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اني للمدن وانعكاساته على تسييرهاالتوسع العمر   

 )حالة مدينة بئر العاتر(

  



                        

 

هللا الحمد والشكر كله، أن وفقنا النجاز هذا الفصل من المشوار الدراسي وعلى جميع 

.النعم  

معنصر عماد االمتنان إلى أستاذي الفاضلكما نتقدم بجزيل الشكر ووافر   

الذي يتقبل مشكور لإلشراف على هذه المذكرة ،ووجهنا إلى اختيار الموضوع و 

 شجعنا

 على البحث فيه وبتوجيهاته السديدة و القيمة و رحابة صدره .

فله منا فائق االحترام والتقدير وطول صبره أثناء فترة البحث ثم انجاز هذا العمل   

لم أن كل الكلمات ال تكفي شكره هو وجميع أساتذة معهد تسير التقنيات ونحن نع

 الحضرية

أم البواقي جامعة  

تصحيح  كما نتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على تحملهم عناء قراءة و

. وإثراء هذه المذكرة  

 ن لم يبخل علينا من بعيد وقريب إلى كل هؤالء نتقدم باسمي عباراتوالى كل م

التقدير والعرفانالشكر و   

 

 

 

        

 

 

 



                        

 

 

 اإلهداء                           

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا                    

 الحمد هلل الذي ما تم جهد وال ختم سعى اال بفضله                  

 وما تخطى العبد من عقبات وصعوبات اال بتوفيقه ومعونته و لطالما كان حلما انتظرته      

" أطال هللا في عمرهما اللذان أعطياني الثقة و القوة و االهتمام ، الى امي وأبي                  

 .هما قدوتي في الحياة أحمد هللا و أشكره ألنه أنعمني بهما ..

 ندي في الحياة  " وجيه وملهم أمير.الى أخوتي أحبائي قلبي وس                 

 حفظهم هللا ورزقهم النجاح                          

 ،أشواقشفيعة،،  ، ايمان،أميرةفاطمة الى صديقاتي ورفيقات دربي : أماني، كوثر، شاهيناز، 

 أميرة 

الى كل من عشت معهم أفضل اللحظات ومر الوقت معهم دون أن نشعر به طالب معهد   "  

 "تسيير المدنطالب قسم "خاصة تسيير التقنيات الحضري " و

 ,وأخيرا الى كل من يهمس به قلبي وال ينطقه لساني

 

     

         

 الطالبة : بوالديار عدن   

  



   

 

 

 

 اإلهداء                                                         

      

 

صدق هللا العظيموقضى  ربك  أال تعبد االاياه وبالوالدين إحسانا "   “   قال هللا تعال  

 

 اهدي ثمرة جهدي إلى أصحاب المكانة العالية في القلب الوالدين الكريمين أطال هللا في عمرها.

إلى من حملتني وهنا على وهن، إلي التي أهدتها الحياة التعب والحرمان وهدتني  الدفء والحنان ،و العطاء 

"الغالية،إليك أمي  "  

 

 إلى من كابد الشدائد وكان عرق جبينه نور دربي، إلى من علمني التحدي والوصول مهما كانت الصعاب

ل في عمرك .ادعوا هللا عز وجل أن يطير " " الطاهإليك آبيي   

الى الذين شاركوني في أيام حياتي حلوها ومرها وكانوا لي العون المعين والسند القويم والناصح الحكيم 

 إخوتي األعزاء : دمحم الصالح، حمزة، أمين ،حسام، كوثر.

نور الهدى  –إيمان -فاطمة-أشواق-أميرة–عدن  -إلى األصدقاء و األحباب واخص بالذكر خوله قرطاس   

كل أصدقاء الدراسة وطلبة تسير تقنيات الحضرية وخاصة وخاصة زميلتي وأختي الغالية خوله. إلى  

 

                               



 

 

 

 

 الصفحة العناوين

 الفصل التمهيدي
 

 ب مقدمة عامة
 ج اإلشكالية

 ج الفرضيات
 د أسباب اختيار الموضوع

 د ألهدافا
 د الصعوبات المتعرض لها 

 د مراحل نجاز الدراسة
 و المذكرة هيكل

وانعكاساته على األول : التوسع العمراني   الفصل 
 تسيير المدينة

 

 20 مقدمة الفصل

I. 40 مفاهيم ومصطلحات عامة 
 40 تعريف المدينة .1
 40 مرفوليجية المدينة .0

 40 المخطط الشطرنجي  . أ
 ألشعاعيالحلقي  المخطط  . ب

 
40 

 40 المخطط الخطي الشرطيج. 

 فهرس المواضيع



 40 تعريف العمران .3
 40 تعريف التعمير .4
 40 الدينامكية الحضريةتعريف  .5
 40 تعريف النسيج العمراني .6
 40 المجال الحضريتعريف  .7
 40 تسير المدينة .8
 40 التوسع العمراني .9
 

 مفهومه                      - 1. 9
40 

 أنواع التوسع العمراني  - 0 .9
40 

 داخليالتوسع ال 1 -0. 9
40 

 التوسع الخارجي 0 -0. 9
04 

 أنماط التوسع العمراني -3 .9
00 

 النمط العشوائي 3-1. 9
00 

 ا. التوسع التراكمي
00 

 ب. التوسع متعدد النوى
00 

 التوسع متعدد النوى 3-0. 9
00 

 أسباب ودوافع التوسع العمراني -4. 9
00 

 العوامل السياسية 4-1. 9
00 

 العوامل االقتصادية 4-0. 9
00 

 التكنولوجيةالعوامل   4-3. 9
01 

 العوامل االجتماعية  4-4. 9
01 

 الهجرة الداخلية 
01 



 تحسين المستوي المعيشي 
01 

 عوائق التوسع  -5. 9
01 

 العوائق الطبيعية  5-1. 9
01 

 الجبال 
01 

 البحار والمجاري المائية 
00 

 األراضي المنحدرة 
00 

 التغيرات في طبيعة التربة 
00 

  الخصبةالمناطق الزراعية 
00 

 العوائق التكنولوجية 5-0. 9
00 

 المناطق الصناعية 
00 

 خطوط الكهرباء ذات التوتر العالي 
00 

 مناطق رمي النفايات 
00 

 المناطق األثرية 
00 

 العوائق المالية 5-3. 9
00 

 ايجابيات وسلبيات التوسع .12
00 

 التوسع األفقي  -1. 12
00 

 بياتها. ايجا
00 

 سلبياته  ب.
00 

 التوسع العمودي -0. 12
00 

 ا. اجابياته
00 

 ب. سلبياته
00 

IIالتوسع العمراني في الجزائر . 
01 



 . سياسة التوسع العمراني في الجزائر1
01 

 مرحلة ما قبل االستقالل  1. 1
01 

 مرحلة ما بعد االستقالل 0. 1
01 

 اإلصالح العقاري 
 

01 

 البرامج العمرانية 
01 

 . مشاكل التوسع العمراني في الجزائر 0
00 

III.   انعكاسات التوسع العمراني على سير المدن  
11 

 . االنعكاسات االقتصادية و االجتماعية للتوسع العمراني1
11 

 . االنعكاسات المجالية للتوسع العمراني0
11 

 .  االنعكاسات البيئية 3
10 

 النمو الديمغرافي -1. 3
10 

 التلوث -0. 3
10 

 ازدياد النفايات -3. 3
10 

 زيادة استخدام الطاقة في المباني -4. 3
10 

 .  انعكاسات التوسع العمراني على تسير المدينة 4
10 

 السياسة العمرانية أثناء االحتالل الفرنسي للجزائر -1. 4
10 

  1948الى1991بداية العمران المخطط من  -0. 4
11 

 العمرانية بعد االستقاللالسياسة   -3. 4
11 

 PUDالمخطط العمراني التوجيهي  3-1. 4
11 

    PUP  المخطط العمراني المؤقت 3-0. 4
10 

 مخطط  التحديث العمراني    3-3. 4
10 

 مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  3.4-4
10 



 األراضي مخطط شغل    3-5. 4
14 

 القانون التوجيهي للمدينة  3-6. 4
14 

 خالصة الفصل
11 

 الفصل الثاني: دراسة تحليلية لمدينة بئر العاتر

 

 مقدمة الفصل
10 

I تحليل المعطيات الجغرافية و العمرانية واالجتماعية للمدينة . 
10 

 ( الدراسة الموقعية والموضوعية 1
10 

 تقديم عام لوالية تبسة 1-1
10 

 الموقع الفلكي 1-0
10 

 والجغرافي لمدينة بئر العاتر( اإلطار التاريخي 0
10 

 لمحة تاريخية على مدينة بئر العاتر -1
10 

 الدراسة الموقعية لمدينة بئر العاتر  -0
11 

 الموقع اإلداري. 0-1
11 

 .   الموقع الجغرافي 0-0
10 

 .  أهمية الموقع 0-3
04 

 . الموضع 0-4
00 

 ( الدراسة الطبيعية لمدينة بئر العاتر3
00 

 طبوغرافية المدينة وانحداراتها  -1
00 

 الجيولوجيا  -0
00 

 االرتفاقات -3
00 

  ارتفاقات طبيعية 
00 

 ارتفاقات اصطناعية 
00 



 الدراسة المناخية -4
00 

 . األمطار4-1
00 

 . الحرارة4-0
04 

 . الرياح4-3
00 

 (  الدراسة السكانية واالقتصادية3
01 

 المدينةمراحل تطور السكان  -1
01 

 خصائص االقتصادية -0
01 

 . الثورة النباتية0-1
01 

 . الفالحة0-0
00 

 . الصناعة0-3
00 

 المناجم 
00 

 الصناعة غذائية 
00 

 الصناعة تقلدية 
00 

 . الحركية التجارية0-4
00 

 ( تحليل النقل داخل المدينة4
00 

 النقل الجماعي -1
00 

 النقل المخصص-0
00 

 الغير رسمي )الالشرعي(النقل  -3
00 

 خالصة الفصل
01 

 الفصل الثالث: التوسع العمراني لمدينة بئر العاتر         
 و إنعكاساته على تسييرها                 

 

 00 مقدمة الفصل

.I 01 دراسة التوسع العمراني لمدينة بئر العاتر 



 ( مراحل التوسع العمراني1
01 

 م:نشأة المدينة1846عامماقبل  المرحلة األولى-1
01 

 (:بداية تشكل المدينة وفق نموذج التناثر1960-1846المرحلة الثانية) -0
01 

 (:توسع خارجي في مرحلة التحول1973-1963المرحلة الثالثة) -3
00 

 (1992-1974المرحلة الرابعة) -4
00 

 نة:تواصل التوسع الخارجي للمدي1992بعد سنة المرحلة الخامسة -5
00 

 (أنواع التوسع العمراني لمدينة بئر العاتر3
00 

 . التوسع العمراني المخطط 1
00 

 . التوسع العمراني غير مخطط0
04 

 E(منطقة التوسع "مخطط شغل األرض 3
01 

 . موقع منطقة الدراسة1
01 

 . طبوغرافية مجال الدراسة0
01 

 . االنحدارات3
01 

 االرض. الوضعية الحالية االستغالل 4
01 

 . الوصولية5
00 

 . نتائج الدراسة التحليلية6
00 

II انعكاسات التوسع العمراني على تسيير مدينة بئر العاتر . 
00 

 ( األثر في ميدان العقار واستهالك المجال1
00 

 األثر على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 
00 

 مشروع تنفيذي
 

 تمهيد
01 

 منطقة التوسع
00 



 اجابياته
00 

 سلبياته
00 

 المبدأمخطط 
10 

 التوصيات و االقتراحات
10 

 خالصة الفصل
11 

 خاتمة عامة
 

 ملخص
 

 

 



 االشكال والخراط والصور والجداول والمخططاتقائمة 
 

 الخرائط:

 الصفحة العنوان الرقم

 63 الموقع الجغرافي لوالية تبسة وحدودها  10

 63 الموقع الجغرافي لوالية تبسة وحدودها 10

 63 تقسيم اإلداري لوالية تبسة 16

 63 موقع بلدية بئر العاتر بالنسبة للوالية  10

 01 الموقع الجغرافي لبلدية بئر العاتر 10

 06 الخريطة الطبوغرافية لمدينة بئر العاتر 13

 00 العاترخريطة االنحدارات لبلدية بئر  10

 03 خريطة الجيولوجية لمدينة بئر العاتر  10

 00 العاتربئر  لمدينة االرتفاقاتخريطة  13

 00 اتجاه الرياح والتشميس لمدينة بئر العاتر 01

 03 ئر العاترخريطة النقل الجماعي في مدينة ب 00

 30 مراحل التوسع العمراني لمدينة بئر العاتر 00

 01 مخطط المبدأ 06

 

 

 

 

 

 



 االشكال والخراط والصور والجداول والمخططاتقائمة 
 

 

 

 األشكال:

 الصفحة العنوان الرقم

 40 المخطط الشطرنجي  لمدينة تيمقاد 10
لشعاعي لمدينة ميالنالمخطط الحلقي ا 10  40 
 40 المخطط الخطي الشريطي لمدينة أصفهان 16
تسيير المخطط  10  40 
 04 أنواع التوسع العمراني 10
 01 دوافع التوسع العمراني 13
 04 يوضح متوسط تساقط األمطار 10
 04 مختلف درجات الحرارة في السنة لمدينة بئر العاتر 10
السكان حسب التعداد العام للسكان والسكن )نسمة(عدد  13  01 
 00 أنواع التوسع العمراني 01

 

 

 

 

 

 

 

 



 االشكال والخراط والصور والجداول والمخططاتقائمة 
 

 

 الجداول:

 الصفحة العنوان الرقم

 03 متوسط تساقط األمطار لمدينة بئر العاتر 10

مختلف درجات الحرارة في السنة لمدينة بئر العاترجدول ل 10  01 

العاترالتطور  السكاني لمدينة بئر  16  06 

 00 خطوط النقل الجماعي في مدينة بئر العاتر  10

 00 جدول يبين النقل الغير رسمي لمدينة بئر العتر 10

1400الى 0491التغيرات الديمغرافية والمجالية لمدينة بئر العاتر من  13  33 

 01 استهالك المجال بمدينة بئر العتر في إطار التوسع العمراني المخطط 10

لمجال الدراسة المكونةالقطاعات المقترحة 10  00 

 

 الصور:

 الصفحة العنوان الرقم
0491النواة األولى للمدينة سنة  10  10 
0491مدينة بئر العاطر  10  10 
لبئر الكاهنة0400آخذت سنة  16  91 
حيث تظهر الثكنة العسكرية بالقمة الجبلية  )مركز التعذيب 0400سنة  أخذت 10

 سابقا( 
90 

حيث بقيت الثكنة العسكرية  الصور السابقةمأخوذة حاليا لنفس المكان في  10
مشاريع وأخذة  

90 

 31 مقر الجمارك 13



 االشكال والخراط والصور والجداول والمخططاتقائمة 
 

 31 ثانوية 10
 31 شرقي لمواد البناء مؤسسة 10

 



 

 

 

 

 

 الفصل 

  التمهيدي         



  التمهيدي                                                                   المدخل العام الفصل

 
 ب 

 مقدمة العامة:ال  

مؤسسة بشرية يتعين تنظيمها وتسييرها لتحقيق االنسجام االجتماعي وانسجام الظروف  المدينة هي        
  لحضارة.ل، وهي بمثابة سوق للبضائع واألفكار ومركز االحياتية لسكانه

 أو، للتاجر مكان لتحقيق األرباح، للسياسي بؤرة قوته وستبقى بالنسبة للقروي هي الحلمالمدينة التزال      
   ضعفه وللعسكري الموقع الذي يعول عليه لكسب العديد من المعارك من خالل ما يسمى بحرب المدن.

النمو الحضري ، إشكالية التوسع والمشكالت المتعددة ،  –سليم ، مدينة عين البيضاء  برافدي) 
  (.0222/0222دفعة  20قسنطينة ، ص الماجستيرتشخيص، تحليل ومعالجة، مذكرة مقدمة لنيل درجة 

ومع ، بها نظيمها وحتى توقعها والتنبؤنمو هذه المدن حتمية وجب دراستها وتكل ما سبق جعل من       
فهناك  يمكن حصرها فقط من خاللها؛ال  ارتباط التوسعات العمرانية بازدياد عدد السكان ارتباطا وثيقا لكن

م أ كانت جميع المستقرات البشرية "حضرية أنعلى  ؛بين الجغرافيين والمختصين في تخطيط المدناتفاق 
 أخذت فالتوسعات، الحجمية والوظيفة السكانية فيهاالسـتيعاب الزيادة  ريفية" تنمو وتتوسع باتجاهات مختلفة

وجود  إمكانيةمع  استغالل الفرد للمجالو غرافي و الذي هو نتاج عالقة متزايدة للنمو الديم لمجالاشكل 
، أو لقرارات سياسية أو حتى رغبة في تحسين المستوى الفالحية األراضيكتدني الدخل من  أخرى أسباب

 تفرض نفسها خارج المدن أصبحتطريقة العيش الحضرية  أن إلىنشير  أنيفوتنا  . واللألفرادالمعيشي 
وحتى  ، من خالل نشاطات ووتيرة الحياة، وعادات المدينة......الخ.قدمخاصة بالنسبة لمدن العالم المت

 .بين عالم الريف والعالم الحضري يمكننا التفريق على مستوى المجال ال

الراهن أصبحت تشكل تحديات ورهانات عديدة في مجال الوقت عمليات التوسع العمراني للمدن في     
ماد، فقد يسمح الموقع بالتوسع في عدة اتجاهات وقد آلوالتخطيط للمدن على مختلف االتنمية الحضرية 

 استغاللن البحث عن أساليب أخرى في حالة وجود محددات طبيعية أو بشرية تحول دو  إلىيتم اللجوء 
 .أرض المدينة بشكل يتماشى ومتطلباتها

، هاسكانعدد زيادة سريعة في عرفت  باستمرار؛ المتغير هذا العالم مدنكغيرها من المدن الجزائرية        
صنف من أهم القضايا المعاصرة ت والتي اوأشكاله ابمختلف أنواعه ةالعمراني اتا أدى إلى ظهور التوسعم

للبحث عن حلول  ما حرك الدوافع ،المختصين في تنظيم وتهيئة المجال الحضري للمدينةالتي تواجه 
  .العامة تزايد الضغط على المرافقارع واالستغالل المفرط للمجال و سريعة وفعالة لمشكلة النمو المتس

شهدت توسعا على مجالها الحضري نتيجة لنمو سكانها  الجزائرية؛كباقي المدن العاتر  مدينة بئر  
  العشوائية. انتشار البناء الفوضوي والسكنات إلىراجع  هذاالمتزايد و سوء استغالل مجالها الحضري و 

توسع العمراني على موضوع بحثنا لدراسة ومحاولة فهم الظاهرة وتقييم انعكاساتها لل يتأوفي هذا السياق ي
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تهيئة أو تدخل سيكون لطيفية استغالله وحجمه؛ األثر  أليلعقار كأهم مكون وحامل ، فاتسيير المدينة
 الكبير على المدينة ككل وتسييرها بشكل خاص.

    اإلشكالية: -2

ووسائل عديدة للتنظيم  إمكاناتيجد أن الدولة سخرت  ؛المتتبع للسياسات العمرانية في الجزائر     
فوضعت مخططات وطنية وجهوية وحتى  ،المجال وتسيير المدن ومتابعتها وخاصة في نموها وتوسعاتها

محلية مدعومة بأدوات التهيئة والتعمير خاصة بعد التحول نحو اقتصاد السوق وظهور المخطط التوجيهي 
والتنمية  قليماإلجانب قانون تهيئة  إلى 02/00قانون  خاللمن  األرضللتهيئة والتعمير ومخطط استخدام 

 .0220ديسمبر  00 المؤرخ في  02-20المستدامة 

عرفت مدنها بعد االستقالل مباشرة حركة هائلة للسكان تميزت بالنزوح الهائل من الريف إلى  فقد   
إلى أخرى، عض البلديات المجاورة بو بالنزوح من بعض المدن أالمدينة كما تميزت كذالك هذه الحركة 

حيث وجد المسيرون أنفسهم أمام مشاكل كبيرة وكثيرة يصعب التحكم فيها متمثلة في بروز التوسعات 
 على المرافق العمومية الموجودة، االسكنية العشوائية في جل محيطات المدن مما احدث ضغطا متزايد

 منها الصحية والتربوية والتعليمية واإلدارية...الخ.

وكغيرها من المدن الجزائرية تعاني من مشاكل كثيرة ناتجة عن الحركية العمرانية  مدن والية تبسة   
دن األكثر تضررا بسبب سوء استغالل وتسيير المجال عن طريق التعمير الفوضوي وغيرها ومن بين الم

خيرة خاصة خالل السنوات األ امدينة بئر العاتر التي شهدت نموا عمرانيا متزايدوالية؛ من الظاهرة في ال
 حيث تأثرت كثيرا جراء مخالفات التعمير.

حيث لم تكن التدخالت التقنية والقانونية التي قامت بها السلطات المعنية ذات فعالية للحد من السكن    
ول المناسبة للحد من هذه الظاهرة، خصوصا انها أثرت بشكل كبير إيجاد الحلفمن الواجب لذا  الفوضوي،

 وعليه يحق لنا أن نتساءل :يرها، على المدينة وكيفية تسي

وكذا  مجالها العمراني ،المدينةعلى ما سبق من ظواهر التوسعات المختلفة  انعكاساتي ماه   
 ؟تسييرها

 الفرضيات :

أدى إلى قد يكون الذي و  اثر سلبا على تسيير المجال،المتنامي لمدينة بئر العاتر؛ التوسع العمراني  -
غابت فيها التهيئة العمرانية، وأحياء سكنية غير مخططة شوهت النسيج ظهور أحياء سكنية مخططة 

 العمراني الكلي للمدينة، وصعبت من عملية التحكم في توسعها.
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-فق المشروع القائم )المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرو وجود اختالالت في التخطيط العمراني  -

  النمو العمراني المتسارع للمدينة.( ، الذي لم يساير (POS-PDAUمخطط شغل األراضي
 

 أسباب اختيار الموضوع : -3
 :إلى عدة أسباب أهمها "على تسيير المدينةالعمراني وأثره التوسع يعود سبب اختيار الموضوع " 

 .ارتباط الموضوع بمجال التخصص 
 . الرغبة الشخصية في دراسة هذا النوع من المواضيع 
 انه يواكب التطورات الحالية. أهمية الموضوع تكمن في 
 .إيجاد حلول مستقبلية للتوسع العمراني من خالل إبراز مشكالت النسيج العمراني 

 األهداف: -4
تحقيقها  ونحن كانت غايتنا من انجاز األهداف يسعى الباحث إلى لكل مبحث مجموعة من    

 هي:هذه الدراسة 
براز التعرف على مظاهر التوسع العمراني لمدينة بئر العاتر و فهم  -0 األسس التي بني عليها وا 

 انعكاساتها ذلك على تسيير المدينة .
 أدوات التعمير التي طبقت والمطبقة حاليا لهذا التوسع العمراني . دراسة مدى تماثل -0

 
 الصعوبات المتعرض لها: -5

 مثل في:انجاز هذا البحث وتت وأثناءكغيرنا من الباحثين صادفنا العديد من الصعوبات والعراقيل 
 نقص المعلومات وصعوبة الحصول عليها خاصة المتعلقة بمنطقة الدراسة. -
 صعوبة الحصول على المعطيات من بعض المديريات والمصالح اإلدارية  وكثرة انشغاالتهم -

 مراحل انجاز الدراسة: -6
 اعتمدنا في عملية البحث العلمي من أجل تحقيق األهداف المرجوة على مجموعة من المراحل    

لكي تكون دقيقة وملمة بجميع العناصر التي نريد معرفتها ، و بحثنا هذا كجميع البحوث مر بعدة 
مراحل منهجية من جمع معطيات تحليلها و تفسيرها ، مقارنتها بالواقع الموجود بمجال دراستنا و ذلك 

وذلك من خالل بغرض اإلجابة على كل التساؤالت المطروحة في اإلشكالية و صوال إلى أهم النتائج 
 المراحل التالية :
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 :مرحلة البحث النظري 

، مذكرات تخرج وعدة تقارير( التي كتب، مجالت، أطروحات قمنا باالطالع على مختلف المراجع )     
، وهذا من أجل تكوين قاعدة علمية ونظرة عامة على ما و تمس جانب من جوانب موضوع بحثناتخدم أ

 دراسات.اء ضمن هذا الموضوع من ج
  الميداني:مرحلة البحث 
حتكاك المباشر بالمصالح اإلدارية والجهات المختصة من اجل جمع تتطلب اال المراحل التيمن أهم هي 

 دراسة، ألنها تتطلبالمعطيات الالزمة لدراسة موضوع بحثنا، وهي من أهم المراحل التي تمر بها أي 
 والوقت.الكثير من الجهد 

 أهم المصالح اإلدارية التي تخدم بحثنا هي: ومن 
 .مدرية البناء والتعمير لوالية تبسة 
  بئر العاترالمصلحة التقنية للبلدية. 
 .مدرية البرمجة ومتابعة ميزانية الدولة لوالية تبسة 

 :مرحلة التحليل والكتابة 
مرحلة فرز المعطيات وتحليل كل ما تم الحصول عليه من معلومات ميدانية خاصة بهذا الموضوع  هي  

 ثالث فصول: إلىوتقسيم 
 األول:الفصل  -

تسير  التوسع العمراني، ، العمران، يحتوي على مفاهيم عامة )المدينة ويمثل الجانب النظري والذي
 التوسعات العمرانية على سير المدن (.،انعكاسات المدينة، التوسع العمراني في الجزائر 

 الفصل الثاني: -

العاتر وال ننسى مخطط اسة التحليلية لمدينة بئر العاتر، وتوسع العمراني في مدينة بئر ويتمثل في الدر    
 .Eشغل األرض 

 الفصل الثالث: -

 يتمثل في دراسة التوسع العمراني لمدينة بئر العاتر مع التطرق الى منطقة التوسع 

 وذكر انعكاسات هذا التوسع على المدينة.

 المشروع التنفيذي: يتضمن االيجابيات والسلبيات لمنطقة الدراسة. -
 اعطاء اقتراحات وتوصيات.                   
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  :هيكل المذكرة

 

 
 

 

  

 مذكرة بحثنا     

التوسع  الفصل األول:
العمراني وانعكاساته 
 على تسيير المدينة.

مفاهيم    

 ومصطلحات عامة.

سياسة التوسع    

 .العمراني في الجزائر

انعكاسات التوسع     

سير  العمراني على

 المدن

 

   

                          

 :الفصل الثاني

دراسة تحليلية لمدينة  
 بئر العاتر

 

 الفصل الثالث:

التوسع العمراني لمدينة 
 بئر العاتر وانعكاساته

الدراسة العمرانية  
 لمدينة بئر العاتر.

انعكاسات التوسع   
 على تسيير المدينة.

 المشروع التنفيذي  



 

 

 

 

  

      .I مفاهيم
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II. سياسة التوسع العمراني في
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       . III إنعكاسات التوسع
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 مقدمة الفصل:

في مختلف  (%6و) (%3) حضري يتراوح مابينالدول التي سجلت معدل نمو  إحدى تعد الجزائر   
الحضري المتدهور والفوضوي وما  اإلسكانالمناطق من  األحيانبعض في مما افرز المدن،  أحجام

وتعكس درجة يعكسه من سلبيات كثيرة عن البنية الحضرية، وصعوبة في التحكم في تسيير شؤون المدينة 
دراسة ومحاولة فهم هذه التقدم وتطور اإلنسان في شتى المجاالت. وفي هذا السياق يأتي موضوع بحثنا ل

وتقديم انعكاسات التوسع العمراني  المتوسطة وهي  مدينة بئر العاتر، الظاهرة في إحدى المدن الجزائرية
 غلى تسيير المدن.
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I. مفاهيم ومصطلحات عامة 
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I: مفاهيم ومصطلحات عامة .  

 المدينة:تعريف . 1

الذي يتم فيه التبادل االجتماعي والتفاعل الثقافي و النشاط  هي ذلك التجمع السكاني،المدينة    
االقتصادي والتجاري....كما أنها تعتبر مركزا لتلبية المصالح وقضاء الحاجيات واألغراض المتعددة 

 (.66، ص5002خلف اهلل بوجمعة،)  .للسكان والمتنوعة

فوق رقعة جغرافية محددة تمكن المدينة حسب األسس اإلحصائية ،هي تجمع األدنى حد من السكان   
 من ضمان كثافة سكانية مدروسة، وتختلف المعاير اإلحصائية بذلك من دولة األخرى.

على أنها مكان تجمع فيزيائي يتألف من مجموعة من الشواهد  Egenberjelويعرفها  انجون برجل 
 تجارة وأماكن العبادة.الخضرية كالشوارع المنسقة والطرق المعبدة و المنازل المشيدة و مراكز ال

يعرفها القانون التوجيهي للمدينة "هي كل تجمع حضري ذو حجم سكاني يتوفر على وظائف إدارية 
 واقتصادية واجتماعية وثقافية ".

 وصنفت المدينة الجزائرية طبقا للتشريع الجزائري المعمول به إلى ثالثة أصناف وهي:

 :نسمة.20000نسمة و 50000شمل ما بين وهي التجمع الحضري الذي يالمدينة الصغيرة 
  :نسمة.000000نسمة و20000وهي التجمع الحضري الذي يشمل ما بينالمدينة المتوسطة 
  :نسمة فما فوق.000000وهي التجمع الحضري الذي يتجاوز المدينة الكبرى 

 مرفولوجية المدينة:.  2

تمثل خطة المدينة العامل الرئيسي الذي ينعكس على شكلها وتركيبها الداخلي،ومدينة دون خطة يعني 
 (.502: صد.علي أحميدان الشواورة) تطور عمراني عشوائي يتصف بالفوضى والالتنظيم .

 لذلك سوف نتناول ألنماط الرئيسية للمخططات لمدن وهي كاآلتي:

 المخطط الشطرنجي: . أ

 حيث يعود ظهور هذا المخطط إلى العصور القديمة،    

 فهو يشبه في تقسيماته لوح استعمل في بناء المستعمرات،

 الشطرنج يمتاز بسهولة المواصالت والتقسيمات اإلدارية

 

 

 

لمدينة   الشطرنجي المخطط:(1)الشكل 

 تيمقاد

المصدر: خلف هللا بوجمعة، العمران 

 .02والمدينة، عين مليلة، ص 
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 وهذا المخطط يقوم على أساس شارعين  وتحديد ملكيات. 

 CardoوDecamunoواسع

هذا المخطط المدينة اإلسكندرية بعد الغزو المقدوني،  بهاومن أشهر المدن القديمة التي طبق 
،أما المدن الحديثة التي اشتهرت بهذا المخطط فهي المدن ادوالمستعمرات الرومانية كجميلة وتيمق

 كما انه طبق في عملية بناء األحياء األوربية Lavalutte. لفلت وفيالدلفيا،ومدينةشيكاغو  األمريكية

 داخل المدن الجزائرية خالل فترة االستعمارية. 

 

 :ألشعاعيالمخطط الحلقي  . ب

 يعتمد هذا المخطط على حلقات متتابعة متمركز

 نقطة مركزية، والتي قد تكون سوقا أو مسجدا  حول

 ومن النقطة تخرج طرق إشعاعية ....، كاتيدرالية وأ

 تقطعها شوارع دائرية لتسهيل الحركة فتنتج عنها 

 يسهل عن طريقها الوصول  نجميهشبكة موصالت 

 ومن بين المدن التي ،إلى جميع أطراف المدينة

 اشتهرت بهذا المخطط مدينة موسكو وواشنطن وسطيف. 

 المخطط الخطي "الشريطي:"ج. 

 اقتصر استعمال هذا المخطط في الماضي على المدن 

 أما ،بالتعمير الخطي إالالصغيرة التي ال يسمح موقعها 

 ولقد ظهر ألول من قبل،يلقى إقباال لم يعرفه اآلن فهو 

 .0881مرة في اسبانيا عند إعادة بناء مدينة مدريد سنة 

 عند بناء مدينة ستالين غراد. الصوفياتمخطط  أطبقهكما 

 

 

 

المخطط الحلقي الشعاعي لمدينة :(2)الشكل 

 ميالن

 وهيبةوهيبةالمصدر:د.عبدالفتاح

 

 

 

(:المخطط الخطي الشريطي لمدينة 3الشكل )

 أصفهان.

 مرجع سابق  –خلف هللا بوجمعة المصدر:
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 من خطط الخطي بأنه شريحة طويلةيمكن تعريف الم

 شطرنجي يعتمد على شارع رئيسي بطول المدينة.مخطط 

 ....، الجزائربها هذا المخطط مدينة:برازيليا التي استخدمالمدن من بين 

 .(011-010، ص0280: الفتاح وهيبة د.عبد )

 العمران:.  3

التنظيم  للسكان قد عرف منذ القدم حيث نشأت وتطورت ،فان العمران هو ذلك إذا كانت المدينة كتجمع
 للمدينة،كما تعبر كلمة"العمران"عن ظاهرة التوسع المستمرالذي يهدف إلى إعطاء نظام معين  ألمجالي

 الذي تشهده المدن بشكل متواصل مع مرور الزمن.

 سيرداطريق المهندس  أالعنفي الفترة الحالية  األبعاد بمفهومه الحالي المتعدد لعمران يعرفا

IldefonseCerdan)أول ( . فهذا المهندس االسباني هو ( من استعمل كلمةUrbanisationلما كان ) 
في 0200مرة عام   ألول في فرنسا فقد ظهر هذا المصطلح أما للمدن ألمجالي يتصوره كعلم للتنظيم

الفرنسية للعمرانيين والمعماريين ( وذلك بهدف تنظيم وتهيئة  ، قبل أن يتم إنشاء)الشركةبعض الكتابات
 المجال .

 :احد الباحثين اخترنا منها مايلي أوردها للعمران أخرى اتتعريف هناك مسابق إلى باإلضافة

 :هو دراسة الطرائق التي تسمح بتكييف السكن وخاصة(Lerobert)العمران حسب منجد" روبار"-

 إلى تطبيق هذه الطرائق. مجموعة التقنيات الهادفة وهو أيضا  اإلنسان، متطلبات السكن الحضري مع

في المجلية التي ارتكبت هو علم وفن لتصحيح األخطاء :(G .B Ford 1920)العمران حسب" فورد "-
 تهيئات مناسبة للمجال.الماضي بواسطة 

 االجتماعية الخاصة والتي حاولت بعد الثورة :هو تلك الممارسات(F.Choay)حسب "شوي"-

،واالقتصادي يالتكنولوجيعلمي،ومكيف مع المجتمع  أساس الصناعية بناء تنظيم مجالي مبني على
 .(00و 00-02-ص 5002،بجمعةخلف اهلل ) .الجديد

 التعمير:تعريف . 4

البشرية بغية مل الدراسة عدة مجاالت من الحياة يش للتعمير الذيتعريف شامل ودقيق  إعطاءمن الصعب 
استغالل المجال بجميع مكوناته و بالتالي فالعمران هو جميع اإلجراءات  إسهام فيتناسق و  إلىالوصول 

اإلدارية و المالية و االجتماعية و االقتصادية و بصفة أخرى هو الوضعية الحكومية األكثر أهمية في 
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تخطيط المدن  وال يمكن للتعمير أن يكون ذو وضعية مقصودة على القواعد الفن المعماري و التجديد 
 الراحة. –العمل –هي :السكن  أساسية تطور نمو و تناسق المدن وذلك بتوفير ثالث عناصرلضمان 

 تعريف الدينامكية الحضرية:. 5

 والخدمات بطريقة آلية في مناطق التوطن للسكان )المدن( والطلب هي حركة ناتجة لتوطن قطاع اإلنتاج
والفوارق المجالية وفراغ مستديم في المجاالت  على اليد العاملة )الفنية( ، مما نتج عنه ظاهرة الالتوازن

 الريفية هذه العملية وان كانت في ظاهرها حتمية اقتصادية ، اجتماعية ،وبيئية.

 (.23ص5003ميسي:بن األستاذ )

 تعرف النسيج العمراني:.  6

 الشبكاتيعبر هذا المفهوم عن الخاليا المتضامنة، والفراغات من العناصر الفيزيائية للموقع، 
ربط بينها. يرتبط المبنية وغير المبنية، األبعاد، شكل ونوعية البناء والعالقة التي ت الفضاءاتالمختلفة، 

 بإدراك السكانمفهوم النسيج العمراني بالمرفولوجية العمرانية ) تحليل الهياكل الفضائية( كما ترتبط عموما 
يتخذ  األشكال العمرانية خالل فترة معينة وقد وخصائص اإلطار المبني، ويتخذ شكال ثابتا مثل حالة

 ديناميكية إلمكانية تطور نمو هذه األشكال.
 .(8ص5001،دفعة بن درويش عواطف، عشي محمد األمين: )

  المجال الحضري:تعريف  .7

هو عبارة عن أراضي مشغولة أو قابلة للتعمير بالسكنات و الخدمات اإلدارية و الصحية ... ومختلف 
                   االستهالكيات حسب أنماط خاصة ،حيث توزع األحجام المبنية بتنظيمها و هيكلتها.

 .(05ص ،إسماعيل)فباري محمد 

 ير المدينة:يتس.  8

الظروف الحياتية  االجتماعي وانسجاموتسيرها لتحقيق االنسجام "المدينة مؤسسة بشرية يتعين تنظيمها   
 .(510ص0221رحماني، الشريف  )لسكانها ".

فتسير المدينة هو السهر على أداء المدينة لوظائفها ضمانا لتنمية تهدف إلى إيجاد التجانس والتوازن في 
،وتوفير حاجيات السكان النهوض بالقطاعين االقتصادي واالجتماعي للتحكم في نمو المدينة من جهة 

في األخطار،تسير حركة المرور  من جهة أخرى ويكون هذا من خالل :تسير العقار،التحكم
                 والتنقالت،تسير الطاقة ،تسيير المياه الصالحة للشرب والمستعملة ،تسير النفايات الحضرية الصلبة .

 .(VIص 5005،)معنصر عماد
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 تسيير العقار 

 تسيير المدينة 

وذلك عن طريق التنظيم المحكم لمختلف العقارات الموجودة 
 بالمدينة. 

التحكم في 

 األخطار 

خطر تلوث بنوعيه في تزايد مستمر لذا وجب مايسمى بالتسيير 
اإليكولوجي، هذا األخير من شأنه كذلك التقليل من خطورة 

 الفيضانات والضجيج. 

تسيير حركة 

المرور 

 والتنقالت 

عن طريق إنجاز مخططات للنقل الحضري من قبل مديرية النقل 

لتنظيم الحركة والتقليل من المسافات بين السكان واشغالهم 

 واحتياجاتهم وتحقيق التوازن بين حركة السيارات والراجلين.

 تسيير الطاقة 
تهالكا للطاقة تستعمل العمارات هي مكون المدينة األكثر اس

 التسخيين، التبريد، اإلضاءة .......

تسيير المياه 

الصالحة 

للشرب 

 والمستعملة 

ضرورة زيادة في حجم المياه المستعملة التي يتم التخلص منها 

تلويث المحيط الحضري وذلك ناتج عن زيادة والتي قد تتسبب في 

في توصيل مياه النمو السكاني وتوسع المدن ووجود صعوبة 

 المستعملة. الشرب

تسيير المساحات 

 الخضراء 

يعتمد على التعاون بين المهندسين المختصين، المهيئين 

والمسيرين. وهذا للدور الهام الذي تلعبه المساحات الخضراء من 

 خالل توفير الرحة والهدوء النفسي لسكان المدينة. 

تسيير النفايات 

الحضرية 

 الصلبة 

الصلبة محل اهتمام ومعالجة منهجية ان تسيير النفايات الحضرية 

صارمة ، لكن أمام التوسع السريع للمدن أدى الى تطلب إعادة 

النظر في تقنيات تسييرها وهذا بالتخلص أو االستفادة منها بكافة 

 أنواعها وبأقل ضرر على صحة اإلنسان

 : مخطط تسيير المدينة (4)الشكل رقم 

  2222 طالبتينالمن انجاز المصدر:
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 التوسع العمراني: .9

 مفهومه:  -1. 9

 التوسع العمراني هو إنتاج مجال عمراني مرتبط بالبحث عن األشكال المجسدة لألجوبة الخاصة"     
لطلبات جديدة ، من أجل االحتياجات المختلفة إما مساحات للعمل ، والسكن ، والتجهيزات ، والبني 

 ."، الموضع ، التنظيم التحتية، مع األخذ بعين االعتبار البرمجة
 وهو المدينة،"التوسع العمراني هو عملية استغالل العقار الحضري بطريقة مستمرة نحو أطراف    

.             أيضا عملية زحف النسيج نحو خارج المدينة سواء كان أفقيا أو رأسيا بطريقة عقالنية
(E.ZER. HAWARD : P21)  
 عمراني بجانب تجمع موجود عندما تحدث عملية االستمراريةهو جزء من شكل  التوسع العمراني"

 منقطعة.، والشكل العمراني للتوسع يرتكز على تركيبات هندسية مستمرة أو نقول أنه توسع لهذا النسيج
 وتكون مخططاتها إذا كانت مرتبطة بنسيج موجود مثل تجزئات " باث " أو " إيدميورك " ونقول عن

 جيد كما هو الحال في " فرساي " إذا كان هناك تشابه بين النسيج الموجود األنسجة أنها تتوسع بشكل
  (A .ZUCHELLI : 1984p50)  ."والذي سيضاف في التوسع

 فيما بعد ية ذات هندسة منتظمة مشكلةوعلى العموم التوسع هو عبارة عن تجزئات ألشكال عمران -
 .مجمع متجانس

 ، بغية تلبية هذهيد حاجيات المدينة لمساحات جديدةطبيعي لنمو وتزا التوسع العمراني هوانعكاس -   
 .وسط، البعيدالمت ،على المدى القريب االحتياجات

 أنواع التوسع العمراني: -2. 9

 ن ( عموما يمكغير مستمر )متقطع آوحيث نجد توسع عمراني  مستمر  التوسع العمراني متعدد،

 (.(Guessoum Warda.2012p8  أنواع التوسع العمراني فيما يلي: تلخيص 

 التكثيف الحضري أو التوسع العمودي(التوسع الداخلي:)  1 -2. 9

يكون خاصة في األحياء القديمة ،تكثف المساحات تباعا من خالل التجهيزات العامة أو المساكن وذلك 
الوافدة من المناطق الريفية. التوسع الداخلي يحتوي أيضا عند الزيادة في السكان المحليين و التدفقات 

يلزم توفير زوال األراضي الخالية  فعند ،كالتوسع العمودي أو األحرى باالرتفاع على أشكال أخرى :
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مساكن جديدة لتلبية احتياجات السكن من خالل زيادة عدد الطوابق،نظرا لندرة أو عدم  توفر العقار 
 الحضري.

 :التوسع الخارجي 2- 2. 9

يكون هذا الشكل خارج النسيج العمراني القديم ،بخلق مجموعات سكنية جديدة ،الذي سمح للمدينة    
المباني بالتوسع في اتجاهات مختلفة .عموما هذا النوع يتميز بالزيادة في الساحة وخفض ارتفاع 

(. التوسع األفقي يفضل شغل مساحات كبيرة و إفراط في )الضواحي،المدن التوابع ،المدن الجديدة ....
 استهالك العقار الحضري.

 

    

 

 )التكثيف (التوسع العمودي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنواع التوسع  

 العمراني

 توسع داخلي 

 التابعة المدن

 الضواحي

التكثيف ) التوسع 

 العمودي(

 خارجي توسع

 زيادة عدد الطوابق 

 تكثيف المساحات 

)الجيوب الفارغة 

 المساحات الحرة،

 مدن جديدة

 التوسع األفقي

 نواع التوسع العمرانيأ (:5)الشكل

 2222المصدر: إنجاز الطالبتين 
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 (.052،053،008،ص5003 )د.عبد اهلل عطوي ::نماط التوسع العمراني   -3.9

 يتخذ شكلين من التوسع العمراني وهم: النمط العشوائي: 1 -3.9

 التوسع التراكمي: أ.

عند المشارف يتم بملء المساحات و الفضاءات داخل المدينة أو بالبناء ،هو ابسط توسع عرفته المدن   
 و أحيانا عند اقرب مكان من أسوار المدينة وذلك إذا كانت أسعار ارض البناء في الداخل مرتفعة.

 :وىالتوسع متعدد النب. 

عشوائية على مقربة من أخرى وهو في ابسط صوره يعني ظهور مدينة  ،وهو نقيض النمو التراكمي   
 .قديمة

 :التوسع متعدد النوى 3.9-2

مقربة من أخرى  وهو في ابسط صوره يعني ظهور مدينة عشوائية على ،وهو نقيض النمو التراكمي    
 .قديمة

 ودوافع التوسع العمراني:أسباب  -4. 9

تنقسم دوافع التوسع العمراني إلى دوافع مباشرة وغير مباشرة ،وهي تختلف من مدينة إلى أخرى ونذكر 
 (.08ص5001المسيلة  )إشكالية التوسع لمدينة العلمة.  :منها

 العوامل السياسية: 4-1 .9

( والتي مختلفة تتمثل في إصدار قرارات سياسية النجاز مدن بجميع مكونتها )سكن،تجهيزات،طرق،شبكات
تساعد بدورها على توسيع هذه المدن وخلق أقطاب تنموية وزيادة الطلب على العقار وتكثيف وملئ 

 الجيوب الشاغرة داخل النسيج العمراني مما يؤدي إلى توسع المدن ونموها.

 العوامل االقتصادية: 4-2. 9

د حجم ونوعية التوسع في المدينة، فكل أعمال التهيئة إن للعامل االقتصادي دور مهم وفعال في تحدي
والتوسع ترتبط بالجانب  االقتصادي الممول، فكلما زادت األشغال ازدادت كلفتها وكلما نقصت رؤوس 
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األموال كلما تم االستغناء عن بعض الخدمات حسب األولوية وهذا يعني التقليل من استخدام المجال 
 بصفة جزئية.

 التكنولوجية: العوامل 4-3. 9

ظهور ، فبالتكنولوجي هوا لتطورفي ضلها المدن وتتوسع التي تنشا  من ضمن العوامل المهمة والرئيسية
 .كنولوجيالصناعة نشأت العديد من المدن وزادت حدة توسعها مع زيادة التقدم الت

 الجتماعية:العوامل ا  4-4. 9

 :تصنف إلى    

 :النمو الديمغرافي 

المجتمعات تنمو وتتطور بتزايد عدد السكان وبذلك يزداد الطلب على السكنات والتجهيزات  أنمن البديهي 
 استهالك المجال والذي يفرض على المدينة الزحف على المناطق المجاورة. إلىوالمرافق مما يؤدي 

 :الهجرة الداخلية 

، قتصادي و االجتماعيشهدت كثير من الدول العالم نزوحا ريفيا نحو المدن التي تحسن مستواها اال 
، هذا األخير الذي أدى إلى عرقلة التوسع النازحون في ضواحيها العمرانية وبهذا ارتفع عدد سكانها واستقر

 المستقبلي للمدينة وزيادة حدة استهالك المجال.

 :تحسين المستوى المعيشي 

المدن وظهرت احتياجات كان المستوى المعيشي منخفضا في األعوام الماضية ومع مرور الزمن تطورات 
 ، مواقف السيارات، طرق التجهيزات عة للمجتمع الحضري )مساحات خضراءجديدة ومتنو 

 .إلى مدن أخرىمما فتح المجال الستهالك العقار حتى إننا نجد المدن امتددت في توسعها  (المختلفة ...
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 :عوائق التوسع -5. 9

 (.5000دفعة عسكري عبد الحليم ، ،)نمسي إبراهيم :أساسيةتنقسم إلى ثالث أقسام    

 العوائق طبيعية:  5-1. 9

مكانيات الموجودة في كل مدينةتختلف العوائق الطبيعية باختالف   و من بين هذه العوائق  الموقع وا 
 هي:الطبيعية 

 :الجبال 
بأي مدينة نتيجة النحدار ها الشديد الذي يؤدي تعتبر الجبال عائق طبيعي أمام التوسع العمراني 

 .يق االمتداد أو عن طريق التكثيفإلى تغيير اتجاه التوسع سواء عن طر 

 
 التوسع العمراني دوافع

 اقتصادية سياسية

 أقطاب تنموية 

 م.صناعية

 م.نشاطات

 اجتماعية  تكنولوجية

 الزيادة الطبيعية

تحسين المستوى 

 المعيشي

 الهجرة

(: دوافع التوسع العمراني.6الشكل رقم )  

2222من إنجاز الطالبتين   
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  في المدن هذا النوع من العوائق بصفة خاصة ويتواجد : والمجاري المائيةالبحار 

كمأن المجاري المائية تعمل على فصل  حار و النسيج العمراني،الساحلية، ويفصل ترك االرتفاقات بين الب
 ذلك بترك مساحات تجنبا لحدوث فيضانات وكوارث.األنسجة العمرانية 

 منحدرة:ال األراضي 

ويتطلب إمكانيات تقنية  -بالمائة يكون صعب 02األراضي التي يفوق انحدارها حيث إن البناء على هذه  
 ومالية كبيرة. 

 :التغيرات في طبيعة التربة 
  يبتعد عن مثل هذا النوع من العوائق حيث انه يستلزم عند القيام بعملية التوسع العمراني  إن

 .أخطارا النزالقالتوسع بالتحليل الجيولوجي للتربة وذلك لتفادي 
  :المناطق الزراعية الخصبة 

الخصبة  إال أن التوسع العمراني على حساب األراضي الفالحية بالرغم من كونها عائقا طبيعيا مهما،  
الزراعية بشكل مفرط  األراضيحيث استهلكت  ،جميع المدن المتمركزة في السهول مشكلة تعاني منها

 نتيجة لسهولة التعمير وانخفاض تكاليف االنجاز.

 العوائق التكنولوجية:       5-2. 9

  :المناطق الصناعية 

مما يفرض  ،كالتلوث والضجيج وغيرها ،لما تسببه هذه المناطق من أخطار تعتبر عائقا للتوسع وهذا 
 .على المختصين بالدراسة إمكانية عدم االقتراب من هذه المناطق

  التوتر العالي: خطوط الكهرباء ذات 

يعتبر من العوائق الفيزيائية ،فأثناء توسع المدينة بطريقة موجهة تجد نفسها أمام عائق الخطوط     
بينها وبين النسيج العمراني والتي تؤدي إلى انفصال وتقطع  االرتفاعاتالكهربائية مما يؤدي إلى ترك 

 النسيج.

  :العمومية فالتوسع يكون غير ممكن والتي تسبب عدة مخاطر على الصحة مناطق رمي النفايات
 اتجاه هذه األماكن.
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  األثرية:المناطق 
 

( باإلضافة إلى وجود يجب حمايتها واستغاللها كمطعم سياحي)لكونها تعبر عن ثقافة الشعوب والتي 
 السريعة واألماكن الوقفية. الحديدية، الطرقعوائق أخرى مثل السكك 

   العوائق المالية: 5-3. 9

ياكل المبنية يعتبر نقص تمويل المشاريع العمرانية من معوقات التوسع وعرقلة عملية البناء وزيادة اله 
توقف وتيرة البناء وبالتالي  إلىأمام عدم دفع مستحقات األنشطة والصفقات الخاصة بالتعمير الذي يؤدي 

 توقف عملية التوسع.

 ايجابيات وسلبيات التوسع: . 11

تختلف ايجابيات وسلبيات التوسع حسب خصوصيات كل مدينة ،من حيث الموقع و المناخ والتركيبة 
 نمسي إبراهيم ،عسكري عبد الحليم ، ) لطبقات األرض سواء كان هذا التوسع أفقي أو عمودي. الجيوتقنية

500.) 

 التوسع األفقي: 11-1

 ايجابياته: . أ
 سهولة إقامة المنشات على األراضي الضعيفة المقاومة. 
 انخفاض في تكلفة االنجاز وبساطة التقنيات المستعملة. 
 بحركة مرور متوسطة.تمتاز المدن التي يكون توسعا أفقي  

 سلبياته: . ب
 االستهالك المفرط للمجال. 
 .ر للمجال ابتعدنا عن مركز المديةكلما زاد االستهالك أكث 
 ارتفاع التكاليف الخاصة بمد مختلف الشبكات. 

 العمودي: التوسع  11-2

 ايجابياته: . أ
 يساعد على الحفاظ عليها. مما  لألراضياالستهالك العقالني  
 سهولة التنقل داخل المدينة وقرب مختلف األحياء من المركز. 
 انخفاض التكاليف الخاصة بمختلف الشبكات. 
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 سلبياته:ب.

 ارتفاع كثافة حركة المرور في المدينة. 
 .صعوبة إقامة المنشاءات على األراضي الضعيفة المقاومة 
 .ارتفاع تكلفة انجاز المنشاءات 
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II:التوسع العمراني في الجزائر . 

 سياسة التوسع العمراني في الجزائر:  .1

 ،5001)بن شية عبد الوهاب،  :شهدت السياسة العمرانية في الجزائر عدة مراحل وتغيرات تتمثل في

 (.11-13ص

 مرحلة ما قبل االستقالل: 1-1

تميز التراب الوطني ببنية عمرانية مخططة لمصلحة المستعمر، حيث ارتكز العمران في المدن الكبرى 
 0202هار الحكم االستعماري طبق الفرنسيون القوانين المستعملة في فرنسا سنة ظخاصة الساحلية، وإل

 بالجزائر. الفرنسينة، وامتدا قانون التعمير ظهر برنامج عمل للتنمية يدعى مشروع قسنطي0228وفي سنة 

 مرحلة ما بعد االستقالل:  1-2

والمساواة وكسر التفاوت الذي تركه  اإلنسانبعد االستقالل اعتمدت الدولة على بناء مجتمع يضمن رقي 
أدى  من السكان إلى المناطق التي تتوفر بها وسائل الحياة الضرورية،مماهاجر العديد  إذااالستعمار، 

إلى تضخم المدن وتوسعها مع غياب سياسة عمرانية سليمة، ولقد اعتمدت هذه السياسة بإيجاز على 
 مايلى:

 اإلصالح العقاري : 
الدولة عدة مشاكل في توسع المدن ،من بينها الملكية العقارية لصالح  بعد االستقالل واجهت   

الذي نص على احتياطات  56/61الحكومة االمر أصدرتهذا الوضع  أمامالفرنسيين والجزائريين، 
العقارية لصالح البلديات، فجاء قانون نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة حسب شروط وقوانين 

لكن هذا المرسوم لم ينمي المجال وغدا وسيلة في أيادي  ،52/66ينة حددها المرسوم الرئاسي مع
ظهرت قوانين جديدة 0286ن شروط قانونية، ومنذالسلطات المحلية في خدمة المصلحة الخاصة بدو 

 52/20، وقانون التوجيه العقاري 53/20للتعامل مع العقار كما ظهرت الوكاالت العقارية المحلية 
 التوسع العمراني. أمامالزراعية  األراضيالذي يتضمن تحديد عمليات التعمير والمحافظة على 

 
 :البرامج العمرانية 

 
ادخل ما يسمى بالتخطيط 0265تعتبر كوسيلة ربط بين التخطيط والتدخل العمراني، وفي سنة    

 00العمراني للمدينة، يهدف إلى التحكم في التنمية والتوسع العمراني للبلديات التي يبلغ عدد سكانها 
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لتوسع كما  ظهرت مناطق ا ،(PUDأالف نسمة والتي لم تدخل في إطار المخطط العمراني التوجيهي )
وانشات وزارة األشغال العمومية والبناء 0262قرية اشتراكية سنة  0000و التجمعات السكانية،ثم األولية

بدأت الجزائر في  0262التي كلفت بالتخطيط العمراني والتحكم في تطور وتوسع المدن، وفي سنة 
ناعية في بعض المناطق الص إنشاء( بعد أن شرعت في PUDتطبيق المخطط العمراني التوجيهي )

 (.ZHUNالجديد )وظهرت المناطق الخضرية  ،0260الواليات سنة 

والتي نصت  21/63باإلسكان أصدرت مقررة رقم السمن وغياب التسيير العقاري الخاص أزمةتفاقم  وأمام
 وتيرة الكراء.التي حددت  21/66(، ثم المقررةOPGIعلى إنشاء ديوان الترقية والتسيير العقاري )

كما يمتاز المخطط العمراني التوجيهي بعدة سلبيات، فهو يأخذ منطقة الدراسة بشكل مفصول وباقي    
المخطط  0220المناطق كما يهتم بالدراسة التقنية عن غيرها من الدراسات الالزمة، لذا ظهر سنة 

( كبديل للمخطط العمراني POS( ومخطط شغل األراضي )PDAU)التوجيهي للتهيئة والتعمير 
يحدد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير القطاعات العمرانية المعمرة، وغير القابلة للتعمير  إذاالتوجيهي، 

، إذا يحدد مخطط شغل األرض بالتفصيل حقوق استخدام األراضي في والمخصصة للتعمير المستقبلي
 إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.

 :مشاكل التوسع العمراني في الجزائر  .2

)بن شيبة عبد الوهاب، إن األشكال الحديثة للتعمير التي عرفتها مدننا أفرزت نتائج تلخصها فيما يلي:       
 (.16-12ص

التوسع العمراني غير المتوازن كالتوسع خارج محيط المدينة والتوسع على حساب األراضي الفالحية 
 الخصبة كسهول متيحة.

عدادالنفقات الباهظة كشق الطرق   دية ت القاعآالشبكات نحو المناطق السكنية التي تعاني غياب المنش وا 

ي إشكالها المعمارية و التوسع غير العقالني أدى إلى تصميم مجموعات سكنية لنفس المنطقة تتضارب ف
 .العمرانية

المكملة للمشروع منذ  األخرىائل لم تكن متبوعة بفعالية الوس األخيرةحركية التعمير في السنوات 
الثمانينات كالمراقبة الجدية. وتوفير مواد البناء في وقتها، وعامل الوقت،مما يؤثر سلبا على سير 

 المشاريع.

 جتمع في تعمير المدينة الجزائرية.غياب الكفاءة الجزائرية التي تحمل البعد االجتماعي والثقافي للم
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فان عدم تمكن المستعملين من التكيف مع المجال الجديد وعدم قدرة  أما بالنسبة للمستوى االجتماعي
تحقيق التفاعل معه، أدى إلى إقصاء  االندماج في الحياة الحضرية و االجتماعية للمستعملين، زيادة عن 

االجتماعي الذي دفعه المجتمع من تراجع القيم وظهور النزعة الفردية والالمباالة إزاء المجال  ذلك الثمن
 لعمراني مما انعكس سلبا على النمط المحلي عموما.ا

توسع المدن ال يأخذ يعين االعتبار الوضع الطبوغرافي للمجال  أنمع الموضع حيث  المالئمةعدم 
 الجديد.

اغلب التوسعات العمرانية  أن حيث التغيرات العمرانية والتحوالت االقتصادية و االجتماعية، عدم مراعاة 
يصاحبها تغير ولو جزئي في الطبيعة العمرانية مقارنة بالنسيج القديم كما يتولد عنه تحوالت اقتصادية 

 واجتماعية وتغيرات في قيمة العقار.

 عدم التوازن االيكولوجي المهدد للمحيط العام.

 وائي نحوها.تهديد المناطق األثرية والتاريخية بالزوال نتيجة التوسع العش

عدم المحافظة على الطابع العمراني المحلي وذلك بتشويه صورة المدينة من الناحية الجمالية و   
الوظيفية باستعمال مواد البناء غير المحلية، وعدم مراعىات الخصوصية االجتماعية والثقافية والقيم 

التخطيطات  والتصميمات العمرانية التي وهذا ما افقد المدينة طابعها األصلي في  الحضرية للمدينة،
 نشأت في معزل عن حركة التحضر الطبيعية النابعة من البيئة المحلية.
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III .  انعكاسات التوسعات العمرانية على

 سير المدن
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III  على سيبر المدن. انعكاسات التوسعات العمرانية: 

 االنعكاسات االقتصادية و االجتماعية للتوسع العمراني: . 1

إن الوضعية التي أصبحت عليها المدن في العالم من تطور في جميع المجاالت كان لها األثر البالغ    
غلى المستوى االجتماعي حيث انتقلت التركيبة االجتماعية للمدن من التركيبة البسيطة المبنية على 

متنوعة تضم فئات  أصبحتتركيبة معقدة تجاوزت تلك الهيكلة، بحيث  إلىالقرابة  األولية أيالعالقات 
)...وهكذا ترتسم األسس األولى لهيكلة المجتمع أكثر تعقيدا المشترك هو وحدة المجال.ومتعددة قاسمها 

ى تعقيدا وهو ما يسم أكثرعالقات  نحو استيعاببدا يتحرر من العالقات البسيطة و األولوية ويتجه 
 (. بالعالقات الثانوية...

 (. 50ص-03/05/0225) الدكتور إبراهيم بن يوسف إشكالية 

األولى إلى كان له أثرا كبيرا في تحول المدينة  ،االسالم بتصوره اإلنساني العالمي وال ننسى أن ظهور   
ة والقائمة على القديمة الراكداالزدهار العمراني، بحيث تفجرت األوضاع  المدينة الحرة أو من الركود إلى

 ، وتحرر المجتمع البشري وتجسد ذلك في المشروع الحضاري اإلسالمي.الهيمنة والسيطرة

 .ف وتفجير الوضع في المدن الغربيةولقد ساعد االحتكاك بالحضارة اإلسالمية على نقل العلوم والمعار 

األساسية مثل في القوى االجتماعية  متأصلةكما يالحظ كذلك أن من أعمق مشاكل التوسع العمراني   
بحيث أن استخدام األراضي في المدن و الضواحي هو  ،الطبقية في الكثير من مدن العالمالتفرقة العرقية و 

.)...فالعزل الجغرافي يعزز مجموعات كاملة عن الفرص االقتصادية والتعليمية التي أيضا عامل فعال
 (.28ص-0221 تخطيط المدن :-)مارسياد.آلو (....يمكن أن تساعدهم على الخروج من فقرهم

 . االنعكاسات المجالية للتوسع العمراني: 2

قافيا وحتى على لقد كان لهذا التمدد الحضري الكبير على اإلنسان األثر البالغ اقتصاديا، واجتماعيا و ث   
حيث وصل هذا األخير إلى درجة تالحم المدن يبعضها البعض مشكلة بذلك هياكل  ،المستوى العمراني

الريف وغبت كذلك معه مبنية معقدة، فتقلصت األقاليم الريفية بتوسع المدن، وبالتالي غاب النقيض وهو 
اللغويين مما زاد في حيرة المختصين و  ،( محل الثنائية)و الريف(لمركز و اإلطارالمدينة وهلت الثنائية ) ا

في إيجاد مصطلحات جديدة للتجمعات الكبرى بأحجامها الكبيرة من مصطلح المدينة إلى المجمع 
 )الميقالوبول(.حضري إليال
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على  المقاييس التي تنعكس كذلكلهذه التوسعات الكبير، ظهرت مشاكل الحدود والروابط و  وكالنتيجة  
مستوى الهيكلة السياسية و اإلدارية. هذا باإلضافة إلى بروز المخاطر الكثيرة أمام  الطريقة التي يتم بها 
استخدام األرض في المناطق الحضرية ، فنجد جميع المدن تشترك في بعض الهموم المتصلة باألرض 

نقص المساكن التي  ،طة بالمدنلمساحات الزراعية المحينفاذ ا ،االزدحام ، والتلوث من السيارات ،مثل
، وبالطبع ال تصلح () البناء الغير شرعي هورة هي في متناول البسطاء، والنمو السرطاني للمناطق المتد

 االرتقاء بالتخطيط الحضري هي نفسها لجميع أنحاء العالم.وصفات 

البد لها من تخطيط  ،ةضواحي غنية أو مدن أكواخ مؤقت سوا التي تحيط بها ،فاليوم جميع المدن   
، وذلك قبل أن تتحول أزمات  الحضر في طيطا أدق مما كان يحدث في الماضياستخدام األرض تخ

 العالم النامي إلى كوارث وقيل أن تصبح مشاكل العالم الصناعي مسائل بقاء.

الفعال يشجع على االمتداد العشوائي في الضواحي كما هو  االفتقار إلى التخطيط  وفي هذه الحالة فإن  
مما دفع بالكثير من الدول وخاصة الغربية إلى تدمير الكثير من  ،امل هام في تدهور المدن الداخليةع

األحياء المجاورة للضواحي الحضرية تدميرا تاما من اجل بناء طرق جديدة للنقل  السريع و هي مسارات 
الجريمة في ضواحي  إلى، مما يفسح الطريق دن القديمة لكي تصبها في الضواحيالمتستنزف الحياة من 

 .تالشت منها الحياة االقتصادية التيالمدن 

والت وبالنسبة لدول العالم الثالث فقد قامت بعض الحكومات وخاصة في الستينات والسبعينات بمحا   
ن بين أسوء ظيف األحياء الفقيرة فكانت ممن اجل إخالء وتنبرامج  إعدادنتج عنها  ،لمدنهاتخطيط 

، نتج عنها إعداد برامج من اجل إخالء وتنظيف األحياء الفقيرة فكانت من بين حاالت التخطيط لمدنها
أسوء حاالت التخطيط الرديء والتي قام بها المخططون من اجل هدم المناطق السكنية المكتظة بالفقير 

لقضاء على األحياء الفقيرة والنتيجة كانت مجرد طرد أو ترحيل بمحاولة منهم لتحسين مظهر المكان وا
 .أخرى أماكنفي  أسوء ظروف معشية إلىالفقيرة  األسر

وعلى الرغم من أن تخطيط واستخدام األرض في هذه المدن  الضخمة كان ربما يتميز بالبراعة في    
كانت محدودة بدون حدوث أنواع أخرى ، إال أن فاعليته النقائص المالحظة مع مرور الوقت محاولة لرفع

نية أخذت  بوضع ذلك هو أن معظم النمو المادي يحدث في أراضي غير قانو  أسباب حدوا غير.من الت
، األمر الذي جعل آليات توجيه استخدام األراضي عديمة  الجدوى )...وأطلقت عدة اليد وبدون تخطيط

( في البرازيل )بيدونفيل( في غرب )...منها فإفالسالمحلية الغير قانونية على هذه المجتمعات  أسماء
وهي تضم مابين  ،)الكامبونج ( في اندونيسياوسط )عشش( في الشرق األبالفرنسية و إفريقيا الناطق
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مرجع سابق  تخطيط المدن :-مارسياد.آلو) ( .(من سكان الكثير من مدن العالم الثالث...%60( إلى )30%)
 (. 50ص-0221،

ولمعالجة هذه الظروف الغير صحية في هذه التجمعات السكنية معالجة تامة في إجراء إصالحات      
بل تتعداها إلى سكان  ،اقتصادية واجتماعية شاملة تقضي على أسباب الفقر الجذري ليس في المدن فقط

 الريف الذي كان سببا مباشر في الوصول إلى هذه الوضعية بحثا عن فرص اقتصادية.

وهناك بعض المدن التي كانت نماذج رائعة في اتخاذ استخدام األراضي إستراتيجية للنقل بحيث ال    
ل العام أيضا إلى االستثمارات النظامية المنسقة في النق. بل جاحها إلى النمو الذي وجه بعنايةتدين فقط بن

التي  تقع في غرب الواليات  باوريجون، واحد األمثلة على ذلك مدينة بورتالند واستخدام الدرجات والمشي
)بحد للنمو المتحدة والتي لم تستسلم لالعتماد على السارة وال لالمتداد العشوائي حيث أحاطت نفسها  

 ( وهو خط خفي شبيه بأحزمة انجلترا الخضراء، ال يسمح بمشروعات التنمية وراءه.الحضري 

االمتداد العشوائي واسترجعت مساحة كبيرة من األرض   نجحت فعال هذه المدينة في درء  لقد و      
للنقل وقت ما طريقا كانت في ( العامة التي )توم مكول وتر فرنتالسيارة مثل حديقة كانت تستغلها 
 .فيما مضى مكان االنتظار السيارات)بيونيركورتهاوس ( الذي كان السريع وميدان 

يحدد المدينة  أراضي استخدام إنللتوسع العمراني انعكاسات على النقل بحيث  أن إلشارةانه ال يفوتنا كما
 أي مهندس للمرور.نظام النقل فيها أكثرمما يستطيع أن يخططه 

ويملي نمط النمو العمراني ما إذا كان الناس يستطيعون الذهاب سيرا على األقدام أو باستخدام الدرجات  
مترات باستعمال السارة الخاصة أو الوسائل الجماعية األخرى. أو يضطرون إلى السفر عشرات الكيلو 

لقاتلة والضوضاء والضباب وهكذا وجدت الكثير من المدن نفسها مثقلة بازدحام المرور والحوادث ا
 .ألدخاني

ولقد أدت بعض سياسات النقل التي اتبعتها بعض الدول من المبالغة في مقدار الحيز الذي يخصص   
لموقف للسيارات مما أغرى الكثير من السائقين ة سعة مخصصات الذي اوجد مساحات شاالنتظار السيار 

الستعمال السيارات الخاصة وبالتالي تفاقم أزمت النقل وخاصة في المدن الكبيرة األمر الذي دفع إلى 
ني للموظفين في المجاات المتحدة األمريكية مثل ركوب وخاصة في الوالي التحفيزاتإتباع بعض 

وفرض بعض القيود مثل رفع ثمن انتظار السيارات في بعض المدن الروبية، ومنع  ،المواصالت العامة
 االنتظار في جميع شوارع وسط المدينة كما هو الحال في )كوبنهاجن(. 
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 . االنعكاسات البيئة : 3

تت عليها كذلك سوء الوضعية التي با ،ني الكبير الذي عرفته مدن العالمبعد التوسع العمرا    
لحقت التي  اآلثار السيئةلدراسة أنظار أصحاب النظريات العمرانية لتجمعات العمرانية، بدأت تتجه جال
واحتاللها  ،مل من خالل بروز العوامل البيئيةوتصور المدينة من منطلق بيئي متكا ،ية العمرانيةبالبن

ذات بيئة صحية  مدينة إلىبغية الوصول  ،ات العمرانية على كافة المستوياتلمساحات كبيرة في الدراس
 متفاعل مع البيئة المحيطة به. تراعي في تكوينها  اإلنسان كعنصر اجتماعي

التي تحدد  أو)مجموعة العوامل الطبيعية التي تؤثر على الكائن الحي وعلم البيئة هذا حسب الباحثين هو 
ومؤتمر تبليس 0265ر ستوكهولم عام عرفها مؤتمذا السياق وفي ه (.نظام مجموعة ايكولوجية مترابطة 

فيها اإلنسان والكائنات يانه مجموعة من النظم الطبيعية و االجتماعية والثقافية التي يعي  )0268عام 
( واالختالل التوازن البيئي في العالم كان حديث كل المؤتمرات العالمية األخيرة حول ضرورة األخرى 

وازدياد للنفايات وزيادة  ،والتلوث البيئي ،بدراسة مسبباتها من نمو ديمغرافيا احترام البيئة وحل مشكالته
 :في استخدام الطاقة

 النمو الديمغرافي:  -1 .3

 إن التزايد األخذ في التصاعد لسكان العالم وخاصة العالم الثالث هي إحدى المشكالت الكبرى التي   
االستهالك اإلنتاج وعدم تناسبها مع معدالت  حيث ضعف معدالت ،على الطبيعةكان لها تأثير كبير 

 ،تلوث للهواء باألبخرة والدخانالضخمة ،باإلضافة إلى ما خلفته الثورة الصناعية التي عرفها العالم من 
وازدياد االزدحام  ،وارتفاع درجات الحرارة ،واألنهاروالبحار وتلوث المياه في المحيطات  ،والغازات السامة

 وارتفاع معدالت تجريف الغابات واتساع دائرة التصحر. ،واستنزاف للموارد الطبيعيةضجيج، والتلوث بال

 التلوث :  -2 .3

لمية والسباق والذي كانت نتائجه الحروب العااإلنسان على أخيه  إن شجع اإلنسان ومحاولة سيطرته    
 ،البيئةفي أحداث عملية التلوث في ، هو السبب الرئيسي واألساسي ...الخاعيالصننحو التسلح والتقدم 

ي عن طريق مخلفات الصرف الصح ق المخصبات الزراعية والمبيدات والهواءوالتي مست الغذاء عن طري
هذا باإلضافة إلى التلوث المائي مثل  ،والنفط ومشتقاته والمواد المشعة، والنفايات والمختلفات الصناعية

نشا ما يسمى اليوم بالمطر ونتيجة لذلك  ،أبخرة غزاةلء تطلقه المصانع من تلوث ماء المطر بم
المواد المشعة في إنتاج ننسى ما يسمى كذالك بالتلوث اإلشعاعي وذلك باستخدام  أندون  ،الحمضي

 اخطر القنابل النووية والهدروجينية وظاهرة االحتباس الحراري.
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 :اتازدياد النفاي -3. 3

وتظهر خطورتها في نتائجها  ،ت آو تأخذ أشكاال صلبة أو سائلةتكون النفايات على شكل أبخرة وغازا    
يطلق  غير كضرة بيئة وكنتيجة لذلك ظهرت مشكلة ماعدم معالجتها وتحويلها إلى أشكال السلبية بسبب 

 والمحيطات.ألوزون وظاهرة تلوث مياه األنهاروالبحار عليه ثقب ا

 زيادة استخدام الطاقة في المباني :   -4. 3

.)...فالمباني على االقتصاد والبيئةتفرض عبء ضخما  الحضريةاحتياجات الطاقة في المناطق  إن   
( من ميزانيات الطاقة القومية، معظمها لتدفئة %20(إلى )%32)في البالد الصناعية تبدد نموذجيا من 

مرجع سابق، تخطيط المدن:-(. )مارسياد.الووتبريد األماكن وتسخين المياه والتبريد واإلضاءة والطهي ...
 (.13ص-0221

،فاالعتماد على  أخرفي العالم الثالث فالطهي وحده يستهلك كمية كبيرة من الطاقة اكفر من أي نشاط  أما
المصدر الخارجية للطاقة كالزيوت والفحم والغاز الطبيعي وخشب الوقود والكهرباء يستنزف االقتصاديات 

 ي داخل المدينة وما جاورها.ما تسببه من دمار بيئ باإلضافة إلىكلفة جدا وتكون فواتير الوقود م المهلبة

لية وعن طريقة ويمكن مواجهة كل هذه المشاكل عن طريق جعل المباني تستخدم الطاقة بصورة أكثر فعا 
المتاحة اليوم يمكنها أن تخفض تخفيضا كبيرا من احتياجات  . فالتكنولوجياتاستغالل ضوء الشمس

المباني التجارية للطاقة بشكل كبير. فعلى سبيل المثال نالحظ أن السخانات الشمسية على أسطح المنازل 
كما أن مواقد الطهي الشمسية التجريبية في الهند و جواتيماال، )...توفر المياه الساخنة لبيوت كثيرة. 

)مصدر سابق المرتفع الثمن والسبب للتلوث...(.  يا خفضت من استخدام وقود الطهيوبوليف
 (. 13ص-0221:مارسياد.الو.

 ض في احتياجات الطاقة في المباني وذلك عن طريق تعزيويمكن لتخطيط استخدام األرض التخفي     
 الطاقة الفعالة عن طريق التنمية الحضرية المتضامة.نضم توصيل 

م األشجار والنباتات األخرى في المدن يمكن من التقليل من الكميات الهائلة من الطاقة كما استخد
 ) جزر حرارية(.الشمسية التي تمتصها المباني واألرصفة والتي تحول إلى 

 .ء تأثير كبير على استخدام الطاقةوأنواع الطالوعالوة على هذا فأن االستخدام مواد البناء  

الن  ،ر من الخسائر المماثلة في الشتاءمن األسطح  الفاتحة اللون في الصيف أكثر بكثي)...فالمكاسب 
وقد قدرت اكادمية العلوم القومية بالواليات المتحدة أن  ،اء اقل بكثيركمية اإلشعاع الشمسي في الشت
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ر سنويا من تكاليف ن دوال( بليو 5.6)والنباتات يمكن أن يوفر  ،خدام االستراتيجي لألسطح البيضاءاالست
 (...الطاقة.

(-PIERRE Merlin « que sais-je? juillet 1994page-84). 

 . انعكاسات التوسع العمراني على تسيير المدينة:4

اإلضافة إلى إحساس يبدو أن المدينة الحديثة باتت تشكل نسقا قويا ومعقدا يصعب قراءته وفهمه ب    
( على كل عملية تنظيم للمجال داخل وخارج  l’urbanismeجاء مفهوم العمران ) وبالتالي .بعدم االنتظام

 .المتدخلين أنواع المدينة، وذلك عن طريق تنظيم العالقات مابين

وتثبيت وتحديد أنواع البناءات باإلضافة إلى  ،والحفاظ على المصلحة العامة، وتقنين استغالل األراضي 
 هذا على جميع المستويات ابتداء من مستوى السكن برمجة العمران المستقبلين، و 

(échelle architecturale) .الشأنوفي هذا  إلى مستوى تهيئة اإلقليم والتخطيط االقتصادي 
بية مع بداية القرن ر و ( في البلدان األdocuments d’urbanisme...ظهرت أولى وثائق التعمير ))

 (.  0202ثم فرنسا سنة -0200)في هولندا سنة التاسع عشر 

(-PIERRE Merlin « que sais-je? » juillet 1994page-84). 

المستعمرات احدي المستعمرات التابعة لفرنسا ،فلقد حاول المستعمر تطبيق  إحدىالجزائر ولما كانت   
 المجال أن إالمنه تنظيم المجال وخدمة لمصالحة  اعتقدا الشأنكل النصوص التي كانت تصدر في هذا 

تفاق في الجزائر كانت تحكمه بعض النظم المرتبطة بثقافة وعادات هذا الشعب )حق الشفعة ،حق االر 
والتعرف على المشاكل التي  ،ر السياسة العمرانية في الجزائرولفهم تطو  .الوقف ،ملكية العرش ...الخ(

والتعرف على  ،طور الساسة العمرانية في الجزائرال بد أن نسرد مراحل تحالت دون التطبيق الحسن لها 
 : احل تطور أدوات التعمير كما يليالمشاكل التي حالت دون التطبيق الحسن لها ال بد أن نسرد مر 

 السياسات العمرانية أثناء االحتالل الفرنسي للجزائر:  -1.4

االستعمارية بإدخال النمط الغربي في هيكلة المدن الجزائرية تتجسد السياسة  منذ بداية االحتالل بدأت
 .ذا إلى غاية بداية القرن العشرينوذلك من خالل تدخل السلطة العسكرية في أمور العمران وه

كما هو الحال هناك ،مخطط التراص ف  ،سيلة الرئيسية لتنمية المدن كانت( الو 0202)...عموما، قبل )
رف لجنة التراصف واالحتياطات ، هذا المخطط الذي يضبط  التراصف  موجهة من ط واالحتياطات 

صة للمؤسسات العمومية االحتياطات المخص ،ساحات عمومية ،عرض الشوارع  الجديدة التي ستفتحو 
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، وخصوصا العوائق العسكرية والمساحات الخضراء هذه الوسيلة التي تسمح بتالحم على مراحل ،والتماثيل
 (MAOUIA Saidouni-2001 - page 201.) ري،على كل تجزئات متتالية...(.عديدة للمجال الخض

 : 1948الى 1991بداية العمران المخطط من  - 2. 4

-كورن يديبعد الحرب العالمية األولى بدأت فرنسا تشهد تخطيط عمراني وخاصة بعد صدور قانون  

(cornudet ( )0220-0251  الذي أسس وخطاطات) العمراني حيث أصبح مخطط التراصف والتوسع
 تعمير وسيلة ضرورية من اجل تسيير أي مدينة آو توسع عمراني جديد.

األمر الذي انعكس على المستعمرات الفرنسية حيث بدا العمل بهذه المخططات في الجزائر طبقا للمرسوم 
( ثم عرفت 0230استفادت الجزائر العاصمة بمخططها سنة ) وبيه، ( 02/00/0225المؤرخ في :)

(وتواصل العمل بهذه المخططات إلى غاية خروج 0222-0228قسنطينة ) الجزائر بما يسمى مخطط 
 .0265االحتالل من الجزائر سنة

 السياسة العمرانية بعد االستقالل:  -3. 4

سيير شؤون البالد على جميع المستويات السياسي لقد كان لسياسة الحزب الواحد آنذاك انعكاسا كبيرا في ت
االقتصادي وحتى التنمية المحلية، حيث سادت مركزية القرار رغم وجود عدة وسائل لتنظيم المجال  و

العمراني باإلضافة إلى ممثلي المصالح الحكومية التي لها عالقة مباشرة بتهيئة وتسيير المجال الحضري 
دوات لتسيير المدينة تقنيا حلي حيث تميزت هذه المرحلة باعتماد عدة أوالتصرف فيه على المستوى الم

  :أهمها

 :PUD العمراني التوجيهي. المخطط 3-1. 4

وهذا بمجرد المصادقة  ،م المجال داخل النسيج العمرانيةلقد كان عبارة عن أداة قانونية تنظيم استخدا  
معالم التهيئة العمرانية داخل المدن وخاصة الكبيرة تقنية ترسم  عليه من طرف الوزارة المعنية وهو وسيلة

والمتوسطة منها ،حيث يرسم حدودها اخذ بعين االعتبار التوسع العمراني مستقبال  وعلى المدى المتوسط 
 .حتياجات الضرورية للتجمع السكني،كما يحدد استخدام األرض مستقبال حسب اال

 

 

 



 التوسع العمراني وانعكاساته على تسيير المدينة               الفصل األول:                            
 

 
29 

 :PUPالمخطط العمراني المؤقت  . 2 -3 .4

مخطط العمراني المؤقت هو شبيه بمخطط العمران الموجه في أبعاده للتنمية العمرانية وأهدافها ،إال أن 
كما انه  ،ية وهو يتميز بقصر المدة الزمنيةالشبه حضر  آوهذا األخير خاص بالمركز الحضرية الصغيرة 

 .)الوالية( مستوى المحلي مثليخضع للمصادقة الوزارية بل تكفي مصادقة الوصية على الال

 . مخطط التحديث العمراني:3 -3. 4

والتي هي عبارة عن  0261أن لجوء الدولة إلى مثل هذه المخططات التي بدا العمل بها ابتداء من سنة 
مخطط ملحق باعتماد مالي مخصص للمدن و باألخص المدن الكبرى و المتوسطة الحجم هذا باإلضافة 

 ( والذي يخصص كذالك للمدن األقل أهمية.PCDإلى المخطط البلدي للتنمية )

( في النهوض بالتطور العمراني لمواكبة النمو   PCDوهنا يتبين لنا بوضوح عجز أدوات التعمير آنذاك )
الديمغرافي الهائل التي تميزت به مدننا في ذلك الوقت، و الوقوف على صيانة التراث المعماري والذي 

 م في األحياء العتيقة ومراكز المدن الجزائرية.أصبح معرضا للتدهور من جراء القد

( وهذا ZHUN األمر الذي دفع كذالك بالسلطات إلى انتهاج سياسة مناطق السكن الحضري الجديد )
 (.  0220لتلبية حاجيات السكان في ميدان السكن هذا إلى غاية )

 مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير:   .4 -3 .4

( أصبحت غير قادرة على PUDتسيير المدن أن أدوات التعمير السابقة ) لقد الحظ المهتمون بشؤون
مواكبة تسيير شؤون المدن واالستجابة لما تمليه متطلبات المدينة حاليا حيث تطور تصور تأثير المدينة 

قليميا وحتى وطنيا  من تجمع حضري عن أوساطه المجاورة إلى كيان يتأثر ويؤثر  واإلقليميةمحليا  وا 
، وينظم العالقات بينة وبين باقي والبيئيإطاره الطبيعي والمحلية فهو )...ال يهتم بالتهيئة العمرانية داخل 

نقاط الوسط األخرى الموجودة على المستوى المحلي  واإلقليمي  ويراعي جوانب االنسجام والتناسق بينها 
 (.66ص -بشير تيجاني)وبين جميع المراكز الحضرية المجاورة...(.  

 الموافق  ألول ديسمبر 0100جمادى األولى عام  01المؤرخ في  20/52وحسب ماجاء في قانون 
ألمجالي  أداة للتخطيط هو طط التوجيهي للتهيئة والتعمير فان المخ ،المتعلق بالتهيئة والتعمير 0220

المعنية اخذ بعين  يحدد التوجيهات األساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات ،التسيير الحضريو 
وهو  االعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل األراضي.

بالتالي يرسم التوجيهات التي تحددها الصورة اإلجمالية للتهيئة آو مخطط التنمية بالنسبة إلى تراب البلدية 
  : الستغالل المجال المحدد كما يلي وهذا حسب برنامج زمني
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 .القطاعات المعمرة  -

  .القطعاعات القابلة للتعمير -

 .القطاعات المخصصة للتعمير في المستقبل  -

 ...الخ(.بغة الطبيعية والثقافيةالقطاعات الغير قابلة للتعمير )ذات الص -

حصائية من خاللها يمكن دراسة وتحليل الوضع السائدتقني وخرائط ورسوم بيانية و وهو يتكون من تقرير   ا 
 الديمغرافي.لية للتهيئة في المجال التنموي واالقتصادي و في البلدية مع دراسة تقدريه ومستقب

 : . مخطط شغل األراضي5 -3 .4

مخطط شغل األراضي هو مخطط إلزامي لكل بلدية عبر التراب الجزائري ،وهو ينظم استخدام األرض    
 والتعمير.أو المجال على ضوء توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة 

امات مناطق الخد ،ية ،والتخزين ،والمناطق السكنيةوهو يتطرق بدقة لتحديد المناطق الصناع
، المساحات الخضراء و األراضي  زين، المناطق الطبيعية والغابات، والتخوالتجارة،المناطق الصناعية

 ...الخ.لفضاءات وأماكن الراحة و الترفيهالفالحية و ا

، ويحدد كذلك باقي شبكات الهياكل ت و يحدد مواصفاتهاالطرق والمواصالكما يحدد مخطط شبكة 
الغاز الطبيعي الصرف الصحي وأماكن التخلص من النهايات  ،كالمياه الصالحة للشرب األساسية
 ....الخ.

 . القانون التوجيهي للمدينة: 6 -3 .4

بعد مرور أكثر من أربعين سنة عن استقالل الجزائر، تجلت األعيان فيما بعد رداءة السياسة      
العمرانية التي اتبعتها الدولة الجزائرية في تسييرها للمدن حيث كانت النتيجة مدن عبارة عن ورشات 

كلي للمساحات  مفتوحة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال  إلى الجنوب ومشاريع كبرى متوقفة، غياب
همال تام لألحياء غير المخططة )...كل هذا  الخضراء، غياب  التهيئة العمرانية في األحياء المخططة وا 

 يشكل منظرا بشعا ومشوها لمدننا عكس بدوره جوا من الفشل والخمول وحتى العنف أحيانا...(.

)-Revue bimestrielle « aménagement et histoire » 2005(. 
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و الفعالة  األوضاع وهذا بالمشاركة الفعلية هنا تفطنت الدولة الجزائرية إلى ضرورة إصالح هذه ومن    
...الخ، بغية إيجاد حلول مدن اجتماعيا واقتصاديا وعمرانياللمواطن باإلضافة إلى القيام بدراسات عميقة لل

 والنهوض بالمدن الجزائرية لتواكب مثيالتها في العالم.

ستحداث الوزارة المنتدبة المكلفة بالمدينة، وهذا دليل في حد ذاته على اإلدارة السياسية فكانت النتيجة ا 
ألعلى مستوى الدولة في البالد التي أعطت أهمية قصوى للمدينة كحلقة قوية للشبكة اإلنسانية لتهيئة 

 اإلقليم والتنمية المستدامة .

دراج هذا ا يبرز اإلدارة السياسية إلدراج المدينة ضمن سياق وهذا  ،لقطاع ضمن وزارة اإلقليم والبيئةوا 
.واالقتصادي لبالدنا إدماج أفقي للنشاط االجتماعي،  

وكخطوة أولى في هذا االتجاه كان لزاما وضع قانون توجيهي للمدينة من اجل تحديد  قواعد تسيير وتنمية 
عن إقليم مدينته، وهو الدفاع الفعلية للمواطن لحماية و تحكيم راشد، يرتكز على المشاورة والمساهمة  

امة لسياسة المدية و المتمثلة ( فصول، أهمها الفصل األول الذي يحتوي على المبادئ الع06متكون من)
:في  

التنسيق والتشاور من اجل تحقيق سياسة المدينة بصفة منظمة و منسجمة وناجعة. -  

ى المستوى المحلي .الالتمركز : والهدف منه إعطاء صالحيات إلى ممثلي الدولة عل -  

 الالمركزية: التي بموجبها تكتسب الجماعات االقلمية سلطة وصالحيات ومهام بحكم القانون. -

التسيير الجواري: والهدف منه وضع آليات اشتراك الموطنين بصفة مباشرة عن طريق الجمعاوية ، في  -
 تسيير البرامج واألنشطة التي تتعلق بمحيطهم المعيشي.

.  ساسي للثورة والغاية من كل تنمية: وهو اعتبار اإلنسان المصدر األالبشريةالتنمية  -  

نسيان ما تحتاجه : وهو رسم سياسة للمدينة بحيث تتكفل بتلبية الحاجيات اآلنية دون التنمية المستدامة -
.األجيال القادمة  

على أحسن وجه وشفافية تامة.وما هو متاح تمام بانشغاالت المواطنين وتفعيل وهو االه شد:الحكم الرا -  

.ل وضعية مدينتهم وتطورها وآفاقهاالمواطنين بصفة دائمة على معومات حو الم: وهو تمكين اإلع -  

القيم الوطنية. والتعبيرالثقافي في إطار ،إلبداعالثقافة: وهو جعل المدينة فضاءات ل -  
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تضامة ومتماسكة اجتماعيا.مدينة منسجمة وم اإلنصاف االجتماعي: وهذا من اجل الوصول إلى -  
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 خالصة الفصل:

بعض المفاهيم العامة والمصطلحات العلمية )المدينة، العمران، تسير  إلىالفصل  لقد تطرقنا في هذا     
أنماطه، ، أنواعه ببعض الدراسات السابقة لتعرف على التوسع العمراني ) اآلخذمع . المدن......الخ(
(، وكذلك إلى سياسة التوسع العمراني في الجزائر التي تشمل المراحل )مرحلة ما قبل أسبابه.....الخ

 ، وما بعده....الخ(.االستقالل

، البيئية عل سير المدن )انعكاسات المجاليةوفي األخير درسنا عنصر االنعكاسات التوسعات العمرانية 
 صة بالمدينة التي هي قيد الدراسة.....الخ(.  كل هذه المفاهيم تساعدنا في عملية التحليل الخا

 

 

 
 



 

  

 ل الفص

 الثاني

الدراسة التحليلية 

 لمدينة بئر العاتر
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 مقدمة الفصل:

باعتبار أن المدينة مجال حيوي ينمو ويتطور مع مرور الزمن، ويعتبر مجالها الجغرافي من أهم     
العناصر المكونة لها وبالتالي فهو يساعد على بقاء جميع وظائفها التي جعلت منها مكان لتبادالت 

السكاني وبذلك تلبية  والعالقات بمختلف أنواعها، ومن ثم فإن تماسكها يكمن في قدرتها على ابراز نشاطها
(.45، ص 6102رغباتهم وجميع متطلباتهم الضرورية.)بوراس سعد،   

فبعد إتمامنا للجزء النظري الذي خصصناه لبعض المفاهيم والمصطلحات العمرانية التي تخص موضوع   
ه أهم الدراسة، نتطرق في هذا الفصل إلى الدراسة التحليلية لمدينة بئر العاتر وبالتالي سنتناول في

المعطيات الجغرافية، المناخية، االجتماعية والعمرانية للمدينة، بداية من وضع تقديم عام لوالية تبسة 
والتطرق إلى الدراسة الطبيعية لمدينة بئر العاتر وصوال إلى تشخيص المعطيات الديمغرافية واالقتصادية 

 للمدينة.

.
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 Iاعية للمدينة:والعمرانية واإلجتم . تحليل المعطيات الجغرافية 

 الدراسة الموقعية والموضوعية:(1      

 تقديم عام لوالية تبسة: 1- 1

تقع والية تبسة في الشرق الجزائري،  ،تعتبر والية تبسة واحدة من واليات الهضاب العليا الشرقية    
ماجعل لها كلم، وهذا  622كل، تبتعد على العاصمة التونسية ب  93موقعها متالحم مع الحدود التونسية 

 ستراتجيا جد مهم، تحدها: اتحتل موقعا 

 .كلم063من الشمال: والية سوق أهراس بمسافة 

 .كلم 903من الجنوب: والية الوادي بمسافة 

 كلم. 544من الشرق: الحدود التونسية بشريط طوله 

 كلم. 009كلم وخنشلة ب 066من الغرب: واليتي أم البواقي بمسافة 
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 : . الموقع الفلكي1-2

 42جنوبا ، وما بين خطي طول  94و 96شماال ،° 95و 04يقع إقليم تبسة ما بين دائرتي العرض  
شماال وخط ° 69 -91غربا .ومصادر أخرى تقول بأن منطقة تبسة تقع بين خطي عرض  23شرقا و
نة )أحمد عيساوي ، مديفي حمى جبال الدكان والقعقاع وبورمان .  4.45شماال وخط طول ° 96و 91طول 

 ( . 02، ص 6114وزيع ، uتبسة  أعالمها بوابة الشرق رؤية العروبة وأريج الحضارات، الجزائر ، دار البالغ للنشر والت

 ( اإلطار التاريخي والجغرافي لمدينة بئر العاتر:2

 لمحة تاريخية على مدينة بئر العاتر: -1

حضارات وجدت في فترة ما قبل التاريخ من بداية  لقد تعاقبت على منطقة بئر العاتر عدة         
العصر الحجري القديم الى إلى نهاية العصر الحجري الحديث. فعلى مدار عهود طويلة من الزمن مثلت 
بئر العاتر مسرحا لعدة أحداث نشأت مع نشأة اإلنسان البدائي وتواصلت إلى يومنا هذا. وهكذا تتأكد سمة 

 ذ أحقاب زمنية متوغلة في القدم.التواصل في هذه المنطقة من

ظهرت في أواخر العصر الحجري القديم حضارة عرفت انتشارا واسعا وتضم كامل البلدان           
المغاربية أطلق عليها اسم الحضارة العاترية نسبة لمكان قرب الحدود التونسية الجزائرية يدعى بئر العاتر 

سنة ق.م، وينتهي العصر الحجري القديم  64111و 94111ويمتد الحيز الزمني لهذه الحضارة بين 
 الحضارة الوهرانية والحضارة القصبية.  :ببروز حضارتين متميزتين

فقد عثر في عديد األماكن على أدوات حجرية كالصوان وبقايا رسوم ملونة على حيطان الكهوف كما 
 والملوك أثناء حكمهم للجهة. تركت هذه الحضارة عددا من شواهد القبور المرسومة ومخلفات الحكام 

كما كان اإلنسان يستغل الحيوانات والنباتات كغذاء ودواء له ويستعمل خشب غاباتها لبناء المساكن 
 وصناعة األدوات.

الحضارة العاترية من أهم وأقدم حضارات العصر الحجري الوسيط تمتد حدودها من المحيط األطلسي   
اطئ البحر األبيض إلى شمال التشاد سميت بادئ األمر بحضارة بالمغرب إلى شمال السعودية ومن شو 

 الحضارة العاترية نسبة إلى مدينة بئر العاتر.    الى وادي الجبانة ثم بدل اسمها

ويرجع اسم بئر العاتر إلى فترة الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا إذ تقول الرواية أنه عند شعور الكاهنة 
ها بسكب كمية هائلة من العطور في بئر )تسمى اآلن باسمها(في محاولة البربرية بالهزيمة أمرت جنود

يائسة منها لهزم الفاتحين المسلمين وحرمانهم من الماء وعند وصول الفاتحين بقيادة حسان بن نعمان إلى 
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ومع البئر بعد فرار الكاهنة وقتلها فيما بعد رفضها االستسالم وجدوا المياه معطرة فسموا البئر)بئرالعاطر(
 (. www.marefa.orgبئر العاتر )مرور األزمة حرفت بئر العاطر إلى بئر العاتر.

 

 

 

 

 

 

 الدراسة الموقعية لمدينة بئر العاتر: -2
 . الموقع اإلداري:1 -1

بالجهة الشرقية للوطن، تمثل مدينة بئر العاتر بالجهة الجنوبية الشرقية لوالية تبسة، والتي تقع بدورها تقع 
 .6كلم 6292.4، تتربع على مساحة قدرها 0335مدينة بئر العاتر مركز دائرة منذ سنة 

 حيث يحدها :

  كلم.  91كلم، والعقلة المالحة بمسافة  63من الشمال: بلدية الصفصاف الوسرى بسافة 
  كلم.  20من الجنوب: بلدية نقرين بمسافة 

http://www.marefa.org/
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 كلم.  54ية بمسافة من الشرق: الحدود التونس 
  كلم. 43من الغرب: بلدية الثليجان بمسافة 

 

 . الموقع الجغرافي: 2-2

تقع مدينة بئر العاتر بالجهة الجنوبية الشرقية لوالية تبسة، والتي تقع بدورها بالجهة الشرقية للوط وفي    
متالحم مع الحدود التونسية كما المنطقة اإلستبسية، وهي واحدة من مدن الهضاب العليا الشرقية موقعها 

 يمر بطريقين مهمين:

  الذي يربط بين عنابة والواد.  02الطريق الوطني رقم 
  خط السكة الحديدية الذي يمر بمحاذاة المحيط العمراني على الجهة الشرقية ثم الشمالية يربط

 منجم جبل العنق للفوسفات بمدينة عنابة.

 بها قمم جبلية تتمثل في: 

  ،جبل العنق الذي يتوسط البلدية ويعد امتدادا لسلسلة األطلس الصحراوي ويتموضع جنوب المدينة
 م على مستوى سطر البحر. 0411يبلغ ارتفاعه حوالي 
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   م  0911جبل فوة المتواجد بالجهة الشمالية على حدود بلدية العقلة المالحة يبلغ ارتفاعه حوالي
 عن مستوى سطح البحر.

  المتواجد على الحدود الجزائرية التونسية بالجهة الشرقية إلقليم البلدية ويبلغ ارتفاعه جبل الزريقة
 م عن مستوى سطح البحر. 0111حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . أهمية الموقع :2-3

الذي يربط والية  02تحتل المدينة موقعا هاما من الناحية المرورية ، إذ  يقطعها الطريق الوطني رقم 
كلم ، كما نجد الطريق  56.21عنابة بوالية الوادي ، وهو يمر على إقليم بلدية بئر العاتر بمقطع طوله 

 

 

 

 (:الموقع الجغرافي لبلدية بئر العاتر5الخريطة رقم )
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حمد ببلدية الصفصاف الوسرى الرابط بين بلدية الشريعة بغرب الوالية ومنطقة علقة أ  10الوالئي رقم 
كلم ،  90.61سوناطراك ( على الحدود الجزائرية التونسية والذي يبلغ طوله بإقليم البلدية  –)قاعدة الحياة 

كلم  54باإلضافة إلى الطريق البلدي المؤدي نحو قرية بتيتة على الحدود الجزائرية التونسية بطول قدره : 
حديدية الرابط بين منجم جبل العنق للفوسفات ومدينة عنابة ، والذي ، كما هو جدير بالذكر خط السكة ال

 يمر محاذاة المحيط العمراني على الجهة الشرقية  ثم الشمالية .

نوة،  .      ) رزايقية6كلم 01.53محليا: تقع مدينة بئر العاتر بالجهة الشرقية للبلدية، تتربع على مساحة 
الحضرية جامعة أم  وي في بئر العاتر، مذكرة تخرج لنيل  شهادة مهندس دولة في تسييرالتقنياترزايقية لبنى، إشكالية السكن الفوض

 (.31،ص  6106البواقي 

 الموضع: 4 -2

مدينة بئر العاتر على السفوح الشمالية لجبل العنق، يتميز جزئها الجنوبي بتضاريس صعبة  تتموضع  
استواء طبوغرافية الموضع مع الجزء  يبدأنوعا ما، وهو ما أعاق توسعها العمراني نحو الجنوب، حيث 

لتهيئة )لمخطط التوجيهي ل  . الشمالي الذي برمج للتعمير الشمالي الذي برمج للتعمير المستقبلي
 (.0332لمدينة بئر العاتر PDAUروالتعمي

 

 ( الدراسة الطبيعية لمدينة بئر العاتر:3

 المدينة وانحداراتها: طبوغرافية -1

م فوق مستوى  221ع المدينة على هضبة  متوسطة العلو ، على ارتفاع متوسط  يقدر بحوالي تق       
سطح البحر وهي عبارة عن نهاية جبل العنق ، تتمثل خصوصية بلدية بئر العاتر بطابعها السهبي الذي 

تها على يتميز باالستواء عموما مما أعطى لها خاصية المنطقة الرعوية التي يحتوي جزء كبير من مساح
الكبيرة تقع في الجنوب  االنحدارات أمانباتات الحلفاء  والشيح وغيرها ، خاصة بالجزء الجنوبي منها ، 

وفي االتجاه   % 01و  %19والغرب ، يقل انحدارها نحو الشمال ، ويتراوح متوسط االنحدار مابين 
 شمال جنوب .

 كتل جبلية معتبرة وهي: 19تتميز البلدية بوجود     

  .جبل العنق الذي يتوسط البلدية ويعد امتداد لسلسلة االطلس الصحراوي ويتموضع جنوب المدينة
 م عن مستوى سطح البحر. 0.411يبلغ ارتفاعه حوالي 
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  جبل الزريقة المتواجد على الحدود الجزائرية التونسية بالجهة الشرقية إلقليم البلدية ويبلغ ارتفاعه
 البحر.م على مستوى سطح  0.111حوالي 

  م  0.911جبل الفوة المتواجد بالجهة الشمالية على حدود بلدية العقلة المالحة يبلغ ارتفاعه حوالي
 عن مستوى سطح البحر. 

تضاريس منطقة بئر العاتر تمثلها المساحات الرملية الشاسعة وسهول الطمي في الوسط أسفل جبل      
جانب حاد جدا ، هذه السهول محدودة بسبب مستويات  العنق في الشرق واالنتقال بين هذين الهيكلين هو

 URBACO2015- Révision de)السالسل الجبلية من الحدود التونسية ، شكلت جبل الزريقة وجبل جنان . 
PDAU de la commune de bir al ater – présentations de carte topographique de bir el ater.Ppt. p1) 
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 بئر العاتر  لمدينة (: الخريطة الطبوغرافية6الخريطة )

 DEM: ASTGTM2_N34E007 ET ASTGTM2_N34E008نموذج االرتفاعات الرقميالمصدر:

 + معالجة الطالبتين
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 الجيولوجيا:  - 2

يتحكم التركيب الجيولوجي ألي مدينة في تحديد اتجاهات توسعها وتوزيع المباني، ونوعيتها      
وارتفاعها، تبعا الستقرار ونوعية الصخور ومدى صالحيتها ومقاومتها للبناء وحسب التركيب الجيولوجي 

 تقسم مدينة بئر العاتر على النحو التالي: 

 الحجر الجيري في الجنوب والغرب. 
 ة طينية في الشرق,ترب 
 في منطقة الجنوب. كلسيهالتربة ذات طبيعة تحت طبقة التربة و  
+ خاصة 6الطابق  إلى+ 0من طابق  كلسية في معظم المدينة مناسبة للبناء وأحياناتربة طينية   

 في الشمال.
 غير صالحة للبناء.تربة ذات حبيبات غليظة جد ناعمة  

 كانت التربة متماسكة ومستقرة، ومتوسط االنحدار بدرجة منخفضة، وعدم وجود الحوادث التيكتونية    
 ميكانيكية جيدة.يعطي التربة رافعة 
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 2222المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير+معالجة الطالبتين  المصدر:
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 اإلرتفاقات: -2

 عامل من العوامل المؤثرة في توسع المدينة  االرتفاقاتتعتبر      

 :ارتفاقات طبيعية 

 يمكن حصرها في الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية للمدينة وتتمثل أساسا في:

  طبوغرافيا المنطقة الجنوبية الغربية للمدينة المتمثلة في نسبة االنحدار المرتفعة المحاذية لجبل
 . %64العنق والتي تتعدى

 متر بداية من الحواف  51العمراني خاصة بالجهة الجنوبية الغربية،  عبرا لنسيجمارة األودية ال
 الخارجية.

 :ارتفاقات اصطناعية 
  ،متر.04خط كهرباء متوسطة الضغط الواقع بالجهة الجنوبية والجنوبية الغربية للمدينة 
  ،متر للجدار الخارجي.64المقبرة الواقعة بالجهة الجنوبية للمدينة 
 رمت94، 02الوطني رقم  الطريق. 
  خط السكة الحديدية الذي يمر بجوار المحيط العمراني من الجهة الشرقية

 متر.04والشمالية،
 عن  األنابيبمر بئر العاتر،وتبعد هذه تالناقلة للغاز نحو إيطاليا عبر تونس  األنابيب

 10الواحد ب األنبوبكلم من الجهة الشرقية ، ويقدر قطر 15المحيط العمراني بحوالي 
متوازية ومتقاربة مع بعضها  أنابيب 19ب األنابيببوصة في حين يقدر عدد  15متر اي
 متر لألنبوب.34البعض، 

 والخريطة الموالية توضح توزيع هذه االتفاقات كما يلي: 
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 خريطة االرتفاقات لمدينة بئر العاتر (:90الخريطة رقم )

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير + معالجة  المصدر:

 2222الطالبتين 



 الفصل الثاني:                                               الدراسة التحليلية  لمدينة بئر العاتر 

 
49 

 الدراسة المناخية: -3

طبقات مناخية تتمثل في المناخ الشبه جاف، المناخ الجاف الصحراوي،  19يسود مدينة بئر العاتر 
موقعها القاري وحالة عبور بين  إلىمنطقة الدراسة وهذا يعود  أغلبيةحيث يغطي المناخ الشبه جاف 

 الشمال )الرطب( والجنوب )الجاف(،حيث يتميز بالجفاف والبرودة شتاء والحرارة صيفا.  

 . االمطار:1- 4

و  611يختلف تساقط األمطار من شمال الى الجنوب،حيث يبلغ في مدينة بئر العاتر وجبل العنق مابين 
 في السنة خاصة في فصل الشتاء والربيع والخريف . أيام 013الى  22ملم ، كذلك تنحصر بين  511

 (: متوسط تساقط االمطار لمدينة بئر العاتر  11جدول رقم )              

 ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اوت جويلية جوان ماي افريل مارس فيفري جانفي الشهر 
السنة 

 /ملم
93 99 90 91 63 62  01 61 63 63 93 99 

 مديرية الفالحة تبسة: المصدر
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 يوضح متوسط تساقط االمطار: (07)الشكل رقم

 السنة/ملم

 6166معالجة الطالبتين المصدر:
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 التحليل: 

جانفي هي األشهر األكثر هطوال  إلىحيث يظهر لنا أن كل من شهر نوفمبر وديسمبر باإلضافة 
من متوسط السقوط، واألشهر األكثر جفافا هي جوان، جويلية وأوت  %55.4لألمطار في سنة ب 

 من متوسط السقوط.%2.23ب

 . الحرارة:4-2

درجة  51درجات الى 13درجات الحرارة بقيت على نفس المعدالت من  األخيرةمن خالل خمس سنوات 
 في الفصول األخرى. 62.41 إلى 69مئوية في فصل الصيف، وتتغير من 

 مختلف درجات الحرارة في السنة لمدينة بئر العاتر.جدول ل(: 12جدول رقم )

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي افريل مارس فيفري جانفي الشهر 
متوسط 
 الحرارة

11.3 12.3 1..4 21.2 2..2 31 34.. 34.1 2..3 21.12 1. 11.. 

 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصدر:                                                               

 

 
 6166انجاز الطالبتين  المصدر:                                                                                   

 التحليل:
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 يمثل مختلف درجات الحرارة في السنة لمدينة بئر العاتر:(08)الشكل رقم

 متوسط الشهر
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( المتمثل في أعمدة بيانية لمختلف درجات الحرارة 12( الشكل رقم )6من خالل تحليل الجدول رقم )    
لغ تبة من شهر ماي لحفي درجات الحرارة يبدأ بصفة واضفي السنة لمدينة بئر العاتر يظهر أن ارتفاع 

الكبير لدرجة الحرارة  واالرتفاعدرجة مئوية  00.4 إلىجويلية وأوت لتتناقص بعدها لتصل ذروتها في 
 يفسره مناخ المنطقة الذي يتميز بالجفاف والبرودة شتاءا والحرارة صيفا. 

 . الرياح:3- 4

الرياح السائدة في المنطقة محددة باتجاه الغرب والشمال الغربي، وبصفة ثانوية باتجاه الشرق والجنوب 
 (:01))فيفري( كما هو موضح في الخريطة  6.1سنوي ضعيف يقدربالشرقي وقوة الرياح ذات معدل 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بئر العاترلمدينة (: اتجاه الرياح والتشميس 19الخريطة رقم )

 

 2222 + معالجة الطالبتين 2202: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصدر 
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 واالقتصادية:( الدراسة السكانية 3

يعتبر الجانب السكاني من ضمن العناصر الهامة في الدراسات العمرانية، كونه يعكس الصورة           
التغيرات التي  إلىالحقيقية للوضعية االجتماعية واالقتصادية للمنطقة المعنية بالدراسة ولسكانها باإلضافة 

بالجانب العمراني للمدينة كون طرأت على هذه المنطقة، وعلى بنيتها الديمغرافية، ومدى عالقة ذلك 
 على عالقة دائمة بمحيطه العمراني.  اإلنسان

 مراحل تطور السكان للمدينة: -1

( أين تضاعف 0323 – 0333عرفت مدينة بئر العاتر نموا سكانيا معتبرا خاصة خالل الفترة )      
الطبيعي والهجرة  وهذا بسبب ارتفاع معدل النمو 0323نسمة سنة  93223 إلىعدد السكان ليصل 

هذا المعدل يفوق كثيرا  %4.44المتمثلة في النزوح الريفي نحو المدينة، وبلغ معدل النمو السكاني 
بينما يتوافق تقريبا مع معدل النمو الخاص بالسكان الحضر  %9.12المعدل الوطني لتلك الفترة المقدر ب

واستمر  %9.22 إلى( 0332الى 0323)، بينما انخفض معدل النمو السكاني للفترة %4.52والمقدر ب
لك عدد السكان مدينة بئر ليصل بذ% 6.21 إلى( 6112-0332الفترة ) في االنخفاض ليصل خالل

 من إجمالي سكان البلدية. %31نسمة حاليا، وهو يمثل  31119حدود إلىلعاتر 

( 0323-0333ومن خالل دراسة التغييرات التي طرأت على التزايد السكاني خاصة خالل الفترة )     
لنا أثر ذلك على المدينة من جانبها العمراني، فقد تضاعف كذلك عدد السكنات عدة مرات بعدما يتبين 

ل سكن، وانخفض معدل شغ 2923 إلى 0323سكن فقد وصل سنة  0041يقدر ب:  0333كان سنة 
، ويوحي ذلك على 0323فرد/ سكن سنة  4.69 إلى 0333فرد/ سكن سنة  06.21من  TOLالسكن 

العجز الكبير الذي عانته البلدية خالل السنوات السبعينيات، والذي تخلصت منه في سنوات الثمانينيات، 
  911ي األحياء )ويمكننا تفسير ذلك بالدور الذي لعبته برامج السكن المنجز من طرف الدولة والمتمثلة ف

، باإلضافة 0331قبل سنة  انجرتسكن (وهي كلها  25 -سكن 41-سكن 041 -سكن 665 -سكن
وليدة السياسة العقارية  التحصيصات السكنية التي أنشأت خالل تلك الفترة، طبعا هذه البرامج كانت إلى

نوة، رزايقية لبنى، إشكالية  رزايقية).العمرانية المنتهجة في ظل األمر المتعلق باالحتياطات العقارية للبلدية 
لنيل شهادة مهندس دولة في تسيير التقنيات الحضرية جامعة أم بواقي  السكن الفوضوي في بئر العاتر، مذكرة التخرج

 (.23، ص 6106
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 (: التطور السكاني لمدينة بئر العاتر13جدول رقم )

 للسكان والسكن)نسمة( التعداد العام حسب السكان عدد  

 التعييـــــــــن    
 التجمع الرئيسي

 2114تقديرات  2112 2..1 1.21 1.11

 05532 99925 46102 31353 25964 
 الديوان الوطني لإلحصائيات المصدر:     

  
 6166من إنجاز الطالبتينالمصدر:

 الخصائص االقتصادية: -2

 :. الثروة النباتية2-1  

بحكم الموقع الجغرافي لبلدية بئر العاتر ضمن الجهة الجنوبية لألطلس الصحراوي، فهي منطقة سهبية 
تمتاز الجهة الشمالية منها بغطاء نباتي معتبر تكسوه بعض النباتات السهبية مثل: الحلفاء، القطف، 

الطبيعة الجافة للمنطقة، بالجهة الجنوبية للمدينة فهناك تقهقر للغطاء النباتي بسبب  أماالشيح...الخ، 
 .وكذلك بسبب الرعي العشوائي وعدم حماية المراعي من طرف المعنيين
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يتعلق بالغابات فهناك منطقتين غابيتين بشمال البلدية، هما جبل الفوة، وجبل الزريقة، حيث  أما فيما
 3122والي هكتار من المناطق الجبلية في حين تبلغ مساحة المراعي ح 4402تغطي الغابات مساحة 

ر هكتا 4211هكتار تتوزع أغلبها بالمناطق الشمالية، وتبلغ المساحة المغطاة بنباتات الحلفاء حوالي: 
 .(35نوة، رزايقية لبنى، مرجع سابق، ص )رزايقية

 . الفالحة:2-2   

هكتار صالحة  00111هكتار، منها  009490تقدر المساحة الزراعية في مدينة بئر العاتر بحوالي     
 هكتار غابات. 01523هكتار غير منتجة،  06903، هكتار صالحة للرعي 31606للزراعة، 

 ة:الصناع  .2-3 

تحتوي مدينة بئر العاتر على منجم للفوسفات )مركب جبل العنق(، المتواجد على بعد المناجم:  
كلم جنوب المدينة، خاص باستخراج الفوسفات ويعد أكبر منجم فوسفات في العالم، 3حوالي 

 إلىعامل، وبالتالي فأنه يمكن أن يشارك مستقبال في تطوير هذا القطاع  0611ويوفر حوالي 
 عنابة. إلىال تكتفي باستخراج المادة األولية فقط التي يتم تحويلها بعيدا  صناعة حقيقية بحيث

مطاحن للقمح والشعير وهذا بسبب وفرة هذين  يتواجد ببئر العاتر عدةالصناعة الغذائية: 
 مطحنة بن واحدة وكل هذه المؤسسات تابعة للخواص. إلىالمادتين المهمتين باإلضافة 

اعة المزدهرة بهذه المدينة نظرا للتعلق الشديد لسكان المنطقة هذه الصن الصناعة التقليدية: 
 .بالعادات والتقاليد وتتمثل في صناعة الزرابي واألواني الفخارية واأللبسة

 . الحركة التجارية:2-4

تعرف مدينة بئر العاتر حركة تجارية معتبرة بحكم موقعها الحدودي، حيث تتوفر البلدية على عدة محالت 
وجود ثالثة أسواق أسبوعية)سوق  إلىومغازات كبرى، تتمركز أغلبها على الطرق الرئيسية. إضافة تجارية 

جزء من هذه الحركية لها  أنت إليللخضر والفواكه، سوق للمواشي، سوق تجاري مختلط(، كما نشير 
 (.34-35)رزايقيةنوة، رزايقيةلبنى،نفس مرجع سابق، ص. عالقة بالتهريب

 خل المدينة:( تحليل النقل دا4

بسبب قيود حالة الطرق السيئة ال يوجد سواء عدد قليل من الخطوط الحضرية التي النقل الجماعي:  -1 
بعض األحياء الجديدة، حيث أن المركبات في هذا النوع من  إلىتغطي الطريق الرئيسي من وسط المدينة 

)مخطط النقل لمدينة بئر النقل تابعة للشركاء خاصة، وبالتالي فإن المدينة تعاني من مشكل النقل الجماعي.
 (.63ص  (PDAU2014)العاتر 
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د ضعيف تغطية النقل الجماعي للمدينة ج أن إالخطوط النقل في المدينة  19حيث نالحظ وجود    
تهميش المناطق السكنية خاصة  إلىوذلك ألنه يمر بالمحاور األساسية فقط في المدينة وهذا ما أدى 

 الجهة الشرقية للمدينة.

 في المدينة بئر العاتر (: خطوط النقل14الجدول رقم)

 الخط الثالث الخط الثاني الخط األول الخط
 5 4 5 (كلمالمسافة)
حي  –البرية  المحطة الربط

 مقهى التوبة. –السعادة 

الحياة  –المحطة البرية 
 الحي الحديد –الجميلة 

حي  –المحطة البرية 
 حي الجديد –السعادة 

 16 61 61 عدد الحافالت
 92 93 93 األماكن المتاحة 

 6166الطالبتين + معالجة 6105المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  المصدر:                           
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خريطةالنقل الجماعي في مدينة بئر العاتر(:11الخريطة رقم )

 2222المصلحة التقنية للبلدية + معالجة الطالبتينالمصدر:
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 النقل المتخصص:-2

الدمج في شبكة النقل العامة، وهذا هو السبب في أننا سوف نقوم بتحليلها  إلىويهدف النقل المتخصص 
هنا، ونظرا للعدد الصغير للنشاطات الصناعية باستثناء منجم جبل العنق، فإن وسائل النقل هذه قليلة، 

رس وبما أن المدينة ال تحتوي على مساكن جامعية فهذا النقل ال يوجد، أما فيما يتعلق بنقل أطفال المدا
)مخطط النقل، خدمات النقل المدرسية تم تخصيصها لنقل التالميذ الذين يعيشون في المناطق النائية.  فإن

 (.99-96نفس المرجع السابق ص 

 النقل الغير رسمي )الالشرعي(: 3

مركبة أي  21النقل الوحيد الذي يتوفر داخل المدينة، حيث يوجد حوالي يعتبر النقل الغير رسمي هو
 :هو موضح في الجدول أدناه مكانا متاحا، يمكن العثور عليها في أماكن مختلفة كما 961

 (: جدول يبين النقل الغير رسمي لمدينة بئر العاتر.1الجدول رقم)

 عدد األماكن عدد المركبات مكان تواجد المركبات

 21 21 (RN16المحطة البرية )

محطة وقوف الحافالت كافيتيريا 
 الحياة الجميلة

12 42 

 32 2 مفترق الطرق )البلدية(

 1. .1 محطة سيارات األجرة القديمة

 1. .1 المحطة القديمة 

 41 11 مدخل حي العتيق

 321 21 المجموع

 6166+ معالجة الطالبتين  6105المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  المصدر:                                       
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 خالصة الفصل:

قمنا بدراسة تحليلية لمدينة بئر العاتر، وتنولنا فيها أهم المعطيات الجغرافية والعمرانية واالجتماعية 
عطاء لمحة تاريخية عن المدينة، ثم الدراسة الموقعية، الطبيعية والمناخية باإلضافة لدراسة  للمدينة، وا 

 السكانية واالقتصادية.

قعا مميزا جعل منها همزة وصل بين مختلف مدن الشرق حيث استخلصنا مما سبق أن المدينة تحتل مو 
(، جعل المجال يعرف ديناميكية حضرية 02الجزائري وكذلك تموضع المدينة على طول الطريق رقم )

ووطنية ودولية  )العالقة بين الجزائر وتونس(، وموضع المدينة الذي يتميز باالنحدارات ضعيفة وأراضي 
 مدينة في الباء والعمير.صالحة للتعمير، وهذا يساعد ال
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 مقدمة الفصل:

لقد خصصنا هذا الفصل لدراسة التوسع العمراني لمدينة بئر العاتر ، بالتطرق والتحليل لمراحل       
التوسع العمراني منذ نشاة المدينة وكذلك التركيز على خاصية التوسع العمراني بذكر منطقة التوسع 

 .المنطقة وعالقتها بالنسيج العمراني ة وموضحة لهذهودراسة مختصر 

 كذلك تنتطرق الى ذكر انعكاسات التوسع على تسيير مدينة بئر العاتر. 

باإلضافة الى ذكر المشروع التنفيذي الذي سنقوم به في منطقة التوسع مع ذكر اسباب اختيار منطقة 
 .الدراسة، كذا ذكر التوصيات واالقتراحات الالزمة
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I  الدراسة العمرانية لمدينة .

 بئر العاتر
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  I . دراسة التوسع العمراني لمدينة بئر العاتر: 

 مراحل التوسع العمراني:( 1

على توسع المدينة والعوامل  أثرتتساعد دراسة التوسع العمراني على معرفة الظروف التي       
المتحكمة في توجيه التوسع وما يرتبط من حقيقة التفاعل بين نمو السكان والمجال الحضري، وأيضا ما 
يتحكم في النمو الحضري وتوسع المدينة من ترتيبات تشريعية وممارسات تتعلق بالتسيير عبر المراحل 

مدينة بئر العاتر مرت من  أنالمتحصل عليها وجدنا المختلفة للتوسع العمراني اعتمادا على المعطيات 
 :أهمهاخالل توسعها العمراني بعدة مراحل 

 نشأة المدينة : م1481قبل عام  المرحلة األولى ما -1
 التاريخاعتمدنا على  وإذام، 6481قبل سنة  ما إلىترجع بدايات التجمع السكاني بمدينة بئر العاتر     

القديم للمنطقة فهي مدينة ضاربة في قلب التاريخ، ونظرا لعدم توفرنا على مراجع رسمية لنشأة المدينة فقد 
اعتمدنا على تقارير المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ومخططات شغل األراضي، بعض المراجع 

 إلىلسكاني بالمنطقة يعود األخرى كالمواقع االلكترونية، والتي أجمعت على أن بداية التوطن والتجمع ا
 م. 6481قبل  السنوات ما

فعمران المدين ارتبط بعوامل متعددة، أهمها الموقع الجغرافي للمنطقة الذي جعل منها نقطة عبور     
والتقاء للقوافل العابرة بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب وأثر موقع المدينة المتميز بتضاريسه على 

طور الموقع في ما بعد ويصبح أن تكون المنطقة نقطة التقاء ومكوث للرحل المارين على المنطقة ليت
سوق عام خاصة للمواشي، وقد ساعد على ذلك وجود بئر  إلىعبارة عن مكان لعرض السلع والبضائع ثم 

للمياه )بئر الكاهنة( والذي التزال شواهد البنايات القديمة المشيدة بجوارها دليل على توطن السكاني بالقرب 
يث أن بدايات التعمير كانت بمحاذاة واد الجبانة غير البعيد من هذا المصدر الحيوي الوحيد بالمنطقة ح

المناطق األكثر استواء واعتدال و  إلىعن بئر الكاهنة، ومع تطور الفترات الزمنية انتقلت حركة العمران 
يتواجد المسجد العتيق و  أين األمالموجودة بالجهة الغربية لبئر الكاهنة، وهي حاليا تمثل نواة المدينة 

زنقة “ونذكر منها  أزقةالسوق وبعض المحالت التجارية، ومن ثمة انتشرت السكنات في شكل  ساحة
العتيقة بالمدينة هذه المعالم األساسية للعمران آنذاك تتواجد بحي الكاهنة الذي  األزقةوهي من “ السوافة

شكيل الحضري، مذكرة تخرج لنيل )فارس علي، العقار الحضري وعالقاته بالتوسع والت“.بئر الكاهنة “اخذ تسميته من 
 (.698ص4168شهادة ماجستير في الهندسة المعمارية، جامعة دمحم خضير بسكرة، 
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 (: بداية تشكل المدينة وفق نموذج التناثر1612-1481المرحلة الثانية ) -2
فت شهدت المدينة في هذه المرحلة توسعا حول النواة األصلية باتجاه الشمال والشمال الشرقي، حيث عر 

بعض السكانات والبنايات المتفرقة المدنية  إلىالمدينة ظهور أول التجهيزات التعليمية باإلضافة 
والعسكرية، أما البنايات المدنية فهي في غالبها سكنات، وتعبر عن استقرار العائالت وتمركزها من وادي 

 بعض المحالت التجارية.  انتشاربئر العاتر، مع 
 أما بخصوص البنايات العسكرية فكانت األكثر انتشارا، وهي من انجاز المستعمر الفرنسي تمثلت في:   

  وقتنا  إلىوبعض السكانات وال يزال يسمى  إداري مركز(2eme bureau) .بحي المطار حاليا 
 .الثكنة العسكرية بالقمة الجبلية غير البعيدة عن بئر الكاهنة 
 سيدي عبيد، وبقيت حتى  أوالدوبلدية  األرنببدلية بحيرة  هما بلديتين إلىهذه الفترة مقسمة  أثناء

بوزناشة )توفيق( دليل الجمهورية)واليات  )بلديتي بئر العاتر وجبل العنق" إلىبعد االستقالل مقسمة 
بنايات ذات استعمال  (.656،ص4111، دار الحدائق، الشرافة، الجزائر16الجزء  األولىوبلديات( الطبعة 

 مختلط سكني وعسكري بحي هواري بومدين حاليا.
 .مخازن بحي الكاهنة المستعملة لتخزين الحبوب الموسمية 

 "كانت بلدية بئر العاتر

وبقيت المدينة قانون للبلديات في الجزائر، أول م مع6911حيث استحدثت هذه التسمية الجديدة سنة      
هي بئر العاتر حاليا. فخالل هذه الفترة، اغلب 6948تم دمجهما سنة  أن إلىمحتضنتين لبلديتين 

التغييرات العمرانية كانت في مجال السكنات العسكرية المتفرقة، وبعض التوسعات المدنية الممثلة بشوارع 
عاتر، مذكرة )قريب عيسى ملخص من عالقة التسيير العقاري بالبناء الالشرعي، دراسة حالة مدينة بئر ال محدودة العدد.
 (.661-614،جامعة ام البواقي، ص4166تخرج ماجستير 

 
 

 

 

 

  

 

 

 لبئر الكاهنة. 1681اخذت سنة (: 30الصورة رقم )          

 

 أرشيف بلدية بئر العاترالمصدر:
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 (: توسع خارجي في مرحلة التحول1693-1613المرحلة الثالثة ) -3
في هذه المرحلة شهدت المدينة  توسعا عمرانيا نتج عنه مساحات حضرية تمثلت في أحياء سكنية جديدة 

، والذي يتفرق جاء مجاور للنواة أصلية للمدينة وبعض المرافق العمومية الجديدة، حيث أن هذا التوسع
على جزئيين واضحين من المدينة، يمثالن البلدتين متالصقتين عمرانيا، واللتان ال يفصل بينهما واد بئر 

الثكنة حيث تظهر  6954سنة  أخذت(: 04الصورة رقم )          
 بالقمة الجبلية)مركز التعذيب سابقا( العسكرية

 

 أرشيف بلدية بئر العاترالمصدر:

مأخوذة حاليا لنفس المكان في الصورة السابقة حيث بقيت الثكنة العسكرية (:05الصورة )
 مشاريع وأنجزت

 

 أرشيف بلدية بئر العاترالمصدر:                                                                        
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بلديتين، هما بلدية بحيرة  إلىالعاتر حيث أن بلدية بئر العاتر كانت أثناء الفترة االستعمارية مقسمة 
بلدتي بئر العاتر وجبل العنق،  إلىسيدي عبيد وبقيت حتى بعد االستقالل مقسمة  وآلداألرنب وبلدية 

مع أول قانون للبلديات في الجزائر وبقيت المدينة  6911حيث أن هذه التسمية الحديثة استحدثت سنة 
اتر بلدية واحدة وهي بئر الع إلىالبلديتين  إدماجتم  أين، 6948غاية سنة  إلىمحتضنة  لمقر البلديتين 

 حاليا.

ومن المعروف أن هذه الفترة في تاريخ الجزائر عرفت بدايات النزوح الريفي نحو المدن وهو السبب الذي 
لألحياء السكنية غير مخططة ) فوضوية( مثل حي المطار وحي الجديد للمدينة  أنوبةظهور  إلى أدى

ركة الحديد والفوسفات والمعروف بحيز لبلدية جبل العنق باستثناء الحي اإلداري التابع لش إدارياالتابعة 
 .وإطاراتهاللشركة ولعمالها  إداري خصيصا كحي  أنشئماي الذي  11

وفي نفس المدينة بجزئها التابع لبلدية بئر العاتر، نجد حي الكاهنة وحي العتيق، وقد نشأت هذه األحياء  
راسات مسبقة أما ما يتعلق )الصغيرة ( في ظل غياب األدوات العمرانية كما أنها لم تخضع ألية د

مدارس ابتدائية ومستشفى )مدرستان بجزء بلدية بئر العاتر، ومدرسة  10بالمرافق العمومية فقد أنجزت 
 ومستشفى بجزء بلدية جبل العنق(. 

الموجود آنذاك ال يعرقل سير الخدمات في المدينة، وفي المجال العمراني خالل  اإلداري التقسيم  إنحيث 
في التعمير مقارنة بالرحلة السابقة وقد ساهم القطاع الصناعي عن طريق  أسرعهذه الفترة سجلت حركية 

 األحياءماي من  11منجم جبل العنق الذي وفر مناصب شغل لفئات واسعة من المجتمع .وكان حي 
، المرجع السابق، 4166قريب عيسى، )هكتار81بسياج على مساحة حوالي  أحيطة بالمدينة وقد المميز 

 (.666-661ص

 (:1661 -1698المرحلة الرابعة )   -8
  تسارع فغي استمرارية تشكل المدينة6941 إلى 6918الفترة من : 

حساب الفراغات التي  في هذه الفترة العمران شكال مخالفا عن سابقه، حيث بدا توسع المدينة على      
 جديدة مثل: أخرى سكنية  أحياءالسكنية الموجودة، وظهرت بذلك  األحياءكانت تفصل بين 

 .حي هواري بومدين 
 .جزء من حي الجبل 

  بعض البنايات الممتدة على طول الطريق الرئيسي المؤدي لمقر بلدية جبل العنق "حي الشهداء
 حاليا".
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سكن فردي بحي الكاهنة على  61سكن فردي في حي المجاهدين و 81قامت بلدية بئر العاتر بإنشاء   
 واألمر، 6918المتعلق باالحتياطات العقارية الصادرة سنة  األمر إطارتابعة ألمالك الدولة تحت  أراضي

يأخذ الشكل المخطط نسبيا،  األحياء، حيث كان شكل 6911المتضمن للتعاون العقاري الصادر سنة 
 مخطط تجزئة. آودون الخضوع لدراسة عمرانية 

معزولة تابعة ألمالكها  أرضيةكما قامت بلدية جبل العنق بتسليم بعض السكان قرارات االستفادة لقطع       
سياسة تشجيع  إطارالعقارية داخل المحيط الحضري المؤقت، من اجل بناء سكنات فردية، وهذا كان في 

 انجاز السكن وتوفيره للوافدين وعمال القطاع الصناعي.
  6949 إلى 6946الفترة من: 

هائلة من  إعدادكانت هذه الفترة فترة حاسمة في تاريخ المدينة وتطورها المجالي، بسبب استقطاب    
 إلىعملية دمج البلديتين  أيضاالبلديات المجاورة، وقد شهدت البلدية  أوالبلدية  أريافالنازحين سواء من 

،وقد بلغ عدد السكان 6948لسنة  اإلداري بلدية بئر العاتر"، وهذا طبقا للتقسيم  بلدية واحدة تحت اسم"
الوكالة  إنشاءنسمة وكذلك  68891ب:6911نسمة بعدها قدر سنة  00018حوالي:  6941سنة 

" بمقتضى مداولة 41/11الترقية العقارية رقم  العقارية بين البلديات لدائرة بئر العاتر، طبقا ألحكام قانون 
صادر عن والي  66/18/6944وقرار مؤرخ في: 46/66/6941المؤرخة في:للمجلس الشعبي البلدي 

والية تبسة"، كما انتعش القطاع الصناعي في هذه الفترة بفضل منجم جبل العنق للحديد والفوسفات 
بداية ظهور الحركة التجارية عبر نقل السلع علة  وأيضا، بفرعيها لنقل الغاز والتخزين سونا طراكوشركة 

دفع وتيرة التعمير بالمدينة في كل  إلى أدىدمج البلديتين  إلىالحدود الدولية، كل هذا باإلضافة 
 إلى 6911االتجاهات خاصة مع الطرق الرئيسية حيث تضاعف عدد السكنات خمس مرات من سنة 

سكن خالل تعداد  1019 إلىسكن قفز 6651يبلغ  6911ات سنة فبعد ما كان تعداد السكن 6941سنة 
، وقد تزامنت هذه الحركة العمرانية مع بداية تنفيذ التشريعات المتعلقة بتطبيق المراسيم التنفيذية 6941

 أحياءومنه انشات  6944لألمر المتعلق لالحتياطات العقارية، وكذا قانون رخصة البناء الصادر سنة 
ه األحياء المخططة في أنشئتغير مخططة او فوضوية، وقد  أخرى سكنية  وأحياءططة، سكنية جديدة مخ

سياسة البالد الرامية الى توفير السكن ال سيما االجتماعي منه، وكذا ظهور مناطق السكن  إطارفي 
 .ZHUNالحضري الجديدة 

ادمج هذا الشكل من العمران المخطط ضمن المخطط العمراني الرئيسي للبلدية المصادق عليه سنة 
، لكن هذا العمران المخطط لم يقوى على تغطية الطلب المتزايد في مجال السكن، مما ساعد على 6948
 حي الجديد وغيرها من-حي المجاهدين -حي المطار -الفوضوية مثل : حي الشعب األحياءخلق 

في الحسبان المرافق العمومية الضرورية، وكذا بنيتها التحتية  اآلخذدون  أنجزتالتوسعات الالشرعية التي 
الفوضوية ذات الطبيعة السكنية عبارة عن انطالقة  األحياءمن شبكات وطرق، لقد كانت وضعية هذه 
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المدينة في فوضى  غرقتأ التي  األساسقوية، وتوسع لعمران غير محكم به، فمثلت هذه التوسعات لبنة 
العمران وغيبت عنها المالمح المعمارية والنمط المعماري للمنطقة الذي يوحى بتاريخها وموقعها الجغرافي، 

السكنية الغير مخططة المحيطة بالمدينة واالستهالك المفرط  األحياءعموما تميزت هذه المرحلة بظهور 
) قريب متر مربع. 111ات التي بلغ بعضها بالتحصيص األرضيةللمجال الحضري ومساحات القطع 

 (.669-668، مرجع سابق، 4166عيسى، 

 : تواصل التوسع الخارجي للمدينة1661المرحلة الخامسة بعد سنة  -5

بصفة عامة تميزت هذه المرحلة العمرانية من تاريخ مدينة بئر العاتر بنمو وتوسع مجالي سريعين نوعا       
دخول  إلى األريافالذي دفع بأغلب سكان  6991الغير مستقر من سنة األمنيما، وذلك بسبب الوضع 

المدينة، كما تميزت بسيطرة المدينة على اغلب سكان البلدية، بمعنى ان التجمع الرئيسي للبلدية سيطر كليا 
تمييز عمران هذه المرحلة عن سابقتها من المراحل، وكذلك  أيضاعلى توفير الخدمات والمرافق. ونستطيع 

التسيير الحضري وفقا للسياسة الجديدة، تحويل الوكالة العقارية ما بين البلديات  إطارثم في  6991د سنة بع
التوسع  أنماط" بموجب قرار والئي كذلك"، وبذلك تغيرت 60/11/6994وكالة عقارية محلية بتاريخ  إلى

ا لتوجيهات المخطط التوجيهي لهذه المدينة، حيث اتجه العمران نحو الغرب والشمال الشرقي طبق ألمجالي
جنبت البلدية ميدانيا االستهالك الالعقالني  اإلجراءات، هذه 6991للتهيئة والتعمير المصادق عليه سنة

هكتار  49.81تحصيصا سكنية على مساحة  66للمجال الحضري الذي تميزت به سابقا، حيث انشات 
 .أرضيةقطعة  4811وتضم 

سكن اجتماعي يمثل  6111ي في التطور رغم محدوديته )ما يقارب كما استمر قطاع السكن االجتماع
( والفاعلين pos-pdauالتعمير الجديدة ) أدوات هرتاضالنمط الفردي حوالي النصف منه(، كذلك 

لم  أنها إالوالمتدخلين الجدد في بداية هذه المرحلة، نوعا من التحكم في وتيرة التعمير ونمطه بالمدينة، 
لم تتحمل الحركة العمرانية والسكانية التي عرفتها المدينة في منتصف  أنها، بدليل عتهانجا تستمر في 

التسعينات، وفي ظل انتعاش القطاع التجاري الذي ميز مدينة بئر العاتر وجعل منها عاصمة لتجار 
 (.646-669،نفس المرجع سابق، ص4166)قريب عيسى،. الشرق الجزائري  إقليمخارج  إلى، وامتد ذلك اإلقليم
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 (: مراحل التوسع العمراني لمدينة بئر العاتر12الخريطة رقم)

 

التهيئة والتعمير  أدواتقريب عيسى، ديناميكية التوسع العمراني بمدينة بئر العاتر بين  :المصدر            
 .609، جامعة ام البواقي،ص4169دكتوراه  أطروحةوممارسات الفاعلين، 
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ديناميكية التوسع العمراني لمدينة بئر العاتر: حوصلة( 4  

اني اي تساعد هذه الحوصلة على تحليل مراحل التوسع العمراني للمدينة ودراسة عالقتها بالنمو السك   
مجالية لمدينة بئر العاتر ديمغرافية وكذلك التطرق الى تغيرات  

( أدناه:11كما هو موضح في الجدول )  

. 2115إلى  1612من  المجالية لمدينة بئر العاتر (: التغيرات الديمغرافية و11الجدول رقم)         

الكثافة السكانية 
)نسمة / 
 هكتار(

معدل 
االستهالك 

 السنوي للمجال
 )هكتار/ سنة(

مساحة المحيط 
العمراني 
 )هكتار(

معدل الزيادة 
السنوية 

 للسكان) نسمة(

عدد السكان 
 )نسمة(

 السنة

14 16 661 / 9641 6914 
41.04 14,01 680 018,00 64891 6910 
04.41 80,16 889 115,44 61650 6941 
14.51 66 584 6499.11 08451 6949 
10.69 06,44 6001 6965.40 48181 4165 

686، ص4169،قريب عيسى المصدر:                                                                                

( أنواع التوسع العمراني بمدينة بئر العاتر:3  

يترجم التوسع العمراني ألي مدينة احتياجاتهم المجالية في مختلف المجاالت االجتماعية واالقتصادية    
والثقافية، فتدخل السلطات العمومية داخل األنسجة الحضرية، وتتمثل أنواع التوسع العمراني لمدينة بئر 

 ي :العاتر ف

 التوسع العمراني المخطط: .1
التوسع العمراني المخطط  ذلك التوسع المبرمج والمنجز وفق أدوات التهيئة والتعمير وكذلك طبقا  ان  

، ويعد هذا التوسع شكال من األشكال الحضرية التي يمكن تميزها من خالل نمطها للدراسة العمرانية 
وشكلها العمراني. بالنسبة لمدينة بئر العاتر يتضح هذا التوسع بشكل أكبر خالل مرحلة مابعد سنة 

و  6991، أما قطاع السكن بمختلف صيغه فقد تضاعف خالل المرحلة األخير أي بعد سنة  6991
هكتار، وفي هذا الصدد وجب التطرق للمرافق  04.11على مساحة تقدر بحوالي  4111تجاوز حدود 
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من  %61.91والهياكل العمومية باعتبارها تندرج ضمن هذا النمط من التوسع، حيث بلغت نسبتها حوالي 
مساحة المحيط العمراني ، وهي موزعة بالشكل يتماشى مع توسع المدينة خاصة الجهة الشمالية المعمرة 

 .6991خالل مرحلة مابعد 
أما بالجهة الجنوبية للمدينة فنمط التوزيع المرافق يعبر على توفير الخدمة العمومية للسكان بالشكل  

 الكمي .
 % 41.41من خالل الجدول الموالي يتضح أن نسبة النسيج العمراني المخطط بمدينة بئر العاتر تبلغ 

هكتار، وتدل على االستهالك الغير مخطط للمجال الحضري والذي  6001من المساحة  الكلية المقدرة ب
يعد بدوره ميزة للنسيج العمراني للمدينة ، وقد ترجع األسباب في ذلك للسياسات العقارية والعمراني 

 (.688-680،مرجع سابق، ص4169)قريب عيسى،المطبقة.
 

 لمجال بمدينة بئر العاتر في اطار التوسع العمراني المخطط (: استهالك ا19الجدول رقم)
االستعمال  

 السكني
 التجهيزات العمومية 

مساحة التحاصيص 
 )هكتار(

 مساحة السكن 
 )هكتار(

 مساحة الوعاء العقاري 
 )هكتار( 

 50 41.41 81 6991المنشأة قبل 
 94 04.11 615.80 6991المنشأة بعد 

 685 54.91 685.80 المجموع
  089.81  إجمالي المساحة

 (.685،مرجع سابق، ص4169قريب عيسى،المصدر: )                                                        
 

 التوسع العمراني الغير مخطط: .2
نقصد بهذا النوع من التوسع العمراني تلك االحياء السكنية الفوضوية وغيرها من اشكال البنايات التى     
تحتكم ألي تخطيط مسبق أو دراسة عمرانية، حيث تتوسع المدينة على كل االتجاهات الممكنة وتستنفذ ال

المساحات واألراضي الفالحية المحيطة بها دون األخذ بعين اإلعتبار للطبيعة القانونية للعقارات أو 
تشر مخالفا القواعد العامة اإلرتفاقات والخصوصيات التقنية للمجال الجغرافي، فهذا النوع من التعمير ين

 (.685مرجع سابق، صنفس ،4169قريب عيسى،) للتهيئة والتعمير التي تظهر من خالل عددة نذكر منها:
 .البناء في المناطق يصعب تهيئتها مستقبال بسبب طبيعتها الطبوغرافية 
 .زيادة الكثافة السكانية والسكنية في بعض األحياء 
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 .انعدام المرافق العمرانية بسبب عدم توفر األوعية العقارية الالزمة 

سع العمراني لمدينة بئر العاتر تميز بالعشوائية واالستالء غير القانوني على األراضي وعموما فإن التو    
بالرغم من وجود أدوات التهيئة والتعمير، ويفسر عدم كفاءة وفشل آليات المطبقة في احتواء جزء كبير من 

 (.684ص ،مرجع سابق، 4169قريب عيسى،) اإلختالل الحاصل بين التشريع والتطبيق.

    

 (: أنواع التوسع العمراني11الشكل رقم)                               

                      

 
 2115مخططات ووثائق التعمير للبلدية ،المصدر :                                                    

 

 

 

 

 

 

 أنواع التوسع العمراني

 التوسع الغير مخطط

 التوسع المخطط
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 ":E( منطقة التوسع " مخطط شغل األرض3

ومن أجل اكمال الدراسة في التوسع العمراني لمدينة بئر العاتر نتطرق الى منطقة التوسع المتمثل في  
 . Eمخطط شغل األرض 

 موقع منطقة التوسع:  .1

في الجهة الشمالية الغربية من مدينة بئر العاتر، والذي يتربععلى   (E)يتمركز مخطط شغل األرض رقم 
 هكتار ويحده:91مساحة 

 شماال: أراضي فالحية )بساتين الزيتون(.  

 شرقا: خط السكة الحديدية.  

 أرض شاغرة.غربا:   

 جنوبا: حي الوئام.  

 طبوغرافية مجال الدراسة: .2

و من النتائج المحصل عليها نستخلص أن  (E)من خالل الرفع الطبوغرافي لمخطط شغل األراضي رقم 
 أرضية مجال الدراسة مسطحة بصفة عامة.

 اإلنحدارات:  .3

 الدراسة الطبوغرافية مكنتنا أن نستنتج أن مجال الدراسة ليس له إنحدارات.

 الوضعية الحالية إلستغالل األرض: .8
 :مساحات شاغرة 

 .%54.1هــــ، بنسبة  54وتحتل مساحة من مجال الدراسة تقدر ب

 :المرافق 

هكتار وبنسبة  9والموجود منها بمساحة  تفتقر منطقة التوسع الى التجهيزات المهمة لحاجيات السكان
 وهي ) مقر الجمارك/ ثانوية/حضيرة مواد بناء/مركز الغابات للحلفاء(. 9%
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(: مقر الجمارك30صورة رقم )         

 2222من التقاط الطالبتين  المصدر:                       

 (: صورة لثانوية30صورة رقم)    

 

 2222من التقاط الطالبتينالمصدر:            

 (: مؤسسة شرقي لمواد البناء30الصورة رقم)

 

 2222من التقاط الطالبتين المصدر:                      
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 الموصولية: .5

 تحتوي منطقة التوسع على شبكة مهمة تساعد على الوصول اليه فيه:

 ( بالجهة الشمالية على امتداد منطقة التوسع والذي يعتبر ذو أهميية كبيرة.6) الطريق الوالئي

 التحليلية:نتائج الدراسة  .0

 يمكننا ان نقول ونستخلص:

 تتميز منطقة التوسع بوقوعها على هامش المدينة ويتميز بالحداثة وذو أهمية مستقبيلة. -
 نشاء عليه مختلف المرافق والتجهيزات.الطبيعة الجيوتقنية لألرض، التي تجعله صالح للتعمير و إ -
امكانية ادماج المنطقة الجديدة مع النسيج العمراني الحالي المجاورمع خلق منطقة عمرانية  -

 مركزية جديدة ذات نظام عمراني منسجم، متكامل وظيفيا  واجتماعيا.
د اعداد عنيتخلل مجال الدراسة بعض المخاطر التي يجب احترامها ، واخذها بعين االعتبار  -

مخطط التهيئة مع تحديد نظام حماية الذي يتناسب مع طبييعتها مثل طريق، خط الكهرباء، خط 
 السكة الحديدية.

 القطاعات المقترحة المكونة لمجال الدراسة (:30)جدول       

 المساحة)هـ( النوع

 8.40 قطاع معمر

 55 قطاع قابل للتعمير

 03 قطاع غير قابل للتعمير
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II راني على م. انعكاسات التوسع الع

 تسيير مدينة بئر العاتر
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II :انعكاسات التوسع العمراني على تسيير مدينة بئر العاتر . 

 األثر في ميدان العقار واستهالك المجال: (1

 االستهالك من أهم الركائز التي تسمح بمنو مستديم، لكن اذا كان هذا يعد استهالك العقالني للمجال 
تؤثر على تسييرها وبالتالي يصعب علينا التحكم في نموها ة مشاكل غير عقالن فقد تواجه المدينة عد

العمران، وهنا أخذنا مدينة بئر العاتر كحالة دراسة ، وذلك من خالل تحليلنا لوضغة التوسع العمران الذي 
 وماهو موجود على أرض الواقع. عرفته المدينة  ومقارنة بما جاء في ادوات التهيئة والتعمير

 : األثر على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 
 :وهذا األثر متمثل في

   %  10.10أنوع التوسع الموجود على أرض الواقع حيث نجد أن نسبة التوسع الغير المخطط هي     
   41.41%اي نسبة كبيرة  والتوسع المخطط 
كما عرفنا سابقا تتميز بالعشوائية واالستالء الغير قانوني على األراضي ومنه نستنتج أن مدينة بئر العاتر 
 رغم وجود أدوات التهيئة والتعمير .

وهذا مايفسر عدم الكفاءة وفشل اآلليات المطبقة ففي احتواءها جزء كبير من االختالل الحاصل بين  
 .التشريع والتطبيق
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 المشروع التنفيذي
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 تمهيد:
وقمنا بدراسة لهذه المنطقة    Pos (E)تطرقنا فيما سبق الى منطقة التوسع مخطط شغل األرض     

مشورع  ومن أجل تقوية هذه المنطقة وحل مشاكلها وربطها مع النسيج العمراني للمدينة اقترحنا
 تنفيذي وبعض االقتراحات والتوصيات 
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 منطقة التوسع

 سلبياتهب.  اجابياتهأ.

  الطريق الوالئي

( الذي يمتد 20رقم)

على منطقة فهو ذو 

 أهمية كبيرة.

  منطقة ذات توسع

 مستقبلي.

  طبوغرافية المنطقة

 تساعد على التعمير

 

 .طرق غير مبرمجة 

 والمرافق  نقص في التجهيزات

 التعلمية واالدارة والصحية

  (تعرضها لبعض انواع األخطار

،خط التصحر،خط كهربائي ذو توتر

 السكة الحديدية(.

 غياب  المحالت التجارية 

 . غياب االنارة 

 غياب حاويات القمامة 

  غياب النقل الحضري المؤدي لهذه

 المنطقة.

 المساحات الخضراء ومساحات  غياب

 اللعب.

 .نقص في التمويل بالكهرباء والغاز 
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 التوصيات واالقتراحات:
 حماية مختلف االرتفاقات الموجودة. 
 اعمار المساحات الشاغرة . 
 خلق عالقة مباشرة مع المحيط المحاور 
 خلق توازن في توزيع المرافق. 
طابع عمراني مميز لهذا المجال وفقا لألهداف المسطرة في التنظيم العمراني في خلق نواة  إعطاء 

 مركزية.
 احترام مبادئ المتمثلة في) المحاور الرئيسية ، العوائق و العوامل المناخية، االرتفاقات(. 
ساسي وخلق محاور تجارية باعتباره المحرك اال 16االستفادة من الطريق الوطني الوالئي رقم  

 لعملية التوسع العمراني.
 خلق طرق ثالثية لتسهيل الحرقة الداخلية. 
 اقتراح السكن الجماعي مع دمج نشاطات تجارية . 
 خلق ساحات عمومية من أجل توفير جو ترفيهي للسكان. 
 اننشاء نسيج عمراني منظم منسجم بما هو موجود ومقترح. 

 

 مخطط المبدأ(:80الخريطة رقم)

 2222انجاز الطالبتين  المصدر:
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 تزويد المنطقة بالمرافق الالزمة. 
 في توزيع االنارة العمومية وكذلك توزيع حاويات القمامة. التسر 
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 خالصة الفصل:

تطرقنا ف هذا الفصل الى التوسع العمراني في مدينة بئر العاتر، والتطرق الى انواع هذا التوسع   

ان هناك خلل تبن التي  التوجيهي للتهيئة والتعمير ،كذا ذر االنعكاسات الموجودة وأثرها على المخطط

والتوسع المخطط اي غياب   الغير مخطط التوسعبن ماهو مخطط وماهو مطبق على ارض الواقع من 

 التسير .

التطرق الى المشروع التنفيذي  ووضع بعض التوصيات واالقتراحات وهذا من أجل حل المشاكل 

 . مع النسيج العمراني وخلق حركية امنطقة التوسع ودمجه يالموجودة ف
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  ملخص

 

هذا البحث ضمن المواضيع المتداولة ولكنه يبقى دائما موضوع الساعة ، وهو يتعلق 
بوالية  بالتوسع العمراني وانعكاساته على تسيرها .ومجال الدراسة يخص مدينة بئر العاتر

تبسة الحدودية مع الجمهورية التونسية،  كنا يعد مثال توضيحي للمشاكل المطروحة على 
 المستوى الوطني .

بالمرحلة النظرية للبحث التي توضح شكل عام  األول،يتعلق  جزأينتتشكل المذكرة من 
ة البحوث العلمي إليهمفاهيم و مصطلحات عامة عن التوسع العمراني ، واهم ما توصلت 

تفاصيل وتوضيحات عن مراحل التوسع العمراني في  باإلضافةكما يقدم  في هذا الشأن،
 الجزائر وانعكاساته على تسييرها.

دا بتقديم مراحل يشمل الجزء الثالث جوهر الموضوع من خالل استغالل مجال الدراسة، ب 
المنطقة مع التوسع العمراني، ويلي ذلك تقديم منطقة الدراسة وكذا طرح مشاكل وحلول 

 تثمين اإلمكانيات الموجودة واقتراح حلول وتوصيات.

 

بئر العاتر مدينة ،االنعكاساتالكلمات المفتاحية:   المدينة، التوسع العمراني،   

 

 

 

 

 

 



 الملخص
 

Cette recherche est l'un des sujets fréquemment demandés, mais il reste 
toujours le sujet de l'heure. Elle est liée à l'expansion urbaine et à son 
impact sur sa gestion. Le domaine d'étude concerne la ville de Bire El 
Atre dans l'état de Tébessa, limitrophe de la République tunisienne C'est 
aussi un exemple illustratif des problèmes soulevés au niveau national. 

L'importance de ce travail réside dans la résolution du problème. 

Le mémorandum se compose de deux parties : la première concerne la 
phase théorique de la recherche, qui précise généralement les concepts 
et termes généraux. Sur l'expansion urbaine, et les conclusions les plus 
importantes de la recherche scientifique à cet égard, il fournit également 
des détails et des éclaircissements sur les étapes de l'expansion urbaine 
en Algérie Et ses réflexions sur sa gestion. 

La troisième partie constitue l'essentiel du sujet en exploitant le domaine 
d'étude. 

Il a commencé par présenter les étapes de l'expansion urbaine, suivi de 
la présentation de la zone d'étude, ainsi que de proposer des problèmes 
et des solutions à la zone, d'évaluer les possibilités existantes et de 
proposer des solutions et des recommandations. 

Mots clés : la ville, expansion urbaine, ses reflets, Bir El Ater. 
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