.6.2.2
و تتميز برتكيز .هي مناطق خمصصة الستقبال مؤسسات ذات نشاط جتاري أو وحدات إنتاجية

و هي جمهزة باملنشئات .البناءات وكثافة عالية ملناصب الشغل مع ضعف يف تردد اجلمهور عليها
  .الضرورية و املناسبة لطبيعة ختصصها

خصصة عرفت شكلني موجهني الستقبال أنشطة صناعية من الناحية العملية ،هذه ااالت املت
ا النفجار اال احلضري و كحمر  كانت   و اليت (Z.I)و املناطق الصناعية   (Z.A.C)مها،منطقة األنشطة

  .لية املدن و ضواحيهاغريت كُ 
  .(Z.A.C)مناطق األنشطة -6.22..2

ة تكون عادة أقل منضب و تشغل مساح 200تضم عدد حمدد من مناصب الشغل ال تتجاوز 
موقع خمصص لتوطني أنشطة و مؤسسات،وتكون عادة بالقرب من املراكز هي . هكتار 300من 

العمرانية الكربى لكي تكون قريبة من هياكل النقل و بالتايل تضمن إشعاع جهوي و وطين ورمبا 
  .دويل،ولتكون كذلك قريبة من مصادر اليد العاملة و اخلدمات

 .يعد مقاربة حداثية لتوزيع الكفاءات هدفها إحداث توازن أمثل للثروة ومفهوم منطقة األنشطة

  .(Z.I)املناطق الصناعية  - 3.6.2.2

تتمركز املناطق الصناعية يف الغالب بضواحي امعات السكنية .، 1970شرع يف إنشائها سنة 
ل اجناز املناطق ميو    (C.A.D.A.T)كان الصندوق اجلزائري لتهيئة اإلقليم .ستهلكة جماال هامامُ 

  .كما كان حيتكر دراسة و اقتناء األراضي و يئتها و بيعها يف املناطق الصناعية الصناعية
           قيمت املناطق الصناعية بعيدا عن املدن، حمدثة بذلك قطيعة بني اال املسكونأُ قد  و

،األول يتمثل يف اخنفاض أسعار و املؤسسات الصناعية اإلنتاجية و التحويلية و املخازن و هذا لسببني
األراضي خارج املدن،و الثاين محاية املدينة من خمتلف اإلزعاجات الناجتة عن النشاط الصناعي و 

و إنشاء مناطق األنشطة و املناطق الصناعية أدى إىل تغيري جذري .باخلصوص التلوث و الضجيج
  .للمدن و ضواحيها

و حوايل نصف مقرات الدوائر متتلك منطقة  كانت كل مقرات الواليات  1984حبلول سنة 
 2000صناعية، ترتاوح مساحتها بني بضع عشرات هكتارات على مئات اهلكتارات و استثناءا 

 .هكتار ألقطاب النمو
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  .اموعات الكربى للسكن اجلماعي - 4.6.2.2

 يف ما يسمى املناطق اجلديدة   1977-1974شرع فيها خالل املخطط الرباعي الثاين 
ولدت من إرادة السيطرة و توجيه .،و هي من أدوات التخطيط اايل (Z.H.U.N)للسكن احلضري

و لقد سامهت يف تشكيل اال يف .التوسع اايل الذي، أصبح ضرورة نتيجة للنمو الدميوغرايف
  .ضواحي املدن

م و تقوم فكرة املناطق اجلديدة للسكن احلضري على إنشاء منطقة جديدة للسكان تض
التجهيزات الضرورية للسكان و وظائف مرتبطة بالسكن و منشئات ، خاصة  ،باإلضافة إىل السكن

  .املاء و املدارس و املراكز الصحية
  .التجهيزات و اخلدمات - 5.6.2.2

و      ،حتتل التجهيزات و اخلدمات مكانة هامة ألا تسمح للمدن بالتأطري اإلقليمي أو احمللي
و قد كانت السلطات تسعى إىل جتنب إقامة . ألحياء احمليطية لألحياء املركزيةالقضاء على تبعية ا

رر أن كل برنامج ذو حجم كبري يتطلب بناء التجهيزات الضرورية قَ ، و لذا تَـ )عنرب نوم(أحياء نوم 
  :لذلك،و هذه التجهيزات أصناف ثالث هي

  :الشبكات - 6.6.2.2
شرب و تصريف مياه األمطار و مياه الصرف هذه اخلدمات العمومية تتضمن توزيع ماء ال 

  .الصحي و توفري الغاز الطبيعي و الكهرباء و يئة الطرقات و الشوارع
   :التجهيزات القاعدية - 7.6.2.2

ــــــاة كــــــل مجاعــــــة بشــــــرية،مثل املــــــدارس   ــــــة الضــــــرورية حلي و   تضــــــم جمموعــــــة اخلــــــدمات اجلماعي
و )ت قـــــــاســـــــكك حديديـــــــة و طر  (لنقـــــــل املراكـــــــز الصـــــــحية و أجهـــــــزة األمـــــــن و الربيـــــــد و وســـــــائل ا

  .أماكن العبادة و جماالت اللعب
  :التجهيزات التجارية - 8.6.2.2

وهي .تتمثل يف املساحات التجارية الكربى و األسواق و احملالت و ورشات اإلصالح املختلفة
تستهلك مساحات واسعة وتساهم يف سرعة منو املدن،كما تعد حمرك للنمو احلضري،و األماكن 

 .  ضلة لتوطنها تكون عند التقاء وسائل النقل و حماور احلركة الكبرية املف
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  .أشكال أخرى إلنتاج اال املبين - 2.27.

   .السكن الفردي -2.27.1.
  .السكن الفردي املربمج و السكن غري القانوين أو غري لشرعي:هذا النوع من السكن عرف شكلني

   .شرعيالسكن غري القانوين أو غري ال -2.27.2.
يتم البناء بشكل غري قانوين من طرف عائلة ال متتلك مسكن و ترى أنه من حقها احلصول 

بصدور القانون املتعلق بالتنازل عن  1981ظاهرة السكن غري القانوين تزايدت منذ سنة .على مسكن
و       ن يشغلون سكن عمومي بطريقة شرعيةملو الذي أعطى حق امللكية فقط  ،أمالك الدولة

  .أقصى من يشغلون مساكن غري شرعية
   .السكن الفردي املربمج   - 3.7.2.2

ملواجهة أزمة السكن شجعت السلطات املبادرة الفردية و قد مت تسهيلها بإصدار قانون سنة 
اجناز عدة جتزئات خارج حميط التعمري، ب اخلاص بتشكيل االحتياطات العقارية،اليت مسحت 1974

  .وي الدخل املتوسط و الذين يلتزمون ببناء مسكنهم اخلاصموجهة خاصة إىل السكان ذ
 .التجزءات تعترب إسرتاتيجية حضرية بدأت إنتاج املساكن الفردية املنظمة يف النسيج العمراين

لعالج أزمة السكن و ترقية التحكم  (Z.H.U.N)جاءت لتضاف إىل املناطق اجلديدة للسكن احلضريو 
  .يف السكن الفردي

حيث يتحصل املستفيد على .مير  اجنازه بعدة مراحل –الفردي املربمج  السكن -جراءاإل هذا
إعداد األراضي و توفري التجهيزات  ةقطعة أرض من املصاحل العقارية للبلدية اليت أوكلت إليها مسؤولي

وهنا ميكن الشروع يف بناء املسكن مع احرتام .الضرورية و كذا مراقبة و متابعة عمليات االجناز
  .يات الواردة يف رخصة البناء الصادرة عن مديرية التعمري و البناءالتوص

يف حل مشكل أزمة السكن و تنظيم التوسع العمراين، إال  تعلى الرغم من أن التجزءات سامه
  :أا ليست يف منأى من النقد و من أهم االنتقادات املوجهة إليها 

ا أدى إىل نوع من العشوائية يف املظهر نقص املراقبة من السلطات احمللية خالل االجناز، مم -
  .اخلارجي و عدم احرتام املقاييس التقنية احملددة من طرف مديرية التعمري و البناء

املدارس و املراكز : انعدام التجهيزات الضرورية مثل الشبكات املختلفة و املرافق األساسية  -
 .الصحية و غريها

                                                                                            . الفاخرة تش املتواضع إىل جانب الفيالو و جود خليط من أمناط البناء ،حيث جند احل  -
  .إىل اليوم 1986تطور إنتاج اال املبين يف اجلزائر من  - 3.2
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متيزت بعدة .لثاينهذه املرحلة توافق  فرتة مابني املخططني اخلماسي األول و اخلماسي ا
اضطرابات على املستويني االقتصادي و السياسي و إدراج معطيات جديدة يف السياسة العمرانية  و 

  .العقارية من خالل إصدار سلسلة من القوانني
  .احتكار الدولة إلنتاج اال املبين: -1.3.2

اخلواص بذلك، إال حبلول  سمح لألفرادومل يُ .منذ االستقالل والدولة حتتكر إنتاج اال املبين
املتعلق بالرتقية العقارية، والذي مل يرى  07_ 86يف إطار البناء الذايت، حسب قانون  1986سنة 

وقد  .مما أدى إىل تناقص املبالغ املخصصة سنويا للبناء. ل املالية للبلديالنور إال بعد أن تناقصت املداخ
  .لني وبالتايل تعبئة مصادرهم املاليةكان هذا القانون يهدف إىل تعبئة خمتلف املتعام

،فان 1974وإذا كانت الالمركزية قد أعلن عنها من خالل تشكيل االحتياطات العقارية سنة 
ينبئ باالنسحاب التدرجيي للدولة وفتح اال ملسامهة اجلماعات احمللية يف  07_ 86صدور قانون 

وهذا ما أدى .اعي يف بناء مساكنهم العائليةجمال السكن ،وكذا املواطنني الراغبني بشكل فردي أو مج
  .تءاإىل انفجار املدن بواسطة سياسة التجز 

بداية اية احتكار الدولة،ألنه وضع حدا الستثنائية الشخص العمومي  1989ويعترب دستور
وكّرس .يف ميدان إنتاج اال املبين،وضمن للقطاع اخلاص احلق واحلرية يف التجارة والصناعة

ضرورة احرتام املنافسة ووضع املؤسسات  37هذه املبادئ، وأضاف إليها يف مادته  1996دستور
  .العمومية واخلاصة على قدم املساواة

ولكن يف الواقع، ال متتلك مؤسسات  القطاع اخلاص نفس اإلمكانيات اليت متتلكها 
  .اعدة من الدولةالدولة،وعلى هذا األساس ال ميكنها تلبية الطلب املتزايد على السكن بدون مس

  .زوال احتكار الدولة إلنتاج اال املبين: -2.3.2
،تعرضت اجلزائر إىل هزات على املستوى االقتصادي و السياسي أدت إىل 1986منذ سنة 

  .إدراج معطيات جديدة يف السياسة العمرانية و العقارية، تظهر من خالل سلسلة من القوانني
   .االقتصادي ىعلى املستو  -1.2.3.2

راُجع سعر البرتول يف األسواق العاملية، أدى إىل خلط األوراق على املستوى االقتصادي و إىل  تَ 
  :حدوث حتوالت اقتصادية كربى أمهها

  .تراجع قيمة الدينار -
 .   تباطؤ حمسوس يف عملية التصنيع -

 .إعادة االعتبار للقطاع اخلاص -

-   
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   .على املستوى السياسي -2.2.3.2
         .، اجتهت البالد إىل التعددية احلزبية و إىل حترير اقتصادها1988بعد أحداث أكتوبر 

و  ،   )1991-1990(و عرفت بعض العوائق، مثل اخلالف بني السلطة املركزية و املنتخبني احملليني
بعد إقامة املندوبيات التنفيذية خالل الفرتة  كذلك عدم استقرار اجلهاز املسّري للجماعات احمللية

)1992 -1997.(  
   .على املستوى املايل -2.3.23.

دفع بالدولة إىل البحث عن  ااملوارد املالية املخصصة للسكن، مم تبسبب األزمة، تناقص
  :مصادر و قنوات جديدة لتمويل مشاريع السكن و التعمري منها

  ).CNEP(الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط -   

  .كل مواد بناءبتقدمي مساعدات يف ش:البناء الذايت_    
  .1986مارس 7: 07-86إعفاء الدولة من جزء من جمهود االجناز من جالل القانون _    
املوجه ملساعدة الفئات ضعيفة الدخل للحصول  )CNL(إنشاء الصندوق الوطين للسكن _    

  .   على سكن أو بنائه
  . على املستوى التشريعي -2.3.24.

التهيئة و متعلقة بالبلدية و الوالية و التوجيه العقاري  عرفت هذه الفرتة صدور نصوص قانونية
بسلسلة من املراسيم التنفيذية تتعلق برخصة التجزئة  1991و مت استكماهلا سنة . العمرانية و التعمري
  ). POS(و خمطط إشغال األراضي )  PDAU(املخطط املوجه للتهيئة و التعمري:و بأدوات التعمري

احتكار الدولة لقطاع البناء و التعمري، و حترير سوق السكن و  لاو كانت نتيجة ذلك كله زو 
  .تعدد املتعاملني أو الفاعلني عموميني و خواص والعقار، 

  .ت أهم األشكالءاالتجز  :يف مدينة مغنية أشكال إنتاج اال املبين -  3
، بغض النظر ات أو السكن الفردي أهم أشكال أنتاج اال املبين يف مدينة مغنيةءتعد التجز 

أما السكن اجلماعي و نصف اجلماعي، فإنه ال ميثل إال نسبة ضعيفة من جمموع .عن اجلهة املنشئة
و ينقسم السكن الفردي إىل نوعني،سكن فردي مربمج و سكن فردي .حظرية السكن مبدينة مغنية

  .غري مربمج أي غري قانوين
 .يف بناء مسكنه إشراك املوطن):تءاالتجز ( السكن الفردي املربمج – 1.3

قامت السلطات بتشجيع املبادرة الفردية،و اليت مت تسهيلها من خالل   ملواجهة أزمة السكن،
ات السكنية إىل ءو هكذا ظهرت التجز .، اخلاص بتشكيل االحتياطات العقارية1974ة نقانون س
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ة للسكن تعتمد التجزئة السكنية على، تقسيم مساحة من األرض إىل قطع أرضية موجهو .الوجود
  .للسكان ذوي الدخل املتوسط و الذين يتكفلون ببناء مساكنهم بإمكانيام اخلاصة الفردي

  :ت السكنية إىل نوعنيءالتجز لو تنقسم األراضي املوجهة 
و جتدر اإلشارة إىل أن التجزءات .أراضي ملك خلواص، يتم بيعها بشكل حر يف سوق العقار �

  . ة، تصنف ضمن السكن الفردي غري القانويناليت أقامها اخلواص يف مدينة مغني
أراضي ملك الدولة ،و هذه يتم بيعها أو التنازل عنها هليئات عمومية أو خاصة مكلفة باجناز  � 

، ظهرت إىل الوجود عدة برامج للسكن أو برامج 1986يف مدينة مغنية و منذ سنة .عمليات التعمري
  .ية و باختالف اجلهة املشرفةو هي ختتلف باختالف الفرتات الزمن.التجزءات
  .جتزئات البلدية -  1.1.3

 .1967سنة  وهذا منذ إنشائها على مشاريع السكن املختلفة االس الشعبية البلدية تشرف

  . 1978يبني برامج التجزءات اليت أشرفت عليها بلدية مغنية منذ سنة  6و اجلدول رقم 
    ).النمط الفردي( ة مغنيةمن إشراف بلدي برامج التجزءات:  6اجلدول رقم 

  العدد  السنة  التجزئة  العدد   السنة  التجزئة
  59  1986  جتزئة هدام أمحد  159  1978  احلي  السكين

  1988  102  (DRS)جتزئة الغابات  292  1981  جتديد مطمر

  53  1988  جتزئة الشهيد جابر  147  1981  احلي اجلديد

  363  1990  الربيڤيجتزئة حي   268  1981  1شرق مطمر

  44  1990  جتزئة حي الشهداء  475  1981  2شرق مطمر

  1989  29  (Enclaves) حمصور  70  1984  توسيع احلي السكين

  2551  _  اموع  18  1984  جتزئة البلدية منطقة الغرب

  .الوكالة العقارية ملغنية: املصدر    172  1984  جتزئة العز وين

عشرة سنة   اإلثنيتخالل  بلدية مغنية دو أمهية مشاريع السكن الفردي اليت أشرفت عليهاتب
 212,6أي مبعدل . قطعة أرض للبناء2 551فقد مت توزيع . 1990و  1978الفاصلة مابني عامي 

و   .قطعة أرض للبناء 1182هي سنة التجزءات البلدية مبجموع  1981وسنة . قطعة أرض سنويا
و مها تندرجان ضمن . قطعة 743األكثر أمهية مبجموع 1981يف سنة  2و مطمر1تعد جتزئة مطمر

مشروع واحد، و مت تقسيمهما امسيا فقط ألسباب إدارية، حىت يتمكن السيد الوايل من املصادقة على 
  .املشروع  دون الرجوع إىل الوزارة الوصية
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  .حمدودية يف الزمن و حمدودية يف األمهية:التعاونيات –2.1.3
هي ظاهرة  رية للحصول على قطعة أرض للبناءيف مدينة مغنية،ظاهرة إنشاء التعاونيات العقا

 هي كذلكو .1994لتنتهي سنة  1988مل تُعمر طويال، فقد ظهرت سنة  حيث حمدودة يف الزمان
  .سكن 218حمدودة يف أمهيتها،حيث مل تساهم بتوفري سوى 

يف الس  - املنحل -حزب جبهة اإلنقاذ الوطين مع تواجد منتخيب ت التعاونياتتزامن قدو 
و     هلم كوسيلة للحصول على قطعة أرض للبناء عيب البلدي، و استخدامهم للتعاونيات العقاريةالش

  .ألقارم ولبعض املتعاطفني معهم
أعضاء التعاونيات،و لكن مل يسمح لنا باإلطالع  البحث عن عالقة ما بني إىلولقد سعينا  

  .وي خصوصياتعلى ملفام املودعة لدى الوكالة العقارية حبجة أا  حتت
  )منط فردي(التعاونيات العقارية يف مدينة مغنية 7: جدول رقم

  عدد القطع األرضية  السنة  اسم التعاونية
  20  1988  السكن

  56  1989  رأس عصفور
  16  1989  األمان

  29  1989  ابن باديس
  12  1990  ديار الصلح

  11  1991  تافنة
  74  1994  النصر
  218  -  اموع

  .الوكالة العقارية ملغنية: املصدر                                                       
، ُسحبت من الس الشعيب البلدي صالحيات اإلشراف 1991و بظهور الوكالة العقارية سنة 

  .وعلى مشاريع السكن املباشر على االحتياطات العقارية
 :ات الوكالة العقاريةءجتز  -3.1.3

و قد أنشئت .1991ية للتنظيم و التسيري العقاريني احلضريني ملغنية سنة ظهرت الوكالة احملل
 متقو  ،بصفتها مؤسسة عمومية22/12/1990، املؤرخ يف 90/105:مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم

غري .بأعمال جتارية فيما خيص بيع العقارات بعد يئتها أو بنائها،مع التسوية العقارية هلذه العقارات
أدى إىل حلها بناء على املرسوم  يري الذي مارسته بعض الوكاالت إن مل نقل أغلبهاأن سوء التس
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والئية حملية أحدثت بناء  تتعويضها بوكاال مت و .05/11/2003املؤرخ يف  03/408:التنفيذي رقم
يوضح أهم مشاريع التجزءات  8و اجلدول .24/07/2004على القرار الوزاري املشرتك و املؤرخ يف 

  .رفت عليها الوكالة العقارية ملغنيةاليت أش
  .ت من إشراف الوكالة العقارية ملغنيةءامشاريع التجز  : 8اجلدول 

  النمط  املساحة  عدد القطع األرضية  السنة  اسم التجزئة
  سكن فردي  هـ06  120  1994  الشيخ بوعمامة

  فردي و اجتماعي  هـ12  491  1994  ابن سينا
  فردي  هـ05  164  1994  الربيڤي
  فردي تسامهي  هـ04  251  1994  سكن 251
  -  هـ28  1026  -  اموع

  .الوكالة العقارية ملغنية: املصدر                                                                  
  :و يف ما يلي عرض ألهم خصائص التجزءات من إشراف الوكالة العقارية ملغنية

  :جتزئة الشيخ بوعمامة
قطعة تكون ما يعرف بتجزئة  50قطعة منها  120مشال مدينة مغنية،تضم تقع يف أقصى 

  .1994و قد وزعت سنة  هكتارات 06جمموع مساحتها .املنكوبني
  :جتزئة ابن سينا

 184قطعة ،منها  491تتكون من .قرب جتزئة الشيخ بوعمامة تقع يف أقصى مشال مدينة مغنية
بالسعر االجتماعي ،كما تتكفل بتهيئة خمتلف قطعة اجتماعية تتكفل مصاحل البلدية ببيعها 

  .1994هكتار و قد وزعت سنة 12,39و املساحة اإلمجالية هلذه التجزئة  .الشبكات
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  .سكنات راقية يف حي بن سينا:4صورة رقم 

  :مسكن 251جتزئة 
و تقع يف  1994انطلقت سنة .هكتارات 4 و هي سكنات تسامهية فردية ترتبع على مساحة

  .بالقرب من خزانات املاءحي احلمري 
  :الربيڤيجتزئة 
و هي تقع بالقرب .1994هكتارات،مت توزيعها هي األخرى سنة  5قطعة على مساحة 164تضم 

قامت الوكالة العقارية ببناء مركز جتاري من أربعة طوابق يقع يف وسط  1996يف سنة .الربيڤيمن حي 
 .و يف الطابق الرابع اختذت مقرا هلا.هيو حيتوي عدة حمالت و مقا. املدينة قرب مقر سونلغاز

ففي سنة واحدة .قطعة أرض 1026ذروة نشاط الوكالة العقارية، حيث مت توزيع  1994متثل سنة 
و السبب يعود إىل تعاملها .سنة 12وزعت  الوكالة العقارية نصف ما وزعته البلدية خالل أكثر من 

و           عاة اجلانب االجتماعي للمواطنالتجاري البحت حيث خيتفي التعامل املبين على مرا
ل فرصة ساحنة للفئات ميسورة احلال للحصول على قطعة أرض و ث و هذا ما مَ .يغلب جانب الربح

و هي أيضا فرصة للمضاربة العقارية خاصة و أن هذه القطع األرضية موثقة .بناء مساكنها اخلاصة 
  . قعة يف جتزئات خاصة أو غري قانونيةتسهل املتاجرة ا ،خبالف القطع األرضية الوا

حيث تقرر عدم البيع  ، توقفت جتزئات السكن الفردي بقرار من السيد الوايل1996منذ سنة 
الوكالة هي اليت تقوم ببناء مساكن فردية أو مجاعية ،و يقوم املواطن  أصبحتو  .مباشرة للمواطن
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مساعدة مالية متممة من الصندوق الوطين باملسامهة بنسبة معينة من قيمة املسكن ،على أن يتلقى 
  ). CNL(للسكن

 يعود السبب من جهة إىل، عدم توفر األراضي و تعيش الوكالة العقارية حالة من الشلل حاليا
 كان لديها من احتياطي عقاري،و من جهة أخرى إىل صعوبة تسوية عقود امللكية فقد استهلكت ما

  .قطعة األرض و املقيم احلايل باملسكننتيجة االختالف بني املستفيد األول من 
  .تنامي السكن غري القانوين:السكن الفردي غري املربمج – 2.3

 : إىل نوعني) غري القانوين( يف مدينة مغنية،ينقسم السكن الفردي غري املربمج 

هي جتزئات خاصة ال تستند إىل رخصة جتزئة و بالتايل تصنف ضمن السكن :جتزئات غري قانونية -
  .القانوينغري 

يتم باحتالل العائالت اليت تعاين مشكل سكن ألرض :سكن غري قانوين أو احتالل غري شرعي -
بشكل غري قانوين انطالقا من مبدأ حاجتها للسكن و أحقيتها يف استخدام خمتلف الوسائل 

  .للحصول عليه
   ).جتزئات اخلواص( السكن الفردي غري املربمج -1.2.3

 ليف مدينة مغنية ك. لك التجزءات اليت أقامها اخلواص على أراضيهمالتجزءات اخلاصة هي، ت
و هذا ما جعلها تصّنف ضمن  .التجزءات اخلاصة متت بدون امتالك أصحاا لرخصة التجزئة

  .السكن غري القانوين
و قد صارت  .و متجددة عرب الزمن إن ظاهرة التجزءات اخلاصة يف مدينة مغنية ظاهرة قدمية

و     يلجأ إليها السكان كلما أصبح احلصول على قطعة أرض للبناء أمرا صعبا، ذ جندةتقليدا و منف
و عادة ما حتمل التجزءات اخلاصة و األحياء الناجتة .كلما تعذر احلصول على سكن بالطرق القانونية

و         و عمر و أوالد بن صابر و اجلرابعة الربيڤيهدام و : عنها فيما بعد أمساء مالك األرض مثل
  .أوالد معيدر

و         1984و من أهم هذه التجزءات اخلاصة غري القانونية،جتزئة العزوين اليت وزعت سنة 
    سنة  الربيڤيقطعة،و جتزئة  152و تضم  1986قطعة،و جتزئة هدام أمحد سنة  172تضم 
 مدينة و قد أصبحت هذه التجزءات اليوم من األحياء الراقية يف.قطعة 363وتضم حوايل 1990

  . مغنية
تواصلت ظاهرة التجزءات اخلاصة على األطراف الغربية ملدينة  و خالل تسعينات القرن املاضي

تشرتك التجزءات اخلاصة يف نقطة اجيابية .مغنية،مثل جتزئة حي عمر و أوالد بن صابر و أوالد معيدر
و ،وارع بشكل عموديتتقاطع فيها الش هي أن خمططاا منتظمة،حبيث تكون يف الغالب شطرجنية
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كهرباء،ماء و (لت على السلطات احمللية إقامة خمتلف الشبكاته ما أعطى شوارَع مستقيمة سَ  هذا
  .،كما سهلت ولوج السيارة و وسائل النقل األخرى إىل هذه األحياء)صرف صحي 

النوع  إن انتظام التجزءات اخلاصة أمر إجباري ال اختياري بالنسبة ملالكي التجزءات، ألن هذا
،و نوعا ما من األمناط هو الذي يسمح بإحداث أكرب عدد ممكن من السكنات و بواجهات صغرية

  .فاهلدف النهائي مادي حبت و ال يتضمن أي انشغال تقين.بالتايل جين أكرب قدر من األرباح
  ). غري قانوين أو احتالل غري شرعي( السكن الفردي غري املربمج -  2.2.3

ايف و اهلجرة إىل مدينة مغنية باإلضافة إىل قلة مشاريع السكن، أدت إىل عجز  إن النمو الدميوغر 
الفئات ضعيفة الدخل و الفقرية إىل اللجوء إىل  ليس فقط األمر الذي دفع.كبري من حيث السكن

  . سكنات غري قانونية إقامة
ة يف املناطق و ظاهرة السكن غري القانوين تعرف انتشارا واسعا يف مجيع جهات املدينة، و خاص

على األراضي الزراعية  ،الوعرة ذات االحندار الشديد إىل الشمال من املدينة و يف األودية و إىل الغرب
، و حىت 1987التابعة للمستثمرات الفالحية اجلماعية أو الفردية، الناجتة عن التقسيم الفالحي لسنة 

  .داخل الغابة مقابل جتزئة ابن سينا
 القانوين يف مدينة مغنية ليس دائما من إنتاج الفئات ضعيفة الدخل أو و الواقع أن السكن غري

لتخرج من ضيق وسط املدينة وتبين سكنات  الفقرية، و لكن حىت الفئات امليسورة أصبحت تلجأ إليه
املضاربة يف جمال  واسعة،باإلضافة إىل مساسرة العقار الذين استغلوا الوضع ليغتنوا عن طريق

خص نفسه يبين عدة سكنات يف أحياء غري قانونية متعددة و هدفه املتاجرة ا و فنجد الش.العقار
العدد الكبري من السكنات الفارغة اليت مت تسجيلها  و دليل ذلك.جين األرباح، مستغال ضعف الرقابة

لبيع املساكن و القطع  اإلشهاريةو العدد اهلائل من اللوحات  2008خالل اإلحصاء األخري أفريل 
  .ضية الذي وجدناه يف هذه األحياءاألر 
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  .توسع السكن يف مناطق شديدة االحندار:5صورة رقم

  

وحىت  يف جمال سوق العقار، حيث جند السكان يشرتون قطع أرضية وملدينة مغنية خصوصية
و رمبا املليارات، دون وجود وثائق ملكية،  السنتيماتسكنات، تصل قيمتها إىل مئات املاليني من 

  .ون بتسجيل املعاملة لدى كاتب عمومي بني الطرفني املعنيني حبضور شاهدينبل يكتف
و هكذا نالحظ أن السكان قد يسروا على أنفسهم املعامالت التجارية العقارية، مما أنعش سوق 

ذات قيمة كبرية يف  إال أاهلا أية قيمة من الناحية القانونية،  و إن مل يكن و هذه املعامالت.العقار
  .السكانرف عُ 
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  .لوحة اشهارية تبني قطعة أرض للبيع يف حي احلمري:6صورة رقم 

  

 
  

  .للبيع يف حي املدرجات تعكس حيوية سوق العقار يف مغنية جديدة سكنات: 7صورة رقم
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  .السكن اجلماعي - 3.3
من جمموع  ℅ 10 يتجاوز نسبة مل تتميز مدينة مغنية بصغر حصة السكن اجلماعي حيث

و هذه الوضعية جتعل مدينة مغنية بعيدة عن . 2008مث تعداد  1998خالل تعداد  اتالسكن عدد
الطابع القانوين اخلاص  و سبب هذه الوضعية يعود إىل.املقاييس الوطنية يف جمال السكن اجلماعي

  .لألراضي اليت ميكن أن تستقبل السكن اجلماعي، ألن مالكيها ال يقبلون التنازل عنها
ديوان : ن اجلماعي على مستوى مدينة مغنية يوجد أربعة متعاملني هميف جمال إنتاج السك

ومؤسسة (C.N.E.P)و الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط  (O.P.G.I) العقاري الرتقية والتسيري
  .و أخريا و منذ تسعينات القرن املاضي ظهرت الوكالة العقارية،(E.P.L.F)ترقية السكن العائلي

  ".    OPGI"عي املنجز من طرف ديوان الرتقية و التسيري العقارينياجلما السكن -  1. 3.3
وان الرتقية و التسيري العقاريني يف اجناز سكنات ذات إجيار منخفض، يستهدف من يساهم دي

  . و الديوان متواجد يف مدينة مغنية منذ سبعينات القرن املاضي.خالهلا الفئات ذات الدخل احملدود
  .لخص عن نشاطه خالل العشرية األخريةيعطي م 9و اجلدول رقم 

   " OPGI "السكن اجلماعي املنجز من طرف ديوان الرتقية و التسيري العقاريني: 9جدول رقم   

  املوقع  سنة التسليم  العدد  تسمية املشروع
  3حي قاضي قرب الثانوية رقم  1966  100  سكنات حي قاضي

  مشال مقر سونلغاز  1975  16  سكنات سونلغاز

  حي الربيقي مشال مسجد التقوى    1975  40  من طابقنيسكنات 

  وسط املدينة  1976  48  سكنات للشرطة
  حي عزوين  1979  300  سكنات حي عزوين

  3حنو الثانوية رقم  1979  39  سكنات دن س
  3حنو الثانوية رقم  1985  260  سكنات دن س

  حي الشهداء  1985  18  سكنات قطاع التعليم
  حي قاضي قرب حمطة طاكسي ندرومة  ETM(  184  1988(سكنات حي قاضي

  حنو حي احلمري 3الثانوية رقم قرب  1999  8  سكنات قطاع التعليم
  قرب متوسطة داري وسيين  1999  6  سكنات قطاع التعليم

  . 2008 الديوان الرتقية و التسيري العقاريني تلمسان :املصدر                                    
  



 

 

 

- 61 -

  تابع OPGIاجلماعي املنجز من طرف ديوان الرتقية و التسيري العقارينيالسكن : 9جدول رقم 

  املوقع  سنة التسليم  العدد  تسمية املشروع
  حي الربيقي  2000  200  سكنات حي الربيقي

  قرب نزل العزة  2002  165  سكنات منقاري

  داخل املستشفى  2003  6  سكنات القطاع الصحي
  حي الربيقي  2003  98  )أ(سكنات بوغزال
  حي الربيقي  2003  40  )ب(سكنات بوغزال

  حي أوالد بن دامو  مل تسلم بعد  20  سكنات حي أوالد بن دامو
  حي أوالد بن دامو  2007  20  سكنات حي أوالد بن دامو
  حي أوالد بن دامو  2007  30  سكنات حي أوالد بن دامو

  -  -  1598  امــــــوع
ال تزال  ذلكهامة،وعلى الرغم من  التسيري العقاريني ديوان الرتقية وو كما هو واضح تبدو مسامهة 

حمدودة، حيث سبق الذكر أن نسبة السكن اجلماعي من جمموع عدد السكنات على مستوى مدينة 
  .مغنية ال تزال ضعيفة

  . CNEPالصندوق الوطين للتوفري و االحتياط  السكن اجلماعي املنجز من طرف - 2. 3.3
يساهم يف دعم السكن من خالل تسهيل القروض  الحتياطالصندوق الوطين للتوفري و ا

ولكن عدد السكنات اليت وفرها .و يتم تسديدها بفائدة منخفضة وعلى مدة زمنية طويلة.للموفرين 
  .الصندوق حمدود من حيث العدد
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 )CNEP( .السكن اجلماعي املنجز من طرف الصندوق الوطين للتوفريواالحتياط:10جدول رقم  

 النمط عدد السكنات ة املشروعتسمي

 )أ(شقق من ثالث غرف 67 67

 )ب(شقق من ثالث غرف 10 10

 )ج(شقق من ثالث غرف 44 44

 )د(شقق من ثالث غرف 20 20

 )أ(شقق من أربع غرف 03 03

 )أ(شقق من مخس غرف 47 47

 )ب(شقق من مخس غرف 31 31

 )ج(شقق من مخس غرف 07 07

 )د(شقق من مخس غرف 01 01

 )هـ(شقق من مخس غرف 10 10

 --  240 اـمـوع

  . 2008الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط، تلمسان  :املصدر                                  
أغلبها سكنات مجاعية، ولكنها  الصندوق الوطين للتوفري و االحتياطأن السكنات املنجزة من طرف 

باال كبريا عليه بسبب أسعارها املرتفعة،وبسبب تفضيل السكان حمدود من حيث عددها و ال جتد إق
  .للسكن الفردي

  . )EPLF(السكن اجلماعي املنجز من طرف مؤسسة ترقية السكن العائلي  - 3. 3.3
  .إن مؤسسة ترقية السكن العائلي متخصصة يف إنتاج السكن اجلماعي الرتقوي و الفيالت

ال يسمح  و لكن طابعها التجاري البحت.حيث عدد السكناتو مسامهتها يف هذا اال معتربة من 
مبسامهتها يف حل مشكل السكن ألن، أسعار الشقق و الفيالت مرتفعة جدا مقارنة بإمكانيات 

و هذا على الرغم من اإلعانات اليت يقدمها الصندوق الوطين .الفئات متوسطة الدخل من اتمع
و من أهم مشاريع السكن .صول على قرض بنكي،و التسهيالت املقدمة للح (C.N.L)للسكن

  :  اجلماعي اليت أنتجتها مؤسسة ترقية السكن العائلي على مستوى مدينة مغنية جند
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  :إقامة تافنة
و تتكون من سبع عمارات   35على الطريق الوطين رقم  مدينة مغنية الشرق  دخلاملتقع يف 

و .    شقة 63ذا يكون جمموع الشقق تضم كل منها تسع شقق من نوع ثالث و أربع شقق،و هك
 .قد خصص الطابق األرضي للنشاط التجاري 

 
 .إقامة تافنة،)E.P.L.F(سكن مجاعي من اجناز مؤسسة السكن العائلي: 8صورة رقم              

  :إقامة املامونية
مربع، و من منط ست غرف  مرت 133 كل منها  شقة من منط أربع غرف مساحتها 180تضم 

شقة و اجلزء الثاين يف طور  90قامت املؤسسة ببيع اجلزء األول أي .مرت مربع  163 الواحدةمساحة 
و هذا يبني أنه ال يوجد تدافع أو تسابق من املواطنني على شرائها، خاصة إذا علمنا أن سعر .البيع 

  .مليون سنتيم 435مليون سنتيم، و الشقق من منط ست غرف  350الشقق من منط أربع غرف 
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  .إقامة املامونية -)E.P.L.F(سكن مجاعي من اجناز مؤسسة السكن العائلي: 9صورة رقم  

  :اللة مغنيةإقامة 
  .اشقة من منط ثالث و أربع غرف و قد سلمت ألصحا 234،وتضم تقع قرب حي هدام 

  :النورإقامة 
  شقة من منط ثالث أو أربع غرف 184وتضم 3الثانوية رقم قرب يف حي عزوين  تقع
  .هي يف طور االجنازو 

يف إنتاج السكن اجلماعي متواضعة  مؤسسة ترقية السكن العائليو هكذا يتضح أن مسامهة 
و يف نظرنا هذا النوع من .شقة و األسعار مرتفعة 661حيث جمموع ما أجنزته من شقق مل يتعد 

  .املشاريع غري مؤهل حلل مشكل السكن الذي تعانيه املدينة
  .        اعي املنجز من طرف الوكالة العقاريةالسكن اجلم - 4. 3.3 

باإلضافة إىل مسامهتها يف إنتاج السكن الفردي من خالل برامج التجزءات،تساهم الوكالة 
  .(L.S.P)التسامهي  العقارية يف إنتاج السكن اجلماعي االجتماعي

     املسكنو تعتمد صيغة السكن االجتماعي التسامهي على مسامهة املواطن بنسبة من قيمة 
و هذه الصيغة موجهة إىل املوظفني .   (C.N.L)و النسبة املتبقية يقدمها الصندوق الوطين للسكن

  .ذوي الدخل املتوسط،غري أن جناحها يف مدينة مغنية نسيب مقارنة بالعديد من بلديات والية تلمسان
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مسكن أو  276و تتمثل مسامهة الوكالة العقارية يف إنتاج السكن اجلماعي يف مشروع 
و منذ هذا التاريخ و نشاط الوكالة .2002،أنشئت إىل اجلنوب من املدينة سنة )مسكن 216+60(

  .الفردي أو اجلماعي العقارية متوقف، سواء يف إنتاج السكن
  
  

  
  ).قرب حي بن سينا(الوكالة العقارية ملغنيةمن  فردي سكن: 10صورة رقم
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  :خالصة
منذ االستقالل و الدولة حاضرة من خالل املصاحل و اهليئات املختلفة يف إنتاج اال املبين  

وقد مت التوسع .مبدينة مغنية، توجهه مبا خيدم السري احلسن لنسيجها العمراين و ازدهارها االقتصادي
ن الفردي         و اايل للمدينة من خالل األنشطة الصناعية و التجهيزات و املرافق و برامج السك

دائما تصطدم بإرادة املواطنني الساعية إىل التوسع بواسطة جتزئات  تكان  و لكن إرادة الدولة.اجلماعي
و غري     التهمت املخزون العقاري و أنتجت نسيجا عمرانيا مفكك ومساكن فردية غري قانونية

  .منسجم
اجع دور الدولة و تزايد دور و مع االنفتاح االقتصادي و الدخول يف اقتصاد السوق، تر 

واليت  املواطنني من خالل أشخاص أو مجاعات نافذة،و تعاَظم هذا الدور بتواطؤ اإلدارة احمللية
  .أكثر بتغطيتها ملختلف التجاوزات سامهت يف تعفن الوضع

إن الوجه احلايل ملدينة مغنية هو حمصلة لسياسات التحّضر وسياسة السكن وللسياسات 
 عرفتهما البالد منذ االستقالل،فإذا أردنا معاجلة مشاكل املدينة فال يتم األمر إال بتعديل العقارية اليت

  .إحدى هذه السياسات أو مجيعها معا
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        لثلثلثلثالفصل الثاالفصل الثاالفصل الثاالفصل الثا

        أزمة السكن،األمن والعملأزمة السكن،األمن والعملأزمة السكن،األمن والعملأزمة السكن،األمن والعمل

  محركات أساسية للسكانمحركات أساسية للسكانمحركات أساسية للسكانمحركات أساسية للسكان
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 :ضرية اجلديدةالدراسة العمرانية للمجاالت احل -1

تساهم يف التعرف على خصائصها العمرانية مثل الدراسة العمرانية للمجاالت احلضرية اجلديدة 
و هذا ميكننا من  املقارنة بني خصائص أحياء .منط املباين و ارتفاعها و املواد املستخدمة يف البناء

لسكان يف البناء أم بقيت على اإلقامة السابقة و خصائص أحياء اإلقامة احلالية،وهل تغريت طبائع ا
 .حاهلا

  .الفيالت  سيادة - 1.1
أن منط املساكن السائد هو السكن الفردي من نوع فيالت  11يبدو من خالل اجلدول رقم

و هذا  يُفسر بالعدد املهم من %. 66,1حالة،أي بنسبة   484حالة من أصل  320،حيث ميثل 
و تأيت يف املرتبة الثانية املساكن اجلماعية،أي .فتها مغنيةالتجزءات القانونية و غري القانونية اليت عر 

 أما.%4,3 التقليديةو نالحظ نسبة منخفضة للمساكن %.18,18شقق يف عمارات بنسبة 
و هذا النمط من املساكن يرتكز على اخلصوص يف حي ،%11,2املساكن من منط حوش فتمثل 
 .املطمر التقليدي وحي املدرجات

    .منــط املساكن يف ااالت احلضرية اجلديدة ملغنية : 11 رقم ولجد                
 النسبة املئوية العدد منط املساكن

 66,1 320 )فيالت(فردي
 18,2 88 )شقق(مجاعي
 11,2 54 حوش

 4,3 21 تقليدي
 0,2 01 مرآب

 100 484 اموع
  .2008داين أفريل حتقيق مي: املصدر                                          

جتدر اإلشارة إىل وجود حالة إستثنائية،فخالل التحقيق امليداين وجدنا يف حي ابن سينا أسرة 
 .تقيم يف مرآب فيال جمانا مقابل حراستها لصاحبها املهاجر يف فرنسا
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ــــــــــــغنية ــــــــــــدة ملـ ــــــــــــة اجلـديـ شكل5:نـمــــــــــــط الــــــــــــمساكن يف اــــــــــــاالت احلـضـريـ

66,12

18,18

11,16

4,34

0,21
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9ردي (�9*ت)


��� (-$ق)�

�وش

!$�7دي


رآب

منط املسكن

النسبة املئوية

  
  

  .جل املساكن مكونة من الطابق األول - 2.1

و ميكن تفسري ذلك بالتصميم .℅ 34,1أغلب املساكن من الطابق األول بنسبة  تتكون
الداخلي للمسكن،و الذي يتبعه جل السكان يف مغنية،حبيث خيصصون الطابق األرضي للمرآب   و 

و متثل املسـاكن من منط أرضي .احملالت التجارية و املخازن،أما غرف اإلقامة ففي الطوابق العليا
ني،اذا أراد مالكها التوسع و هي مرشحة ألن تصبح مستقبال من طابق واحد أو طابق،% 28,9
على التوايل، يف حني  ℅ 18و  ℅19بينما املساكن من طابقني و ثالثة طوابق فال متثل إال .عموديا

 .املساكن من أربعة طوابق نادرة جدا

  .يف ااالت احلضرية اجلديدة يف مغنية  ارتفاع املساكن:12 رقم  جدول

 النسبة املئوية العدد عدد الطوابق

 28,9 140 أرضي
 34,1 165 طابق واحد

 19 92 طابقان
 18 87 ثالث طوابق

 100 484 اموع
  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                      
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وهكذا يتضح أن النمط السائد هو املساكن املكونة من الطابق األرضي و الطابق الثاين 
كما أن االجتاه حنو بناء مساكن ذات .هذا األمر َيصدق على جمموع أحياء مغنية و.℅63مبجموع 

  .أكثر من طابق أصبح ظاهرة معممة يف كل أحياء مغنية

شكل 6:ارتفاع املسـاكن يف اـاالت احلضـرية اجلديـدة يف مغنيـة

طـابق واحــد

34,1 %

طابقان

19 %

ثـالث طوابـق

18, %
أرضــي 

28,9%,

 
  .متوسطة إىل جيدة :املساكنوضعية  - 3.1

املساكن يف ااالت احلضرية اجلديدة حديثا مما يفسر وجود أكثر من نصف نيت بُ 
يف حني ال تتعدى املساكن اليت . يف وضعية جيدة ℅37,8متوسطة ،ويف وضعية   ℅50,4عددها

  .و هذه األخرية ترتكز على اخلصوص يف حي املدرجات،℅12وضعيتها رديئة 
  .يف ااالت احلضرية اجلديدة يف مغنية املساكن وضعية:13 رقم جدول

 النسبة املئوية العدد وضعية املساكن

 50,4 244 متوسطة
 37,8 183 جيدة
 12 57 رديئة

 100 484 اموع
  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                         

  .من املساكن يف وضعية متوسطة و جيدة ℅ 88,2وهكذا جند أن  



 

 

 

- 72 -

  
  مساكن رديئة يف حي املدرجات: 72ورة رقمص

  .ران من القالب و سقوف من الدالةجد:طبيعة املواد املستعملة يف البناء -1-4
و يعود ذلك إىل .℅ 76,4بنسبة ) باربا ( بُنيت جدران املساكن يف معظمها من القوالب

 ℅ 23,4كما جلأ السكان يف.وفرا و اخنفاض مثنها، مقارنة مبادة األجر األقل توفر و األغلى مثنا

جر يف الطوابق العليا،ليكون املسكن من املساكن، إىل اجلمع بني القوالب يف الطابق األرضي و األ
  .اقل ثقال و بالتايل يقل الضغط على هيكل املسكن

 او ذلك أل.استخدم السكان احلجارة يف بناء اجلدران،   ℅0,2 جدا  و يف حاالت نادرة
و أغلبية السكان  تستخدم .،و يتطلب بناؤها وقتا أطولجرالقوالب و اآلأكثر تكلفة مقارنة ب

  .يف بناء األساسات و بشكل حمدود احلجارة فقط
  .يف ااالت احلضرية اجلديدة يف مغنية  دراناجل طبيعة املواد املستعملة يف بناء: 14رقم جدول

  اموع  حجارة  )باربا و أجر(مزيج  )باربا(القوالب   طبيعة املواد

  484  01  113  370  العدد

  100  0,2  23,4  76,4  )%(النسبة املئوية

 .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                                 
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ويكاد  .℅ 99,4أما فيما يتعلق بالسقوف ،فقد بنيت من الدلة يف معظم احلاالت بنسبة 
هذه الوضعية رمبا تعكس .℅ 0,2و كذلك القرميد  ℅ 0,4ينعدم استخدم  الزنك أو الطولة 

  .ادية ألغلبية السكاناالمكانيات امل
  .يف ااالت احلضرية اجلديدة يف مغنية السقوفطبيعة املواد املستعملة يف بناء :15 رقم جدول

  اموع  قرميد  طولة  دالة  طبيعة املواد

  484  01  02  481  العدد

  100  0,2  0,4  99,4  النسبة املئوية

  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                                

   .العالقة بني السكان و السكن يف للمجاالت احلضرية اجلديدة -2
ال شك فيه أن دراسة السكان دون دراسة السكن،أو دراسة السكن دون دراسة  مما

ندرسهما معا الستخراج العالقات القائمة  بل تكمن األمهية حني.السكان،ليس باألمر ذي األمهية
فهذه العالقات هي اليت تبني مدى التغيري الذي استطاعت األسر إحداثه يف مسكنها .بينهما

  .اجلديد،وأن هذا االنتقال مل يكن جمرد تغيري للمكان دون تغيري لظروف السكن
معدل إشغال و  متوسط حجم األسرةو  تركيب السكان و من هنا تبدو جلية أمهية دراسة

  . درجة جتهيز املساكن و طرق التمويل و حجم املسكن و  معدل إشغال الغرفةو   السكن
  .وفئة منتجة غالبة السكان فُتّوة - 1.2

، إىل معرفة عالقته بالنشاط نسعى من خالل دراسة تركيب السكان حسب العمر و اجلنس
  .قها عبء إعالة بقية أفراد األسرةاالقتصادي والتعليمي ،و حتديد الفئات اليت يقع على عات

و هي نسبة معتربة ،و جزء هام منها يعترب عبئ على العائلة  ℅ 36,1سنة  20 – 00متثل فئة 
سنة هي الفئة املنتجة و تعتمد عليه الفئات األخرى،  60 – 20أما فئة . بسبب الدراسة أو البطالة

و هذا يدل . فهي إذا الفئة الغالبة ℅57ها ألا األكثر قدرة على احلركة و اهلجرة ،و تقدر نسبت
  .على وجود طاقة عاملة هامة

و هي نسبة ضئيلة ،℅6,9سنة فتقدر بنسبة  60و خبصوص فئة كبار السن أي األكرب من 
  .وهذه الفئة غري منتجة تشمل أعدادا كبرية من اإلناث و األرامل و املتقاعدين.
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  .و اجلنس  العمرتركيب السكان حسب : 16رقم جدول            

وع�

ن ا� ���
وع ا�	�
 ا�' � ذ�ور ا�	��� إ	�ث ا�	��� ا�

18,1 428 8,4 198 10 230 00- 09  
18,0 426 8,3 197 10 229 10 – 19  
19,2 456 10,5 248 9 208 20 – 29  
16,6 393 8,1 193 8 200 30 – 39  
12,4 294 6,2 148 6 146 40 – 49  
8,9 210 3,4 80 5 130 50 – 59  
 60أ��ر �ن 91 4 73 3,1 164 6,9
 �!�وع 1234 52 1137 48,0 2371 100

  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                                 
  

ــغنية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجديدة يف مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجاالت احلضريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــان يف املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــيب السكــ ــ ــ ــ ــ شكل 7:تـركــ
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ن60

الفئـات العمريـة

النسبة املئوية

ذ�ور

إ	�ث

  
  .أفراد 6 إىل 3من  معظم األسر مكونة  -2.2

و تليها األسر .%39,3أفراد بنسبة  6أو  5من  إن احلجم السائد هي تلك األسر اليت تتكون
،مما يعكس مستوى معني من الرفاهية لدى األسر اليت %32,4أفراد و هي متثل  4أو   3من  

و لكن هذا ال مينع وجود أسر يتجاوز عدد أفرادها السبعة إال .انتقلت إىل ااالت احلضرية اجلديدة
 3,3حالة بنسبة  16تضم إال فردا واحدا فقد وجدنا أما عن األسر اليت ال .% 17,8أا قليلة 

بينما األسر اليت تتشكل من فردين اثنني فتوجد .،و يتعلق األمر بأرامل و مطلقات يعشن مبفردهن%
و هي أسر حديثة التأسيس أو أسر غادرها بعض أفرادها و مل يبق إال ،% 7,2حالة متثل  35

  .الوالدين
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حلضرية اجلديدة تتماشى مع الوضع العام ملدينة مغنية حيث كان حجم يف ااالت االسائدة  الوضعية
  .أفراد  25,6هو  1998أفراد و يف سنة   612هو   1987األسرة سنة 

  .يف مغنية حجم األسرة يف ااالت احلضرية اجلديدةمتوسط : 17 رقم جدول

  ئويةالنسبة امل  عدد األسر  حجم األسرة  النسبة املئوية  عدد األسر  حجم األسرة
  15,7  76  أفراد 9 -7  10,5  51  فرد 2 -1
  02,1  10  أفراد 10أكثر من  32,4  157  أفراد 4 -3
  100  484  املــجموع  39,3  190  أفراد 6 -5

  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                         
 

  األسر يف ااالت احلضرية اجلديدة يف مغنيةيعطي فكرة واضحة عن متوسط حجم  8الشكل 
 

ت ا��#ر�� ا��د�دة��
�ل8: 
!و�ط ��م ا4�ر �9 ا�-

10,5

32,4
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15,7

2,1
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35
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1إىل 2 أفراد 3إىل 4 أفراد 5إىل 6 أفراد 7إىل 9 أفراد أكثر من10 أفراد

�دد ا9راد

ا�	��� ا�
 و��

  
  .، وضعية حسنة)TOL(معدل إشغال السكن  -3.2

  :شغال املسكن نورد اجلدول التايلإلتوضيح متوسط 
  .معدل إشغال املسكن يف ااالت احلضرية اجلديدة يف مغنية: 18جدول

  معدل اشغال املسكن  ةجمموع عدد مساكن منطقة الدراس  جمموع عدد السكان منطقة الدراسة
2371  484  4,9  

  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                                

                                                 
1,2- U.R.S.A Oran., juin 2004 : «  P.D.A.U Maghnia  première phase » , p106. 
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،و هو دليل آخر على أن ااالت احلضرية اجلديدة سامهت يف 4,9املسكن هو  إشغال إذا معدل
الذي  غال املسكن فيها أقل من معدل مدينة مغنيةفمعدل اش.حتسني ظروف السكن يف مدينة مغنية

 :مثل حي املطمر حيث قدر بـ  األحياء القدمية، يف  و هو أقل من ذلك املوجود ،13 6,3 :يقدر بـ
،و مها حيان تزدحم ما مساكن تقليدية و عدة  2 7,8: أو حي املذحبة حيث قدر بـ  14 7,3

   .حسب كل حي لمعدل شغ قدم لنا تفصيال عنو اجلدول التايل ي.عائالت يف املسكن الواحد
  .املسكن يف ااالت احلضرية اجلديدة يف مغنية لمعدل شغتفصيل  :  19رقم  

معدل إشغال   احلــي
  املسكن

  املسكن لشغمعدل   احلــي

  4,9  الغابات  3,0  أوالد بن صابر
  5,2  ابن سينا  DNC(  3,9(س.ن.د

  5,3  الفتح  3,9 الزيتون
  5,4  والد بن داموأ  4,2  منقاري
  5,5  عمر  4,5  الشهداء
  5,5  أوالد معيدر  4,7  املدرجات
  4,9  املسكن لشغاملعدل العام   4,8  احلمري

  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                         
واسعة و فيالت هي، اليت  على العكس مما كان متوقع، األحياء اليت تتكون من مساكن

معدل إشغال املسكن مرتفع، مثل عمر و معيدر و الفتح و بن سينا،ألن املسكن الواسع حتتوي على 
و كذلك األحياء املتواضعة مثل،  DNCأما يف العمارات مثل، منقاري و .بإيواء أكثر من أسرة يسمح

معدل الوضع ينقلب بالنسبة و لكن  .معدل إشغال املسكن منخفض املدرجات  و الشهداء فنجد
إشغال الغرفة،حيث يتحسن الوضع كثريا يف األحياء املكونة من فيالت بسبب، احتواء املساكن على 

  . و إن كان املسكن يضم أكثر من أسرة عدد مرتفع من الغرف
معدل إشغال املسكن ال يعكس حقيقة إشغاله، و لذا حنتاج إىل معيار أكثر دقة و تعبريا إن 

  .         بال ريب معدل إشغال الغرفة،و هو 
                                                        

 
                                                 
13 -  U.R.S.A Oran., juin 2004 : «  P.D.A.U Maghnia  première phase » , p109.  
14 -  El FEDIL A., 1997: «Etude des mouvement de la population intra urbaine à maghnia» , 
ingéniorat en géographie,université d’Oran. 
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  .، وضعية جد مرحية)TOP(معدل إشغال الغرفة  - 4.2
 .إن معدل إشغال الغرفة، أكثر مصداقية يف التعبري عن االستعمال احلقيقي للمسكن

  .حلضرية اجلديدة يف مغنيةمعدل إشغال الغرفة يف ااالت ا: 20رقم جدول

  معدل اشغال الغرفة  جمموع عدد الغرف منطقة الدراسة  جمموع عدد السكان منطقة الدراسة
2371  2187  1,1  

 .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                                
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معدل إشغال الغرفة   مغنية يف وضعية مرحية جدا، حيثااالت احلضرية اجلديدة يفتوجد 
فاملقاييس اليت تضعها مكاتب الدراسات تعترب أن معدل إشغال الغرفة عاديا إذا كان يف حدود .1,1
  . 2,5،و حرج إذا جتاوز  2,4و  1,5،و مقبول إذا كان ما بني   1,5

ي، حنصل على النتائج عند التفصيل أكثر يف دراسة معدل إشغال الغرفة أي حسب كل ح
  .التالية

  .الغرفة يف ااالت احلضرية اجلديدة يف مغنية إشغالتفصيل معدل :  21جدول رقم 
معدل شغل   احلي

  الغرفة
معدل شغل   احلي

  الغرفة
معدل شغل   احلي

  الغرفة

 1,3 ابن سينا 1,4 منقاري 0,6 أوالد بن دامو

 DNC 1,3: س.ن.د 1,4 الفتح 0,7 الشهداء

 1,2 عمر 1,6 املدرجات 0,9 تالغابا

 1,1 املعدل  1,7 احلمري 0,9 الزيتون

   1,8 أوالد معيدر 1,7 أوالد بن صابر
حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                               

2008  
 عادية ،و مل تصل إىل يتضح ، أن جل أحياء ااالت احلضرية اجلديدة يف وضعية مرحية إىل

  .الوضعية احلرجة
بني حجم السكن و أسباب تغيري اإلقامة،فقد أشرنا  توجد عالقة وطيدة .واسعة كنا مس -25.

  فمن خالل التنقل.سابقا إىل أن ضيق املسكن يأيت يف املرتبة الثانية من بني أسباب تغيري اإلقامة
  .و بالتايل أكثر راحة من السابقيسعى السكان إىل احلصول على مسكن أكثر اتساعا، 

 .يف ااالت احلضرية اجلديدة يف مغنية عدد الغرف يف املسكن:  22  رقم جدول

  النسبة   العـدد  عدد الغرف  النسبة   العـدد  عدد الغرف 
  08,5  41  )5(مخس غرف   05,4  26  )1( غـرفة 

  04,8  23  )6(ست غرف   15,1  73  )2(غـرفتان 
  03,3  16  غرف 9إىل  7من   43,0  208  )3(ثالث غرف 
  100  484  اــــموع  20,0  97  )4(أربع غرف 



 

 

 

- 80 -

حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                         
2008. 

، تليها تلك اليت تتكون % 43، و هي متثل)3(تغلب املساكن اليت حتتوي على ثالث غرف 
غرف ) 3(و يعود السبب إىل، وجود عمارات ا شقق تضم ثالث %. 20 :بت) 4(أربع غرف  من

،     و ذلك ألن معظم السكان خيصصون الطابق األرضي للمرآب أو للنشاط التجاري أو احلريف،و 
 .يقيمون يف الطابف األول
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شكل 9: متوسط عـدد غـرف يف اـاالت احلضـرية اجلديـدة

43%

20%

8,5%

4,8%
3,3% 5,4%

15,1% غـــــــــرفة 

غـــــــــرفتان 

ثالث غـرف 

أربـع غـرف 

مخس غرف 

ست غـرف 

من 7 إىل 9 غـرف

 
 .اعتماد املواطن على امكانياته اخلاصة يف التمويل 6.2

عتمدوا يف بناء مساكنهم أو قد ا %88,4معظم سكان ااالت احلضرية اجلديدة أي،   
و هذا ال ميكن تفسريه بتوفر اإلمكانيات املالية فقط،فليست .شرائها على امكانيام املادية الشخصية

األسر ميسورة احلال،و لكن ميكن تفسريه بأن أغلب مساكن ااالت احلضرية اجلديدة غري  كل
قانونية و بالتايل، ال ميلك أصحاا عقود ملكية متكنهم االستفادة من املساعدات املختلفة اليت 

هم و ال ميكن باإلضافة إىل أن جل السكان عاطلون.تقدمها الدولة،أو احلصول على قرض من البنوك
يف تشكيل ملف القرض  استخراج كشف الراتب أو وثيقة تبني وجود دخل قار،و مها العنصر األساس

  .البنكي 
حتقيق ميداين أفريل : املصدر( .يل املساكن يف ااالت احلضرية اجلديدةو طرق مت: 23  رقم جدول

2008(.  
  )%(النسبة املئوية  العدد  طريقة التمويل
  88,4  428  متويل شخصي

  08,3  40  يل شخصي مع مساعدة العائلةمتو 
  02,5  12  قرض من البنك
  00,6  03  قرض من العائلة
  00,2  01  قرض من خواص

  100,0  484  اموع
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إن إحدى أهم املشاكل اليت يطرحها السكن غري القانوين، عدم تكمن سكانه االستفادة من 
اجلماعات احمللية و اهليئات اليت برامج املساعدات اليت تقدمها الدولة بشكل مباشر، من خالل 
و هذا ما جيعل الدولة أضعف .تنشط يف جمال السكن، أو بشكل غري مباشر من خالل البنوك

و يبقى الفاعل األساسي هو املواطن الذي، ال جيد عونا له سوى .الفاعلني يف تعمري مدينة مغنية
  %.8,3 :ملرتبة الثانيةبـحيتل ا تمويل الشخصي مع مساعدة العائلةالعائلة، مما جيعل ال

 املواطنني  و عندما حتدثنا إىل بعض.%2,5أما مسامهة البنوك فضعيفة حيث مل يلجأ إليها إال
اليت تشرتط على من يطلب قرض " سوسييت جينريال اجلزائر  "وجدناهم توجهوا إىل بنوك أجنبية مثل 

 .راسة امللفوجود دخل قار، دون السؤال عن جمال انفاق املال مع سهولة يف د

شكل10:طرق متويل بناء املسكن يف اـاالت احلضـرية اجلديــدة
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  .جل املساكن مت بيعها:السابقسكن مصري امل -2-7
تساعدنا يف تفسري حدة أزمة السكن و مستوى الرفاهية املادية للسكان  مصري السكن السابق معرفة

  .و  طرق التمويل 
  .سكن السابقمصري امل: 24رقم  جدول

  )%(النسبة املئوية  العدد  مصري السكن السابق
  41,1  199  مت بيعه

  37,6  182  يسكنه أقارب
  11,2  54  جمهول
  09,7  47  مت كرائه

  0,2  01  حول إىل نشاط جتاري
  0,2  01  مت تبادله
  100  484  اموع

  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                                
  

  .%41,1ديدة ببيع مسكنهم السابق، و هم ميثلون قامت أغلبية سكان ااالت احلضرية اجل
مما يفسر ما سبق .شرائهو هذا حىت يتمكنوا من متويل املسكن اجلديد الذين كانوا بصدد بنائه أو 

ذكره من اعتماد السكان على التمويل الشخصي للمسكن، و عدم اللجوء للقروض سواء البنكية أو 
،و %37,6االت اليت تُرك فيها املسكن ألحد األقارب بنسبة و يف املرتبة الثانية تأيت احل.من خواص

أما يف .يتعلق األمر يف هذه احلاالت باألسر اليت غادرت املسكن العائلي لالستقالل مبسكن خاص 
، وهكذا يبقى موردا مستمرا %09,7املرتبة الثالثة فتتموقع  األسر اليت قامت بكراء املسكن السابق

و جتدر اإلشارة إىل أن نسبة معتربة .من املساكن إىل نشاط جتاري% 0,2 و مل يتم حتويل إال.للدخل
جيهلون مصري مسكنهم السابق، ألم كانوا يف حالة كراء و ال يهمهم ما ) % 11,15(من السكان

 .آل إليه
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شكل11:مصري السكن السابق لسكان ااالت احلضـرية اجلديـدة
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  .رفاهية عالية:درجة جتهيز املساكن - 8.2
لسكان، بإنتقاهلم إىل ااالت تعكس مستوى الرفاهية الذي وصل إليه ا درجة جتهيز املساكن

و جتدر اإلشارة إىل التمييز بني جتهيزات يقوم املواطن بتوفريها شخصيا داخل .احلضرية اجلديدة
مسكنه، مثل املطبخ و احلمام و املكيف و الغسالة وغريها من التجهيزات و األجهزة االلكتومنزلية،و 

  و الصرف الصحي و الكهرباء جتهيزات تقوم الدولة بتوفريها مثل،املاء و الغاز
  .و تعبيد الطرقات 

فمن حيث الفئة األوىل من التجهيزات، استطاع السكان توفري مستوى عال من الرفاهية داخل 
مساكنهم، لدرجة أن أحدهم قال لنا أثناء التحقيق امليداين متفاخرا، انه َميلك كل ما ميكن أن 

  .نتصوره من أجهزة الكرتونية
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  .يف ااالت احلضرية اجلديدة يف مغنية درجة جتهيز املساكن :25رقم جدول

  نوع التجهيز
  اموع  مساكن غري جمهزة  مساكن جمهزة

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  100  484  01,5  07  98,6  477  مطبخ
  100  484  28,7  139  71,3  345  محام

  100  484  61,6  298  38,4  186  غسالة
  100  484  87  421  13  63  مكيف
  100  484  0,8  04  99,2  480  ثالجة
  100  484  0,4  02  99,6  482  تلفاز

           .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                

 :املطبخ-8.2. 

أما اليت ال تتوفر .من األسر متلك مطبخا،مما يدل على اتساع املساكن%  98,55  األغلبية الساحقة
  .،و قد يكون السبب يف الغالب ضيق املسكن%01,45عليه فال متثل إال 

 :احلمام -2.8.2

من  %71,28، و على الرغم من ذلك جنده فقط يفيعترب ضروريا كونه مرتبط بصحة السكان
  .  منها  %28,72املساكن يف حني ينعدم  يف

 :الغسالة -3.8.2

من الكماليات و ليسا من الضروريات و ميكن و كذلك املكيف، تعتربمها الكثري من األسر أا 
  .  للمكيفات %13,02للغساالت،و %38,43االستغناء عنهما، مما يفسر نسبتهما املنخفضة 

  :الثالجة -4.8.2
و التلفاز من ضروريات األسرة اجلزائرية و ال ميكنها األستغناء عن أي منهما، مما يفسر نسبتهما  

  .للتلفاز و بالطبع للمقعرات اهلوائية %99,59للثالجات و  %99,17العالية،
أما من حيث الفئة الثانية من التجهيزات، يوجد نقص واضح من حيث تعبيد الطرقات      و 

 األحياء تتعرضفخالل الصيف .الصرف الصحي و الغاز الطبيعي و اهلاتف و املاء: الربط بشبكات
 .اللزوابع من الغبار،و يف الشتاء تتحول إىل برك من األوح
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شكل 12:درجة جتهيز املساكن يف اـاالت احلضـرية اجلديــدة
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 .العمومية اتالتجهيز  درجة جتهيز األحياء من حيث: 26رقم جدول  

  نوع التجهيز
  اموع  مساكن غري جمهزة  مساكن جمهزة

  484  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  484  79,3  384  20,7  100  هاتف

  484  0,4  02  99,6  482  كهرباء
  484  03,1  15  96,9  469  ماء
  484  40,9  202  59,1  286  غاز

  484  04,6  22  95,5  462  صرف صحي
 .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                        

  :الكهرباء -5.8.2
ربط كل السكنات تقريبا بشبكة الكهرباء، سواء يف األحياء القانونية أو " سونلغاز" استطاعت شركة

جر عن الربط العشوائي و هدفها من ذلك جتنب الفوضى و األخطار اليت قد تن.غري القانونية
 و على العكس من ذلك جند نقصا واضحا.بالشبكة، و السرقات اليت قد حتدث للطاقة الكهربائية

  .من حيث االنارة العمومية
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  :الـغـاز - 8.26.
و يرتبط هذا الوضع باألحياء غري ،من املساكن عدم الربط بشبكة غاز املدينة % 40,9 تعاين 

  .القانونية
   :الـمـاء - 8.27.
من املساكن قد مت ربطها بشيكة املاء الشروب، االأن هذا ال يعكس الوضع احلقيقي حيث، % 96,9

تشكو املناطق احلضرية اجلديدة، كباقي احياء مغنية من نقض املاء، الذي يوزع بالتناوب بني األحياء 
عض االحيان و قد جلا السكان إىل خزانات معدنية أو صهاريج حتت األرض لتخزين املاء، و يف ب.

  .إىل حفر آبار
  :الصرف الصحي - 8.28.

يف حني جلأت بعض األسر إىل .من املساكن % 95,45قنوات صرف املياه القذرة، فقد ربطت  أو 
  . حفر احلفر، أو صرف املياه القذرة مباشرة يف األودية إذا كانت املساكن جماورة هلا

  
  يف حي احلمري الصحي دم الربط بشبكة الصرفتبني ع: 11صورة رقم                            
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  .أوالد بن داموحي  مشال  يف الصحي تبني عدم الربط بشبكة الصرف: 12صورة رقم

 

  :اهلـاتف - 8.29.
من املساكن ،و هي بالطبع تقع يف أحياء قانونية  %20,66  الإيوجد نقص فادح حيث مل تستفد 

  .وتبقى األحياء غري القانونية حمرومة منها

شكل 13:درجة جتهيز األحياء من حيـث التجهـيزات العموميـة
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  .مغنية  املصدر األساسي للحركة التنقلية و األغلبية ولدوا  خارجها -3
و تغيري مكان اإلقامة االعتيادي إىل  يسعى السكان إىل اهلجرة باإلنتقال من مكان إىل آخر

و منيز بني نوعني من اهلجرة،هجرة داخلية من حي 15.مكان جديد،يف سبيل العيش يف حياة أفضل
  .خل مدينة مغنية،و هجرة خارجية من خارج مدينة مغنيةإىل آخر دا

تطورا حمسوسا بداية من مثانينات القرن  و لقد عرفت اهلجرة بنوعيها الداخلية و اخلارجية
  .ملواجهة أزمة السكن الدولة املاضي،نتيجة مشاريع السكن الفردي و اجلماعي اليت شرعت فيها

فعت الكثري من األسر إىل التنقل إىل األحياء و قد أنعشت هذه املشاريع سوق العقار و د
  .اجلديدة حبثا عن ظروف سكن أحسن،و مسحت للوافدين اجلدد باحلصول على مسكن

انتعش سوق العقار غري  نتيجة لألزمة األمنية و و بداية من تسعينات القرن املاضي
 عليه لسكان احمللينياجلدد على السكن من جهة، و إىل طلب ا القادمنيالشرعي،استجابة إىل طلب 

  .من جهة أخرى
  .األغلبية ولدوا  خارج مغنية:األصول اجلغرافية ألرباب األسر حسب مكان ميالد  – 1. 3

أغلب أرباب األسر  ويوجد تنوع كبري يف األصل اجلغرايف ألرباب األسر حسب مكان امليالد،
أثري الذي متارسه مدينة مغنية و يدل ذلك على الت. ℅58,5أي  283قد ولدوا خارج مدينة مغنية بـ 

و بلدية جبالة  ℅11,4أسرة أي  55على سكان البلديات ااورة هلا،و خاصة بلدية مسريدة بـ 
  . ℅7,6أي  37بـ

  
  .حسب مكان امليالد األصول اجلغرافية ألرباب األسر: 27 رقم جدول          

  النسبة املئوية  العدد  مكان امليالد
  41,5  201  مغـــــــنية

  58,5  283  خارج مغــــنية
  100  484  اــــــموع

 .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                               

و ، ℅49,4أسرة أي  239كما متارس مدينة مغنية جذبا على سكان بقية بلديات والية تلمسان بـ 
 عني متوشنت واليات الغربية مثل تيارت حىت على واليات أخرى من البالد، و خاصة ال

و لكن .مستغامن،و بدرجة أقل الواليات الوسطى و الشرقية و اجلنوبية وهران و سيدي بلعباسو 
                                                 

  .134ص .1983.املؤسسة الوطنية للكتاب.مدينة وهران،دراسة يف جغرافية العمران:بشري مقيبس -   15



 

 

 

- 91 -

مما يبني أن  .℅41,5أي  201نصيب أرباب األسر املولودين مبدينة مغنية هو اآلخر معترب 
ين من خارج املدينة، و لكن أيضا ااالت احلضرية اجلديدة مبغنية ليست فقط من إنتاج وافد

من إنتاج سكان ولدوا و ترعرعوا يف مغنية، وجزء منهم ميثل اجليل الثاين أي أبناء اجليل األول 
 .الذي هاجر إليها يف بداية اإلستقالل

 .األصول اجلغرافية ألرباب األسر حسب مكان امليالد: 28 رقم جدول
 النسبة املئوية العدد امليالدمكان  النسبة املئوية العدد مكان امليالد

 0,4 2 سبدو 41,5 201 مغنية
 0,4 2 بين صميل 11,4 55 مسريدة
 0,4 2 سيدس جياليل 7,6 37 جبالة

 0,2 1 بين وارسوس 5,6 27 محام بوغرارة
 0,4 2 صربة 3,3 16 ندرومة

 1,4 7 تيارت 3,1 15 مرسى بن مهيدي
 1,2 6 عني متوشنت 2,3 11 بين بوسعيد

 1,2 6 وهران 2,1 10 غزواتال
 0,8 4 مستغامن 1,9 9 السواحلية

 0,4 2 سيدي بلعباس 1,4 7 سيدي جماهد
 0,4 2 بشار 2,9 14 مرسى بن مهيدي

 0,4 2 البيض 1,4 7 فالوسن
 0,2 1 بسكرة 0,8 4 بين سنوس

 0,2 1 النعامة 0,8 4 السواين
 0,2 1 تيزي وزو 0,6 3 تيانت
 1,9 9 املغرب 0,6 3 بوحلو

 1,0 5 فرنسا 0,4 2 عني فتاح
 0,4 2 الرمشي 100,0 484 اموع 0,4 2 هنني

 .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                      
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  .  ةمغنية  املصدر األساسي للحركة التنقلي: اإلقامة السابقة ألرباب األسر  – 3.2 

تساعدنا يف الكشف عن  ،دراسة اإلقامة السابقة ألرباب األسر القادمني من خارج مدينة مغنية
و هل تنحصرهذه اجلاذبية يف حدود البلديات ااورة هلا أم تتعدى ذلك . مدى اجلاذبية اليت متارسها

 .إىل بلديات أخرى من والية تلمسان، و رمبا واليات أخرى من البالد

      .يف ااالت احلضرية اجلديدة اإلقامة السابقة ألرباب األسر:  29 رقم جدول

 النسبة املئوية العدد اإلقامة السابقة النسبة املئوية العدد اإلقامة السابقة النسبة املئوية العدد اإلقامة السابقة

 1 5 وهران 0,6 3 بين سنوس 68 329 مغـنية
 0,4 2 سسيدي بلعبا 0,6 3 صربة 3,1 15 مسيــردة

 0,4 2 النعامة 0,6 3 تيانت 3,7 18 جبـالة
 0,2 1 عني الدفلة 0,6 3 سبدو 2,9 14 محام بوغـرارة

 0,2 1 غليزان 0,6 3 بوحلو 2,1 10 ندرومــة
 0,2 1 مستغامن 0,4 2 بين صميل 2,1 10 الغـزوات

 0,2 1 اجلزائر 0,4 2 الرمشي 1,7 8 بين بوسعـيد
 0,2 1 بشار 0,4 2 القور 1 5 فالوسـن

 0,2 1 بسكرة 0,2 1 الفحول 0,8 4 مرسى بن مهيدي
 ,1 5 فرنسا 0,2 1 عني فتاح 1,2 6 سيدي جماهد

    100          484 اــــموع 1,7 8 تيارت 0,8 4 باب العسة
 1,2 6 عني متوشنت 0,8 4 السواحلية

  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                                
إن ااالت احلضرية اجلديدة يف مغنية هي من إنتاج سكان مغنية  29يبدو من خالل اجلدول

يقطنون مبدينة مغنية و قد  كانوا ℅68 من األسر احملقق معها أي 329أنفسهم و دليل ذلك أن
 .سني ظروف سكنهمااالت احلضرية اجلديدة سعيا وراء حتإنتقلول إىل 

وفد مهاجرون من البلديات  باإلضافة إىل السكان احملليني أنه11و10و توضح اخلريطتان
بلدييت مسريدة و جبالة،فقد كانتا بإستمرار املصدر األساسي للنزوح  و تأيت يف املقدمة دائما.  ااورة

السائد  الالأمن  لتسعينات هروبا منيف بداية االستقالل هروبا من الفقر،و يف بداية ا الريفي إىل مغنية
 . . يف هذه املناطق اجلبلية
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وفد مهاجرون من محام بوغرارة و ندرومة و الغزوات و بين  و إىل جانب مسريدة و جبالة
  .على التوايل، و كلها بلديات جماورة ملغنية  ℅1,7و   ℅2,1و ℅2,1  و ℅2,9بوسعيد،بـ

 6و من واليات أخرى من الوطن بـ  ،℅9,5بـيات والية تلمسان م مهاجرون من بلددِ كما قَ 

بفضل الطابع التجاري  فرص إجياد عمل كان الدافع  األول وراء هجرم هو و هؤالء و أولئك .℅
أما .الذي تتميز به مدينة مغنية من جهة،واألجور املرتفعة لدى القطاع اخلاص من جهة أخرى

  .و قد عادوا من فرنسا على اخلصوص،℅ 1ن فال ميثلون إال العائدون من اخلارج إىل أرض الوط

  .حي املطمر املمون الّرئيسي :اإلقامة السابقة ألرباب األسر داخل أحياء مغنية  – 3. 3
واقع بنفس احلي أو يف حي  مسكن آخر  لتنتقل إىل  عندما تفكر أسرة يف تغيري مسكنها

 منطه  تغيريا يف خصائص السكن من حيث  ك و ينتج عن ذل.آخر، فذلك ألا ليست راضية عنه
عن  و تكشف حركة السكان التنقلية داخل مدينة مغنية.و حجمه و وضعيته القانونية،و غريها

و باملقابل األحياء املستقبلة هلا،و كيف يفضل السكان األنتقال إىل   األحياء اليت كانت مصدرا هلا
   .حي معني دون غريه

نسبة ااالت احلضرية اجلديدة مبغنية ب  ساسي للحركة التنقلية حنواملصدر األ  ميثل حي مطمر
و املساكن من منط حوش،أين   تزدحم به أعداد كبرية من السكان  و هو حي قدمي.℅20,4

و هذا التوجه  يصدق على .تعايش عدة أسر  تسعى كل منها إىل إىل اإلستقالل مبسكن منفردت
فكلما درسنا اإلقامة السابقة لسكان أي حي من أحياء . و منفردةااالت احلضرية اجلديدة جمتمعة 

  .مغنية  إال وجدنا األغلبية قادمة من حي مطمر
و عزوين بنسب هامة،هي  بريڤيو باإلضافة إىل حي مطمر تساهم املدرجات و قاضي و 

  .على التوايل ℅6,1و ℅8,5و ℅11,6و ℅14,9
حيث أن السكان ،℅3,7ل إال نسبة ضعيفة أما األسر الوافدة من وسط املدينة  فال متث

و بدل اإلنتقال إىل .متمسكون أكثر من سكان األحياء األخرى  مبحيطهم االجتماعي و اجلوار
  .ااالت احلضرية اجلديدة  فإم عادة ما يقومون بإعادة بناء مساكنهم
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  .اإلقامة السابقة ألرباب األسر داخل أحياء مغنية: 30 رقم جدول
 النسبة املئوية العدد اإلقامة السابقة النسبة املئوية العدد ة السابقةاإلقام

 2,1 7 احلمري 20,4 67 مـــطمر

 0,3 1 منقاري 14,9 49 املدرجـــات

 1,8 6 هـــدام 11,6 38 قــــاضي

 2,7 9 احملــجرة 8,5 28 بريــــڤي

 1,2 4 حي الزيتون 6,1 20 عــــزوين

 1,2 4 الد بن صابرأو  5,8 19 املـــــذحبة

 1,8 6 بـالل 4,6 15 د ن س

 0,9 3 الفتــح 6,1 20 أوالد بن دامو

 0,6 2 اجلرابعة 2,4 8 الشـــهداء

 0,6 2 إ.ت.و.جتزئة  3,7 12 وسط املـدينة

 0,9 3 الغابات 0,9 3 إبن سينا

 100 329 اـموع 0,9 3 الفتح

 .2008 حتقيق ميداين أفريل: املصدر                                                
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 .البطالون هم الفئة الغالبة: ألرباب األسر اإلجتماعية البنية املهنية – 4. 3

عالقة وطيدة بالفئة املهنية االجتماعية اليت ينتمي إليها رب األسرة؛ألا تعكس  كنسلنمط امل
و هلذا قمنا بتقسيم أرباب األسر إىل .و االقتصادي مستوى دخل األسرة و مستواها االجتماعي

بالفئات  و سيساعدنا هذا التقسيم كذلك يف  استخراج العالقة القائمة بني. فئات مهنية إجتماعية
  .املهنية اإلجتماعية و خصائص السكن  و أسباب التنقل  و فرتات التنقل و غريها من الَعالئق

  .ااالت احلضرية اجلديدة تماعية ألرباب األسر يفالبنية املهنية اإلج:  31 رقم جدول
 الّنسبة املئوية العدد البنية املهنية االجتماعية الّنسبة املئوية العدد البنية املهنية االجتماعية

 23,8 115 بطـــالون 3,1 15 إطارات عليـــا

 8,9 43 ربات بيـوت 4,8 23 إطارات  متوسطة

 2,5 12 حـــونفال 11,2 54 مستخدمون حكوميون

 0,6 3 مهــاجرون 7,0 34 مستخدمو القطاع اخلاص

 19,6 95 جتار و حرفيون
 100 484 اـــــموع

 18,6 90 متقاعدون و ذوي منح

  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                                
ات األسر بدون بَ و كذلك رَ ،℅ 23,8أي  115دد الكبري للبطالني إن امللفت للنظر هو  الع

بالبيوت ال ميارسن نشاط ما خارج أي ماكثات  ات بيوت بَ و هن رَ ،℅ 8,9أي  43عمل 
هذه الوضعية ليست إستثناءا خاصا بااالت احلضرية اجلديدة،بل هي الوضع العام السائد يف .البيت

 1977تفاعا لنسبة البطالة من تعداد إىل آخر،فقد كانت سنة فمدينة مغنية تشهد ار .بلدية مغنية
،و الوضع  1998سنة  ℅ 46,6 إىل  مث تضاعفت 1987سنة  ℅ 13,8مث  ℅ 14,8حـوايل 

حيث من الصعب توقع حتسن وضعية التشغيل يف مغنية  على املدى 16.سائر إىل تدهور أكثر
االقتصادي املتدهور الذي عرفته مغنية على و أسباب إرتفاع نسبة البطالة تعود إىل الظرف .القصري

باإلضافة إىل غلق .غرار بقية البالد و إىل تسريح جزء من العمال  و أحيانا تصفية بعض املؤسسات
احلدود مع املغرب و اليت أدت إىل تراجع فرص العمل يف القطاع التجاري خاصة  و القطاع الثالث 

  .عامة
فأثناء سؤالنا ألرباب األسر عن .لطة و ال تعكس احلقيقةتتضمن مغا و الواقع أن هذه الوضعية

فبالنسبة إليهم العامل هو الذي يزاول وظيفة . املهنة اليت ميارسوا  كان جلهم جييب بأنه بطال
و حقيقة األمر أم خيفون وظيفتهم و هي جتارة السوق .حكومية  براتب شهري و ضمان إجتماعي

                                                 
16 : PDAU Maghnia , phase1,URSA Oran 2004.p99. 
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كن لبطال  أن يبين أو يشرتي فيال قيمتها مئات ماليني السنتيمات و إال كيف مي.السوداء و التهريب
  .السنتيمات،و ميتلك سيارة وجيهز مسكنه بأحدث التجهيزات اإللكرتونية ماليريو رمبا 

  فنتيجة املوقع احلدودي ملدينة مغنية.℅ 19,6و تأيت يف املرتبة الثانية فئة التجار و احلرفيني بـ 
األوىل هي التجارة اليت شجعتها السوق السوداء  و توافد أعداد هائلة  مهنتان،برزت بشكل واضح 

و الثانية هي احلرف املختلفة اليت  حتتاجها مدينة تعيش .من املواطنني إىل مغنية  القتناء السلع املهرّبة
  .ة حالة إنفجار جمايل مثل البنائني و النجارين و الّلحامني و امليكانيكيني،خاصة وأن األجور ُمغري

كما يوجد طلب بني على اليد العاملة البسيطة و غري املؤهلة  للقيام بأعمال شاقة ،و خاصة 
       هذه األعمال  قلما يقوم ا سكان من أصول مغناوية،و لكن يقوم ا وافدون. يف جمال البناء

   .و مهاجرون غري شرعيون أفارقة
           لعلياأما اإلطارات ا.℅ 18,6الثالثة بـتتموقع فئة املتقاعدين و ذوي املنح يف املرتبة  

  .على التوايل ℅ 4,8و  ℅ 3,1و املتوسطة فنسبتهما ضئيلة،
 

  
  
  
  

 شكل14:البنية املهنية االجتماعية ألرباب األسـر

3%

5%

11%

7%

20%

19%

24%

9%

2%

1%

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27

ــ� ــ إطـ�رات ��7

إط�رات  
!و�ط�

�!:د
ون ��و
�ون


�!:د
و ا�$ط�ع ا�:�ص


!��ر و �ـر�9ون

&	

!$��دون و ذوي 

ــ��ون ــ �طـ

ــوت �ت �� رـ�

ــــون 9*�ـ

ــ��رون 
,ـ

النسبة املئوية

الفئة املهنية

  
  
 



 

 

 

- 101 -

  . 1986د بعإستقرت  األسر جل:فرتات اإلستقرار بااالت احلضرية اجلديدة – 3.5
على  عند تقسيم فرتات اإلستقرار أو اإلقامة بااالت احلضرية اجلديدة ،حرصنا على اإلبقاء

  .يف تقسيم فرتات التوسع اايل ملدينة مغنية، لعلنا جند عالقة ما بني الظاهرتني  نفس التقسيم املتبع
حيث يف  1986لقد حدث إستقرار األسر املتنقلة إىل بااالت احلضرية اجلديدة ما بعد سنة 

ذلك مع و يتوافق .من العائالت ℅ 93,2عائلة بنسبة 451إستقرت ا  2008- 1987فرتة 
من جهة      ،و   ملواجهة أزمة السكن الدولة اليت شرعت فيها  مشاريع السكن الفردي و اجلماعي

   .تدهور الوضع األمين الذي كانت األرياف ضحيَتُه األوىل

  .فرتات االستقرار بااالت احلضرية اجلديدة: 32 رقم جدول
فرتات 
 االستقرار

 اـوع 1998-2008 1987-1997 1978-1986 1973-1977

 484 334 117 25 8 العــدد

  1,7 5,2 24,2 69 100 

  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                                 
و اليت سجل فيها لوحدها إستقرار  1998أما أهم فرتات االستقرار فكانت بدايًة من سنة 

، و اليت قدر 2008و  1998املستقرة يف الفرتة مابني  من األسرة ℅ 30,5 عائلة بنسبة 102
و قد تضافرت يف ذلك اإلستقرار .من جمموع العائالت احملقق معها ℅ 69عائلة أي  334عددها بـ 

تدهور الوضع األمين يف البلديات الريفية اجلبلية ااورةملدينة مغنية    و استغالل  عدة عوامل أمهها
 .  نني لذلك لتوسيع أحياء غري شرعية مشال و غرب مدينة مغنيةاملواط

شكل15 فـرتات االســتقرار يف اــاالت احلضــرية اجلديــدة
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        رابعرابعرابعرابعالفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

        رضا عن ظروف السكنرضا عن ظروف السكنرضا عن ظروف السكنرضا عن ظروف السكن

  و اندماج جزئيو اندماج جزئيو اندماج جزئيو اندماج جزئي
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قد ينجح السكان يف االنتقال إىل ااالت احلضرية اجلديدة و حتسني ظروف سكنهم، 
و    انت تعاين نقصا يف اخلدماتولكنهم قد يفشلون يف االندماج يف األحياء اجلديدة، خاصة إذا ك

التجهيزات، مما جيعل السكان يعودون إىل أحيائهم السابقة لتلبية حاجيام و هكذا ال تنقطع 
  .صلتهم ا و يستمر احلنني إليها

األمر األول :حاولنا معرفة مدى اندماج السكان يف ااالت احلضرية اجلديدة من خالل أمرين
الذي شكله السكان حول جماالم احلضرية اجلديدة،و األمر الثاين االطالع  يتمثل يف معرفة االنطباع

وقد اعتمدنا يف ذلك على منوذجني مها .على درجة التجهيزات و اخلدمات املتوفرة على مستوى احلي
 . حي عمر و حي الشهداء

  .العمومية اخلدمات تذمر عام من  -1
ة يف مغنية، استطاعوا توفري رفاهية عالية داخل سبق الذكر أن، سكان ااالت احلضرية اجلديد

مساكنهم، إال أن األمر ليس كذلك خارج املساكن، أي يف األحياء حيث الرفاهية تكاد 
ااالت احلضرية  فالطرقات غري معبدة، و اخلدمات املختلفة إما ضعيفة أو منعدمة،مما جيعل.تنعدم

  من حيث اخلدمات اإلدارية و الثقافية و الصحية اجلديدة تعيش تبعية شبه كاملة لوسط املدينة، 
  . و الرياضية و التعليمية

  . العمومية يف ااالت احلضرية اجلديدة درجة رضا السكان عن اخلدمات:52 رقم جدول
طـبـيعـة 
 اخلـدمـات

 سكان راضون عن اخلدمات سكان  غري راضني عن اخلدمات
 اــموع

 لنسبة املئويةا العدد النسبة املئوية العدد

 484 19 92  81 392 ثقافية

 484 22,7 110 77,3 374 رياضية

 484 26,7 129 73,4 355 إدارية

 484 26,9 130 73,1 354 صحية

 484 45,3 219 54,8 265 تربوية

 484 48,1 233 51,9 251 نقل

 484 73,6 356 26,5 128 دينية
  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                           
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عن اخلدمات % 81من  السكان، غري راضني عن اخلدمات اإلدارية ، و% 73,4إن 
عن اخلدمات الرياضية،وكذلك اخلدمات % 77,3عن اخلدمات الصحية،و% 73,1الثقافية،و 

عن اخلدمات الدينية،و هي يف  إال أم راضون.على التوايل% 51,9و % 54,8الرتبوية و النقل،بـ
و كما هو معلوم، هذه املساجد تبىن بتربعات من .احلقيقة تنحصر يف توفر مسجد أو قاعة للصلوات 

  .املواطنني،و تكتفي الدولة باإلشراف على العملية
و على هذا األساس، على السلطات احمللية بذل جمهود أكرب لتوفري خمتلف اخلدمات يف 

 . اجلديدة، و ختفيف الضغط على وسط املدينة ااالت احلضرية

شكل21:درجة رضا السكان عن اخلـدمات العموميـة يف اـاالت احلضـرية اجلديــدة
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  .التسوق من حيث لوسط املدينة تبعية – 2
، االستقالل عن وسط املدينة يف الكثري ااالت احلضرية اجلديدةو مبرور الزمن، استطاعت تدرجييا 

فمن حيث .او إن كنت أقل كثافة مقارنة به،و خاصة املشرتيات اليت تتم  يومي من اخلدمات التجارية،
 60احلضرية اجلديدة و  تمن أرباب األسر بشرائها من ااال%   83,3املواد الغذائية العامة يقوم

أما من حيث املالبس   و .للعالجات البسيطة%  50,4للدواء و %  49,2للخضر و % 
إليه  بعد من تبعيتها لوسط املدينة، حيث يتوجه ااالت احلضرية اجلديدةالعالجات فلم تتخلص 

و نسبة ضئيلة من .للعالجات البسيطة، %  47,1من السكان لشراء املالبس و%  61,8
  .السكان تقوم بالتسوق من أحياء متنوعة
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                  .سكان ااالت احلضرية اجلديدة  تسوق كنا مأ:  53 رقم جدول 

مكـان 
 التسوق

 مالبس دواء خضر مواد غذائية
عالجات 

 بسيطة
 اموع

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

 100 484 50,4 244 32,2 156 49,2 238 60 288 83,3 403 نفس احلي

خارج 
 احلي 

29 6 24 5 18 3,72 15 3,1 12 02,5 484 100 

وسط 
 املدينة

46 1,2 162 33 213 44 299 61,8 228 47,1 484 100 

 100 484 0 0 2,8 14 3,1 15 2 10 9,5 6 متنوع

.2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                                         

شكل22: أماكن تسوق سـكان اـاالت احلضـرية اجلديـدة
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  .استقاللية  عن أحياء اإلقامة  السابقة -  3
يعكس درجة اندماجهم يف األحياء : عدم تردد السكان على األحياء السابقة اليت قدموا منها

من سكان ااالت احلضرية اجلديدة غري مرتبطني %  91,1و حنن قد وجدنا أن .لوا إليهااليت تنق
و مل يعودوا يرتددون على األماكن .بأحيائهم السابقة، و مل يعودوا يرتددون عليها بشكل مستمر

أو % 96,7أو الذهاب إىل احلمام الذي تعودوا عليه سابقا  %   95,3السابقة لشراء املالبس
و هذا يعكس استقاللية  عن أحياء اإلقامة  السابقة % .96,3أو احلالق % 89,9  الطبيب

،ولكنه ال يعكس بالضرورة استقاللية األحياء اجلديدة،و اليت هي يف الواقع أحياء منامات، بسبب 
  .النقص الفادح يف اخلدمات العمومية
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  .السابقة األحياءعلى  ااالت احلضرية اجلديدة  تردد سكان :54رقم جدول

  طـبـيعـة التــردد
  عدم الرتدد  على
  األحياء السابقة

  الرتدد  على
  األحياء السابقة

  اــموع

  النسبة   العدد  النسبة   العدد  النسبة   العدد
  علــى احلي

  بشكل مستمر 
441  91,1  43  8,9  484  100  

  100  484  3,3  16  96,7  468  احلمام

  100  484  3,7  18  96,3  466  حالق

  100  484  4,8  23  95,3  461  مالبس شراء

  100  484  10,1  49  89,9  435  الطبيب
.2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                                 

  .رضا عن األحياء و عدم رضا عن اخلدمات العمومية -  4
يعكس إىل أي مدى استطاعوا االندماج  ،نطباع الذي شكله السكان عن أحيائهم اجلديدةاال

وإن كان السكان غري راضني عن اخلدمات العمومية كما سبق أن أوضحنا، إال أم راضون عن .فيها
  .اجلوار و العالقات االجتماعية اليت استطاعوا نسجها مع جريام اجلدد

  هم اجلديدةعن أحيائ ااالت احلضرية اجلديدة يف مغنية انطباع سكان : 55رقم جدول
  اموع  أسوء  من احلي السابق  نفس الشيء مقارنة باحلي السابق  أحسن من احلي السابق

271  191  22  484  
56 %  39,5  %  04,6 %  100 %  

  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                                   
جيدون أحياءهم اجلديدة أحسن من األحياء السابقة اليت قدموا  ،%56  أغلب أرباب األسر أي

  وهذا خاصة من حيث مميزات املسكن اجلديد و اجلريان اجلدد ،و بغض النظر عن مستوى . منها
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جيدون أحياءهم اجلديدة يف نفس درجة  %  39,5يف حني أن .اخلدمات و املرافق العمومية يف احلي
أما الذين جيدوا أسوء فال  .و املسكناألحياء السابقة،و الشيء الوحيد الذي حتسن بالنسبة هلم ه

 .% 04,6ميثلون إال نسبة ضعيفة 

   .هابة يف تغيري غالر متسك باملساكن وعدم  -  5
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جل السكان، يبدون رغبتهم يف االستقرار يف مساكنهم، اليت تنقلوا أليها يف ااالت احلضرية 
ليت كانوا يسعون وراءها، من وهذا يدل أن جلهم وجدوا ضالتهم ا%. 77,89اجلديدة،و هم ميثلون 

 .و يدل كذلك على رضاهم عن ظروف سكنهم اجلديدة.خال انتقاهلم إىل مساكنهم احلالية

   .يف تغيري املسكن ااالت احلضرية اجلديدة يف مغنيةسكان  رغبة :56رقم جدول
  اموع  الرغبة يف تغيري املسكن  عدم الرغبة يف تغيري املسكن  

  484  107  377  العدد

   100   22,1   77,9  النسبة
  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                         

أو من  ،و هم يف حالة كراء% 22,1أما الذين يرغبون يف تغيري مساكنهم، فال ميثلون إال 
  .يقيمون جمانا أو يف مسكن ضيق

  .هايف تغيري بة غالر وعدم  متسك باألحياء -  6
ال يسعون إىل تغيري أحيائهم،بل %  82,23،أي األغلبية الساحقة من أرباب األسر

وهم راضون عن أحيائهم، ليس بسبب ما تتوفر عليه من رفاهية، ولكن بسبب اجلوار .يتمسكون ا
  .و اجلو االجتماعي العام

ادة من يسعون إىل ،و هم ع% 17,77يف حني، أن الذين يرغبون يف تغيري احلي ال يتعدون 
بينما الذين يريدون مغادرة مدينة مغنية .االنتقال إىل أحياء قانونية، للحصول على مسكن موثق

  .ناذرون جدا
  
  .ييف تغيري احل ااالت احلضرية اجلديدة يف مغنيةسكان رغبة :57رقم جدول
  اموع  الرغبة يف تغيري احلي  عدم الرغبة يف تغيري احلي  

  484  86  398  العدد

   100   17,8   82,2  النسبة
  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                       

  .اجلديدة ،و غري الراضني قلة قليلة  وهكذا يتضح أن السكان راضون عن مساكنهم و أحيائهم
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  .حيي عمر و حي الشهداء:منوذجان عن مدى االندماج -7
أن تطرقنا إىل مدى اندماج األحياء احمليطية يف مدينة مغنية،سنأخذ اآلن حيني كنموذجني  بعد

 .، من خالهلما نوضح أكثر درجة التبعية اليت تعيشها هذه األحياء لوسط املدينة

 و و قد مت اختيار حيي عمر و الشهداء ألما األكثر تعبريا عن التبعية لوسط املدينة من جهة،
، لتوفر دراسات سابقة هلما متكننا من املقارنة بني الوضعية احلالية و الوضعية من جهة أخرى

باإلضافة اختالف الوضعية القانونية لألراضي اليت أقيم عليها احليان ،فحي عمرأقيم و توسع .السابق
  .على أراضي خاصة بينما بين و توسع حي الشهداء على حساب أراضي حكومية

خلدمات دورا هاما يف حياة املدن و األحياء فهو يعترب حمرك احلياة النشاط التجاري و ايلعب 
فاألحياء اليت تشكوا نقص التجارة            و .احلضرية و يساهم يف تلبية احلاجيات اليومية للسكان

يف ) السكان( اخلدمات ليست يف الواقع سوى أحياء للنوم،و ميكن أن نشبهها جبسد تغادره روحه
و هذا ما يعانيه حي عمر      و .ليه ليال، ليس لبعث احلياة فيه و لكن للنوم ال أكثرالنهار لتعود إ

حي الشهداء بسبب النقص الفادح يف النشاط التجاري و اخلدمات،و هذا ما سنحاول إيضاحه يف 
  .و لكن قبل ذلك سنتطرق إىل الدراسة العمرانية للحيني.يليما 

  .كة التنقلية يف حي عمرالدراسة العمرانية و خصائص احلر  - 1.7
يقع حي عمر يف أقصى غرب مدينة مغنية،حيده من الشمال و الشرق و الغرب أراضي 

و قد أنشئ احلي بشكل غري قانوين على أراضي خاصة،قام .شاغرة،و من اجلنوب حي اجلرابعة
رصة اليت هؤالء بنو عليها مساكنهم مستغلني الف.أصحاا بتقسيمها إىل قطع أرضية و بيعها خلواص 

  .أتيحت هلم يف ظروف ندرة القطع األرضية املخصصة للبناء على مستوى مدينة مغنية
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  .سكن غري قانوين يف حي عمر ّمت هدمه من طرف البلدية: 13صورة رقم              

  
  . )Google earth (:املصدر،صورة جوية حلي عمر: 14صورة رقم            
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  .انية حلي عمرالدراسة العمر  -1.1.7
  .خمطط شطرجني منتظم:خمطط احلي - 1.1.1.7

على الرغم من كون حي عمر غري قانوين،فقد  رسم و بين وفق خمطط شطرجني، حبيث وضعت 
الشوارع مستقيمة أفقية  و عمودية،و تتقاطع مع بعضها البعض يف زوايا عمودية،و هذا ما توضحه 

ية إنشاء خمتلف الشبكات، من قنوات الصرف و و سهل هذا املخطط على السلطات احملل.الصور
 .،كما سهل ولوج خمتلف وسائل النقلالكهرباء

  
  .شوارع منتظمة ولكنها غري معبدة يف حي عمر:15صورة رقم 

  ).الفيالت(السكن الفردي  سيادة: منط املساكن يف حي عمر -71.1.2.
بنسبة ) فيالت(فردي معظم مساكن احلي متشاة يف منط بنائها فهي من نوع السكن ال

و هي متشاة أيضا من حيث خمططها املعماري،فنجد املستوى األرضي قد خصص %  96,8
  .أما الطوابق العلوية فتقيم فيها األسرة.للمرآب أو النشاط التجاري الذي سيقام عاجال أو آجال

و   و هكذا عند دخولك أي مسكن يف حي عمر، جتد أمامك درج يؤدي إىل الطابق األعلى،
  . بعلى ميينك أو يسارك باب يؤدي إىل املر آ

  .منــط املساكن يف حي عمر : 58رقم جدول

  اموع  تقليدي  )فيالت(فردي   منط املساكن

  100  3,2  96,8  النسبة املئوية

  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                    
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أما .لصور،تعكس واجهات املساكن مستوى الرفاهية اليت بنيت اوكما هو جلي على ا
اللوحات اليت علقت على بعضها ، وكتب عليها للبيع ،و مزودة برقم هاتف املالك، فتبني أن حي 

  .عمر جمال خضب للمضاربة العقارية
  .ـط املساكن السابقة للسكان احلاليني  يف حي عمرمن: 59رقم جدول

  اموع  مجاعي  حوش  )يالتف(فردي   منط املساكن

  100 29  51.6  19.4  النسبة املئوية

  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                    
  
  

  
  -فيالت –منط املساكن يف حي عمر : 16صورة رقم
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أكثر  فبعد أن كان.و مقارنة باملساكن السابقة،حتسنت وضعية السكن لدى سكان حي عمر 
يسكنون  ℅ 29يقيمون يف حوش،أي يف األحياء القدمية ملدينة مغنية،و  ℅ 51.6من نصفهم 

  .شقق يف عمارات،أصبح جلهم يقيم يف مسكن فردي حديث
  جل املساكن مكونة من الطابق األول:  يف حي عمر ارتفاع املساكن-71.1.3.

 ني اثننيطابق يليه منط،℅71 بنسبة  واحد  طابق نالحظ االنتشار الواسع للمساكن من النمط

  .و يعود ذلك إىل البحبوحة املالية للسكان ℅16بنسبة 
  .ارتفاع املساكن يف حي عمر: 60رقم جدول

  اموع  2طابق   1طابق   أرضي  عدد الطوابق

  100 16  71  13  النسبة املئوية

  .2008ميداين أفريل حتقيق : املصدر                                                          
  .جيــــدة: يف حي عمر وضعية املساكن -71.1.4.

و قد بنيت .من املساكن يف وضعية جيدة  ℅ 87.10بفضل حداثة بناء حي عمر، فإن  
  .،و يف حاالت نادرة تتجاوز ذلك2م 180إىل  2م 100على مساحة ترتاوح مابني 

  
  .وضعية املساكن يف حي عمر:61 رقم جدول

  النسبة املئوية  نوضعية املساك

  13  متوسطة

  87  جيدة 

  100  اموع

  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                 
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القالب و سقوف  جدران من:طبيعة املواد املستعملة يف بناء املساكن يف حي عمر -71.1.5.
يف بناء أغلبية املساكن،و يعود ذلك إىل وفرته لدى منتجني ) باربا(أستعمل القالب .من الدالة

  .خواص،فال حيتاج املشرتي إىل رخصة بناء،باإلضافة إىل اخنفاض مثنه مقارنة باآلجر و احلجارة
  .القرميدأما األسقف ،فبنيت كلها من دالة و ينعدم الزنك و األشياء القصديرية و 

  .خصائص األسر املتنقلة إىل حي عمر - 71.2.
  .األصول اجلغرافية ألرباب األسر يف حي عمر - 1.2.1.7

ما لوحظ يف جمموع ااالت احلضرية اجلديدة يصدق على حي عمر ،فاألغلبية الساحقة من أرباب 
   .℅83.9األسر قد ولدوا خارج مغنية،بنسبة 

  .مكان امليالد بباب األسر  يف حي عمر حساألصول اجلغرافية ألر :62رقم جدول
  النسبة املئوية  العدد  مكان امليالد

  16,1  05  مغـــــــنية
  83,9  26  خارج مغــــنية

  100  31  اــــــموع
  2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                  

جلغرافية ألرباب األسر ،إال أننا وجدنا من تعود أصوهلم مسريدة وعلى الرغم من التنوع يف األصول ا
  .يفضلون اإلقامة يف حي عمر،و يأيت بعدهم من قدموا من جبالة

  .األصول اجلغرافية ألرباب األسر  يف حي عمر حسب مكان امليالد:  63 رقم جدول
  ةالنسبة املئوي  العدد  مكان امليالد  النسبة املئوية  العدد  مكان امليالد

  6,5  2  سيــدي جماهد  16,1  5  مغــنية
  3,2  1  معازيز  32,3  10  مسيــردة
  3,2  1  تونان  6,5  2  جبـــالة

  6,5  2  واليـات أخرى  3,2  1  محام بوغــرارة
  6,5  2  املغرب  6,5  2  مرسى بن مهيدي

  6.5  2  بين وسني
  100  31  اـــــموع

  3,2  1  الســواحلية
  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                                
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  .اإلقامة السابقة ألرباب األسر يف حي عمر -2 .71.2.
و معظمهم من .℅77.4إن معظم أرباب األسر كانت إقامتهم السابقة يف مدينة مغنية بنسبة 

أما من خارج مدينة مغنية،  .ة منهعزوين و الربيقي و قاضي ،وهي أحياء أقدم من حي عمر و قريب
  . فنجد القادمون من مسريدة و جبالة يفضلون دائما حي عمر،لوجود قرابة هلم هنالك

  .اإلقامة السابقة ألرباب األسر يف حي عمر: 64رقم جدول
  النسبة املئوية  العدد  اإلقامة السابقة

  77,4  24  مغــــنية

  6,5  02  مسيــــردة

  6,5  02  جبـــــالة

  3,2  01  يـدي جمــاهدس

  6,5  02  واليــات أخرى

  100  31  اـــــموع
  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                   

  .أسباب احلركة االنتقالية إىل حي عمر -3 .71.2.
 أن حي عمر وهذا يبني  حي عمر،يعد ضيق املسكن السبب األساسي لتنقل السكان إىل

يتعلق األمر مبن جاؤا رتبة ثانية ،و يأيت العمل يف م.غريه من األحياء احمليطية هي نتيجة الزمة السكنو 
وفيما يتعلق  .ي بقدر ما يهم توفر كراء منخفض،ال يهم احلو بالنسبة هلؤالء.رج مدينة مغنيةمن خا

  .منخفضة يف ذات الوقتو ستقالل مبسكن، فنسبهم متعادلة االبعامل األمن وتوفر الكراء و 
  .إىل حي عمر أسباب احلركة االنتقالية: 65 رقم جدول

  الّنسبة املئوية  العـدد  احلركة االنتقالية أسباب  الّنسبة املئوية  العـدد  احلركة االنتقالية أسباب

  6.5  2  احمليط االجتماعي  6.5  2  االستقالل مبسكن
  6.5  2  توفر الكراء  54.9  17  ضيق املســكن

  3.2  1  القرب من العائلة  16.1  5  ــملالعـ
  100  31  اـموع  6.5  2  الألمـن

  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر           6.5  2  توفر الكراء
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  .الوضعية القانونية إلشغال املساكن يف حي عمر -4 - 7-1-2
نت وهذا بعد أن كا،℅ 77.4أصبح جل أرباب األسر يف حي عمر ميلكون مساكنهم بنسبة 

يف ℅25.8و هكذا تراجعت نسبة من كانوا يف حالة كراء من .يف األحياء السابقة ℅51.6النسبة 
 .حاليا℅16.1األحياء السابقة إىل

  .الوضعية القانونية إلشغال املساكن يف حي عمر:  66 رقم جدول
  النسبة  العدد  الوضعية القانونية

  77.4  24  ملك
  16.1  5  كراء
  03.2  1  جمانا

  03.2  1  رثإ
  100  31  اموع

  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                                    
كما تراجعت نسبة من كانوا حيتلون املساكن جمانا، أو يقيمون يف مسكن عائلي فيه يشرتك 

ضح حتسن ظروف السكن باالنتقال و كل ما سبق ذكره مؤشرات تو .معهم يف ملكيته ورثة متعددون
 .إىل حي عمر، بغض النظر عن إن كان احلي بين بشكل قانوين أمال

  .الوضعية القانونية إلشغال املساكن السابق قبل القدوم إىل حي عمر: 67 رقم جدول
  النسبة  العدد  الوضعية القانونية

  51.6  16  ملك
  25.8  08  كراء
  6.5  02  جمانا
  16.1  05  إرث
  100  31  عامو 

  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                              
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  .الدراسة العمرانية و خصائص احلركة التنقلية يف حي الشهداء-7-2
 النواة. يقع حي الشهداء يف القسم اجلنويب الغريب من مدينة مغنية، وسط أراضي زراعية مروية 

الشهداء، تكفل ا  راملخمصصة أل ة،و كانت عبارة قرية منوذجي1964األوىل للحي أنشئت سنة 
إال أن معظم هذه املساكن أعيد بناؤها من جديد، األمر الذي غري من .الرئيس األسبق أمحد بن بلة

كما توسع احلي بواسطة سكنات غري قانونية على حساب أراضي زراعية،استغل .مرفولوجية احلي
أصحبها وجود احلي خمتبئ وسط حقول الربتقال و الزيتون،فاملسافر من مغنية إىل بين بوسعيد مير 

  . بالقرب من حي الشهداء و لكن ال يراه بسبب كثافة حقول الربتقال و الزيتون 
  

  
   ).Google earth(املصدر.صورة جوية حلي الشهداء: 17صورة رقم 
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  .الدراسة العمرانية حلي الشهداء -1.2.7
  ).الفيالت(السكن الفردي  سيادة: منط املساكن يف حي الشهداء - 1.1.2.7

وقد .℅ 92يوجد تنوع يف منط املساكن،إال أن النمط الغالب هو الفردي أو الفيالت،حيث متثل 
  .بنيت حديثا،و خاصة يف فرتة انتعاش التجارة بفتح احلدود املغربية

  .ءالشهدامنــط املساكن يف حي  :  68 رقم جدول

 النسبة املئوية منط املساكن

 92 )فيالت(فردي 

 08 تقليدي

 100 اموع
  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                       

،وهذا منط املساكن السابقة للسكان احلاليني  يف حي الشهداءيعطي فكرة عن  69اجلدول 
  .ة السابقة و الوضعية احلاليةميكننا من إجراء مقارنة بني الوضعي

  .منــط املساكن السابقة للسكان احلاليني  يف حي الشهداء :  69 رقم جدول

 النسبة املئوية السابقةمنط املساكن 

 44 )فيالت(فردي 

 56 حوش

 100  اموع
  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر         

فبعد أن كان .لشهداءن لدى سكان حي او مقارنة باملساكن السابقة،حتسنت وضعية السك
يقيمون يف أحواش،أصبح جلهم يقيم يف مسكن فردي حديث،فقد حولت  ℅ 56أكثر من نصفهم 

    .الكثري من األحواش إىل فيالت
  جل املساكن مكونة من الطابق األول: يف حي الشهداء ارتفاع املساكن -2- 7-2-1

 األرضي يليه النمط،℅ 54.8نسبة ب1قطاب نالحظ االنتشار الواسع للمساكن من النمط

وهذه احلالة تتماشى مع .، يف حني تتناقص نسبة املساكن من طابقني أو ثالث طوابق℅35بنسبة 
  .الوضع العام ملدينة مغنية
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  .يف حي الشهداءارتفاع املساكن : 70رقم جدول

  اموع  3طابق   2طابق   1طابق   أرضي  عدد الطوابق

  100 1.2 9  54.8  35  النسبة املئوية

  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                             
  
  .جيــــدة: يف حي الشهداء وضعية املساكن -3- 7-2-1

 بسبب وجود مزيج من املساكن حديثة و قدمية البناء، فإن جل املساكن يف وضعية متوسطة
مثل  و ال.℅26.77دة هي األخرى نسبتها معتربة املساكن اليت يف وضعية جي .℅ 67,6بنسبة 

  .℅ 5,6املساكن الرديئة إال
  .الشهداءوضعية املساكن يف حي : 71 رقم جدول

  النسبة املئوية  وضعية املساكن

  26,8  جيدة

  67,6  متوسطة 

  5,6  رديئة

  100  اموع

  .2008يق ميداين أفريل حتق: املصدر                                                       
  
  

       جدران من القالب :طبيعة املواد املستعملة يف بناء املساكن يف حي الشهداء - 4.1.2.7
  .و سقوف من الدالة

يف بناء أغلبية املساكن،و يعود ذلك إىل وفرته لدى منتجني خواص،فال ) باربا(أستعمل القالب
  .اإلضافة إىل اخنفاض مثنه مقارنة باآلجر و احلجارةحيتاج املشرتي إىل رخصة بناء،ب

  .أما األسقف ،فبنيت أغلبها من دالة ، و عدد حمدود منها أستعمل فيه الزنك   و القرميد
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  .خصائص األسر املتنقلة إىل حي الشهداء -2.2.7
  .األصول اجلغرافية ألرباب األسر يف حي الشهداء - 1.2.2.7

يف كون ،فاألغلبية الساحقة من أرباب األسر  فيه قد ولدوا يف  حي الشهداء خيتلف عن حي عمر 
    .℅32و من ولدوا خرج مغنية ميثلون  .℅68مغنية،بنسبة 

  .األصول اجلغرافية ألرباب األسر  يف حي الشهداء :72 رقم جدول
  النسبة املئوية  مكان امليالد

  68  مغـــــــنية
  32  خارج مغــــنية

  100  اــــــموع
  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                             

  .اإلقامة السابقة ألرباب األسر يف حي الشهداء -2 .2.2.7
أما من خارج  .℅64إن معظم أرباب األسر كانت إقامتهم السابقة يف مدينة مغنية بنسبة

  . ما مصدرا للهجرة إىل مغنيةمدينة مغنية، فنجد القادمون من مسريدة و جبالة دائ
  .اإلقامة السابقة ألرباب األسر يف حي الشهداء:  73 رقم جدول         

  النسبة املئوية  العدد   اإلقامة السابقة  النسبة املئوية  العدد   اإلقامة السابقة
  04  04  بوطرق  64  64  مغــــنية

  08  08  محام بوغرارة  08  08  مسيــــردة
  04  04  ين بوسعيدب  04  04  جبـــــالة

  100  100  اـــموع  04  04  مرس بن مهيدي
  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                             

  
  .أسباب احلركة االنتقالية إىل حي الشهداء -3 .2.2.7

ء ،و هذا يبني أن حي لشهداايعد ضيق املسكن السبب األساسي لتنقل السكان إىل حي 
يأيت العمل يف مرتبة ثانية ،و يتعلق .لشهداء و غريه من األحياء احمليطية هي نتيجة الزمة السكنا

و بالنسبة هلؤالء ،ال يهم احلي بقدر ما يهم توفر كراء .األمر مبن جاؤا من خارج مدينة مغنية
  .منخفض
  



 

 

 

- 121 -

  .ءإىل حي الشهدا أسباب احلركة االنتقالية:  74 رقم جدول

  الّنسبة املئوية  احلركة االنتقالية أسباب

  23,6  االستقالل مبسكن
  48  ضيق املســكن

  24,2  العـــــمل
  4,2  أسباب أخرى

  100  اـــــموع
  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                                          

  .ية القانونية إلشغال املساكن يف حي الشهداءالوضع -4 .2.2.7
وهذا بعد أن ،℅ 91,24لشهداء ميلكون مساكنهم بنسبة اأصبح جل أرباب األسر يف حي 

 .و تراجعت نسبة من كانوا يف حالة كراء  بشكل واضح.يف األحياء السابقة ℅56كانت النسبة 

  .شهداءالوضعية القانونية إلشغال املساكن يف حي ال:  75 رقم جدول
  النسبة  الوضعية القانونية

  91  ملك
  7  كراء
  2  جمانا

  100  اموع
  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                   

كما تراجعت نسبة من كانوا حيتلون املساكن جمانا، أو يقيمون يف مسكن عائلي يشرتك معهم 
و كل ما سبق ذكره مؤشرات توضح حتسن ظروف السكن باالنتقال إىل .دونيف ملكيته ورثة متعد

  .لشهداءاحي 
  .الوضعية القانونية إلشغال املساكن السابق قبل القدوم إىل حي الشهداء: 76 رقم جدول

  اموع  جمانا  كراء  ملك  الوضعية القانونية

  100  4  40  56  النسبة

  .2008حتقيق ميداين أفريل : املصدر                                                               
ما لوحظ على جمموع األحياء احمليطية يف مدينة مغنية، يصدق على النموذجني املدروسني،حي 

فقد حتسنت ظرف السكن جبميع املقاييس،و ال يهم أأنشئ احلي بطريقة قانونية .عمر وحي الشهداء
  .أو خمالفة للقانون
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  .دماج حيي عمرمدى ان -3.7
      :يف حي عمر التجهيزات التجارية -1.3.7

كان حي عمر يعاين ميشا كبريا ونقصا فادحا من حيث التجهيزات التجارية   1999 سنة 
عندها ال  مفر من اللجوء إىل وسط املدينة لتلبية ما نقص يف  حمالت و 07فال يتعدى جمموعها 

  .احلي
    .) 1999/2008 (يف حي عمرتطور النشاط التجاري :77رقم جدول

  1999  2008  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النشاط التجاري
  63,2  12  85,7  6  مواد غذائية عامة

  21,1  4  14,3  1  خضر و فواكه
  15,8  3  0  0  جزار
  100  19  100  7  اوع

  .2008شخصي  ،مذكرة حي بالل الشهداء و حتقيق1999حتقيق ميداين: املصدر                        
مل يتحسن الوضع كثريا سواء من حيث عدد أو نوع التجهيزات التجارية،  و  2008يف سنة 

  .ال تزال التبعية لوسط املدينة مستمرة ،على الرغم من طول الفرتة الزمنية الفاصلة بني التارخيني
  : يف حي عمر النشاط التجاري ذي الطابع اخلدمايت -73.2.

تقدم إىل السكان خارج نطاق األكل و الشرب مثل قاعات احلالقة و  به اخلدمات اليتيقصد 
احلمامات و  العيادات الطبية و أكشاك اخلدمات اهلاتفية و قاعات االنرتنيت و غري من اخلدمات 

  .اليت يشرف عليها خواص
  .شبه انعدام اخلدمات باستثناء حالق واحد 78يبني اجلدول رقم 

    .) 1999/2008 (دمايت يف حي عمرتطور النشاط اخل: 78 رقم جدول
  1999  2008  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النشاط التجاري
  28,6  2  100  1  حالقة

  71,4  5  0  0  أكشاك اخلدمات اهلاتفية
  100  07  100  1  اوع

  .2008،مذكرة حي بالل الشهداء و حتقيق شخصي 1999حتقيق ميداين: املصدر                       
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   .و لكن هذا ال يغطي الطلب ت بعض اخلدمات و خاصة اهلاتفيةفيضأ 2008نة يف س
  :يف حي عمراخلدمات املهنية  -73.3.

وهذا .تتمثل يف احلرف مثل النجارة و احلدادة و مكانيك و كهرباء وطالء السيارات وغريها
رمبا من خارج النوع من اخلدمات ال يُقدم لسكان احلي وحدهم بل كذلك لسكان من خارج احلي و 

اخلدمات املهنية يف حي عمر متوفرة نسبيا مقارنة بالنشاط التجاري و اخلدمايت،و قد .املدينة 
يف الطوابق األرضية من السكنات كما سبق ذكره، باإلضافة  باملر ائساعدها يف ذلك توفر و اتساع 

 تبقى غم من ذلكولكن على الر .إىل حاجة هذه املهن ال أوسع غري متوفر يف وسط املدينة
  .اخلدمات املهنية حمدودة

  .  ) 1999/2008 (تطور  اخلدمات املهنية يف حي عمر:79رقم جدول

  1999  2008  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النشاط اخلدمايت
  36,8  7  33,3  2  جنارة

  31,6  6  50  3  حدادة
  10,5  2  16,7  1  طالء السيارات

  15,8  3  0  0  مكانيك السيارات
  5,3  1  0  0  السيارات كهرباء
  100  19  100  6  اوع

  .2008،مذكرة حي بالل الشهداء وحتقيق شخصي 1999حتقيق ميداين: املصدر                    
  .تزايد عدد و نوع اخلدمات املهنية األمر الذي زاد من حيوية و نشاط احلي 2008خالل سنة 

  :يف حي عمر اخلدمات غري التجارية -73.4.
تتحكم بشكل كبري يف مدى  وتشرف عليه السلطات العمومية،  غري التجارية اخلدمات

  .استقرار املواطن،أو إرغامه على التنقل لتلبيتها يف أحياء أخرى إن فقدت بالقرب من مقر سكناه
  :يف حي عمر اخلدمات التعليمية  -73.5.

  .طار العام للعيشتعد املؤسسات التعليمية من عوامل ترقية احلياة احلضرية وتطوير اإل
 1997 وقد فتحت أبواا سنة،1259يف حي عمر توجد مدرسة ابتدائية وحيدة تقع يف الوحدة رقم 

تقليص معاناة تالميذ احلي،فقبل هذا التاريخ كان التالميذ يتنقلون إىل مدارس األحياء  و اهلدف منها
  .ااورة
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م الثانوي حيث يضطر تالميذ هذه كما يالحظ عدم وجود مؤسسات التعليم املتوسط و التعلي
  .األطوار االلتحاق مبؤسسات متواجدة يف األحياء ااورة

  :يف حي عمر التجهيزات الصحية  -73.6.
سواء كانت تابعة للقطاع العمومي أو القطاع  تنعدم يف حي عمر كل أنواع التجهيزات الصحية

  . 1997منذ سنة و هي الشيء الوحيد اجلديد .صيدلية واحدة ءاخلاص باستثنا
  :يف حي عمر اخلدمات اإلدارية  -1.37..7

النوع من اخلدمات منعدم،و على السكان التنقل إىل وسط املدينة لقضاء خدمام هذا 
  .اإلدارية مثل الربيد و دفع فواتري الكهرباء و استخراج وثائق احلالة املدنية و غريها من الوثائق

  :مريف حي ع التجهيزات الدينية  -73.8.
يتوفر احلي على مسجد واحد تؤدى فيه الصلوات اخلمس و صالة اجلمعة ،و يضم قاعة حلفظ 

و اتساع املسجد يتناسب مع عدد السكان،و لن تظهر احلاجة ملسجد جديد إال بعد مرور .القرآن
  .سنوات طوال

  :يف حي عمر التجهيزات الثقافية و الرياضية -73.9.
مثل قاعات اللعب دور السينما و دور  التجهيزات يعاين احلي من نقص شديد من هذه

الذي يدفع بالشباب إىل التوجه إىل األحياء األخرى و خاصة األمر  الشباب و ساحات اللعب،
 .وسط املدينة للتسلية و ممارسة الرياضة

  
  .استمرارية التوسع على حساب األراضي الزراعية يف حي عمر: 18صورة رقم 
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  :نتيجة
مل حيدث حتسن حمسوس من حيث  2008و1999على مدى التسع سنوات الفاصلة مابني  

األمر الذي يبني استمرار تبعية حي عمر .و اخلدمات على مستوى حي عمرخمتلف التجهيزات 
  . لوسط املدينة و االحتكار الكبري الذي ميارسه هذا األخري ملختلف األنشطة

  .مدى اندماج حيي الشهداء -7-4
حبكم قدم نشأته مقارنة حبي عمر جند أن حي الشهداء يتميز بكثافة أكرب من حيث خمتلف 

  . حكومية و خاصة ةرية و احلرفية و اخلدماتياألنشطة التجا
كان يغلب على النشاط التجاري يف حي الشهداء الطابع الغذائي، مع وجود  1999يف سنة 

  . جهازين تعليمي و صحي كافيني و، نقص يف التجهيزات الثقافية و اإلدارية
  :الشهداءيف حي  التجهيزات التجارية - 7-4-1

ارة املواد الغذائية هي النشاط األكثر حضورا مع نقص يف أن جت 62رقم دولاجلمن  و يبد
حمالت اخلضر و الفواكه، و هذا بسبب السوق األسبوعية اليت تتم بالقرب من احلي و تباع فيها هذه 

   .السلع
  ).1999/2008(الشهداءالنشاط التجاري يف حي تطور : 80رقم جدول

  2008  1999  السنة   

  النسبة  العدد  ةالنسب  العدد  النشاط التجاري
 69,6 32 81,8 27  مواد غذائية عامة 

 17,4 08 6,1 02  خضر و فواكه

 2,2 01 30,3 10  خمابز

 6,5 03 60,6 20  جزار

 4,3 02 30,3 10  مثلجات

 100 46 100 33  اوع

  .،مذكرة حي بالل الشهداء1999حتقيق ميداين: املصدر                          
ارتفع عدد حمالت املواد الغذائية العامة ألا من اخلدمات  التجارية  2008حبلول سنة 

اجلوارية،و كذلك بسبب ارتفاع عدد السكان،و األمر نفسه صادق فيما يتعلق بتجارة اخلضر والفواكه 
  .و اجلزارين
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  : الشهداءيف حي  النشاط التجاري ذي الطابع اخلدمايت - 7-4-2
من هذه األنشطة  .بالتنوع، و إن كان العدد حمدود ع اخلدمايتيتميز  النشاط التجاري ذي الطاب

ما هو موجه على وجه اخلصوص لسكان احلي ،و منها ما هو موجه لغريهم مثل، األكل اخلفيف و 
املقاهي و، هذا لتوفر حمطة لنقل املسافرين و تواجد املنطقة على  و أكشاك اخلدمات اهلاتفيةالنزل و 

   .غربطريق حدودي يؤدي إىل امل
  .  و على الرغم مما سبق، يبقى احلي يف حاجة إىل تنوع و عدد أكرب من األنشطة 

  .) 1999/2008 (الشهداءالنشاط اخلدمايت يف حي  تطور:81رقم جدول
 2008 1999 السنة

 النسبة العدد النسبة العدد النشاط التجاري

 6,4 3 11,5 3 حالقة

 2,1 1 3,8 1 محامات

 19,1 9 23,1 6 املقاهي

 17,0 8 7,7 2 أكشاك اخلدمات اهلاتفية

 25,5 12 30,8 8 أكل خفيف

 2,1 1 3,8 1 خياط

 2,1 1 3,8 1 مكتبة

 6,4 3 3,8 1 خردوات

 2,1 1 3,8 1 نزل

 4,3 2 3,8 1 مصور

 12,8 6 3,8 1 لوازم التجميل

 100 47 100 26 اوع

  .2008ل الشهداء وحتقق شخصي ،مذكرة حي بال1999حتقيق ميداين: املصدر         
 

حتسن النشاط التجاري اخلدمايت مقارنة بوضعيته السابقة،و خاصة أكشاك اخلدمات  2008يف سنة 
و السبب يعود إىل ارتفاع عدد السكان و .اهلاتفية و املقاهي و األكل اخلفيف و لوازم التجميل

  .إقباهلم على هذا النوع من اخلدمات
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  : الشهداءيف حي ية اخلدمات املهن -3.4.7
ألا حتتاج إىل حمالت  اخلدمات املهنيةمن حيث  يوجد تشابه بني حي عمر و حي الشهداء

  .إال أن العدد ال يزال حمدودا.واسعة ال تتوفر عادة إال يف األحياء احمليطية
  .  ) 1999/2008 (الشهداءاخلدمات املهنية يف حي تطور : 82رقم جدول

  2008  1999  السنة

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  اط اخلدمايتالنش
  21,4  6  33,3  6  جنارة

  17,9  5  11,1  2  حدادة
  14,3  4  11,1  2  مكانيك السيارات  

  10,7  3  5,6  1  طالء السيارات
  14,3  4  11,1  2  تصليح األجهزة الكرتونية

  21,4  6  27,2  5  قطع الغيار
  100  28  100  18  اوع

  .2008،مذكرة حي بالل الشهداء وحتقيق شخصي 1999حتقيق ميداين: املصدر                            
أصبحت اخلدمات املهنية أكثر حضورا،فغددها قد ارتفع و خدماا قد  2008مع جميء سنة 

  .،و هذا ما يوضحه اجلدول التايلحتسنت
  :الشهداءيف حي اخلدمات غري التجارية -4.4.7

  : الشهداء يف حي اخلدمات التعليمية  - 1.4.4.7
و متوسطة أنشئت سنة  1976يتوف احلي على مدرسة للتعليم االبتدائي افتتحت منذ سنة 

 1979افتتحت سنة  1باإلضافة لثانويتني أقيمتا بالقرب من بعضها،األوىل تدعى ثانوية رقم .1986
 .1988افتتحت سنة  2و، الثانية تدعى ثانوية رقم 

ملك للدولة،و لكنه خلق سوء توزيع مؤسسات التعليم لتوفر أراضي  و قد مت هذا االختيار 
و بعد إنشاء .الثانوي، حيث كان تالميذ كل األحياء يتوجهون خارج مغنية باجتاه حي الشهداء

  .حدث توازن 4ثانوية رقم ال  3و  ثانوية رقم ال
،فقد بين هو األخر  2006و لألسف تكرر نفس اخلطأ مع املركز اجلامعي الذي أفتتح سنة 

    .لتوفر أراضي ملك للدولة لى أطراف مدينة مغنية يف حي الشهداء،و دائماع
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و هنا يبدو تأثري قضية العقار يف توطني اخلدمات و التجهيزات العمومية، حيث مت اختيار 
  .موقعها أين تتوفر األرض اليت تستقبل املشروع، و  ليس لتكون قريبة من املواطن

 اتتوفر اخلدم اليت و ،من حيث اخلدمات التعليميةحمظوظ حي الشهداء  ،نكما يبدو أ
  .األحياء األخرى احلي و  لتالميذ

  : الشهداءيف حي  التجهيزات الصحية- 2.4.4.7
الشهداء الحتضان   استفادت مدينة مغنية من مستشفى، و قد مت اختيار حي 1989سنة 

بل املرضى من مدينة يظم املستشفى خمتلف التخصصات،و يستق.املشروع، لتوفر أراضي حكومية
   .مغنية و ضواحيها

  : الشهداءيف حي  اخلدمات اإلدارية- 3.4.4.7
يشكو حي الشهداء من نقص يف التجهيزات اإلدارية،و على السكان التنقل إىل  وسط املدينة 

  .أو إىل األحياء األخرى حيث يتوفر مركز الربيد و البنوك و مصاحل احلالة املدنية و غريها 
   :الشهداءيف حي  تجهيزات الدينيةال- 4.4.4.7

  .يتوف حي الشهداء على مسجد يكفي السكان ألداء الصلوات اخلمس و صالة اجلمعة
   :الشهداءيف حي  التجهيزات الثقافية و الرياضية-5.4.4.7 

يعاين حي الشهداء من نقص يف التجهيزات الثقافية و الرياضية،فالشباب مضطرون إىل التوجه 
خرى للتسلية ،و قد يستعملون أحيانا املساحة اليت تقام عليها السوق األسبوعية للعب  إىل األحياء األ

أما من حيث قاعات اللعب فهي منعدمة فيلجأ شباب احلي إىل وسط املدينة حيث .كرة القدم
  .قاعات اللعب و دار الثقافة 
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  :الفصل الرابع خالصة
نتج عنه  ااستطاع سكان ااالت احلضرية اجلديدة، توفري رفاهية عالية داخل مساكنهم، م

و لكنهم غري راضني عن .رضا عن  ظروف سكنهم اجلديدة،و متسك مبساكنهم و أحيائهم،
ن من تبعية لوسط املدينة ،مما أدى على حركة نواسية يومية بني أحيائهم و اخلدمات العمومية،و يعانو 

  .ااالت احلضرية اجلديدة  جزئي و ليس كلي و هكذا فان اندماج السكان يف .وسط املدينة
بّينت صعوبة اندماج  -حي وحي عمر والشهداء -ومن خالل النموذجني الذين درسنامها

فعلى مدى التسع سنوات الفاصلة .ملدينة وطول املدة الضرورية لذلكااالت احلضرية اجلديدة يف ا
مل حيدث حتسن حمسوس من حيث خمتلف التجهيزات و اخلدمات على  2008و1999مابني 

األمر الذي يبني استمرار تبعية حي عمر لوسط املدينة و االحتكار الكبري الذي .مستوى حي عمر
ألمر نفسه ينطبق على حي الشهداء، وان كان أكثر حضا و ا. ميارسه هذا األخري ملختلف األنشطة

  .اخلدمات و التجهيزات حيث مسحت األراضي احلكومية اليت أنشئ عليها بإقامة جمموعة من 
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 إن.اية هذا العمل تقودنا حتما إىل إعادة رسم مسار البحث، لتبيان معامله األساسية ونتائجه

و هو يف الواقع حصيلة السياسة .االختالل الذي تعيشه مدينة مغنية ،ليس يف حاجة إىل برهنة
العمرانية املتبعة منذ سبعينات القرن املاضي،و حمصلة أخطاء تراكمت عرب الزمن و يف مقدمتها 

  .املشكلة العقارية
قابلة للتعمري يف حميط فقد تضافرت السياسات العقارية للدولة و الوضعية القانونية لألراضي ال

و قد  تسببت يف .مدينة مغنية،لتحدث منو أحياء حميطية جديدة، نشأت أغلبها بشكل غري قانوين
مشاكل وظيفية عديدة منها ،عدم جتانس النسج العمراين و عدم ترابط أجزاء املدينة و توسعها 

ديدة و تبعيتها لوسط بشكل طويل و صعوبة يف انسيابية حركة املرور و ضعف جتهيز األحياء اجل
و       إال من خالل النشاط التجاري فهي حبق أحياء منامات، ال تبدو فيها مؤشرات احلياة.املدينة 

  .اخلدمات اليت يقدمها اخلواص
و السلطات احمللية عاجزة أمام هذا النمو املتسارع،و هي عاجزة على فرض احرتام خمططات 

أحيانا متواطئة مع من خيالفون قوانني التعمري و رمبا تسعى  و على العكس من ذلك، جندها .التعمري
  .إلجياد منافذ قانونية هلم

و فيما يتعلق باالختالفات السوسيوجمالية املرتتبة عن منو ااالت احلضرية اجلديدة، فإا غري 
وتنوعا كبريا من حيث  جند مزجيا من الفئات املهنية االجتماعية ففي هذه األحياء. واضحة

فإىل جانب البطال الذي بين مسكنا متواضعا يف مظهره و حمتواه، جند من بين .االنتماءات اجلغرافية
و قد مجعت بني االثنني أزمة السكن يف حي .  فيال فارهة شبيهة حبصون العصور الوسطى يف أوروبا

  .واحد و حتكمها معا عالقات اجتماعية مبنية على االحرتام  و الثقة املتبادلني
 ااالت احلضرية احلديدة ملغنية مل تنب عالقات اجلوار على أساس تضامن قبلي أو و يف

و هكذا نلمس حترر من العالئق .عروشي أو أصول جغرافية أو انتماءات مهنية، إال يف حاالت نادرة
  .التقليدية و مسايرة القتصاد السوق يف مجيع صوره

و اخلارج عن سيطرة السلطات احمللية سيتواصل يف إن التوسع اايل املتسارع و غري القانوين  
مغنية، ما مل تتخذ الدولة إجراءات جريئة حلل املشكلة العقارية لألراضي القابلة للتعمري على أطراف 

ألن عمليات التهيئة و التعمري يف املستقبل تتوقف على الطريق اليت يتم ا تسيري الوعاء .املدينة
 .الوعد سيتحكم يف مستقبل املدينةالعقاري،ومن يتحكم يف هذا 
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  ملخص

اهلجرة والنمو  ضغطشهدت مدينة مغنية خالل العشريتني املاضيتني منو جمايل سريع، نتيجة 
و لكن األراضي اليت ميكن أن تتوسع عليها املدينة . والطلب  الكبري و املتزايد على السكن الدميوغرايف

كذا ظهرت وه .هي ملك خلواص، مما شجع ظهور السكن غري القانوين خاصة غرب و مشال املدينة
وال يزال التوسع مستمرا، ويف أحيان كثري أصبح .عدة أحياء حميطية منت دميوغرافيا وتوسعت جماليا

 .تواطئهاعجزها ويف الوقت نفسه ختفي  اعرتفت ب خارج عن سيطرة السلطات احمللية اليت

ث مساحة سواء من حي ااالت احلضرية اجلديدة استطاع السكان توفري رفاهية عالية، يف هذه  
املسكن أو عدد الغرف أو من حيث التجهيزات الداخلية،وهم راضون عن  ظروف سكنهم 

ولكنهم يعانون من نقص فادح من حيث املرافق و .و أحيائهم   اجلديدة،و متسكون مبساكنهم 
،مما جيعلهم يف تبعية لوسط املدينة تتضح من خالل ومن رداءة الطرقات و ضيقها اخلدمات العمومية

كما أن هذا التوسع اخلارج عن السيطرة مل يكن يف صاحل .ركة النواسية اليومية بينه و بني أحيائهماحل
األحياء املشكلة فقد أصبحت  مغنية مدينة غري متوازنة تعاين سوء االتصال بني خمتلف .املدينة

لفردي نب الطرقات الكربى و يسيطر عليها السكن ااوممتدة بشكل خطي على جو  للنسيج العمراين
  .،بينما نصيب السكن اجلماعي ضعيف

إن التوسع اايل املتسارع و غري القانوين و اخلارج عن سيطرة السلطات احمللية سيتواصل يف مغنية، 
ما مل تتخذ الدولة إجراءات جريئة حلل املشكلة العقارية لألراضي القابلة للتعمري على أطراف 

الطريقة اليت سيتم ا التسيري و التحكم يف الوعاء  فمستقبل هذه األخرية متوقف على.املدينة
 .العقاري

  .الوعاء العقاري،اندماجطلب على السكن،أحياء غرب قانونية، منو جمايل سريع،  :الكلمات الدالة
Résumé 

Durant les deux dernières décennies, La ville de Maghnia a connu une extension 
spatiale  rapide planifiée et non planifiée,a cause poids de l’exode rurale,de la croissance 
démographique et de la demande accrue du logement .Mais les terrains urbanisables sont sous 
la propriété privé,ce qui a donné naissance a un nombre important de quartiers illicites au 
nord et à l’ouest de la ville. ces quartiers  continuent de se développer spatialement et de se 
gonfler démographiquement.   

    
Cet extension est a l’origine de beaucoup de problèmes  de fonctionnement  de la 

ville ,à savoir,mauvaise liaison entre ses différentes parties;sous-équipement surtout dans les 
parties illicites ;problèmes de circulation et fluidité est-ouest et nord-sud ;une extension  
linéaire ,en particulier dans la partie ouest de la ville sur des terres privés, et au nord sur des 
terrains a pente forte. 
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Les autorités locales sont restées impuissantes devant une extension spatiale 
accélérée,comme elles sont impuissantes de faire respecter  les directives des instruments de 
maîtrise et d’orientation de extension urbaine, Et parfois elles sont complices des habitants 
qui transgressent les lois de l’urbanisation ,et vont jusqu'à leur trouver des issues légales pour 
échapper à la loi. 

 
L’extension spatiale accélérée , illégale et non maîtrisable,se poursuivra dans les 

nouveaux espaces urbanisés de Maghnia,tant que l’état ne prenne pas des mesures 
courageuses pour remédier au problème foncier des terrains urbanisables autours de la ville. 
Car l’avenir de celle-ci dépendra  de la façon de gérer et de maîtriser l’assiette foncière .  

Mots clés : extension spatiale  rapide, la demande de logement, quartiers illicites, l’assiette 
foncière . 
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