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اٌٍُٙ اشزح ًٌ صذري ٌٚسز ًٌ أِزي ٚادًٍ 

ػمذح ِٓ ٌسبًٔ ٌفمٗ لًٌٛ 

 اٌٍٙـــُ أٔز ًٌ درثً ٚافزخ ًٌ أثٛاة اٌخٍز

ٌب أردُ اٌزادٍّـــــــٓ  ثزدّزه

 اٌٍُٙ ٚفمًٕ ٌّب رذت ٚرزضً

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعـــاء



 

 

 

 

 

إٌى ِٓ وٍّذ أٔبٍِٗ ٌٍمذَ ٌٕب ٌذظخ سؼبدح ، إٌى ِٓ جزع اٌىأص فبرغبً ٌٍسمًٍٕ لطزح دت

إٌى ِٓ دصذ األشٛان ػٓ درثً ٌٍّٙذ ًٌ طزٌك اٌؼٍُ 

 (ٚاٌذي اٌؼشٌش)إٌى اٌمٍت اٌىجٍز 

إٌى ِٓ أرضؼزًٕ اٌذت ٚاٌذٕبْ، إٌى رِش اٌذت ٚثٍسُ اٌشفبء 

 (ٚاٌذرً اٌذجٍجخ)إٌى اٌمٍت إٌبصغ ثبٌجٍبض 

                       . رؤٚف.سبٍِخ. ػبدي:(إخٛرً)إٌى اٌمٍٛة اٌطب٘زح اٌزلٍمخ ٚإٌفٛص اٌجزٌئخ إٌى رٌبدٍٓ دٍبرً 

.   ٔسزٌٓ . سبًِ.ًٔ٘ب .رِشي

سٍّخ ٚ ٍِٛٔخ :إٌى سٚجبد إخٛرً

 .ػٍصبَ.ػّبد.صٍٙت .اٌذٌٓ ػالء.سٍف. فٛسي. سؼذ. ِذجٛثً.رضب.ػجذ اٌذىٍُ :إٌى وً أصذلبئً

 ػجذ.رمً اٌذٌٓ. فٙذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داءـــــإه



 

 

 

 

 

 

ونحمد ونشكد اد ال امد اامد الذد ونعد عليند ينحمد اإل ادداعلجناد فد سليدد 

 . انعع،د  مموند نانزيحمداتحنمد انحي

د.ششكذد اخناصدإاىد ال اميند عىدججمهحند دصسكهحن

 اميند عىدكيدوننانحد تلجلجنتحد فدهل د انحيدد إاىد ا تنذد احنكفد ككنوفداسنم

د.  عفدججمدد صسكددششك د  الدششكدد

د,دإاىدمندشلنيفد دالد شعحمدطلسم،دإل نتدمندمنيلينتف
 .ششك دد
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 الفصل التمييدي
 
 

 



 

 

: مقدمة عامة -

 مادة األساس في ،ىي معقدة عمرانية وتراكيب مختمفة عناصر من تحتويو ما بكل المدينة إن
 مجموع تكون التي والفراغات الكتل تمك فيي المادة فأما. يسكنيا الذي اإلنسان غرار عمى وروح

 . ٚاٌىزً اٌفزاغبد ٘ذٖ ثٍٓ رسزي اٌزً اٌذٍبح رٍه فًٙ اٌزٚح ٚأِب اٌؼّزأً، الفضاء

إن الجزائر كإحدى دول العالم وواحدة من الدول النامية، عرفت تحوالت سريعة وكبيرة في المجال       
الحضري، وىذا جاء كنتيجة لمتطور الكبير الذي مس كافة المجاالت، خاصة المجال الصناعي الذي نتج 
عنو نزوح ريفي كبير، مما أدى بيا إلى تفاقم أزمة السكن وعدم إستعاب كل ىذا النمو السريع الذي شيدتو 

. المدينة

فأصبحت تعاني من مشاكل ونقائص عديدة، ولمواجية ىذه األزمة سعت الدولة إلى التخفيف من 
ت الفوضوية، وذلك وحدتيا وتضخميا منتيجة سياسات متنوعة أىميا القضاء عمى السكنات اليشة والبي

 وىي في ذلك ركزت عمى الجانب الكمي دون ، والتخصصات،بإنشاء السكنات الجماعية كمجمعات كبيرة
 األمر الذي جعل مراكز المدن الجزائري تقع في فخ التيميش و الضغط الذي أدي الي تدىورىا والنوعي،

ضاءات الخارجية غير ف وبقيت ال، منظرا خالي من التنوع وكأنيا غير مكتممةلألحياءاألمر الذي جعل 
.  وميممة بالرغم من أىميتيا الكبيرة في ىذه التجمعات السكنيةةمييئوظيفية وغير 

ىذه الحالة تتجمى بوضوح في مدينة سكيكدة موضوع بحثنا والتي عرفت نموا سكانيا كبيرا فأصبحت 
 المنطقة الصناعية سنة ظيور تعاني من التضخم وسوء التنظيم والتسيير في تييئة المجال، خاصة بعد

تدىور حالة مركز مدينة سكيكدة وعجزه عمي تمبية حاجيات عد السكان المتزايد يوم  مما أدى إلى م1974
 الظاىرة الن ىذه ه ىذالتخفيف، رغم الجيود المعتبرة التي بدلت من طرف الدولة من اجل بعد يوم 
  عمى الصورة الحضرية لممدينة وأيضا عمى أدانيا الوظيفيتأثرالتدىور 

الذي يمتاز بيندستو المستنبطة من   العتيق محمد الناموس المدعو بالقبية حيالوقع اختيارنا عمى 
كونو ومن جية أخرى ألن موقعو الممتاز يؤىمو الحتالل مكانة ىامة لمغاية اليندسة العربية اإلسالمية و 

 .طوير وتحديث المدينةتفي منظور 

 
 



 
 :اإلشكالية- 

إن مدينة سكيكدة و كغيرىا من المدن الجزائرية تعاني من مشاكل كثيرة ناتجة عن الحركية 
.  العمرانية بسبب سوء استغالل و تسيير المجال عن طريق التعمير العشوائي وغيرىا

 وسط المدينة  موضوع بحثنا يشغل موقعا استراتيجيا ىاما، يقع في العتيق محمد الناموس حي ال
تشرف  (ىضبة)كما يمثل أيضا احد الواجيات األساسية لمدينة سكيكدة، حيث أنو يشغل منطقة مرتفعة 

عمى ىذا المركز ولدييا منظر شامل عمى معظم المجال العمراني لممدينة، لكن مع موقعو الممتاز فإن 
وىي  بيت 132 ددىاعالتي بمغ ىش  يعتبر معزول و يشغمو نسيج عمراني العتيق محمد الناموس حي ال

فردية وىي غير مييأة مع غياب المساحات الخضراء، مساحات التنزه، ومختمف التجييزات كميا سكنات 
 .ا ما جعميا تسيء لمصورة المميزة لممدينةذوه

 ىي عممية بالغة األىمية يمكن أن تأخذ حيزا مشروع تييئة الحي العتيق محمد الناموس لذلك فإن 
 من انطالقاوىو الشيء الذي قادنا إلى ىذا الموضوع . ير العمراني الحسن لممدينةيىاما في منظور التس

 :الرئيسي تساؤل ال

 إخضاع التدخالت العمرانية في مراكز المدن القديمة إلستراتيجية المشروع الحضري كيف يمكن- 
 ؟  

: ومن ىنا تندرج عدة تساؤالت جزئية 

؟ ماىو واقع المركز القديم لمدنة سكيكدة - 

؟ المركزما ىي مختمف التدخالت التي يمكن القيام بيا إلعادة ترقية ىذا - 

  ؟يتفاعل المركز القديم لمدينة سكيكدة مع النسيج العمراني ليا كيف - 

 

 

 

 



 :الفرضيات- 2

يمكننا إخضاع التدخالت العمرانية عمي مراكز المدن القديمة لممشروع الحضري ودالك بتباع  -
 مناىج تسيير لمشروع مرنة و حديثة

 .سوء التخطيط ونقص التسيير أدي الي ظيور اختالالت مجاليو  -

 .الضغط المفروض عمي المركز القديم لمدينة سكيكدة ادي الي تدىوره -

:  الموضوع اختيارأسباب - 3

 :لقد تم اختيارنا ليذا الموضوع بناءا عمى المعطيات التالية 

 . بالنسبة لممدينة وقيمتو المعمارية والعمرانية  اليام لمحياالستراتيجيالموقع - 

 . المتزايدة لمحي والتي تحتاج إلى حمول سريعةةالمعانا- 

 :البحثمنيجية وأدوات - 4

 :من أجل إنجاز ىذا البحث تم اإلعتماد عمى المراحل التالية 

: المرحمة األولى -

حيث تم فييا اإلطالع عمى مختمف المراجع التي ليا صمة بالموضوع،  ظري،نوىي مرحمة البحث ال
 والمشروع باإلضافة إلى مختمف البحوث والدراسات التي اىتمت بدراسة عمميات التدخل عمى المدن

 .من أجل تكوين خمفية ساعدتنا عمى إثراء فيم الموضوع, الحضري 

 :الثانيةالمرحمة - 

لمدينة سكيكدة وفيو قمنا بدراسة طبيعية وأخرى سكانية وىدا من اجل مرحمة البحث والتحميل 
التعرف عمي خصائص المدينة من نقاط قوة وضعف من اجل تكوين الصورة الصحيحة عن المدينة واىم 

 .المشاكل التي تعاني منيا 

 :الثالثةالمرحمة - 
وفي ىذه المرحمة  ،(الحي العتيق محمد الناموس)والتي تم فييا المسح الشامل لمنطقة الدراسة 

 قمنا بزيارة مجال الدراسة لإلطالع عمى أىم خصائصو والتعرف عميو عن قرب



من خالل التحاليل والتحقيقات التي قمنا بتمثيميا في جداول ورسوم وأشكال بيانية ومخططات 
وصور فوتوغرافية حاولنا تحميل وتفسير األسباب والدوافع من أجل التوصل لإلجابة عمى معظم التساؤالت 

.  وحمول عمميةتواقتراحا بمشروعالمطروحة في اإلشكالية والخروج منيا 
ليق بالسمعة التي تحظى بيا مدينة ت حاليا ال محمد ناموس إن الوضعية التي يوجد عمييا حي 

رمي إلى تحقيق يسكيكدة، لذلك ارتأينا محاولة تحسين ىذه الوضعية عن طريق البحث الحالي، الذي 
: األىداف التالية

مقياس المناسب لتطبيق إستراتيجية المشروع الحضري في المدينة والحي من اجل لالوصول الى ا- 
 حل المشاكل التي يعاني منيا المركز 

.  ممبيا لرغبات السكان من كل النواحيالعتيق محمد الناموس حي الجعل - 
. ع مركز المدينة واألحياء المجاورة ليا عن طريق خمق حركية فيما بينيامدمج الحي  -
جعل ىذا المجال اليام يشارك في تطور مدينة سكيكدة كقطب سياحي واقتصادي ىام عمى - 

. ض المتوسطيالمستوى الوطني ولما عمى المستوى الجيوي لحوض البحر األب
: مشاكل وصعوبات البحث- 5

 :كغيرنا من الباحثين صادفتنا بعض الصعوبات أثناء انجاز ىذا البحث منيا 
 .نقص الدراسات عن منطقة الدراسة وموضوع بحثنا -
نقص المعمومات وصعوبة حصولنا عمى بعضيا اآلخر، وتضارب األرقام والبيانات فيما  -

. بينيا وبين مختمف المصالح في حالة توفرىا
 التعقيدات اإلدارية والعراقيل البيروقراطية لدى بعض المصالح، إلى جانب تحفظ البعض -

. اآلخر

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :الفصل األول
  موضوع الدراسةمفاىيم أساسية حول

 
 



 : الفصل مقدمة

تعتبر المدينة وحدة معقدة فزيادة عمى كونيا إطار معيشي يضمن مجموعة من الخدمات 

. والوظائف، فيي تعتبر صورة وشكل حضري لدييا معالم وعناصر تشكيمية بالنسبة لمسكان

وال يمكن الحديث عن المدينة دون الحديث عن مركزىا ألنو القمب النابض والمحرك األساسي ليا، 

لكن في وقتنا الحالي مراكز المدن تعاني العديد من المشاكل التي تطورت تدريجيا مع الزمن، واتخذت 

أشكاال مختمفة وفي نفس الوقت ظيرت العديد من السياسات والمبادئ التي تحاول معالجتيا من جية ومن 

.  التي أفرزتيا السياسات القديمةو االختالالتجية أخرى القضاء عمى السمبيات 

، شجع عمى ظيور سياسة جديدة أكثر انفتاحية ومرونة و االختالالتىذا التفطن ليذه السمبيات 

. لمتدخل عمى النسيج الحضري تدور أساسا حول المشروع الحضري

وليذا سنتطرق في ىذا الفصل إلى تعريف المدينة من عدة أوجو، إضافة إلى دراسة مركزىا بجميع 

جوانبو وكذلك التدخل العمراني، وفي األخير سنتطرق إلى المشروع الحضري وىو من المواضيع ذات 

الطرح العممي في وقتنا الراىن والذي بات يتردد عمى اآلذان في الكثير من المحافل الدولية، والذي يعتبر 

. االختالالت وتحقيق تحسين في اإلطار المعيشي لمحياة الحضرية حال مثاليا لمقضاء عمى السمبيات و

 

 

 

 

 

 

 



   مفاىيم أساسية حول موضوع الدراسة : المبحث األول 

: تمييد -1

وتشمل ىده الظاىرة بمدان العالم , تعرف مدن العالم تطورا سريعا في نموىا السكاني وفي توسعيا العمراني 
ولتعرف عمي ىده الظاىرة تطرقنا في ىدا المبحث إلي إعطاء بعض المفاىيم التي تمم , المتقدم والنامي 

مع ذكر أنواعو مع تحديد معاير تحديده ,كما تطرقنا إلي مفيوم مركز المدينة , بمفيوم المدينة وأنواعيا
 وىدا ما يعطينا صورة أوضح عمي موضوع الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :المدينة ومركز المدينة -2
 1 :تعريف المدينة -2-1

ن كانت المدينة مظير عمراني مألوف يمكن  لم يكتف الباحثون عمى تعريف محدد واحد لممدينة وا 
تمييزىا عن القرية بوضوح سواء في شكميا المورفولوجي الخارجي أو في وظائفيا أو حتى نموىا التاريخي 
ن كانت ىناك آراء كثيرة قد قيمت  ومع ذلك فميس ىناك قاعدة محددة يمكن بواسطتيا تعريف المدينة، وا 

وىذه مجموعة من التعريفات عمى وجو نظر . في ىذا الصدد وقد اعتمد في ذلك عمى قواعد مختمفة
: أخصائيا

  :التعريف اإلحصائي -2-1-1

ذا لم يتوفر فيو قرية إال أن  اعتمد اإلحصائيون رقما معينا لمسكان إذا توفر في مكان ما أصبح مدينة، وا 
ىناك اختالف في المقياس من كمان إلى آخر، فاألمريكيون مثال أخذوا سكان المدينة ال يقل عددىم عن 

 نسمة، في حين أخذت بعض الدول األوروبية باإلضافة إلى تركيا، التعريف اإلحصائي الذي 2500
 وبمقتضاه وضع الحد األدنى 1887 واعترف المكتب الدولي لإلحصاء في عام 1846أخذتو فرنسا سنة 

 نسمة غير أن ىذه األرقام لم تكتسب الصفة العالمية، كما أنو من الصعب 2000: ألي مركز حضري بـ
 .أخذ أرقام كمعيار أساسي لمتعريف ألنو معيار متغير حسب المكان والزمان

  : التعريف اإلداري

كثيرا ما تعرف المدينةفي غرب أوروبا تعريفا قانونيا بمعنى أن المجمة العمرانية التي تمنح من قبل 
السمطة الحاكمة مرسوما يعمن فييا إنيا مركز حضري ىي التي تبح مدينة، كما تعرف المدينة أيضا بأنيا 

مركز البمدية، أي نعتمد ىنا في تعريف المدن عمى انفراد المدينة بتركز اإلدارة فييا وأن تكون مركز 
  .الحكم

فالتعريف اإلداري يتغاضى عن حقيقة أن بعض المدن الشرقية لم تمنح في أي من األوقات أي 
مرسوم إلنشائيا كما أنو ال يوجد في فرنسا اختالف إداري ذو معنى ألن كل قرية فرنسية ليا سمطتيا التي 

 .تشبو تماما من حيث األىمية السمطة الموجودة في المدينة
 
 
 
 

                                                           
 .12 ، لبنان ، ص1 ، دار النيضة العربية ،ج جغرافيا المدن عبد اهلل عطوي،1



  :التعريف التاريخي -2-1-2
المدينة ظاىرة تاريخية لذلك توجب الرجوع إلى التاريخ لمتخمص من استبداد األرقام، فكثيرا من 

المدن اعتبرىا التاريخ مدنا عمى الرغم من صغر حجميا وضيق رقعتيا في الوقت الحاضر كمدينة شستر 
  .في انجمترا ومدينة رشيد في مصر

 :التعريف الجمالي -2-1-3
المدينة عبارة عن مظير إنساني، إذ تعتبر قمة التطور الذي وصل غمييا العقل اإلنساني وأىم ما 
حققو اإلنسان في مجال توجيو األرض، وليذا فإن تأثير المظير الخارجي لممدينة عمى اإلنسان البد أن 
يأخذ في االعتبار عند تعريف المراكز الحضرية، فالمدينة يمكن التعرف عمييا في مظيرىا العام وشكميا 

اليندسي والمباني العامة وىذا مع مالحظة أن وظيفة المدينة تترك أثرىا عمى شكل المدينة وجوانبيا 
وخطتيا ومن ثم فإن المدينة التاريخية يمكن التعرف عمييا من خالل آثارىا التذكارية الباقية كالقالع 

. والحصون
والمدينة يمكن تمييزىا من مصانعيا ومداخنيا في حين تتصف المدينة التجارية بمؤسساتيا الكبيرة 

ومستودعاتيا الضخمة وواجيات محالتيا الزجاجية األنيقة بصفة عامة وذلك من وجية نظر الجغرافيا فإن 
  .المظير الحضري معيار ىام في تعرف المدينة

 2 :التعريف االجتماعي -2-1-4
يمتمس رجال االجتماع تعريف المدينة من وجية نظر مختمفة تماما عن وجيات نظر سابقة إذ 

عقل، جسم، عادات وتقاليد وىنا ينصب االىتمام عمى طريقة الحياة التي تميز : ينظرون لممدينة عمى أنيا
المجموعات البشرية في المدينة والتي تختمف من حيث طريقة حياتيا عن المجموعات التي تعيش خارج 

. نطاق حدودىا
ويبدو ىذا االتجاه واضحا في المقال الذي نشره لويس ريث في المجمة األمريكية تحت عنوان 

 وفي ىذا المقال قد أدخل في االعتبار حجم وكثافة المدينة، حيث وصف " الحضرية كطريقة لمعيش"
 

المدينة بمكان عمراني دائم األفراد مختمفة اجتماعيا كبيرة الحجم نسبيا وعميو يمكن القول أن 
 .االختالفات ىي أساس المدينة في نظر رجال االجتماع

 
 
 

                                                           
 .17عبد اهلل عطوي، مرجع سابق ، ص 2



 

 

 

 

 3 :مركز المدينة -3

في كل مكان وزمان كانت التحوالت المجالية وتطورات الظاىرة الحضرية تبين وتؤكد أن مركز 
  :المدينة يمكن تعريفو كاآلتي

  :Zucchelli Albertoتعريف  -3-1
  ىو النقطة المركزية لمتحكم والسيطرة وخاصة من الناحية اإلدارية واالجتماعية، أين توجد كل

 المصالح اإلدارية التي تتحكم في توجيو القرارات لجميع المجتمع؛
 ىو النقطة المالئمة لمتبادالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية؛ 
  ىو النقطة المالئمة لتراكم وتمثيل كل المفاىيم اإليديولوجية وجميع الرموز ذات الطبيعة اإلدارية

 والثقافية والدينية؛

ىو المكان الذي تتوفر فيو الحاجيات والخدمات المختارة من حيث النوعية والندرة والثمن لبعض 
  .األصناف من الحاجيات والخدمات

 Clair et Michel Duplay: 4  التعريف  -3-2
 ىو القمب النابض لممدينة، وىو المركز الجغرافي؛ 
 روح المدينة، فيو التقاء مختمف األماكن التاريخية ورموز المدينة؛ 
 عقل المدينة تجتمع في المركز كالمعالم الثقافية والعممية؛ 
 بطن المدينة مكان تجمع مختمف النشاطات التجارية؛ 

 .رمز المدينة وجود مكاتب األعمال المختمفة منطقة األعمال التجارية -
                                                           

3Zucchelli Alberto, Introduction à l’urbanisme opérationnelle et composition urbain, 1984, volume 04, page 
101. 
2Clair et Michel Duplay, Méthodes illustrées de la création architecturelle, cite dans mémoire de fin d’étude 
conception architecturelle d’un fragment urbain de la ville nouvelle de Ain El Bey – I.A.U.C – JUIN 1995. 

تخد من كل تلك التعاريف وما يصدق عليها يعود علي ,ونستطيع القول ان المدينة بناء متكامل 
في اطار تجمع انساني يشغل رقعة جغرافية دات كثافة عالية يعيش افرادىا وفق ,قسم من اقسامها الفرعية 

عالقات متبادلة من خالل قوانين تنضمها المؤسسات االدارية وترتكز علي انشطة اقتصادية وتجارية 
 .وانماط اجتماعية عمرانية ثقافية واخري عمرانية اقتصادية تختلف عن الريف ,الخ....

 



  5 :المركز الحضري  -3-3

المركز الحضري ىو تجمع لجممة من التجييزات االجتماعية، والثقافية واإلدارية والتجارية ذات 
. الخ...، وكذا المساحات الكبرى المخصصة لممكاتب والخدمات(غير اليومي)التردد المتقطع 

  يتميز التمثيل المجالي لممراكز الحضرية بتركز كبير لمنشاطات والمساحات المبنية وكثافة ميمة
 لمبنى التحتية والنقل والمواصالت؛

  المركز الحضري ىو تجمع التجييزات ذات الطبيعة المختمفة وذات الكمية غير المحددة في
 المجال وتكون منظمة ومتصمة بشبكة من البنى التحتية؛

  يضمن المركز الحضري خدمات ذات مستوى عالي، يسيل مختمف التبادالت الخدماتية
  .والمعموماتية كما يساىم في توزيع المنتجات االستيالكية في مجال محدود

 6 :المراكز القديمة -3-4

ىي النواة األولى لنشأة المدن القديمة ذات الطبيعة المتطورة عبر التاريخ، وقد تزامن ىذا المفيوم 
مع ظيور الدراسات الفنية والتاريخية، وفي معظم الحاالت يعد المركز القديم لممدينة من بين المعالم 

التاريخية، التي يمكن أن تتوافق تماما مع التجمعات الجديدة، أما التجديد المجالي لممراكز التاريخية في 
المدن المختمفة لم يرق إلى درجة التطور الحديث، حيث نتج  عنو تجديد يتناقض مع حالة المدن التي ليا 

  .قيمة تاريخية رفيعة خاصة في الدول الكبرى التي مازالت بيا تمك المجاالت حية وبحالة جيدة

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Zucchelli Alberto, ibid., page 35. 

 .1990، مذكرة تخرج لنيل شيادة ميندس دولة في التسيير والتقنيات الحضرية، جامعة المسيمة، دراسة عمرانية لمراكز المدن ناصر عزيز، 1



 7 :المركزية -3-5

وىي المفيوم الذي يدل عمى وجود القمب المحرك لمنشاطات الحضرية والمييكمة لمنسيج العمراني 
الكمي لممدينة، ويقوم مركز المدينة بدور االستقطاب الكمي لما يحيط بو، بدأت تظير أكثر في األنوية 

القديمة لممجال الحضري، وىذا ما أدى إلى البحث عن طرق حضرية جديدة في تسيير المدن، وىي تجيد 
لمييراركية داخل المجال الحضري، تمثمت بالخصوص في تنوع الوظائف، وتوزيعيا مجاليا داخل المجال 

  .الحضري

 

 

 

 8 :النسيج القديم -3-6

ىو ذلك النسيج الذي ظير في حقبة زمنية معينة، والخاضع من حيث ىيكمتو وتخطيطو إلى ظروف 
الحياة في تمك الحقبة، سواء في الييكل العام ليذا النسيج أو طبيعة تصميم المسكن ومواد البناء 

  .المستعممة

 9 :األحياء القديمة -3-7

ىي جميع البيانات التي ظيرت في فترة زمنية معينة، خضعت من حيث تخطيطيا إلى عوامل 
الحياة في تمك الحقبة، من حيث الييكل العام لتصميم المسكن ومواد بنائو، وتعتبر األحياء القديمة ىي 

  .النواة األولى لنشأة أي مدينة

 :معايير تصنيف مراكز المدن -3-8

  :تعتمد المعايير اآلتية في تصنيف مراكز المدن

 10 :المعيار التاريخي -3-8-1

                                                           
 .113 ص 2001، دار اليدى، عين مميمة، أم البواقي، العمران والمدينةخمف اهلل بوجمعة، 2
 .2000، جامعة المسيمة، تجديد األحياء القديمةخثير رابح وزميمو، مذكرة تخرج، 3
 .06خثير رابح وزميمو، مرجع السابق، ص 1
، مذكرة تخرج لنيل شيادة ميندس دولة في التييئة إعادة تنظيم المركز األوروبي لمدينة قسنطينة عماد فوزي، كريد نوال، شبوط صبرينة، 1

 .08، ص 1997العمرانية   معيد عموم األرض، قسنطينة دفعة 

 المجال الذي تتم فيو مختلف العالقات ذلكمن خالل ما سبق يمكن فهم مركز المدينة علي انو 
والتبادالت بين مختلف فئات المجتمع باإلضافة إلي انو مجال تتلقي فيو أنواع الرموز التاريخية 
 والنشاطات االقتصادية واإلدارية واالجتماعية والثقافية وىو المجال األكثر جدبا وحيوية ونشاطا



ىو معيار أساسي في دراستنا، ويمكن تحديد مجال الدراسة بالرجوع إلى نشأة وتطور المدينة عمرانيا 
  .وذلك باالعتماد عمى المراحل التاريخية التي مرت بيا المدينة

 11 :  المعيار المورفولوجي -3-8-2
يمكن من خالل تحميل ىذا المعيار تحديد المركز بالنسبة لباقي المدينة، حيث تتضح العالقة بين 

مكونات المجال العمراني المتمثمة في البنية الفوقية والبنية التحتية، السبب الذي يسمح بالتمييز بين 
ىذين العنصرين، وىو أن البنية التحتية ليست وليدة إسقاط العناصر المبنية، ولكن عمى العكس فإن 
العناصر المبنية ىي التي تتوضع داخل البنية التحتية، يمكن عمى مستوى التحميل فيم توافقيما، فكل 

. بنية ليا عناصرىا المميزة التي تحمل عمى أساسيا
ىذا ىو المبدأ األساسي في التحميل المورفولوجي، الذي يتضمن تفكيك كل عنصر ودراستو عمى حدة 

  .ثم تركيبو مع العناصر األخرى لدراسة العالقة بينيم
 12 :المعيار الوظيفي -3-8-3

 من الصعب القول أن تجيزا ما أو نشاطا ما خاص بمركز المدينة إال ناذرا، لكن ما يالحظ غالبا 
في المراكز ىو تجمع التجييزات والنشاطات ذات المستوى العالي في مجال ضيق ومحدود، مثل 

الخ، ...البمدية، الوالية البنوك، المحاكم ومقرات السمطة: التجييزات اإلدارية الكبرى والتي تخص مثال
كل اليياكل المذكورة تكون سببا في وجود تجمع وتركز لمسكان، كما توجد وظائف لمتوزيع والتي 

تخص المحالت التجارية، ىنا نقوم بدراسة ظاىرة قمب المركز الوظيفي، فعادة عندما يتعمق األمر 
بتحديد الوظائف المركزية، يتحدد داخل المجال المركزي منطقة ذات تردد كبير والتي يطمق عمييا 

  .اسم قمب المركز الوظيفي
 :قمب المركز الوظيفي -3-8-4

يعرف خاصة بأنو استمرارية الواجيات التجارية، وكذا توقيع استمرارية بعض التجييزات الميمة في 
مختمف الوظائف، ىنا يمكن توقيع المناطق التجارية فعال والمناطق التي يمكن اعتبارىا ممحقا لقمب 

طعات الحضرية مثل الساحات والحدائق والمعالم االمركز الوظيفي، كما يجب االىتمام بظاىرة التق
  .العامة، ومعرفة إذا كانت تنتمي إلى قمب المركز الوظيفي وبالتالي تزيد من حدة التركز أو العكس

 13 :معايير أخرى -3-8-5
: يحدد مركز المدينة بناء عمى مؤشرات أخرى منيا

 عدد وكثافة كل من السكن والسكان؛ 
                                                           

 .08  مرجع سابق ،صعماد فوزي، كريد نوال، شبوط صبرينة،2
 .09 المرجع السابق ،ص 3
 .09  مرجع سابق ،ص عماد فوزي، كريد نوال، شبوط صبرينة،2



 تردد عمى المؤسسات الخدماتية؛ 
 نسبة العمالة بين مركز المدينة وباقي القطاعات الحضرية؛ 
 قيمة العقار وشراء كراء؛ 
 كثافة حركة المرور.  

 

 

 

 14 :المجاالت المركزية -4

تمثل مراكز المدن أماكن تمركز مختمف التجييزات والمرافق العامة كما يتميز ىذا المركز بتخطيط 
وتميم معين يتناسب مع طبيعة شبكة المواصالت من أجل تسييل دمج ىذه الوحدة الجغرافية مع باقي 

أجزاء المدينة، كما يتميز مركز المدينة بحضور اإلرث التاريخي الذي يختمف من مدينة إلى أخرى حسب 
األحداث التي مرت بيا، وينعكس اإلرث التاريخي جميا عمى النسيج العمراني لممراكز فأصبحت تبدو عمى 

إلى جانب األشكال (Juxtaposition)أو التجاوز (Superposition)مخططاتيا مالمح التنضيد 
: وعند دراسة مراكز المدن نعتمد عمى الخصائص التالية. المنتظمة

 طبيعة ونوع وعدد التجييزات؛ 
 طبيعة شبكة الطرقات داخل المركز؛ 
 الوظيفة العامة لممجال المركزي وعالقتو مع باقي أجزاء المدينة.  

ومن خاللو يمكن أن نحدد نفوذ ىذا المجال وقد يكون محمي أو يكون إقميمي أو عالمي ونميز بين 
: األنواع الثالثة لممراكز

  :المركز الرئيسي -4-1
وىو يمثل أعمى مستويات المجاالت المركزية حيث نجد فيو مركز مختمف التجييزات والخدمات 

 .وىو األكثر استقطابا في المدينة

 :المركز المحمي -4-2

                                                           
 .10 مرجع سابق ،ص ،3

رغم كل ىده المعايير إال انو ال يمكن إعطاء تحديد دقيق لمجال مركز المدينة نتيجة الختالف اآلراء 
 والمعايير حتى الدىنيات فهناك مثال توجد حدود إدارية للمركز إال انو في نضر السكان توجد حدود أخرى



 .يخص جزء معين من السكان وتوفر ليم أدنى مستوى من الخدمات تكون ثانوية

 : المركز االنتقالي

وىو الفضاء الذي يمثل ىمزة وصل بين المركز الرئيسي والمركز المحمي حيث يوفر المرافق 
. والخدمات التي ال يمكن استيعابيا في المركز الرئيسي وىو يساىم في توسيع ديناميكية المجال

مركز المدينة يشمل الشكل االقتصادي والفضاء الخدماتي الوظيفي ويكون ضعيف الكثافة  -
السكانية نتيجة تنازل الوظيفة السكانية لصالح الوظيفة الخدماتية والتجارية، وما يصاحب ذلك في 

 .ارتفاع في أثمان العقارات التي تتناقص كمما اتجينا نحو األطراف وىذا حسب نظرية ىوايت

 الهيكل العام للتقسيم الوظيفي للمدينة: (01)المخطط رقم   

 2001، دار اهلدى، عني مليلة، أم البواقي، العمران والمدينةخلف اهلل بومجعة، 



 

  15:أمثمة عن مورفولوجية المركز الحضرية -5
 :المخطط الشطرنجي -5-1

المحاور والنقاط المركزية 
ذات ميزة معمارية قوية 

". بارزة"
  تحول النسيج من قطعة"ilot " أحادية 

 .الوظيفة إلى مجال حضري متعدد الوظائف

 تقسيم النسيج العمراني إلى عدة قطع"ilot"؛ 
 حركة المرور منتظمة. 
 توزيع وتوقيع مختمف العناصر المركزية  : مخطط المحاور

شبكة الطرق متعددة . "داخل شبكة الطرق
 ".اإلتجاىات

 نفس 16 :المخطط الدائري -5-2
المميزات بالنسبة لمتمثيل 

الدائري لممجال المركزي مع 
 .الخطط الشطرنجية

ىذا المخطط يبين بأن التقارب داخل المجال 
المركزي ميكانيزم التكوين يعطي األولوية لمنقاط 

  .ذات النوعية العالية

 

 

                                                           
116ص.مرجع سابق،العمران والمدينة خمف اهلل بوجمعة، 1  
117ص.مرجع السابقال 1  

 المخطط الدائري: (03)مخطط رقم 

 المخطط الشطرنجي : (02)مخطط رقم 

 العمران والمدينةخلف اهلل بومجعة، 

  116 ص  مرجع سابق، والمدينة العمرانخلف اهلل بومجعة، :املصدر 

  116ص  مرجع سابق والمدينة العمرانخلف اهلل بومجعة، :املصدر 



 

  :المخطط الخطي -5-3
  المجاالت المركزية الخطية تتبع المحور

 الرئيسي؛
  ؛"المباني"حركة المرور مختمفة لكن موجية 
 النظام أحادي االتجاه؛ 
 توزيع وتوقيع العناصر : مخطط المحاور

 17 .المركزية داخل شبكة الطرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117ص.مرجع سابق،العمران والمدينة خمف اهلل بوجمعة، 1  

 يمثل المخطط الخطي: (04)مخطط رقم 

  117ص  مرجع سابق،، والمدينة العمرانخلف اهلل بومجعة، :املصدر 



خالصة  -6
إن المركز يمعب دورا ميما كقطب نابض وديناميكي في ,   من خالل دراستنا ليدا المبحث اتضح لنا

كما عرف عدة تحوالت مجاليو مما جعمو غير قادر عمي تحقيق تكامل وضيفي مع بقية أجزاء ’ المدينة 
عادة اليوية المفقودة ,المدينة  وفي ظل ىده الوضعية وجب البحث عن إستراتيجية جديدة لالرتقاء وا 

لممراكز القديمة وسنتناول في المبحث القادم التدخالت العمرانية و المشروع الحضري كأداة لتدخل في 
  . مراكز المدن القديمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التدخالت العمرانية والمشروع الحضري مفاىيم حول : المبحث الثاني

تمييد  -1

ضير المشروع الحضري كاستراتيجية تخطيط وكوسيمة لمتدخل عمي المجال بطريقة مرنة 
وفي ىدا المبحث سنحاول التطرق الي بعض المفاىيم حول التدخالت , واكثر جراة وانفتاحية 

 العمرانية والمشروع الحضري وىدا من اجل وضع مشروع مالئم لمراكز المدن القديمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 :التدخالت العمرانية -2

ىو مجموعة العمميات العمرانية التي تكون عمى مستوى حي معين حتى يصبح يتماشى مع 
 :المتطمبات الحديثة، وىو يشمل العمميات التالية

 18 :(la rénovation urbaine)عممية التجديد الحضري -2-1

ىو مجموعة من القوانين اإلدارية، العقارية، المالية والتقنية، وضعت بيدف تحسين وضعية منطقة 
ومنو . قديمة أو منطقة ميدمة دون التغير في الخصائص المجالية لمنسيج أو النوعية المعمارية والمبنية

فيي عممية مادية ال تتطمب تغيير في وظيفة المجال وحدوده بمعنى ان المجال يحافظ عمى وظيفتو 
والتي  (الموجودة في حالة رديئة)وحدوده األصمية، وتتمثل ىذه العممية في إزالة البنايات القديمة، وتيديميا 

عادة بنائيا وتعويضيا ببنايات أخرى جديدة عمى أسس معمارية حديثة، مع  تشكل خطورة عمى ساكنييا، وا 
بنفس الطبيعة وفي نفس الموضع  (النسيج القديم)األخذ بعين االعتبار تناسقيا مع النسيج الحضري القائم 

  .اوت بسكيكدة قبل وبعد العممية 20والصور الموالية تبين مشروع التجديد في حي 

  

                                                           
عادة ىيكمة المراكز القديمة، حالة مدينة سكيكدةمميكة لعباني وزميمتيا، مذكرة لنيل شيادة ميندس دولة ، 1 ، معيد عموم األرض، جامعة تنظيم وا 

 .178، 177، ص  1997قسنطينة، 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 االرض بعد ىدم المباني : (01)صورة رقم 

 المنطقة بعد عملية التجديد: (02)صورة رقم 

 

 

  .177ص. مرجع سابق،،اين وزميلتها، بيكة لعلم:املصدر 

 177ص. مرجع سابقاين وزميلتها، بيكة لعلم:املصدر 



 19:(la restructuration urbaine)عممية إعادة الييكمة الحضرية -2-2

وىي عممية تتطمب تغيير في وظيفة المجال وحدوده بمعنى أن المجال في ىذه الحالة ال يحافظ 
عمى وظيفتو األولى، وال عمى حدوده األصمية، وتتمثل ىذه العممية في التدخل عمى شبكة الطرق، التيديم 

الجزئي لبعض الحصص وتغير وظيفتيا األولى، وبالتالي ىذه العممية تؤدي إلى تغير الخصائص 
. األصمية لممجال الحضري

أبراج أنشطة المكاتب بالمون األبيض بالقرب من الميناء والتي أنجزت في : مثال عن عممية اعادة الييكمة 
إطار مشروع إعادة الييكمة بالحامة الذي انطمق منذ منتصف الثمانينيات، باستعادة األراضي بعد ىدم 

. المباني القديمة، ىذه األبراج غير مستعممة رغم ما يزيد عن عشر سنوات من إنجازىا

إعادة الييكمة بالحامة التي أفضت إلى إنجاز فندق سوفيتال الدولي، ومواصمة األشغال إلنجاز قصر 
 تبينان 4 و 3المؤتمرات والمجمس الشعبي الوطني الجديد في إطار توسيع مركزية المدينة والصورتان 

المشروع قبل وبعد  
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 .179، ص  مرجع سابق مميكة لعباني وزميمتيا،  1
 بوعود الساسي، العموي إسالم، المشروع الحضري في إطار التحسين الحضري، حالة حي عباسة عمار، سطيف، مذكرة تخرج لنيل شيادة ميندس 1

 .10، ص 2010دولة في التسيير والتقنيات الحضرية، معيد التسيير والتقنيات الحضرية، جامعة العربي بن مييدي، أم البواقي، 

 المنطقة قبل عملية إعادة الهيكلة:(03)صورة رقم  بعد عملية إعادة الهيكلة: (04)صورة رقم 

 

 179، ص  مرجع سابق  ،اين وزميلتها، بيكة لعلم:املصدر 



ىي مجموعة األعمال التي تيدف إلى تحويل بناية أو حي أو مقر، وذلك بأن نعيد لو الخصائص 
التي تجعمو صالحا لمسكن في ظروف جيدة لمعيش واإلقامة، وأن تضمن إعادتو عمى حالتو األولى مع 

. الحفاظ عمى الخصائص المعمارية لمبناية

 l’amélioration)وفي ىذا االتجاه فإن عممية إعادة االعتبار غالبا ما نعني بيا تحسين السكن 
de l’habitat ) وفي حقيقة األمر إعادة االعتبار عممية واسعة تمس عدة جوانب منيا :

 تحوي إعادة الييكمة الداخمية لممسكن؛ 
 التطرق إلى تقسيم البناية إلى شقق ألجل تكييفيا مع متطمبات الحجم؛ 
 تصميح األسقف؛ 
 التمبيس؛ 
 معالجة وتجانس الواجيات.  
 21 :(la restauration urbaine)عممية الترميم الحضري -2-4

وىي عممية تمح باستصالح مجموعة من المباني ذات القيمة المعمارية أو التاريخية دون المساس 
 واالتصال بالسمطة المعنية 1967 ديسمبر 20 المؤرخ في 281 – 67باألحكام الواردة في األمر رقم 

  .عند الحاجة

 :والمثال القادم ىو عن معمم قرطاج في دولة تونس  و الصورتين تبينان قبل الترميم وبعد 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .11، ص مرجع سابق  بوعود الساسي، العموي إسالم، 2

 المعلم قبل عملية الترميم: (05)صورة رقم  المعلم بعد عملية الترميم: (06)صورة رقم 

  
 180، ص  مرجع سابق  ،اين وزميلتها، بيكة لعلم:املصدر 



 22 :(la réorganisation urbaine)عممية إعادة التنظيم الحضري -2-5

وىي مجموعة من عمميات التدخل عمى المجال الحضري، تيدف إلى تحين وضعيتو وتنظيمو وىذا 
. عمى مستوى جميع مكوناتو، من سكن، بني تحتية، نشاطات، وظائف، ومختمف التجييزات الموجودة

وعندما تشمل ىذه التدخالت مناطق وعمارات ومباني ذات أىمية بالنسبة لقوات الدفاع الوطني فإن ىذه 
العمميات تعرض مسبقا عمى وزارة الدفاع الوطني، كما يمكن إنشاء ىيكل تنفيذي لمختمف ىذه العمميات 

  .قد الحصول عمى تنسيق أفضل ليا

                                                                                                                     23  :العمراني التكثيف
استيالك لممجال وذلك من خالل استغالل الجيوب العمرانية الشاغرة الموجودة داخل النسيج العمراني وىي 

العممية إلى استغالل  أيضا عممية رفع كثافة المباني وعدد الطوابق داخل النسيج العمراني وتيدف ىذه 
  .المجال بطريقة فعالة لتمبية طمبات السكان المتنوعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 :أىداف التدخالت الحضرية  -3
 تحسين اإلطار المعيشي لممواطن؛ 
 تقميص الفوارق بين األحياء؛ 

                                                           
 .181 ،  ص مرجع سابقمميكة لعباني وزميمتيا، 1
 .11، ص مرجع سابق  بوعود الساسي، العموي إسالم، 2
 .12، ص مرجع سابق  بوعود الساسي، العموي إسالم، 1

 المنطقة بعد عملية التدخل:  (08)صورة رقم  المنطقة قبل عملية التدخل: (07)صورة رقم 

 .181مرجع سابق ،صاين وزميلتها، بيكة لعلم:املصدر 



 ترقية التماسك االجتماعي؛ 
 القضاء عمى السكنات اليشة وغير الصحيحة؛ 
 تدعيم الطرق والشبكات المختمفة وسيولة الوصول غمييا؛ 
 ضمان توفير الخدمة العمومية وتعميميا خاصة المتعمقة بالصحة والتربية والتكوين؛ 
 حماية البيئة؛ 
 الوقاية من األخطار الكبرى وحماية السكن؛ 
 مكافحة اآلفات االجتماعية؛ 
 التحكم في مخططات النقل والتنقل وحركة المرور داخل محاور المدينة وحوليا؛ 
 القضاء عمى كل العيوب الموجودة في المناطق العمرانية التي تؤثر سمبا عمى حياة السكان؛ 
 تسييل فرص الحصول عمى المنافع العامة.  

 25 :المتطمبات الخاصة بعممية التدخل -4

إن ىذه التدخالت تعتبر عممية معقدة ألنيا تقوم بتغيير حياة السكان ويكمن ىذا التعقيد في التقنيات 
المتدخل عمييا ومراحل تسيير العممية آخذين بعين االعتبار احتياجات السكان ولذلك فإن العممية ليا 

 :متطمبات أساسية نذكر منيا

توفير الغالف المالي ليذه العممية؛ - 

معرفة خصائص الحي أو القطاع المتدخل عميو؛ - 

تحديد األىداف بدقة وترتيبيا حسب األولوية؛ - 

استمرارية عممية التدخل؛ - 

مشاركة السكان في تحسين حييم؛ - 

  .التدخل بتقنيات جديدة- 

 :المسؤلون عن عممية التدخل -5

السمطات المحمية ومختمف مصالحيا؛ - 
                                                           

 .12، ص مرجع سابق  بوعود الساسي، العموي إسالم، 1
 .12، ص مرجع سابق بوعود الساسي، العموي إسالم، 2
 



الدولة ومختمف مصالحيا؛ - 

المصالح التي تستطيع التدخل حسب مجال اختصاصيا؛ - 

المؤسسات االقتصادية التي تقوم بعممية التدخل حسب اختصاصيا؛ - 

شركات البناء، وكاالت عقارية، الجمعيات المختمفة ذات النشاط المتعمق )مختمف الشركات - 
؛ (...بالمجال

  .مختمف المالك- 

 :المشروع الحضري -  6

 26 :مفيوم المشروع الحضري -6-1

إن إعطاء تعريف صريح لممشروع الحضري ليس بالشيء السيل، الن ىذا المصطمح متغير بتغير 
اىتمامو وأىدافو إذ يتميز بشساعة مفاىيمو، عمى الرغم من ىذا سنتطرق إلى إعطاء بعض المفاىيم التي 

. تخص المشروع الحضري

  يمكن تعريف المشروع الحضري بأنو أسموب رؤية جديدة أتت من أجل تصحيح أخطاء وسمبيات
دماج مختمف الفاعمين  التخطيط التقميدي، فيو مبدأ ينص عمى تحسين نوعية المعيشة الحضرية وا 

 .وعمى التنسيق بين مختمف قطاعات التخطيط الحضري
  حيث يعرفو"Ariella masbag " بأنو إستراتيجية تفكر في المدينة وترسميا وىو تعبير معماري

قميمية  27.عمراني لتشكيل المدينة التي تعمل عمى تحديات اجتماعية، اقتصادية، حضرية وا 
  أما"ChritianDevillers "المشروع الحضري يعالج تييئة الفضاء في ميدان الواقع: "فيرى أن." 
  المشروع الحضري ىو ترميم لمربط بين المكان ومحيطو ووسيمة ألداء العمران وجعل المدينة أكثر

محاولة لتحسين نوعية الحياة الحضرية من : وظيفية، ومنو يمكن القول أن المشروع الحضري ىو
لغاء القطاعية بين مختمف  خالل دمج مختمف الفاعمين في اإلنتاج الحضري وخمق التناسق وا 
قطاعات المدينة، من أجل تقميص المشاكل الناتج عن سرعة تطور المجال الحضري، أي أنو 

 .إطار واسع لمتدخل والتفكير عمى عدة مستويات

 
                                                           

 .12، ص مرجع سابق  بوعود الساسي، العموي إسالم، 1
2Ariella Masboungi, Le projet urbain à la française, édition le moteur, Paris, 2002, p03. 



 :أىداف المشروع الحضري -6-2
المشروع الحضري ىو استجابة لمختمف اختالالت المدينة، من خالل إستراتيجية تيدف إلى 

: التطوير االجتماعي، المجالي واالقتصادي لمجال ما، تطوير مستدام في المكان والزمان وذلك من خالل
  تحسين استعمال، النوعية، الديناميكية االقتصادية والثقافية والعالقات االجتماعية في المجال

 الحضري؛
 السكن، التجييزات ووسائل النقل من خالل مبدأ : ضمان سيولة الوصول إلى الفضاءات العمومية

 المساواة والتعاون؛
 االىتمام بنوعية المجال الحضري العمومي، المعماري، بالمناظر، المحيط الطبيعي؛ 
  تحقيق مبادئ التنمية المستدامة من خالل استعمال عقالني لمفضاء في ظل ضمان وظيفة

 28اليياكل القاعدية ومختمف الشبكات؛
  ييدف إلى تحقيق ديناميكية وحدة المدينة والتي يمكن أن تحقق األمن من خالل تحضير سياسي

 قوي يجنب المدينة االنقطاعات الحضرية، الفيزيائية، الوظيفية، االجتماعية؛
 2.العمل عمى تدعيم وتقوية وسائل التخطيط الحضري 

 
 
 
 

 
 :تحديات المشروع الحضري -6-3

يتدخل المشروع الحضري بطريقة نقطية في إطار عمميات معقدة لمتييئة تتضمن ىدم، إعادة بناء، 
الخ، من خالل استغالل فرصة تصحيح ما يعتبر اليوم خطأ لمماضي بمواجية ...إعادة تييئة، ترميم،

: 3مشاكل جديدة وتحديات صعبة حيث سنتناول دراسة حول أىم التحديات

 

                                                           
1Christian Devillers, Le projet urbain, édition pavillon de l’arsenal, Paris, 1994. 

، مذكرة تخرج لنيل شيادة ميندس دولة في التسيير  سكن لمدينة عين البيضاء300إعادة التركيب الحضري حالة حي ديممي كريمة، عبود مريم، 2
. 28، ص 2010والتقنيات الحضرية، جامعة أم البواقي، 

3Charles Bachofen et Nicole Bachofen : Elément pour comprendre le projet urbain, Strabourg, p : 25, 30, 
32. 

تحسين نوعية الحياة، دمج مختلف الفاعلين في تحقيق : "المشروع الحضري ىو مقاربة تهدف إلى
التنمية الحضرية المستدامة، وتصحيح أخطاء التخطيط الحضري حيث أن كل مشروع حضري ىو مقاربة 

 ".خاصة تستجيب لوضعية خاصة فتختلف أىداف كل مقاربة حسب متطلبات الوضعية
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 29 :التحدي االجتماعي -6-3-1

مبدأ ظيور المشروع الحضري ىو مبدأ اجتماعي بالدرجة األولى، ىدفو حل المشاكل االجتماعية 
الدمج : ومصالحة الفرد مع محيطو، ومنو فإن عممية التدخل الحضري تتقيد بطريقة غير مباشرة بـ

االجتماعي، تحسين مستوى المعيشة، واسترجاع إحساس الفرد باالنتماء والمسؤولية اتجاه فضائو المعاش 
  :التحدي الثقافي

المدينة ىي تجسيد وترجمة لنظام اجتماعي، ثقافي وجداني تعبر عن ساكنييا ألن اإلنسان ليس 
حيث . بحاجة إلى مجال منظم فقط بل أيضا شاعري ورمزي، الشيء الذي أصبح مفقود في مدننا الحالية

ينص المشروع الحضري من الناحية الثقافية عمى إعادة استرجاع ىذه المبادئ ويدافع عمى إعادة تنميتو 
عادة استغالل القيم الثقافية لممدينة، وترسيخ القيم التاريخية لكل مدينة ومجال حضري   .وا 

 30 : التحدي المالي

التحكم في التحدي المالي يعني التكمم عن المنافسة االقتصادية بين المدن وتمويل العمميات المعقدة 
  :المرتبطة بالمشروع الحضري

 :المنافسة االقتصادية بين المدن -6-3-2

ىو مبدأ مستنبط من عمم االقتصاد، حيث اليدف من المنافسة ىو جعل المدينة أكثر جاذبية 
بالنسبة لمسياح والممولين والذي ال يتم إال عبر تثمين الخصائص المحمية االقتصادية لكل مدينة بيدف 
ترقية االقتصاد المحمي، أي تحويل المدينة عمى مقوم دمج في النظام الحديث لالقتصاد الدولي، إال أن 

تطور الجانب االقتصادي كما لو جوانب إيجابية لو جوانب سمبية أيضا كفقدان القيم االجتماعية المحمية، 
. والتأثير عمى الجانب البيئي الذي غالبا ما يكون التطور االقتصادي عمى حسابو

ىذا من الجانب النظري أما الجانب العممي فتطور االقتصاد المحمي يرتكز عمى تحقيق التوازن 
وتحقيق فعالية التمويالت المالية في عممية التدخل الحضري  

 

 :تمويل العمميات الثقيمة من التدخل الحضرية 

                                                           
1 Charles Bachofen et Nicole Bachofen :la même référence, p : 25, 30, 32. 
2 Charles Bachofen et Nicole Bachofen :la même référence, p : 25, 30, 32. 



المصارف األولية : ىناك عدة مشاكل مرتبطة بتمويل العمميات الثقيمة لممشاريع الحضرية مثل
المرتفعة لقيم بعض األراضي الحضرية غير المعقولة، التموينات اإلضافية التي يمكن أن تظير أثناء 

. إنجاز المشروع والتي من الممكن أن تؤدي إلى انسحاب المستثمرين من ىذا النوع من المشاريع
  : التحدي السياسي -6-3-3

عادة النظر في مبدأ التخطيط الكمي والقوانين الصمبة ومركزية القرارات،  تراجع القطاع العمومي وا 
تباع نظام االقتصاد الحر لو تأثير كبير عمى الجانب السياسي، وخاصة  فشل النظام االقتصادي الموجو وا 
في مجال العمران وذلك بالتوجو نحو مبدأ التضامن، تشجيع االستثمار والبحث عن فاعمين جدد أي إتباع 

 31نظام قرارات ال مركزي مرن 
  :التحديات العمرانية لممشروع الحضري -6-3-4

ييدف المشروع الحضري إلى تحسين الصورة الحضرية لممدينة والتي تمعب دورا ميما في جذب 
المستثمرين والسياح، وبالتالي تطوير االقتصاد الحضري المحمي، وذلك يتحقق من خالل إعادة ترميم 

وخمق وسيط بين التقنيات الحضرية المطبقة، تكنولوجيات التدخل وبين ثقافة المجتمع أي من خالل خمق 
 32 .تركيبة حضرية مقربة من اإلنسان، فالمشروع الحضري يتعمق قبل كل شيء بالمدينة المتواجدة 

 :التحديات العقارية لممشروع الحضري -6-3-5
المشروع الحضري يضم تطبيق عمميات مختمفة من طرف عدة فاعمين ىذه الوضعية فتحت المجال 
أمام وضعية عقارية جديدة في وسط يصعب فيو التحكم في العقار، بسبب اختالف خصائصو و العوامل 
المتحكمة فيو حسب اإلقميم الذي يقع فيو، وىذا ما يستدعي تدخل الدولة بتدابير قانونية ومالية لتسييل 

 33لتدخل عمى العقار، ويتطمب وضعيا في إطار تدخل متأقمم مع ىذه الوضعية الجديدةا
: التحديات البيئية لممشروع الحضري -6-3-6

التوسع الحضري المستمر يؤدي إلى تيديد الفضاءات الطبيعية والذي من أىم أبابو انتشار استعمال 
لى االستغالل المتزايد والمتسارع لمطاقة عكس ما تنص  السيارات الفردية التي تمثل أىم مصدر لمتموث وا 
عميو مبادئ التنمية المستدامة، وفي نفس الوقت ال يمكن إتباع مبدأ المدينة فوق المدينة كأسموب وحيد 
لنمو الحضري ولكن يمكنيا تحقيق تحكم أحسن في ىذا التوسع، ما يستدعي البحث عن نمو حضري 

                                                           
1Charles Bachofen et Nicole Bachofen :la même référence ،p : 25, 30, 32. 
2Charles Bachofen et Nicole Bachofen :la même référence:, p : 25, 30, 32. 
3Charles Bachofen et Nicole Bachofen :la même référence:, p : 25, 30, 32. 



داخل المناطق المعمرة أساسا قبل المجوء إلى التوسع خارج المدينة ألن ىذا ما يؤدي إلى استغالل أمثل 
 34 .لفضاء متناسق ومتجانس مع مبادئ التنمية المستدامة

  :مقاييس المشروع الحضري -7

المشروع الحضري ىو عممية لمتدخل المجالي تعمل عمى الحد من التدىور المستمر إلطار المعيشة 
الحضرية فيمر من تدخل فعمي لمتخطيط الحضري المحدد في الزمان والمكان المعين إلى مشروع نقطي 
بسيط يمر بمختمف مستويات وساللم التخطيط، فيو يسعى إلى إيجاد حمول لمختمف المشاكل الحضرية، 

اقتصادية في مجال معين وىذا ما يؤدي إلى تمثيمو بطرق مختمفة – وخمق ديناميكية حضرية سوسيو
حسب حجم المجال، فالمشروع الحضري يعد مزدوج، من جية مشروع ومن جية أخرى حضري وىذا ما 

 35 .يؤدي إلى وجود عدة مقاييس متغيرة حول التدخل عمى المدينة

 مقاييس                                         

 

 

 

 

 

 

 

    2016 من انجاز الطالب:  المصدر                                                                  

: (العممية الكبرى لمعمران)المشروع الحضري العممي  -7-1

: مشروع حضري محمي عمى مستوى المدينة أو القطاع

وينص المشروع الحضري العممي عمى كيفية ترجمة العمميات العمرانية التي تكون بمقياس حسب 
 سنوات وىي 10كل مدينة عمى أرض الواقع، حيث يجب أن يدوم ىذا النوع من العمميات عمى األقل 

                                                           
1Charles Bachofen et Nicole Bachofen :la même référence:, p : 25, 30, 32. 
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 مقاٌٌس المشروع الحضري :06شكل رقم  



عممية متعددة الوظائف في آن واحد إضافة إلى أنيا عممية معقدة تحتاج إلى تسيير عام ليذا الجزء الذي 
: 36لو عالقة مع المدينة ككل حيث يظير ىذا التعقيد عمى عدة مستويات

  الذي يجمع بين الميارات التقنية، اإلبداع، المتطمبات السياسية؛:عمى مستوى التفكير والنشأة 
 أين تسير عمى تنظيم العمل من خالل الدراسات المالية، التقنية، دراسة :مرحمة ما قبل التنفيذ 

 األسواق وتشجيع االستثمارات؛
 أين تظير العديد من االختالالت الوظيفية الناتجة عن مشكل في التسيير فمثال خمق :مرحمة التنفيذ 

خط نقل حضري لمحاولة إدماج جزء من المدينة يحدث تغيرات عديدة تمس المدينة ككل، وىي 
تجديد حضري واجتماعي، إعادة تأىيل "عمميات حضرية جد مختمفة وتأخذ أوجو عديدة لمتدخل 

، ويمكن أن تغطي مواضيع مختمفة من "حضري، إعادة تييئة حضرية، تنمية حضرية واجتماعية
تكوين مراكز جديدة، التي تعطي معنى الفضاء العمومي إلى سياسة تجميل واستمرارية ىذه 

كما يجب أيضا ذكر تثمين المراكز التاريخية األثرية، إعادة . القطاعات، مرورا بإنشاء المدن الجديدة
تكوين طرق سريعة إلى شوارع حضرية، خمق أحياء جديدة، استغالل الجيوب التي تشكل ربط عوامل 
لى تجديد األحياء القديمة حسب ديناميكية  عادة بناء المدينة فوق المدينة وا  الستمرارية نسيج المدينة وا 

. حديثة

روع شىذه المشاريع تمثل قطع متكاممة من اإلستراتيجية الحضرية التي تعطي بعد حقيق لمم
: الحضري فيي عمميات حضرية جد مختمفة وىي

 :التجديد الحضري مشروع إعادة التأىيل و 
يخص تجديد منطقة من المدينة التي تعاني من القدم ومن اختالل الوظائف المجالية وبالتالي 
تحتاج إلى إعادة تثمين وتكييف بعض وظائفيا من أجل إعادة أقممتيا مع الواقع والترابط الحضري 

. الموجود، وقد تكون عمميات عميقة في معظم األحيان ألنيا تتطمب اليدم أو إعادة البناء

 :الفارغة إعادة استعمال الجيوب  
من أجل إعطاء قيمة لبعض الفضاءات الميممة في المدينة أو غير المستعممة بشكل جيد أو 

الجيوب الفارغة أو المشغولة مؤقتا ببعض النشاطات المضرة والمزعجة إضافة إلى المناطق التي تضم 
نشاطات متنقمة مثل المناطق الصناعية والتي ييتم بيا المشروع الحضري بإعادة تكييفيا واستعماليا 

. بوظائف تحتاج إلييا المدينة لمتقميل من التوسع العشوائي ليا ودمجيا في النسيج الحضري
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 :تثمين المناظر الطبيعية والحضرية 
تعتبر األماكن العمومية، مساحات خضراء، ممرات، شوارع عناصر أساسية وميمة في الحياة 

طار الحياة الحضرية وترقية صورتيا  الحضرية يجب تييئتيا وتثمينيا وتجميميا من أجل تحسين نوعية وا 
والتي ليا دور ميم في تطوير المدينة، وفي ىذا اإلطار العمل عمى المجاالت العمومية يكون من خالل 

. دمج الفن الحضري، تحسين الفضاءات والحظائر الطبيعية والمساحات واستعماليا

 :المدن الجديدة 
تعريف المدينة الجديدة غالبا ما يطغى عميو نظرة سمبية حول ىذا النوع من التجمعات المحرومة 
بشكل كبير من االستقاللية االقتصادية، ويجعل منيا مجرد استمرارية لممدينة األم، وفي إطار تعريف 
واضح لسياسة المدينة يجب أن تكون المدينة الجديدة ناتجة عن إرادة تفكير جدي يسمح بتكامميا مع 

وبإيجاد حمول عقالنية لالختالالت الحضرية دون إىمال الجانب الحضري واالجتماعي، ىذه . المدينة األم
النظرة اإلستراتيجية والشاممة لسياسة المدينة تسمح بإنشاء مدن جديدة مستقبال مستقمة اقتصاديا واجتماعيا 

وفي نفس الوقت تحافظ عمى ضوابط متكاممة مع المدينة األم وذلك من أجل تكوين شبكة حضرية 
. متجانسة

والتي يجب معالجتيا كإشكالية حضرية إجمالية وليس كقرى كبيرة تقع في حدود المدينة :المدن التوابع 
األم كما يجب التفكير في إعادة تأىيميا لتنوع قاعدتيا االقتصادية وتطوير نشاطيا السياسي، الثقافي، 

 .ودمجيا في الشبكة الحضرية
  :(مشروع المدينة) المشروع الحضري السياسي  -7-2

مشروع المدينة يكون عمى مستوى البمدية أو التجمعات الحضرية، يمس السكان المعنيين وأيضا 
الذي بيدىم القرار فيو ينص عمى تحسين التخطيط وذلك بإجراء دراسة إستراتيجية تضع المدينة الحالية 

واألىداف المستقبمية وتحاول أن تحدث نوعا من التخطيط االستراتيجي تفاديا لحدوث مفاجآت وحتى نصل 
مثال مدينة تاريخية نركز )إليو يجب أن نعرف المدينة تعريفا دقيقا وأن نعرف مكوناتيا وخصائصيا القوية 

 وأيضا معرفة مختمف العراقيل والعناصر المتحكمة في المجال وىذا كمو من أجل (عمى الجانب السياحي
إقامة طريقة عمل منيجية مبنية عمى مشاورات السكان والمصالح المختمفة، حيث يجب أن نكون الصورة 

المستقبمية ونعرف معيا محاور التطور، فيكون الجزء األول من المشروع ىو التفكير عمى صعيد 
عمى : اإلمكانيات ومختمف المتدخمين والمعنيين إلى غاية الوصول إلى المشاريع النقطية الصغيرة مثال



فننسق مجمل ىذه المشاريع فيما بينيا لنجسد كيف تكون مدينة . الخ...مستوى النقل، االقتصاد، الثقافة،
 37 .الغد، فتعالج ىذه اإلستراتيجية الوضع الحالي وتحاول تفادي حدوث ىذه المشاكل في المستقبل

  :(المشروع الحضري النقطي) المشروع الحضري المعماري والعمراني  -7-3

بالنسبة لمقياس الحي أو المشاريع الجوارية وفي إطار المشروع الحضري العمراني والمعماري الذي 
تتنوع مقاييسو بين المقياس المعماري والمقياس الحضري يبقى ىدفو أقل أىمية من العمميات السابقة فيو 

يسعى إلى البحث عن استمرارية في نسيج المدينة ألن غالبيتيا تعاني من انقطاعات، ويقوم بخمق 
عالقات مورفولوجية بين اإلطار المبني وغير المبني والرجوع إلى التركيبة الحضرية وترقية صورة ونوعية 

  .الحياة الحضرية داخل المدينة

وبغض النظر عن حجم المشروع الحضري فيو ييدف إلى ترقية المستوى االجتماعي واالقتصادي 
والمجالي لممدينة ويحاول االستجابة لمتطمبات المجتمع حيث أن أىميتو ال ترتبط بحجم مجال تدخمو أو 

 2 .بدرجة صعوبة وتعقيد العممية التي تدخل فييا بل بالفائدة التي يمكن أن يحققيا المجال المطبق فيو

  :مختمف المتدخمون ودورىم الجديد في المدينة -8
 يتمثل في الشركات بمختمف أحجاميا، سواء كانت متوسطة أو كبيرة والتي :المتدخل االقتصادي 

تساىم في تطوير المدينة عن طريق قدراتيا المالية والتشجيع عمى االستثمارات التي تزيد من جاذبية 
 المدن؛

 يتمثل في الدولة والسمطات المحمية التي يتمثل دورىا في اتخاذ القرارات في أي :المتدخل السياسي 
نوع من أنواع التدخل التي تخص الجانب الحضري وتعرف القواعد ومخططات التعمير ومختمف 

 .(وطني، جيوي، محمي)التجييزات العمومية واليياكل القاعدية ولو عدة مقاييس ومستويات 
 وىم الذين يوجيون تنظيم المجال في جميع مظاىره الصغيرة :المتدخمون المختصون في المجال 

وذلك بالتنسيق مع المتدخل ... والكبيرة ويتعمق بالميندس المعماري، العمراني، ميندس التييئة
 38السياسي واالقتصادي؛

 :متدخل القطاع الخاص 
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 يتعمق بالجمعيات بمختمف أنواعيا والتي جمعت عدد من المواطنين :متدخمين جماعيين في المدينة - أ
والتي تشكل مجموعة ضغط وتنظيم من أجل الوصول إلى  (...جمعيات خاصة بالسكن، البيئة)

 اليدف المنشود؛
منذ وقت طويل ىمش مستعمل المدينة حيث كان يعتبر فقط مجرد معمومة رقمية : المستعممين - ب

ومعطى ديمغرافي وفي اإلطار الحالي يسعى إلى استرجاع مكانتو كمتدخل حضاري قادر عمى 
 .التأثير في مجالو

انسحاب القطاع العام أدى إلى خمق بعد جديد لمسياسات الحضرية واستقطاب متدخمين محميين 
وعند الحديث عن المتدخل المحمي أو المحيط المحمي بصفة عامة فنحن نتكمم عن متدخل جماعي لديو 

 .القابمية عمى الفعل وتغير األشياء

ستراتيجيات التسيير -9  :المشروع الحضري وا 

تجسيد سياسة المدينة في ميدان اإلنتاج الحضري يكون من خالل الربط بين عدة عمميات ومقاييس 
 ومحاولة حسن التسيير بين الفاعمين بيدف تحقيق التوافق بين المشروع الحضري والمجتمع المحمي

والمتدخمين في المشروع الحضري وىدا من اجل الوصول إلي النتيجة المرجوة من المشروع ومن أىم 
 39 :الفاعمين والمتدخمين الذي يجب عمينا حسن تسييرىم ىم

 الفاعل الخاص :
الحكم يرتكز عمى مبدأ التسيير اإلستراتيجي لممشروع من طرف مجموعة فاعمين أفقية بين الفاعمين 

المحميين أو عمودية بين دور الفاعمين، باإلضافة إلى خمق أدوار جديدة، حيث أصبح بإمكان القطاع 
العمومي في ميدان المشروع الحضري القيام بالمساندة التقنية، القانونية والمالية باإلضافة إلى تشجيع 
القطاع الخاص والجمعيات عمى التدخل خاصة من خالل مجمس البمديات وعمى االندماج مع القطاع 

. العمومي

 دور الخبراء والميندسين: 
تحدد اليندسة معايير المتابعة من أجل توجيو فكرة المشروع، حيث  أن وظيفة الميندسين ىي 

. ضمان األىمية االقتصادية لممؤسسات باإلضافة إلى خمق فريق يعمل عمى تحقيق ىذه األىداف

 االتصال: 
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يعتبر االتصال من المعطيات المستعممة أكثر فأكثر في ميدان تطور اإلنتاج والتحول الحضري، 
حيث أن تعريف مشروع حضري أو طريقة إعداده ال يمكن أن تتم دون إستراتيجية اتصال عمى مختمف 

. الخ...الفكرة، اإلعداد، الطرق، المحتوى: المستويات

 التقييم أثناء وبعد المشروع: 
: المشروع الحضري صعب التقدير والتقييم، يأخذ عدة أشكال

 مواجية األىداف مع النتائج المحققة فعال بمساعدة مؤشرات مالية أو كمية؛:التقييم التقني  
 من خالل تحقيق حوار بين المنجزين والمستخدمين؛:التقييم المؤسساتي  
 من خالل تقييم درجة تقبل المجتمع لقيم المشروع ومنو يجب أن يتضمن نظام :التقييم الثقافي 

المشروع تقييم يضم كل الجوانب لتوفير ومنح مجال واسع لمحوار من خالل األخذ بعين االعتبار 
األفكار األولية وتجميع كل الفاعمين في إنتاج المشروع، ىذه األفكار يجب أن تكون قابمة لمنقاش 

 40 .والمراجعة ألن التقييم يجب أن يكون جزء من مبادئ تسيير المشروع الحضري

 في مجال التدخل الحضري أين يكون مفيوم التنمية المستدامة مييمن،  :وقت ديناميكية المشروع
يجب عمى الفاعمين في المشروع الحضري التنبؤ وتكوين رؤيا شاممة لمجموع المعايرة في آن واحد 

أي يجب عمييم تحقيق التوازن بين طرق التدخل، المصاريف وزمن اإلنجاز لتحقيق األىداف 
عمى المدى القريب أو البعيد، إال أن ىذا التوازن يعتبر عممية صعبة ألن أزمنة التحديات 

. والتدخالت نادرا ما تكون متوافقة

عمى المدى الطويل يجب خمق ىيئات قادرة عمى تحقيق استمرارية المشروع الحضري في محيط 
يتميز بعدم االستقرار وعمى ربط رؤى التطور الحضري المقترح من طرف الفاعمين عمى المدى 
الطويل وتوضيح طرق التدخل المناسبة لتسيير الوقت، والسؤال المطروح، ما ىي اليياكل القادرة 
عمى الربط بطريقة صحيحة عمى المدى القصير والطويل بيدف تحقيق األىداف المسطرة من 
البداية، من الحمول المقترحة، وضعت ىيئات ليا القدرة عمى تسيير تغيرات الطمب أين يتمكن 

الخبراء من وضع طرق ووسائل تنبؤ بالسوق وتستطيع تحديد كمية الطمب وتجيد مبادئ التسويق 
 .41كتقنية تنبؤ
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  :ىيئات تسيير المشروع الحضري -10
من أجل ضمان حسن سيرورة ومتابعة المشروع الحضري تتدخل ثالث مستويات من ىذه 

  :المستويات

 :لجنة المتابعة السياسية -10-1
والتي تحدد طبيعة وأىداف القرارات المتخذة، كما  (الجماعات المحمية)تتكون من متخذي القرار 

تضمن المتابعة السياسية والمؤسساتية والقانونية لممشروع في ظل احترام األىداف األولية ومبادئ الميثاق 
القاعدي، لممشروع الحضري، كما أن ىذه المجنة تتخذ قرارات صارمة آخذة بعين االعتبار المتغيرات 

الجديدة لضمان نجاح المشروع وتجتمع ىذه المجنة بطريقة دورية قبل وبعد كل مرحمة من المشروع من 
. خالل التركيز عمى تقييم مفتوح عمى مستوى كل مراحل المشروع

 :لجنة المتابعة التقنية -10-2
تتكون من مختمف الوزارات المعنية، الفاعمين الخواص وممثمي السكان، وتتدخل ىذه المجنة عمى 

طول مراحل سيرورة المشروع بيدف ربط مختمف وجيات النظر لمختمف الفاعمين وتوفير الشروط 
 .المالئمة لنجاح المشروع

 :لجنة تسيير المشروع -10-3
تتكون من مسيرين وخبراء تعينيم لجنة المتابعة السياسية حيث تعمل عمى الربط بين تدخالت 
الفاعمين المعنيين وتحرص عمى ضمان تطبيق المعاىدات بين الدولة والمسيرين، فتقوم بإعداد تقارير 
دورية توضح حالة تقدم المشروع الحضري بيدف تحديد اإلستراتيجيات العامة التي تحترم األىداف 

 .األولية

 :لجنة المشاورة -10-4
يتم إعدادىا بيدف دعم دور المواطنين حيث تتكون من مستشارين متعددي الوظائف ىدفيم اإللمام 

 42 .بطموحات واقتراحات المواطنين وضمان ترقية المشروع الحضري باستغالل التواصل بين الفاعمين
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الهدف منها ىو تحسيين نوعية وجودة الحيات الحضرية ,المشروع الحضري ىو مقاربة استراتيجية جديدة وفعالة 
واالرتقاء باطارىا المتدىور في اغلب االحيان وىدا بالقضاء علي المشاكل واالاختالالت التي تعاني منها مراكز 

 المدن ونخص بالدكر المراكز القديمة 



  :البعد العمراني لممشروع الحضري  -11
روع الحضري إلى تحين الصورة الحضرية لممدينة والتي تمعب دورا ىاما في توفير إطار شييدف الم

معيشي حسن لمسكان، ثم في جذب المستثمرين والسياح وبالتالي تطوير االقتصاد الحضري المحمي، 
وذلك يتحقق من خالل إعادة ترميم وخمق وسيط بين التقنيات الحضرية المطبقة، تكنولوجيات التدخل 

وبين ثقافة المجتمع أي من خالل خمق تركيبة حضرية مقربة من اإلنسان، فالمشروع الحضري يتعمق قبل 
: كل شيء بما ىو موجود حيث

  ينص عمى إعادة تركيب وتجديد الفضاءات الحضرية خاصة بالمجاالت غير المستعممة أو غير
الوظيفية التي تعاني من عزلة بالنسبة لباقي المدينة، من خالل العمل عمى التنسيق بين ىذه 

 .المجاالت وبينيا وبين المدينة ككل
  يحاول التكيف مع الخصائص المحمية، االجتماعية والثقافية لمسكان من أجل خمق فضاء حضري

ذو نوعية ىندسية متأقممة مع احتياجات السكان، أي خمق مجال جديد لكن يستمد سياستو من 
عادة تكرار  ميادين إنتاج وتكوين المدن واألنسجة القديمة ىذا ال يعني الرجوع إلى الماضي وا 

األنظمة القديمة خاصة التي تتناول العالقة التي وجدت بين المجال الحضري والمورفولوجي وبين 
 43 .تكرارىا ألنيا نتيجة تفاعل المجال واألجيال والزمن

  : المجال الحضري والتحكم في مورفولوجية المجاالت الحضرية -11-1
المشروع الحضري في إطار قيمتو العمرانية يعطي األولوية إلى المجاالت المتواجدة فيو ييتم إذا 
بإعادة إنشاء المجال باالعتماد عمى األجزاء غير المستعممة في المدينة أي الضعيفة االستعمال والتي 

. (المدينة)تطرح مشاكل عمى مستوى المدينة، مع محاولة إدماجيا مع باقي النظام الحضري 

المشروع الحضري يحاول أن يسترجع الروابط بين أجزاء المدينة، حيث يتأسس ابتداء من المحيط 
المحمي، ويحاول إعادة إنشاء مجال حضري، لديو نوعية حضرية ومعمارية ومن أجل ذلك يعطي اىتمام 
خاص بالمالمح الثقافية لكل مجتمع وكذا المالمح الشكمية الجغرافية لمموضع، ومن ىنا يجب أن يكون 
أي توسع جديد لممدينة ضمن مبادئ المشروع الحضري كما أن إنتاج المدينة عميو أن يكون وفقا ألجزاء 

متناسقة مورفولوجية زيادة عمى الوظيفة مع قابمية التحكم في مقاييس التدخل وبدال من التحدث عن تنطيق 
 44 .وظائفي عمينا أن نفكر في تنطيق مورفولوجي أي التفكير في طرق ربط أنسجة المدينة
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  :المبادئ الحضرية في سياق المشروع الحضري - 11-2

المقصود بسياق مبادئ حضرية جديدة ىو االستدالل بمنطق اإلنتاج الحضري لممدن التقميدية أو 
، لكن ىذا ال يعني (مبادئ التركيب الحضري)القديمة أي العودة إلى خصائص ومبادئ المدن القديمة 

االعتماد عمى مقاربة التقميد األعمى، لكن محاولة قراءة المنتوج الحضري القديم واستنباط دروس فيما 
يخص العالقات التي كانت تربط المجال الحضري المادي بالمجتمع القاطن بو بمختمف مضايقات 

الموضع ومختمف المعايير األخرى المؤثرة في إطار ىذه الفكرة، ما يجب تفاديو ىو إعادة إنشاء األنسجة 
القديمة بالمطابقة ألنيا نتجت عن تراضي عدة مركبات وظروف عبر الزمن أي محاولة العودة إلى مبادئ 

: يالتركيب الحضري وتتمثل ىذه المبادئ ف

 45 : إعادة تركيب وتجديد األنسجة الحضرية- 11-2-1

في الوقت الحالي ال يزال التفكير في المدينة يتم عبر أجزاء وظيفية ومجزئة وعبر برامج اقتطاعية 
نتاجيا ىي كذلك أزمة  وبالتالي نستطيع أن نقول أن أزمة المدينة إضافة إلى أزمة طرق تخطيطيا وا 

: مورفولوجية، وأىم السمبيات التي يمكن أن تشير إلييا في إطار ىذه األزمة ىي

الممل، التكرار والتشابو الحضري خاصة عمى مستوى التجمعات السكانية التي تعاني من إىمال 
كبير وكذلك االنفصال المورفولوجي، نظرا لكل ىذا أبرزت ردودا فعالة كثيرة تحاول تجميل المباني 

. والعمارات بالقيام بتغيرات عمى مستوى أحجام البنايات وأنماطيا

بمعنى التدخل عمى نوعية البنايات المنشئة، ىذا الحل يحاول أن يضع قناع ... التدخل عمى األلوان
فقط لممشكل الحقيقي واإلشكالية الحقيقية التي يطرحيا شكل المدينة وىي العالقة المتواجدة بين المباني أو 
باألحرى نوعية ىذه العالقات وليست نوعية المباني المنفردة، من ىنا نستطيع أن نستنتج أن أول اىتمام 
لممشروع الحضري ىو التركيز عمى مخططات المدينة، طرق تقسيميا، طرق تنظيميا وتوزيع المجاالت 

. حيث أن كل الصعوبات تكمن ىنا

  كيف يمكن توفير لمسكان والمستعممين إطار معيشي وأنسجة حسنة مع تغطية االستعماالت
 الحالية؟

  كيف يمكن إدخال التعديالت من أجل إدماج األنسجة ببعضيا البعض وىناك كذلك صعوبة
 التفكير في المنتوج المتواجد ومحاولة تصحيحو؟
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 46 : تنظيم وترتيب المخططات الحضرية والتجديد الحضري- 11-2-2

تنظيم المجال الحضري أو المخطط الحضري يجب أن يعتمد عمى تركيبة حضرية، المقصود 
بالتركيب ىو جمع عناصر مختمفة من أجل وحدة متناسقة بحيث أن كل جزء من ىذه الوحدة ال يكتفي 

بمفرده، فالتجديد الحضري ييتم خاصة بالصورة الشاممة المراد الوصول ليا ويحاول أن يحول جميع 
السمبيات التي تعاني منيا المدن خاصة األنسجة القديمة التي تميزت بالعديد من المشاكل، ولكن قبل كل 
ىذا البد من تحديد القواعد التركيبية والمبادئ التنظيمية التي يمكن أن تكون خاضعة لمموضع ولمعالقات 

. المراد الحصول عمييا من مختمف المكونات المورفولوجية بين النسيج والمدينة

 :العودة إلى الصورة الجمالية الحضرية - 11-2-3

المجال الحضري يحاول أن يصالح بين العمران والصورة الجمالية والوظيفية لممدينة واالعتماد عمى 
 حضرية عصرية ومختمفة، وذلك عبر إنجاز فضاءلتالتناظر والتوازن ومواد البناء التي تساىم في إنشاء 

. وتثمين وانتعاش التفاصيل المعمارية والعناصر الطبيعية لممدينة
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 : خالصة  -12

يعطي األولوية , من خالل ىدا المبحث يمكن القول إن المشروع الحضري في إطار قيمتو العمرانية
لممجاالت المتواجدة في المدينة و ينص عمي إعادة تركيب الفضاء خاصة المجاالت التي تعاني من عزلة 

من اجل الربط بين أجزاء المدينة إلنشاء عنصر كمي متجانس وتكوين مجال حسن وايجابي وىو ييدف , 
كما يعمل عمي معالجة المشاكل التي تعاني منيا المدن ,إلي تحسين االيطار الحياة وجودتيا واالرتقاء بيا 

 ونخص بالذكر مراكز المدن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خالصة الفصل األول 

اىتممنا في ىذا الفصل بإعطاء أىم المعمومات النظرية والتعريفات العامة لمختمف المفاىيم الميمة 
المدينة باعتبارىا ميد الحضارات، ثم انتقمنا لدراسة مركز : والدقيقة بالنسبة لموضوع الدراسة المتمثل في

المدينة من جميع جوانبو، باإلضافة إلى التطرق إلى التدخل العمراني وأنواعو، وفي األخير تطرقنا إلى 
المقاربة الجديدة التي تتمثل في المشروع الحضري، لتكون لنا زاد ومرجع قاعدي يعتمد عميو في الدراسة 

. التطبيقية، وىذا بعد التطرق إلى بعض النماذج قصد االستفادة منيا في مشاريعنا العمرانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لثانيالفصل ا
الدراسة الطبيعية و العمرانية 

لمدينة سكيكدة 
 



:الفصل الثاني  مقدمة  

طالليا لمبالد الشرقية الشمالية المنطقة بوسط بوقوعيا الساحمية المدن أىم من سكيكدة مدينة تعتبر  وا 
 ساعدىا معتدل ومناخ استراتيجي كموقع طبيعية مؤىالت لعدة واكتسابيا المتوسط األبيض البحر عمى

 أىمية ذا صناعيا قطبا المدينة تشكل كما الجزائرية، الوظيفية المدن أىم من تكون وأن والتطور القيام عمى

 .الجزائري االقتصاد ركيزة تعتبر التي البتر وكيماوية الصناعة عميو تييمن وطنية

 كما ولتطورىا لتشكميا األول العامل الميناء كون المينائية، المدن أىم من تعتبر فيي ذلك إلى إضافة

 السكة خط الوطنية، الطرق( التقنية ىياكميا أىمية بفضل االقتصادي والمد التبادل في جوىريا دورا اكسبيا

 أكسبيا )المحروقات السياحة، الصيد،( الثالث األدوار ذات المرفئية وظيفتيا أن كما )موانئ الحديدية،

 البحر بمنطقة الوالية تحتميا التي المكانة وعزز الخارج ومع الجزائري الشرق واليات مع امتياز عالقات

 .المتوسط األبيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسة الطبيعية لمدينة سكيكدة :المبحث األول 
 
 :تمييد - 1-

 مختمف ومعرفة دراسة خالل من لمدينة سكيكدة  الطبيعي المجال دراسة المبحث ذا٘ في اخترنا
 .....مورفولوجيتيا مناخيا، موضعيا، مكوناتيا موقعيا،

أسباب قياميا وتطورىا ليا  م٘أ أحد يعد والذي سكيكدة لمدينة الطبيعي المجال لدراسة التطرق بعد
 . بجميع المعمومات المطموبة بأىم اإللماموسنحاول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 (1) : تقديم مدينة سكيكدة -2 -

 : الموقع والموضع 2-1  -

 :الموقع  2-1-1 -

 36°و3°شرق خط غرينتش،ودائرتي عرض 6°و3°     تقع مدينة سكيكدة عند نقطة تقاطع خطي طول 

شمال خط االستواء،حيث تحتل موقع استراتيجي في الشمال الشرقي الجزائري،فتطل شماال عمى البحر 

األبيض المتوسط وتستقر في الجزء الجنوبي من خميج سطورة مشكمة بذلك عقدة جيدة في شبكة المدن،كل 

 .ىذا اكسبيا عدة خصائص ومميزات انطالقا من كونيا مركز حضاري وقطب صناعي وكذا فالحي 

م ، بعد ان كانت إحدى دوائر والية 1974  اسند إلييا ميام مركز والية أثناء التقسيم االدارى لسنة 

: ىكتار،حيث يحدىا من5673قسنطينة وأصبحت بذالك تتربع عمي مساحة قدرىا  

البحر البيض المتوسط  .الشمال -

كل من بمدية حمادي كرومة و الحدائق . الجنوب -

بمدية فمفمة  .الشرق -

 (01)الغرب عين الزيتون انضر الخريطة رقم-
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 :47الموضع  -2-2-

     ىو المكان التي تقوم عميو المدينة ، حيث يتحكم في شكل النمو واتجاىو، ويعتقد إن نواة مدينة 

م والذي 41سكيكدة توضع في المجرى القديم لوادي الزرامنة المتمثل في منخفض شبو مستوى بعرض 

. يتجسد حاليا في الشارع الرئسى ديدوش مراد 

     يتميز موضع مدينة سكيكدة بكثرة العوائق الطبيعية المتمثمة في كتمة من التضاريس الوعرة حيث نجد 

، ومن الجنوب نجد سيل الزامنة  (م160)ومن الغرب جبل بويعال  (م165)الجية الشرقية ، جبل موادار 

. م فوق سطح البحر42ومن الشمال فتطل عن البحر البيض المتوسط بارتفاع 

    كل ىذا أعطى لممدينة شكال خاصا بنسيج عمراني متسمق خصوصا شماال، وشوارع كثيرة االلتواء 

ومحدودة االتساع مما اثر عمى توزيع مختمف الخدمات والشبكات التقنية،اما جنوبا فيي تشكل عقدة 
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 صورة جوٌة لمدٌنة سكٌكدة : 09الصورة 

  Google Earth 2016: المصدر



 ،باإلضافة  الى خط السكة الحديدية،ومن ىنا يمكن القول ان كثرت 44-43-03لثالث طرق وطنية 

العوائق الطبيعية جعمت المدينة ذات موضع معقد فريد من نوعو يتميز بحصانة طبيعية من جية وعائق 

.  في وجو العمران من جية أخرى

  :،كما ان لمموضع خصائص عديدة نذكر منيا(02الخريطة رقم)

 

 

 

 

 

 

  2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر: المصدر 

 خرٌطة الموضع   :      02الخرٌطة 

حسب دراسة الموقع والموضع لمدٌنة سكٌكدة نستنتج انها مدٌنة دات اهمٌة كبٌر فً الشرق 

 الجزائري لواجهتها البحرٌة والمجمع  الصناعً التً تحتوي علٌه



  

:  الخصائص الطبوغرافية  2-2 -

      لمطبوغرافيا دورا ىاما في تحديد المظير 

 الخارجي لمسطح من حيث االرتفاعات واتجاه

. ذلك درجة استواء المنطقة ـدارات وكـاإلنح

  وطبوغرافية مدينة سكيكدة في مجمميا 

                   جبمية ومعقدة ،ويتميز السطح فييا بالتضرس

 48 : والتقطع وشدة االنحدار، وتتمخص المظاىر المكونة لمسطح فيما يمي

: المناطق الجبمية- 2-2-1-

كما ,      يعتبر العنصر الغالب واألكثر تأثيرا عمى تنظيم المجال،  إذ تحتل مساحة من مجال المدينة

المدي  و الصناعية المنطقة عن أنيا تساىم في التقميل من نسبة تموث الجو الناتج

ففي الجية الشرقية نجد سمسمة جبال فمفمة وتتجو من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي تصل أعمى قمة 

م، باإلضافة إلى الجبال العالية ذات اتجاه شمال شرقي إلى  583بيا

: م، أما الجية الغربية تتكون من مجموعة جبال نذكر منيا660جنوب غربي وتصل أعمى قمة بيا إلى 

م ينتيي في الجية الغربية 164ارتفاعو يبمغ . يتميز بقمة ذات شكل دائري: جبال موادر - أ

الشمالية بمنحدر صخري شبو عمودي، والجزء الباقي منو يشكل سفوحا محددة ذات انحدارات 

 49%.15معتبرة تصل إلى 
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 الشا رع الرئٌسً دٌدوش مراد    : 10الصورة

    2016من انجاز الطالب:المصدر 



ىي متصمة ببعضيا البعض تقريبا يصل ارتفاعيا حوالي : بولقرود- بوعياد- جبل بني مالك - ب

%. 25وليل نفس خصائص جبل موادر ويفوق إنحدارىا (بولقرود)م 238و, (بوعياد)م 160

وما يميز أن انجراف التربة بيا % 25م يفوق انحدارىا 150-100ارتفاعيا ما بين : الزفزاف  - ت

 03انضر الخريطة . في ضعيف مقارنة مع التضاريس األخرى
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 خرٌطة التضارٌس :03الخرٌطة

 2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر: المصدر 

حسب دراسة تضارٌس مدٌنة سكٌكدة نري ان مدٌنة سكٌكدة منطقة منخفضة نسبٌا 

بنسبة للمدن الداخلٌة مثل قسنطٌنة وقالمة  وهدا ما ٌجعلها منطقة دات تربة خصبة و 

 استحوادها علً كمٌة كبٌرة من الماء 



:  الوديان- 2-2-2

وادي الزرامة ووادي الصفصاف بحيث أن واد الزرامة :      األودية المتواجدة في  مدينة سكيكدة ىي

عبارة عن ممر طبيعي يمتقي مع واد الصفصاف في شرق المدينة يحيط بو حيز جبمي وىو متكون من 

م وىذه المصاطب ليا مردود فالحي عالي وىي عبارة عن 20مصاطب ذات ترسبات ال يتعدى إرتفاعيا

 50 .أراضي ذات خصوبة كبيرة أما واد الصفصاف فتسب بو مموثات سائمة تأتي من المنطقة الصناعية

 :االنحدارات - 2-2-3

يعتبر االنحدار من أىم العناصر الطبيعية التي تقف حاجزا إمام التوسع العمراني كما نستطيع مالحظة 

 .تأثيره البالغ عمى البنية الحضرية بصفة عامة

  ومجال دراستنا يمتاز بتعقيد التضاريس مما يبين لنا شدة االنحدار بيا وان معظم مساحاتيا عبارة عن 

 51 .منحدرات 

: الخصائص جيولوجية  3 -2
.   تختمف التكوينات الجيولوجية لمموضع بين قمم الجبال والسفوح واألراضي المنبسطة

 
 
 52 :منطقة المرتفعات    2-3-1

حيث نجد في القمم تكوينات من الشيست و الفاسبات الذي يرجع تكوينيا إلى الزمن الثاني 

agepaléozoïque  وتحت تأثير المياه , و يظير بصورة واضحة في أماكن  شق الطريق وكذا االنزالق

                                                           
 
1

 2014 المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر

 
2

 2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر

 
1

 2014 المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر



، تتفتت ىذه الصخور وتمتزج بالطين والطمي وتشكل رواسب تكون غطاء  (عوامل التعرية)والرياح 

(  .                                                                                               rèsistantbod .rok)البادروك المقاوم 

 بار وتعتبر ىذه القمم قابمة لمتعمير لدرجة 4الى 2الشيست ىو عبارة عن صخر يستطيع تحمل من 

.   صالبتيا ، ولكن بنسبة لمشبكات فان قدرة اصاليا ضعيفة مع ارتفاع التكمفة

          أما السفوح فيي تتكون من الرواسب الناتجة عن تحول الشيست وىي متوسطة التماسك 

كما تتأثر كثيرا بالماء ،حيث يؤدي تشبعيا الى حدوث حركات كتمية وىذه السفوح عموما تعتبر مالئمة 

  .الى متوسطة

 : المنطقة المنبسطة- 2-3-2

 فيما يخص ىذه األراضي تقع في وادي الصفصاف شرقا ووادي الزرامة جنوبا، تتكون من أراضي فيضية 

الطين، )مشكمة من طين وطمي او طين رممي ومن خالل بعض الدراسات لوحظ وجود طبقة متراصة 

م في سيل الزرامة وتحتيا توجد طبقة من الشيست مغطاة بطبقة من الرمل 10بسمك  (،الطمي الرمل

بار كما توجد المياه الجوفية عمي مستوى من السطح  1.5بأنواعو، تصل درجة حمولة ىذه األراضي إلي 

 .م،حيث نجد المنطقة الصناعية تقع في ىذه األراضي 2  إلي 0.5بعمق 

 

 53 :الدراسة المناخية-  3

إن لمدراسة المناخية أىمية كبيرة في تحميل المدينة وخاصة عالقتيا بالمنطقة الصناعية ، فنجد ان 

تحديد اتجاه الرياح يبين لنا كيفية تموضع البنايات ، كذالك معرفة نسبة الرطوبة والحرارة واألمطار،إذ أن 
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الرطوبة تقوم بتثبيت المموثات الغازية ،والرياح تدفع المموثات في اتجاىات مختمفة ،والحرارة تساعد عمى 

الرفع من درجة المموثات، لذلك وجب التعرف عمى المناخ السائد في المنطقة، وتحميل المعطيات لمخروج 

بمعطيات تفيدنا في دراسة مدى تأثير المنطقة الصناعية عمى المدينة،ونضرا لموقع مدينة سكيكدة عمى 

الذي يمتاز بشتاء رطب وبارد وصيف  (األبيض المتوسط رمناخ البح)الساحل فإنيا تمتاز بمناخ معتدل 

  .حار وجاف، وفيما يمي سنتعرض إلي أىم عناصر المناخ

 2 : الحرارة- 3-1

حيث يتميز بشتاء معتدل بمتوسط  (مناخ البحر األبيض المتوسط)يميز مدينة سكيكدة مناخ معتدل

م وأقصى درجة حرارة سجمت °24م كما يتميز بصيف حار نسبيا بمتوسط درجة حرارة°13درجة حرارة 

م،  اما في الفصمين اآلخرين درجة الحرارة بيما معتدلة وتكون محصورة °26خالل شير أوت وتقدر ب

   .م°24م و°15بين 

                                                                                                   3 : التساقط-3-2

تمقت مدينة سكيكدة كمية معتبرة من األمطار في السنوات األخيرة حيث سجل اكبر متوسط خالل شير 

مم ،اما فصل الصيف فقد بمغ معدل التساقط ما 124.44مم وكذا شير نوفمبر  149.25ديسمبر قدر ب

  .مم  وىي نسبة قميمة جدا12.99 مم الى 2.77بين  

 54: الرطوبة- 3-3 

 يوم في 70 حيث نجد أن المدينة تتعرض إلى ظاىرة الضباب خالل %80تصل نسبة الرطوبة إلى

 . (مارس- أكتوبر)السنة في الفترة 

 55 :  الرياح- -3-4  
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 حركة اليواء عمى أشكال و ارتفاع  تأثرتعتبر دراسة حركة اليواء شيء ضروري لتوضع البنايات،حيث

المباني ،لذا أثناء التصميم يجب األخذ بعين االعتبار اتجاه الرياح السائدة في المنطقة، حيث نجد الريح 

رياح شمالية شرقية ورياح شمالية غربية وىي غالبا ما تكون باردة جالبة :السائدة في المنطقة نوعان 

  .لإلمطار في فصل الشتاء وحارة في فصل الصيف

كذلك يجب معرفة مدى تأثيرىا عمى المنطقة من جية أخرى خاصة إذا كانت محممة بالغازات السامة 

 تقع شمال التجمع ،فالرياح الشمالية والشمالية  كيماويةوالمموثة لمجو، إذ أن المنطقة الصناعية البترو

الشرقية تكون محممة بالغازات السامة الناتجة عن المنطقة الصناعية وتنقميا الى المدينة ،ىذا ما يؤثر 

 (07) رقممخطط  أنضر.عمى السكان ويؤدي إلى ظيور أمراض مختمفة
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 :الخالصة - 4

 الشرق فً موقعها البحر األبٌض المتوسط واهمٌة مناخب زیتتم منطقة ضمن سكٌكدة نةیتقع مد

 اهیالم عامل لوجود باإلضافة ریللتعم تهایوصالح تربتها ةیبن  وخاصة سكٌكدة  ةیولوال عموما الجزائري

 مجال نیتكو فً ساهمت التً ةیعیالطب العوامل من مجموعة كلها ة،یدروغرافیاله شبكتها خالل من

 العوامل أن نستخلص وبالتالً المجال هذا ضمن السكان واستقرار ووجود المنطقة هذه فً حضر

 ةیالعمران التجمعات بسببها وتتطور تنشأ التً األسباب وأقوى أهم أحد تعتبر ةیائیزیوالف ةیعیالطب

  .وسكانها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسة البشرية العمرانية : المبحث الثاني 
 :تمييد  -1

 عمرانيا سكيكدة مدينة لدراسة المبني، وغير المبني إطارييا دراسة تعني مدينة ألي العمرانية الدراسة إن

 معرفةو المجال، في توسعيا مراحل تتبع عمى أساسا تقوم والتي العمرانية خصائصيا معرفة يستوجب فإنو

 الحظيرة  خصائصوأيضا سنمر في ىدا المبحث عمي  ليا، المييكمة المحاور وأىم المختمفة شبكاتيا

وال تكتمل الدراسة العمرانية بدون إن نضيف  .فييا الموجودة والمرافق التجييزات ألىم والتطرق بيا السكنية

ليا الدراسة السكانية وىدا من اجل الحصول عمي نضرة شاممة حولو مدين سكيكدة ونقاض ضعفيا 

 .وقوتيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:  لمحة تاريخية عن مدينة سكيكدة- 2

 56 :نشأة مدينة سكيكدة- 2-1

ستراتيجية في تأسيس مدينة سكيكدة، كحصانة موقعيا وتأمين  لقد ساىمت عدة ظروف تاريخية وا 

المالحة بيا، ليذا فان نشأتيا وتطورىا مر بعدة مراحل ومحطات تاريخية،في فترة الحكم الفينيقي لم تكن 

 محصن صغيرأقام فييا الفينيقيون ميناء " أسطورة"ىناك مدينة بل كانت عبارة عن قرية صغيرة تدعى 

 قبل الميالد بسقوط أخر مدينة 45ليؤمن ليم حسن سير تجارتيم بعد نياية الحضارة الفينيقية عام 

في يد الرومان الذين قاموا بتأسيس مدينتيم بكل مرافقيا وأطمقوا عمييا اسم روسيكادا،كما  (قرطاجة)ليم

 . سيرتا أسطورة,قاموا بتوسيعيا وربطيا بالمدن المجاورة ليا

ندال وأحرقت روسيكادا بأكمميا واستمر وجودىم الى غاية و م سقطت روما فى يد ال429وفى سنة 

الفتوحات اإلسالمية وقد أولى المسممون اىتماميم بإنشاء المدن الداخمية القريبة من قوافميم والتي تمر عبر 

م في يد 1830السالسل الجبمية، حيث لم تحظى مدينة سكيكدة باى اىتمام إلى غاية سقوط الجزائر سنة 

م توجيت أنظار المستعمر نحو المدن الساحمية 1837االستعمار الفرنسي وبعد احتالل قسنطينة سنة 

لتضمن ليم الدعم العسكري وتسيل ليم نقل الثروات إلى فرنسا، وىكذا وقعت روسيكادا في يد الفرنسيين 

".   Philip ville"ثم "Fort de France"فأطمقوا عمييا اسم 

 لتصدير المواد االفالحية وبعض المعادن إلى فرنسا ، واستمرت ىذه الميناءم انشأ 1876وفى عام 

الوظيفة حتى بعد االستقالل إلى غاية السبعينيات حيث تحولت مدينة سكيكدة إلى احد األقطاب الصناعية 

بالوطن بإنشاء المنطقة الصناعية البتروكيمياوية ، وىذا رافقو تحول فى النسيج العمراني الذي أصبح 

يعانى من الطمب المتزايد عمى السكن والذي افرز عنو االنتشار الواسع لمسكن الفوضوي خاصة منو 

 . القصديري في مختمف إنحاء المدينة
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جامعة "تنضٌم واعادة هٌكلة القطاع الحضري بوعباز لمدٌنة سكٌكدة"مرزوقً امٌر مشروع مقدم لنٌل شهادة مهندس دولة فً التهٌئة الحضرٌة 

 04 ص2002دفعة -قسنطٌنة



  :التطور العمراني لمدينة سكيكدة -2-2

وضمن ىدا العنصر نقوم بدراسة التطور ألمجالي  لإلطار المبني لمدينة سكيكدة وىدا من اجل معرفة 

 اتجاىات التوسع واىم العوامل المتسببة في دالك  

 :1962-1838المرحمة األولى العيد االستعماري - 2-2-1

بعد سقوط مقاومة احمد باى وجدت فرنسا مدينة سكيكدة المكان المناسب إلنشاء مركز عسكري 

 أكتوبر 11  في PHILIPPE VILLEيرتبط مباشرة عن طريق البحر بفرنسا فتم تسميتيا بمدينة فيميب 

حيث قامت مدينة كولونيالية عمى أنقاض المدينة الرومانية كما بدأ السكان ببناء بيوتيم بجانب   . 1938

  (2 ). وارتفعت مساحة اإلطار المبنى1860المراكز العسكرية منذ 

 عرفت الجزائر نمو ديموغرافي سريع، حيث ارتفع عدد سكان 1936 إلى 1896 وخالل الفترة من 

:  ألف، وىو ما يفسر توسع المدينة في اتجاىين55 ألف إلى 20مدينة سكيكدة من 

  (1 ). فييا سكنات صناعيةوأقيمتبنى مالك : اتجاه الغرب
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وفييا احتمت السكنات النصف جماعية نسبة عالية، أما في الخمسينيات فكان : اتجاه الجنوب

 مشروع مخطط قسنطينة والذي كان ييدف إلى إنشاء أحياء جديدة في جنوب يخضعإلىالتوسع العمراني 

 .  08 كما ىو مبين في المخطط رقم المدينة من اجل فئة سكانية معينة

 

 

   

  (1 ): 1980-1962المرحمة الثانية -2-2-2 
من بداية االستقالل وحتى سنوات السبعينات لم تتوسع مدينة سكيكدة الن الطمب عمى السكن و 
التجييز آنذاك كان ضعيفا، حتى الدولة لم تكن ليا اىتمامات كبيرة لتطوير المنطقة اقتصاديا واجتماعيا 

إال أن ىذا لم يدم طويال، حيث بدء الطمب يرتفع بمجرد اإلعالن عن إنشاء المنطقة الصناعية و 
البتروكيمائية لسكيكدة في المناطق الخصبة ،مما أدى إلى القضاء عمى األراضي الزراعية ذات المردود و 

 كما اإلنتاج العالي، و بيذا تحولت مدينة سكيكدة من مدينة زراعية إلى مدينة صناعية بفعل قرار سياسي
  .09ىو مبين في المخطط 
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نالحظ فً هده الفترة ان النمو العمرانً قد سار لصالح االستعمار بحٌث تم شغل المواقع 

 اإلستراتٌجٌة بالتجهٌزات العسكرٌة

 (المرحلة االولى) التطور العمرانييبين :(8)مخطط 



 
 

 

 : (1) 2005 إلى 1980المرحمة الثالثة من -3-3-3     

ما ميز ىذه المرحمة ىو ظيور التجزئة الترابية أين أصبح يمكن إلى أي كان  الحصول عمى قطعة 

أرض وبناء سكن فردي، لكن التجزئات جاءت كميا في أراضي صعبة البناء وغير نافذة، الشئ الذي 

المناطق السكنية )ZHUNيرجع إلى غياب الدولة خالل ىذه المرحمة حيث أدى كل ىذا إلى ظيور 

كما تميزت ىذه المرحمة بتأزم الوضع االقتصادي بسبب انخفاض أسعار البترول وما  .( الحضرية الجديدة

نتج عنو من تراجع دعم الدولة لممشاريع التنموية عامة و قطاع التعمير والبناء والسكن ،وأمام 

. الطمب المتزايد عمى السكن قامة الدولة بتشجيع االستثمار المشاركة في التعمير 
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  .2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر- 

 (الثانيةالمرحلة ) التطور العمرانيمخطط يبين :(9)مخطط  

نالحظ فً هده الفترةغٌاب سٌاسة التخطٌطٌة واضحة ودلك باالهتام بالجانب االقتصادي واهمال الجانب 

 هدا ما ساعد علً ضهور االحٌاء الفوضوٌة والسكنات الغٌر شرعٌة  ,العمرانً للمدٌنة 

  2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر: المصدر 



 المتعمق بالتييئة والتعمير 1990ديسمبر -01 المؤرخ في 29/90كما ضير في ىذه المرحمة قانون رقم 

لكن وأمام األحداث التي سجمت في ىذه المرحمة لم يعرف مجال التعمير تغيرا ممموس ،بحيث تميز ىذه 

وىندسية ، ما ميزة مدينة سكيكدة بوجود صورتين األولى تحمل طبعة المرحمة بغياب سياسة عمرانية 

تاريخية وىي مكونة من البنايات االستعمارية ذات المخطط الشطرنجي ،والثانية ىي المرحمة االستقالل  

    (1). رقم 10كما ىو مبين في المخطط التي تميزة بالكثافة السكانية الغير منضمة 
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  .2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر- 

وفً هده الفترة ضهرة سٌاسة تخطٌطٌة مركزٌة ارتكزت علً التدخل القوي لدولة 

ما ادي الً االستغالل الغٌر عقالنً ,من خالل توفٌر السكن كدلك وضع تجهٌزات 

 للعقار مما ادي الً خلق المدن التوابع لتخفٌف الضغط علً مدٌنة سكٌكدة



 

  (1): اإلرتفاقات والعوائق - 4

 من المعروف أن االرتفاقات تعتبر عائقا لعممية التوسع العمراني ليذا  يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند 

  :التخطيط  وىناك نوعان من العوائق عوائق طبيعية وعوائق من صنع اإلنسان  بمدينة سكيكدة 
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  .2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر- 

 (المرحلة الثالثة )مخطط ٌبٌن  التطور العمرانً : 10 مخطط رقم 

المخطط التوجٌهً للتهٌئة : المصدر 

 2014والتعمٌر



  (2 ):العوائق الطبيعية -5-1  

 :إن العوائق الطبيعية ليا تأثير كبير عمي عممية التوسع العمراني لممدينة ،ومن بينيا

. الذي يحد اتجاه التوسع في الجية الشمالية لممدينة :البحر البيض المتوسط-

 كذلك نجد جبل مودار وجبل بيالة- 

انزالقات التربة  - 

 واد الصفصاف- 

  .واد الزرامنة- 

  (3)عوائق بفعل اإلنسان- 4-2

التي تعتبر من بين اكبر العوائق الموجودة في مدببة سكيكدة ، :المنطقة الصناعية - 

 .خط كيربائي عالي التوتر- 

نبوب الغاز الطبيعي -

 .44-03الطرق الوطنية -

  (11)الخريطة رقم. كذلك تعتبر األراضي االفالحية من بين العوائق التي تحد من التوسع- 
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  .2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر- 
3

  .2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر- 



 

    (1 ):الدراسة السكانية- 5

 :دةكمراحل التطور السكاني لمدينة سكي- أ  - ث

:     إن التطور السكاني لمدينة سكيكدة  مر بعد مراحل والتي تتمثل في

   (:1960الى1840من)قبل االستقالل:المرحمة األولى  5-1

 1840تميزت ىذه المرحمة بارتفاع ضعيف في عدد سكان المدينة،حيث قدر عددىم في سنة 

نسمة،وفي بداية الفترة االستعمارية تزايد عدد سكان المدينة عموما وىذا راجع إلى حركة 3411ب

االستيطان التي شيدتيا المدينة وضواحييا بعد عممية الطرد الجماعي لمسكان الجزائريين إلى ضواحي 

  .م1911سنة % 03 إلى 1861سنة % 8.1المدينة، حيث  انخفض معدل النمو من 

عند اندالع الثورة التحريرية ارتفع عدد السكان الجزائريين بالنسبة لعدد السكان االروبيين وىذا راجع إلى  -

. النزوح الريفي وتوقف اليجرة الخارجية،وكذلك مغادرة بعض االوروبين من الجزائر
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  .2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر- 

 مخطط العوائق واالرتفاقات :11مخطط رقم 

  2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر: المصدر 



   (1) (:1977الى1960من): المرحمة الثانية-7-2

معمر،تاركين مساكنيم الى 25000 تزامنت ىذه المرحمة مع االستقالل حيث غادر المدينة ما يقرب من 

 نسمة ، وعقب فترة 61375 ب1966الجزائريين القادمين من االرياف، حيث قدر عدد سكان المدينة سنة 

م وبعد التحول االقتصادي واالداري لممدينة 1977سنة % 3.68االستقالل تواصل نمو السكان بمعدل 

باالضافة الى اليجرة السكانية الوافدة الى المدينة 1974)حيث تم ترقيتيا اداريا الى مركز الوالية سنة  

م ،كما ان تحسين مستوى المعيشة والرعاية الصحية ساىمة في 1969نسمة سنة 12800بعدد يقدر 

الزيادة الطبيعية لسكان مدينة سكيكدة 

    (2) (1987الى1977من ): المرحمة الثالثة- 7-3

حيث قدر  (المنطقة الصناعية والميناء)  تواصمت اليجرة نحوى المدينة خاصة بعد توفر الشغل بالمنطقة

ما % 2.67بزيادة تقدر 1987نسمة سنة 118949و وصل الى1977 سنة 91395عدد سكان المدينة بـ

،كما عرفت ىذه المرحمة تحويل عدد كبير من سكان االكواخ القصديرية  (1987-1977)بين التعدادين

ومحاولة االىتمام بالبمديات الجديدة .1984المتواجدة في الضواحي الى المدينة الجديدة البالطان سنة 

وىذا ما يفسر تراجع معدل النمو  الذي انخفض من  (الحدائق ، فمفمة ،حمادي كرومة )

.  1987سنة2.67الى1977سنة3.68%

  (1) 1987بعد :  المرحمة الرابعة- 7-4

 نالحظ من خاللو انخفاض في  معدل النمو 2.67 بمعدل نمو  ،118.949بمغ عدد سكان مدينة سكيكدة 

 الظروف األمنية التي شيدنيا البالد و إلىوىذا راجع % 3.68 الذي بمغ 1977 لسنة بمعدل نمو مقارنة 

  .التدىور في مستوى المعيشة
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  .2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر- 
2

  .2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر- 
1

  .2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر- 



  (2) (2008 الى 1988) من: الخامسة المرحمة

 لسنة الوطني اإلحصاء حسب ىذا %1.5 وبمعدل نسمة 184.316 سكيكدة مدينة سكان تعدد بمغ حيث

 مخمفات إلى راجع وىذا السابقة بالفترة مقارنة النمو معدل انخفاض استمرار نالحظ م،حيث 2008

 المجاورة المدن نحوا تتجو كانت السكانية التدفقات وكل جديدة سكنية برامج إنشاء وعدم السوداء العشرية

  .والحدائق فمفمة ومدينة كرومة حمادي مثل
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  .2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر- 

 السنوات 1840 1960 1966 1977 1987 1998 2002 2004 2008

184949 177488 153485 144208 118949 91395 61375 71739 3411 
عدد 

 السكان

 (2004-1840)تطور عدد السكان يف الفرتة  : (01)جدول رقم

 DPAT-ONS: المصدر 



                                                                      

 

   

 

 

 

 

 

 : عدد سكان مدينة سكيكدة تطور (:01)الشكل رقم 

 

بعد هده الدراسة السكانٌة نري إن نسبة النمو لدي السكان فً مدٌنة سكٌكدة فً 

وهدا راجع إلً تحسن المستوي المعٌشً و تحسن قطاع 2002ارتفاع مند 

الصحة وهدا ما ٌجعلنا نفكر فً تجهٌز برامج علً المستوي القرٌب و المتوسط 

 والبعٌد من اجل  التصدي إلً المشاكل الناجمة عن هدا النمو 

 2016من انجاز الطالب : المصدر 



 57 :اليجرة- 8

إن لممنطقة الصناعية لمدينة سكيكدة، اثر كبير عمى ىجرة السكان من المدن المجاورة ليا بغرض العمل 

و االستقرار، وىذا واضح من خالل تزايد السكان في فترات قصيرة حيث تعتبر مدينة سكيكدة ىي أىم 

  .بمدية تستقبل المياجرين في الوالية ، كما يمكن تقسيم وصول المياجرين الى ثالثة مراحل 

 58 1962إبان الثورة التحريرية قبل : المرحمة األولى - 8-1

،أي ان مختمف % 26.2إن مجموع المياجرين الوافدين عمى مدينة سكيكدة قد بمغت نسبتيم حوالي 

الحركات مرتبطة بالثورة التحريرية ،حيث  ان أغمب التدفقات في ىذه المرحمة ىي تدفقات داخمية و 

  .من خارج الوالية % 27.5من المياجرين األصمين و % 72.5وصمت نسبة استقبال مدينة سكيكدة

 رحيل المحتمين  (1966-1962)من : المرحمة الثانية- 8-2

خالل % 26.1خالل ىذه المرحمة عرفت المدينة إقبال كبير لممياجرين، حيث وصمت نسبة المياجرين 

والسبب في ىذه اليجرة %. 64.7أربع سنوات، وقد كانت اليجرة داخمية من األرياف نحوى المدينة بنسبة 

. الداخمية ىو خروج المستعمر وتركو لسكنات فارغة

 التصنيع : (1977-1966)المرحمة الثالثة من -  8-3

ىي أىم مرحمة عرفتيا مدينة سكيكدة وقد تميزت ىذه المرحمة بسياسة التصنيع التى مست ىذه المدينة 

كغيرىا من المدن الجزائرية ،و ىذا ما جعميا قطب صناعي ميم عمى المستوى المحمي و الوطني و 

الدولي ،مما جعل نسبت المياجرين تزداد بسبب الطمب عمى العمل حيث بمغة النسبة اإلجمالية لممياجرين 

 .حيث يمكن ان نعتبر ان المحرك األساسي لممياجرين ىي المنطقة الصناعية % 47.7بـ 
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  (1 ):التركيبة االقتصادية لمسكان  -9

ان معرفة التركيبة االقتصادية لمسكان ميم ،وذلك لمعرة نسبة القوة العاممة والتي نسبة كبيرة منيا تشتغل 

  .في المنطقة الصناعية،وكذا معرفة نسبة السكان غير النشيطين

                     

السكان غير 

 النشيطين

اجمالي  السكان النشيطين

 (2004)السكان

 

 القوة العاممة البطالين

 عدد السكان 177488 50318 23251 103919

 النسبة 100% 28.35% 13.10% 58.55%

     

 

  (1 ): الصناعيةاليد العاممة-9-1

ان نسبة اليد العاممة متوقفة عمى اثر التصنيع في حيات المياجرين من الريف الى الحضر والعوامل التي 

يمرون بيا منذ التفكير في اليجرة من قراىم الى البيئة الجديدة ،في المراكز  

الحضرية الصناعية ،كما يجب النظر الى ىؤالء العمال عمى انيم أفراد ليم طريقتـيم في الحياة ،وليم 

عالقات اجتماعية وطموح وأمل خاص بيم ،ولما كان العمل أساسا في اإلنتاج ،ودعامة رئيسية من دعائم 

المجتمع ، وجب توفير الراحة لميد العاممة حتى تستطيع اإلنتاج في أقصى طاقة وفي أحسن الظروف 
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  .2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر- 
  .2014 المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير-1
مدرية الصناعة والمناجم-  2  

 .التركٌب االقتصادي للسكان (02)جدول رقم

 

   2016من انجاز الطالب :المصدر 



،ومن مبدأ أن لممنطقة الصناعية طمب كبير عمى اليد العاممة المتخصصة وجب فتح فروع تكوين إطارات 

 .   وعمال في مجال الصناعات البترولية و النشاطات الموازية ليا

 2توزيع اليد العاممة الصناعية  - 9-1-1

ان توزيع اليد العاممة الصناعية نجده حسب نوع الصناعة وأىميتيا في مدينة سكيكدة وىذا ما يوضحو 

 : الجدول التالي

 

عدد العمال  الوحدات الصناعية 

8797 

264 

100 

86 

89 

86 

المنطقة الصناعية 

المؤسسة الوطنية لمرخام 

مؤسسةالمواد الحمراء لمشرق 

المؤسسة الوطنية لمرزم المعدنية 

وحة العجائن 

المؤسسة الوطنية لالنسجة الصناعية 

 

 

 

 

 توزيع العمال على خمتلف املؤسسات الصناعية مبدينة سكيكدة :03جدول رقم 

 مدرية الصناعة واملناجم:ملصدر

 حيث استحوذت المنطقة , ىناك اختالف كبيرالدراسة السابقة نجد ان ن خالل م
،ىذا ما يفسر ان  %93.36:الصناعية على اكبر نسبة من العمال و المقدرة ب

 .أغلب عمال قطاع الصناعة يعملون في المنطقة الصناعية



  :دراسة شبكة الطرق والنقل الحضري- 10

  (1 ):شبكة الطرق-10-1

تعبر شبكة الطرق إحدى الوسائل التي تربط أجزاء المدينة ببعضيا البعض إذ نجد في مدينة سكيكدة 

: شبكة معتبرة من الطرق تتجمى في

بالمنطقة poste03. الذي يربط مدينة سكيكدة بوالية قسنطينة،كما انو يربطيا03الطريق الوطني رقم -

الصناعية عن طريق المدخل 

. الذي يربطيا بمدينة عنابة44الطريق الوطني رقم -

الذي يربط مدينة سكيكدة بسطورة وىو الطريق الذي تكثر فيو الحركة 29إضافة الى الطريق الوالئي رقم 

 الذي يربط مركز المدينة ببمدية 47الميكانيكية عمى غرار الطرق األخرى،كما نجد الطريق الوالئي رقم

ومن خالل الطرق الموجودة في مدينة سكيكدة فإننا .104/18/28الحدائق اضافة الى الطرق الوالئية رقم 

نجد أنيا تساىم في اعطاء دفع اخر لمتنمية داخل المدينة اال انيا تشكل محور لالزدحام خاصة عمى 

 مستوى الطريق المؤدي لمميناء الذي يمثل اىم الطرق 

في سكيكدة الشيء الذي يطرح عدة مشاكل عمى مستوى المدينة التي تتمثل في عدم السيولة في الحركة و 

 .الصعوبة في التنقل الى مختمف اجزاء المدينة

يتكون من عقد ىامة وىي عقدة المسرح البمدي عيسات ايدير وىي  (03)كما ان الطريق الوطني رقم 

نقطة التقاء حافالت النقل الحضري، كما توجد عقدة اخرى وىي عقدة المركب الرياضي وىي عقدة لتغيير 

 والطريق الوطني  18الوجية، اضافة الى ىذا نجد عقدة الميناء بسبب تقاطع الطريق الوالئي رقم 

                                                           
  .2014 المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير-1
مدرية الصناعة والمناجم-  2  



 2014المصدر : المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر 

  . 12 المخطط رقم انضر(.03 )رقم

 

 

  (1 ):شبكة النقل الحضري-10-2

إن تموضع مناطق النقل الحضري في طريق واحد في وسط مدينة سكيكدة ليو دليل عمى ان شبكة النقل 

الحضري ال تؤدي وظيفتياوىو الشيء الذي يبين ان ىذه الشبكة غير موزعة بانتضام عمى غرار 

االتجاىات المعتمدة في النقل مما جعل مدينة سكيكدة يشكل عمييا ضغط من جراء الحركة الميكانيكية 

   .الكبيرة وىو االمر الذي انجر عنو تموث بيئي يضر بصحة السكان

                                                           
  .2014 المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير-1
  .2014 المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير-2
 

 

 دالعق و  شبكة الطرقخمطط :12املخطط  رقم  



 :الدراسة السكنية-11

  يعتبر السكن من االحتياجات األساسية لإلنسان بعد المأكل، أي المحيط الذي يمكن لإلنسان أن يعيش 

: فيو ويوفر لو الراحة النفسية والجسدية وينقسم السكن الى 

 2 :سكنات جماعية-11-1

،وتتمثل في االحياء التالية 03 ونجدىا متمركزة في شمال المدينة وعمى حواف الطريق الوطني رقم 

. الخ...........،ناموس،كوبرا،الزيتون1955أوت20فوبر،

:   سكنات فردية-11-2

       وىي موز عة عمى إطراف النسيج الحضري متوسط ارتفاعيا

 أنواع السكنات :(04)جلدول رقم 

 2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر:المصدر 



 

  

 

 

 

 

 

 نوع المسكن جماعي  فردي يوفوض آخري المجموع

 العدد 12450 7383 2929 1887 24699

 % النسبة 50.40% 29.90% 12.06% 7.64% 100%

 أنواع السكنات : 2الشكل 

 2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر:المصدر 

نالحظ إن السكن الجماعي يحتل النسبة  الكبيرة في المدينة وىذا :المدرج التكراري من خالل 

راجع إلى الزيادة في عدد السكان بسبب الهجرة المتزايدة نحوى المدينة ،قصد البحث عن العمل 

 وىو ما 12.06فوضوية  بنسبة ت كما نالحظ وجود سكنا. خاصة بعد وضع المنطقة الصناعية 

يفسر العجز الحاصل من اجل توفير السكن 

 



 

  (1)حالة السكنات  - 11-3

السكنات الموجودة في المدينة متنوعة من حيث النوعية فنجد سكنات في حالة جيدة واخرى في حالة 

،وىذا يوضحو الجدول  13كما ىو موضح في المخطط رقم متوسطة ،كما نجد سكنات في حالة سيئة 

:  التالي  

 

 حالة السكنات  جيدة متوسطة  سيئة  المجموع 

 العدد 10022 8448 6229 24699

 %النسبة  40.76  34.2 25.22 100%
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حالة السكنات  (05)جلدول رقما

 

 2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر:المصدر 

:  حالة السكناتالدائرة النسبية تبني(  03 )الشكل رقم
 السكناحالة 



 

 

 

 

 12-:التجييزات

التجييزات عبارة عن مساحات سواء كانت حرة أو مشغولة وذات حجم معين أين تظير فييا مختمف 

. النشاطات التي وضيفتيا وتركيبتيا العمرانية تخدم السكان 

34%

41%

25%

متوسطة 

جٌدة

سٌئة

حيث تعتبر ىده األخيرة غير قابلة للسكن % 25.22تعتبر نسبة السكنات السيئة مرتفعة  تصل الى 

 .ولذا يجب مراعاة ىذا العدد اثنا التخطيط من اجل توفير البديل والمتمثل في بناء سكنات جديدة

 

  حالة السكناتمخطط:13المخطط رقم 

  2014المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر: المصدر 

 2016من اجناز الطالب :ملصدر



ر لمتطمبات ظ بو مدينة سكيكدة من خدمات و تجييزات متنوعة الوظائف ال تعتبر كافية بالنما تزخرإن 

  (1) .السكان و حاجياتيم مقارنة بالكم اليائل من السكان 

تتمركز في الجية الشمالية لممدينة  (اإلدارية والثقافية و التعميمية و الصحية )كما نجد مختمف التجييزات

 . عمى غرار المنطقة الصناعية 03وكذا عمى الطريق الوطني رقم 

كمم 12كما توجد في مدينة سكيكدة عدة تجييزات صناعية أىميا المنطقة الصناعية التي تشغل مساحة 

 كما نجد 18 والطريق لوالئي رقم44والمتواجد بالمنطقة الشرقية مرتبة بمركز المدينة بالطريق الوطني رقم 

 2 .تجييزات صناعية أخرى متواجدة عمى ضفاف واد الصفصاف من الناحية الشرقية 
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. مدٌرٌة التجهٌزات العمومٌة  -  
 

 

 تصنٌف التجهٌزات : 14المخطط رقم 

  مدٌرٌة التجهٌزات العمومٌة : المصدر 



 

 

 

 

 

 

 :الخالصة 

بعد دراستنا العمرانية والسكانية لمدينة سكيكدة نستنتج ان ىده المدينة تزخر من طاقات كبيرة من اجل 

ان تصبح الرقم الميم في تنيف المدن الجزائرية وىدا ما يجعمنا نفكر مميا من اجل االرتقاء بيده 

 المدينة وتطويرىا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

:  الفصل خالصة

من خالل الدراسة التحميمية لمدينة سكيكدة تبين لنا أنيا تحتل موقعا متميزا، ىذا ما ساعدىا عمى اكتساب 

مؤىالت عديدة كالسياحة والفالحة والصناعة، باإلضافة إلى طبيعة موضعيا الذي يتميز بخصائص 

وطبوغرافية مختمفة تتجسد في تضاريس معقدة بين جبال مرتفعة وانحدارات شديدة، كل ىذا كان عائق في 

وجو توسعيا العمراني، ىذا اال خير مر بثالث مراحل متباينة ، أىما المرحمة الثانية والتي تميزت بارتفاع 

ب ت ترالذينسبة اليجرة بيا وىذا راجع إلى ظيور المنطقة الصناعية، باإلضافة الى ارتفاع معدل النمو 

عنو زيادة في الطمب عمى السكن والتجييزات، ىذا ما أدى إلى ظيور المباني الفوضوية في ضواحي 

 .المدينة خاصة بالقرب من المنطقة الصناعية

:  السكنية خمصنا إلي مايمي الحظيرةو بعد أن  تعرضنا إلي واقع 

بسبب الطمب المتزايد عمى / 50.40سكيكدة المجمع بنسبة سيطرة السكن الجماعي في كامل إنحاء مدينة

السكن بسبب اليجرة والنمو السكاني ، خاصة في سنوات  السبعينات بعد اإلعالن عن إنشاء المنطقة 

. الصناعية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لثالثالفصل ا
 المشروع التنفيذي

 



 

 

  

 

 

 

  :مقدمة الفصل الثالث 

 (القبية) حي محمد ناموس اختيار ارتأينا إلي ،بعد الدراسة العمرانية لمدينة سكيكدة 
وىدا ,كنموذج لحي مركزي بالمدينة يعاني من بعض المشاكل التي تؤرق حياة السكان 

من اجل الوصول إلي وضع دراسة موضوعية تستمد قوتيا من الفيم السميم لموضعية 
. الحالية لمحي

من حيث مساىمتيا في إبراز مختمف  , المشروع الدراسة التحميمية تمعب دور بارزا في 
االختالالت في إطار المعيشي ى باإلضافة إلي المساعدة في تحديد مد,المشاكل 

. البني التحتية المظير الجمالي لمحي ’التجييزات ,لمسكان من حيث السكن 

, نستخمص المشاكل التي يعاني منيا  , وانطالقا من دراستنا وتحميمنا لواقع الحي 
ونحاول اقتراح مشروع شامل لتدخل 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الناموس دالواقع الحضري لحي محم:المبحث االول 

 تمييد  -1

 الديمغرافية واالقتصادية االجتماعية من األمور الجوىرية في إطار ىذا المخطط  العمرانية وتعتبر الدراسة

. أن لم نقل القاعدة األساسية التي تنطمق منيا تقديرات مستقبمية لتطوير واالرتقاء مستقبال 

انطالقا من دراسة , وىذا األمر يمكننا من تحديد االحتياجات الضرورية لمحياة الراقية والرفاىية المستحقة 

 ومعدالت ديمغرافية باإلضافة إلى مؤشرات اقتصادية واجتماعية والتي قد أراىا  عمرانيةعدة معايير

. ضرورية لتقديم  تحميل مناسب في ىذا المجال 

(1 ):الدراسة العمرانية لحي محمد الناموس  -2
 

:  الموقع -2-1

 يقع في الجنوب الغربي من مدينة سكيكدة يحده مقر الدرك الوطني والمقبرة (القبية)محمد الناموس حي 
 مسكن  و من الغرب منطقة 104من  الشمال، ومن الجنوب حي الزيتون و حي السيا و في الشرق حي 

:  التالي  04في الخريطة رقم وادي الوحش كما مبن 

 من قبل الميندس المعماري شارل 1936 تم بناؤه في الحقبة االستعمارية في عام  محمد الناموس وحي
مونثالند وبعد االستقالل تم تسميتو محمد ناموس، والقبية ىو اسم مشيور بسبب القباب مثبتة في كل 

 .بيت
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و الحي يتميز بالسمات البارزة في الطراز المعماري المستوحى من الطراز المعماري اإلسالمي، حيث نجد 
. األقواس والقباب والزخارف والذي أعطى طابع معماري خاص

 منزال بمعدل اإلشغال في السكن من 132 عمى المنحدر، وتغطي M 220566 وىو مبني عمى مساحة 
ونجد  في ىذا الحي مسجد وحمام ومدرستين واحدة دمرت و استبد لت بمركز لمشرطة وبعض  .5.16٪

. المحالت التجارية عمى مستوى  المنازل

 



 



 (لوصول لمحيا  مخططانظر)إمكانية الوصول إلى الحي   -2-2

وفي ىدا العنصر نبين مداخل حي محمد الناموس والدي يحتوي عمي ستة  مداخل منيا ثالث مداخل 
  بشير بوقادوم 6 و 3 و من حي االمل 2 ماي  8ذات نشاط كبير مثل االتي من حي

 

 

 

 

 

 الحي  مداخل   :10صورة جوية رقم 

 رؼذًٌ ِٓ طزف اٌطبٌت +Google Earth :اٌّصذر 
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 احلي  مداخل  :11صور رمق 

  2016أجشح ِٓ طزف اٌطبٌت: اٌّصذر 



 (1) :العمراني لحي محمد الناموس  التطور  -2-3

في األصل كانت ىذه المنطقة غابة ممك ألسرة بوغميطة، بمناسبة االحتفال بالذكرى المئوية من السمطات 
 .(تيميش)الفرنسية قد اشترت ىده الغابة  من أجل إبعاد السكان المسممين من  الحي الفرنسي 

 من قبل الميندس المعماري شارل مونثالند 1937-1933حي القبية أو حي المسممين تأسس في عام 
 1936مخطط لحي محمد الناموس في عام  :14 رقم مخططكما ىو  مبين في وشركة ليون بالول 

 1936 حلي امقبية يف عام ةجويصورة : 12انضر الصورة رقم 
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ارشٍف ثٍذٌخ سىٍىذح: اٌّصذر   

 1936 حلي امقبية يف عام ةجويصورة  :12 رمق صورة



 الصورة رقم قام بيا  سكن كما ىو مبين في21 تم زيادة عدد من السكنات في الحي ب 1940وفي  
 نفس 

  من اجل الحفاظ عمي نفس الواجية المعماريةشارل مونثالندوىو  الميندس المعماري 

 1940محمد الناموس في عام  مخطط لحي: الشكل رقم   أنضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1) :الوضع الحالي  -2-4

ىكتار 2.566:يتكون من سكنات فردية بمساحة معمرة تقدر بـ محمد الناموس    إن مخطط شغل األرض 

 و ىي  حيث يتراوح ارتفاعيا بي طابق الي طابقين ℅100حيث تغمب عميو السكنات الفردية بنسبة , 

وال  في الحي ضيقة، إضافة إلى أن الطرق شبو حمقي  مما ولد مخطط عمي شكل نصف دائرة تنتشر 

 16 وىو كما مبين في مخطط رقم ..الدينية و إال بعض التجييزات التعميمية و يوجد 
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ارشٍف ثٍذٌخ سىٍىذح : اٌّصذر   

 1940 يف عام محمد امناموس حلي : 13صورة



 (1) :االطار المبني -2-5

, ىكتار 2.566:يتكون من سكنات فردية بمساحة معمرة تقدر بـ محمد الناموس إن مخطط شغل األرض 

 و ىي  حيث يتراوح ارتفاعيا بي طابق إلي طابقين ,℅100حيث تغمب عميو السكنات الفردية بنسبة 

وال  في الحي ضيقة، إضافة إلى أن الطرق شبو حمقي  مما ولد مخطط عمي شكل نصف دائرة تنتشر 

  .17كما ىو موضح في المخطط رقم . إال بعض التجييزات يوجد 

التوزيع المساحي لمكونات مجال الدراسة   :  (06)الجدول رقم 

 (ىـ)المساحة العدد النوع 

 1.66 132سكن فردي موجود 

 0.24 5التجييزات الموجودة 

 0.08 1التجييزات المبرمجة 

 0.586/ المساحات الشاغرة 

 2.566/ المجموع 

 

: السكنات  -1-5-2 - 

طابقين وىي في  سكن فردي تتراوح ارتفاعيا بين طابق الي 132يحتوي حي محمد الناموس عمي 
  جدول يبين حالة المباني  :07معظميا في حالة متوسطة كما ىو مبين في الجدول رقم 
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الحالة  الحالة
 الجيدة

 الحالة الرديئة الحالة المتوسطة

 11 103 18 السكنات

 توضح حالة السكنات   : 14صور رقم 

 خمطط اموضع احلايل  

  2016 من اجناز امطامب  :املصدر

 

  2014امناموس  خمطط شغل الارض محمد  :املصدر

 

  حالة السكنات حً محمد الناموس : 07جدول رقم 

 خمطط اموضع احلايل  



 (1) :التجييزات

حيث قمنا بتصنيف , منطقة الدراسة أحياء العناصر التي تعطي الحيوية لمختمف أىمتعتبر التجييزات 
   . 19كما يمي أنضر المخطط رقم التجييزات 

 : السياحية التجييزات  - أ

 :الحمام -

 جعمو الذي العمدة بول أتي حتى وكان مخصصا لالنجميز ميندسين أتراك  ىدا الحمام من طرف أنجز
  في حالة متدىورة اآلن وىو إسالمي طابع معماري ذاتوىو  (السكان )مفتوحا لمعامة 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 رياضية ترفييية  التجييزات- ب

 (1 ):دار الشباب-

حاليا  , من قبل الكابتن ىنري من أجل تعميم  األطفال من الثقافة الفرنسية األم1958تأسست في عام 
  .بيت الشباب كمنطقة ترفييية لألطفال، والرياضة مثل الكاراتيو والبمياردو وكرة الطاولة
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N 

1 

 ٌوضح موقع الحمام   : 16صورة جوٌة 

 خمطط اموضع احلايل  

 مدخل الحمام  : 15صورة 

 خمطط اموضع احلايل  

  2016 من اجناز امطامب  :املصدر

 



 

   (2) : دينية تجييزات - ج

 في مركز الحي محمد 1942س سنة تاس :لمسجدا-
  .مصمي وىو ما يكفي لسكان الحي  1970جد لحوالي سالناموس ، ويتسع الم

 

 

 

 

 

 

  

 

  ابتدائيتينمدرستينيحتوي الحي عمي  :التعميميةالتجييزات - د

 في حالة متوسطة   ىي تمميذ و670 من أكثروىي مدرسة ابتدائية مختمطة تضم : يحي اإلخوة مدرسة -
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 دار الشباب  :17صور رقم 

 خمطط اموضع احلايل  

  من اجناز امطامب  :املصدر

 

اٌّسجذ  : 18صٛر  

  2016أجشح ِٓ طزف اٌطبٌت : اٌّصذر 

  2016أجشح ِٓ طزف اٌطبٌت: اٌّصذر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مدرسة البنات -

 (1 ). تمميذة 1000 إلي االنجاز و تصل طاقة استيعابيا   فيوىي اآلن طور 
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 ش

1 

 

رجٍٓ ِٛلغ ِذرسخ االخٛح ٌذً   : 19صٛرح جٌٛخ   

  2016 أجشح ِٓ طزف اٌطبٌت: اٌّصذر 

  2016أجشح ِٓ طزف اٌطبٌت: اٌّصذر 

 مدرسة الاخوة حيي : 20صورة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:   اقتصادية  التجاريةالتجييزات- ه

يحتوي حي محمد الناموس عمي سوق في مركز الحي تحيط بيا محالت تجاري وىو المكان الوحيد في 
 (1 ): التجارية مع اختالف النوعية كما مبين في الجدول التالي الوظيفة يحتوي عمي الذيالحي 
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  2016 أجشح ِٓ طزف اٌطبٌت: اٌّصذر 

  امبنات مدرسة: 22صورة

ِٛلغ ِذرسخ االخٛح ٌذً  :21صٛرح جٌٛخ  

2016أجشح ِٓ طزف اٌطبٌت  : اٌّصذر   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 :المبني غير اإلطار )الحضرية العمومية المجاالت دراسة- 2-6-

 الطرقات-أ

 أما ا ،هفی الرؤية وضوح وال تضمن المنجز بضيقيا ،  جزئيا في طرقات حي محمد الناموس  تتميز
  و  رديئة، فيزيائية حالة في فعال أصبح قدضيا بع لكن  بين جيدة ومتوسطة ، فيي الفيزيائية ىاحالت

العدد النوع 

 2 عامة غذائيةمواد 

 1صيدلية 

 2حمويات و مرطبات 

 2 مقيى

 1بيع لوزم الكمبيوتر 

  2016أجبس ِٓ طزف اٌطبٌت : اٌّصذر 

اٌسٛق    : 23صٛر رلُ   

2016أجش ِٓ طزف اٌطبٌت : اٌّصذر   

  امبنات مدرسة : (08)جدول رمق 



وفي الجدول التالي نقوم بوصف جيد ,صيانتيا  وعدم المناخية العوامل بفعل وذلك الثالثية الطرق اخاصت
 : (1)لطرقات حي محمد الناموس
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 المقاس والحالة   الصورة الطريق 

 m 9.5   الطريق االولية  

 

 

 حالة متوسطة 
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ٌٛصف دبٌخ اٌطزلبد : 09جذٚي  

  2016أجشح ِٓ طزف اٌطبٌت: اٌّصذر 



 :األرصفة - ب

 مالحظة مع جيدة حالة في وىي  حي محمد الناموس  في الطرقات كل في عامة بصفة األرصفة تتواجد
  (1) متر3إلى  2 بين عرضيا ويتراوح اإلنشاء، لمقاييس احتراميا 

  

 

 مواقف السيارات - ج

مما يساىم في   بشكل أفقيياالتوقف عمى جانب ل منھإن عرض الطرق في حي محمد الناموس ال  يس
ومن  (سيارات عمودي موقف) مييئة لتوقف السيارات أماكنتتوفر عمي  االختناق المروري ، وىي ال

 (2)الحضرية ذا النوع من المجاالت العموميةھيتضح لنا عدم وجود  خالل المعاينة الميدانية

 الفضاءات العمومية والمساحات الخضراء 

الميدانية لمحي ،ال تحتوي عمي حديقة مييئة فيي فقط تحتوي عمي بعض من اشجار  المعاينة خالل من
 (3 ).ونخيل أشجار، شجيرات، بين التصفيف أشجار تتنوع وىي,التصفيف  

                                                           
  .2014 المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر-1
  .2014 المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر-2
3-

  .2014 المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر

االرصفخ   :24صٛررلُ   

  2016أجشح ِٓ طزف اٌطبٌت: اٌّصذر 



 

 

 زةھالمج ,رممية لالطفال مساحات لفئة المخصصة المعب مساحات نجد لم الميدانية، المالحظة خالل من
 .سنوات 3 من ألكثر المخصصة األلعاب بأثاث

 :النظافة أثاث- د

 يھف القمامة، لحاويات اما بالنسبة العمومية، المراحيض غياب الحظنا الميدانية المعاينة خالل من
 صغيرة حاويات عمقت فقد االقامات داخل أما كبيرة حاويات شكل عمى الطرقات مستوى عمى متواجدة

. العمومية االنارة أعمدة عمى

 :واالنتظار الراحة أثاث- ه

 موقف أنجز الحافالت، لمواقف بالنسبة اما الجموس نيائيا  بمقاعد مؤثثة غير ان حي محمد الناموس 
في الجية الخارجية   وحيد لمحي حافمة

 

: الخصائص السكانية لحي محمد الناموس  
يعتبر عامل ميم جدا داخل النسيج العمراني لممدينة ، إذ يتأثر و يؤثر فييا و بالتالي ال بد من التطرق لو 
. عند كل دراسة تحميمية من أجل تحديد حاجيات و ووضع االقتراحات عن طريق عمميات التييئة واإلدماج

:  عدد السكان 3-10-1

اشجبر اٌزصفٍف   :25صٛر  

2016أجشح ِٓ طزف اٌطبٌت : اٌّصذر   



: من خالل المقابالت التي قمنا بيا مع السمطات المعنية تحصمنا عمى عدد سكان الحي و الذي قدر بــ 
.   من اجمالي سكان المدينة و ىي نسبة معتبرة % 4.77 ساكن أي بنسبة 1072

:  الكثافة السكانية في الحي 3-10-2
تسمح دراسة الكثافة السكانية بالحي بمعرفة درجة التركز السكاني في الحي و كذا كيفية توزيعيم و عمى 

لقد  (المساحة / عدد السكان )ضوء المعمومات المتحصل عمييا من خالل تطبيق قانون الكثافة السكانية 
. ساكن باليكتار و ىي كثافة مرتفعة 450.4: توصمنا الى أن الكثافة قدرت بــ 

 : التركيب العمري لسكان الحي 3-10-3
:  يوضح التركيب العمري لسكان الحي :10الجدول رقم  

( %)النسبة  (النسمة)عددالفئات العمرية 
0-14 315 29.38 
15-39 401 37.40 
40-59 251 23.42 
+60 105 9.8 

 100 1072المجموع 
  
 

 من %37.4 بنسبة 401: من خالل الجدول نالحظ أن فئة الشباب ىي الفئة الغالبة بعدد يقدر بــ 
. إجمالي عدد السكان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مديرية التخطيط و التييئة العمرانية: المصدر   



يبين تصنيف السكان حسب الفئات العمرية  (03)  الشكل رقم                      

 
                                         

  التركيب النوعي: 
: يوضح التركيب النوعي لسكان الحي   :17الجدول رقم 

إناث ذكور عدد السكان 
النسبة العدد النسبة العدد  1072

363 34 3422 66 
 

. من خالل الجدول نالحظ إن نسبة الذكور اكبر من اإلناث
  المستوى الدراسي: 

:  يبين المستوى الدراسي لسكان الحي :11                           الجدول رقم 
الجامعي الثانوي المتوسط االبتدائي عدد المتمدرسين الحي 

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد  613الحسناوي 
327 53.3 168 27.4 93 15.2 25 4 

 
 

 من العدد اإلجمالي لعدد سكان الحي  حيث %  57.2:نالحظ ان نسبة الفئة المتمدرسة التي قدرت بـــ 
. تتوزع عمى مختمف األطوار حيث كانت اكبر بالطور االبتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي ثم الجامعي 
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 . 04كما ىو موضح في الجدول
يوضح المستوى الدراسي لسكان الحي : 04                   الشكل رقم 

 
 
: محمد الناموس  التركيبة االقتصادية لسكان حي 3-10-4

:  التركيبة االقتصادية لسكان الحي  :12جدول رقم 
البطالون العاممون فعال سكان في سن العمل عدد السكان حي 

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد  1072محمد الناموس  
967 90.20 683 70.6 284 29.4 

 
 

 من اجمالي سكان %90.20نالحظ أن نسبة السكان في سن العمل تقدر بــ :  12من خالل الجدول رقم 
من اجمالي عدد السكان في سن العمل ، أما %70.6الحي حيث أن نسبة السكان العاممين فعال قدرت بــ 

 نسمة و 284:  من اجمالي السكان في سن العمل أي بعدد قدر بـــ %29.4: نسبة البطالين قدرت بــ 
 .ىي نسبة مرتفعة ، لذل ال بد من األخذ بعين االعتبار ىذه النسبة عند كل عممية ارتقاء
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يوضح التركيبة االقتصادية لسكان الحي  : 05الشكل رقم 

 
 
 
 توزيع المشتغمين عبر األنشطة االقتصادية: 

:  توزيع المشتغمين عبر األنشطة االقتصادية :13جدول رقم 
مختمف االنشطة االداريون التجار السكان العاممين فعال حي 
محمد 

الناموس  
النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد  967

9 0.9 248 25.7 710 73.4 
 
 

 710: نالحظ أن اغمب سكان الحي يمارسون مختمف النشاطات بعدد يقدر بــ :من خالل الجدول رقم  
 من مجموع السكان العاممون فعال يميو السكان العاممون في مجال االدراة بنسبة % 73.4:أي بنسبة 

 نسمة ، و بنسبة ضئيمة السكان الذين يمارسون النشاط التجارة  بنسبة 248: و بعدد يقدر بــ % 25.7
 . نسمة9:   و بعدد بقدر بـــ % 0.9: تقدر بــ 
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  2016تحقيق ميداني + مديرية التخطيط و التييئة العمرانية: المصدر 



 يوضح توزيع النشاطات عمى السكان 06الشكل رقم 

  
 
 
: في الحي ( تدخل السمطات)التدخل العمراني  (4

عند التحقيق الميداني الذي قمنا بو عمى مستوى الحي الحظنا عدم وجود أي أشغال تمس القطاع 
العمراني في الحي ، و ىذا دليل عمى انو ال توجد أي أشغال أو مشاريع تقوم بيا السمطات من اجل 
االرتقاء بيدا الحي  ، و عند مقابمتنا لمسمطات المعنية و محاولة منا معرفة المشاريع الموجية لمحي 

توصمنا الى انو توجد مشاريع في صدد الدراسة  تخص الطرقات و ممرات الراجمين و المساحات الخضراء 
، و قد خصص ليا غالف مالي لم نستطع التعرف عميو ، و يتم حاليا تصنيف و تسديد السكنات القابمة 
لمترميم و التجديد الخ ، و ذلك حسب الحالة المتعرف عمييا و الحظنا وجود إىمال كمي عمى حسب كالم 

المسؤولين في تدعيم المرافق االجتماعية و الثقافية و الرياضية أيضا االرتقاء بسكان الحي من ىذه 
الناحية رغم أن ىذا الحي من أقدم الحياء السكنية في المدينة و يحتل موقع ىام جدا بالنسبة لممدينة و 

نتيجة لمتدىورات العمرانية واالجتماعية الموجودة فيو ، جعل السكان يتذمرون من الحياة التي يعيشونيا في 
 .ىدا الحي 
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 تحميل نتائج استمارة المعمومات-  5

بعد التعرف عمى مميزات الحي عن طريق الدراسة الطبيعية والسكنية والسكانية ،والذي استنتجنا من خالل 
 عينة 100 أخدنادالك عدة مشاكل يجب عمينا التشاور مع سكان الحي فييا وليدا قمنا باالستبيان حيث 

 من المشاكل المطروحة في الحي و تحديد المشروع الحضري التأكد مسكن  ذلك من أجل 132من بين 
 . أالزم

اعتبارا  لدور السكان البارز في استعمال المجال العمراني والتأثير فيو فاني سأحاول في ىذا       
الجانب التطرق لبعض ممارسات السكان وتفاعميم مع التدخالت العمرانية عن طريق التحقيقات الميدانية 

والتي أرت من خالليا التطرق إلى األسئمة المباشرة , التي استطعت الحصول عمييا من خالل االستمارة 
وترك المجال مفتوح أمام معرفة , والغير مباشرة عمى عينة من سكان المنطقة المقصودة بالدراسة 

. التطمعات واآلراء المختمفة دون تقييدىم بما ورد ضمن أسئمة االستمارة
 :حيث كانت النتائج كالتالي 

 :حالة البنيات - 5-1-

  (01)الشكل رقم                    (: 01)من خالل تتبع نتائج ومعطيات الشكل رقم 
 نالحظ أن تقريبا نصف السكان الدين أدلوا بآرائيم 

 في ىدا االستبيان يعتبون سكناتيم في حالة متوسطة
  عمميات الترميم التي إلىو دلك راجع %45 بنسبة 

 قاموا بيا شخصيا او بفضل عمميات الترميم و لو عمى
  قمتيا التي قامت بيا الدولة باعتبار الحي موروث تاريخي
  و ثقافي يعبر عن حقبات زمنية شاىدة عمى عدة ثقافات

 . مرت من ىنا 
  سكناتيم في حالة سيئة إنأما السكان الدين يقولون 

  لمسقوط فيم يمثمون بآيمة أيضافونيا صو متدىورة و ي
 السمطات لمشاكميم و إىمال ودلك راجع الى قدميا و اىتراءىا نتيجة عوامل طبيعية و % 39ما نسبتو 

, ان مختمف تدخالت الدولة لم ترتقي لمستوى تطمعاتيم 
 تعتبر سكناتيا في حالة جيدة  وىم السكان الدين فاموا %16و تبقى فئة قميمة جدا من السكان تتمثل في 

,  بناءىا من جديدبإعادةبيدم كمي او جزئي لمساكنيم و قاموا 
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2016أجشح ِٓ طزف اٌطبٌت : اٌّصذر   



 من خالل ىذه المعطيات نستنتج ان اختالف الحاصل في حالة بنيات الحي  يعود إلى تراخي السمطات 
 (:02)                      الشكل رقم  من الفئةباعتبارىمو ضعف القدرة المادية لمسكان , المعنية 

 .وسطة او محدودة الدخل ت م

:  نسبة رضى السكان عن الحي- 5-2-
  نالحظ ان االختالف: (02)من خالل تحميل نتائج الشكل 

  من السكان راضية53% متقارب نسبيا حيث ان اآلراء في 
  و متقبمة سكنيا في الحي و اغمبيم من كبار السن حيث 

 وا فيو و ترعرعوا بين أزقتوأ  نشالذييمثل ليم الحي المكان 
  و ىو يمثل ليم شيئا او جزءا غاليا ال يمكن االستغناء عنو 

  في بالنسبة لمفئة األخرى أو عمى النقيض آما الرحيل خنو أو
 منيم غير متقبمين لوضعيتيم و غير راضين عنيا %47 أننجد 

حيث يمثمون الفئة حديثة النشأة و أكثرىم من الشباب و المقبمين عمى الزواج فيم يبحثون عن تغير و 
 . تحسين وضعيتيم و مستواىم المعيشي 

  نستنتج انو رغم التناقض و االختالف الحاصل بين الجيمين في العمر و مبادئ و التطالعات  نرى
 .ان السكان ال يوردون التخمي عن حييم بشرط تحسين وضعيتيم و اىتمام الدولة لمشاكميم 

:                                                                    النشاط التجاري- 5-3-
  (03)الشكل رقم نالحظ أن اغمب السكان                  : (03)من خالل الشكل رقم 
  يعتبرون مختمف النشطات التجارية في الحي

الخ غير ,,,,كالبقالة و جزارة و مخابز و مقاىي 
كافية لتمبية حاجياتيم اليومية و خاصة 

حيث بمغت نسبة عينة البحث الذين . الضرورية
 %10: أجابوا بنعم بـ

  من العينات المشاركة في االستبيان %90اما 
تعتبر ان ىناك بعض النشطات ال ترقى الى 
مستوى المطموب او تعاني من نقص مثل 
 , الصيدلية التي ال تقوم بالمناوبات الميمية 

 
و منو نستنتج ان النشاط التجاري عنصر ميم في اعطاء الحيوية و الدينامكية و تدفق السكان 

من داخل و خارج الحي يعطي اىمية كبيرة لمحي بحيث يستقطب اىتمام المسؤولين اليو لمنيوض بو 
.  و معالجة مشاكمو 
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2016أجشح ِٓ طزف اٌطبٌت : اٌّصذر   

10%

90%

ا النشاط التجاري

نعم ال



 (04)الشكل رقم                                                                             

: توفر السكنات عمي مختمف الشبكات  - 5-4-
نالحظ أن اغمب أفراد : (04)من خالل الشكل رقم 

 تحتوي عمي مختمف %89عينة الدراسة  والمقدرة بـ 
                    الشبكات 

 من عينة الدراسة تعاني من بعض %11اما 
          المشاكل في شبكة الصرف الصحي 

 
 
: حالة المسكن - 5-5-
  نالحظ ان الحالة االجتماعية : (05)من خالل الشكل رقم 
   (:05)الشكل رقم                             داخل الحي اغمبيا من متوسطة إلى جيدة 

         وذلك لمتوسع العمراني لممدينة ودور الجمعيات و     
 باألخصالمجتمع المدني في التوعية داخل الحي و 

                 .الشباب 
  من المعطيات المقدمة نستنتج أن الحي يعاني من

عدة ىفوات تأثر سمبا عمى الطبيعة الحضرية 
داخل الحي وتعيق تطوره وتقدمو وبحاجة إلى 

 . التدخل المناسب لتنظيمو واالرتقاء بو
 

 
 
 
 

 
:  نقائص الحي - 5-6-
  أالحظ أن الحي يعاني من عدة نقائص  بنسب متفاوتة أىميا اإلنارة العمومية : (06)من الشكل رقم

وذلك راجع الى عدم برمجة المصالح المعنية . %23وأماكن رمي القمامة بنسبة , %24بنسبة تقدر بـ
. الحي ضمن مخططيا

  ىمال المصالح التقنية لو, استنتج من تحميل معطيات العينة أن الحي ميمش إلى حد ما  . وا 
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( : 06)                                          الشكل رقم 
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2016أجشح ِٓ طزف اٌطبٌت : اٌّصذر   



 :اجابيات وسمبيات  مجال الدراسة -  6

بعد الدراسة الطبيعية والعمرانية والسكانية لحي محمد الناموس استنتجنا محاسن وعيوب كما ىو مبين في 
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: خالصة 

عمي الجوانب المعمارية والجتماعية جعمتنا , بعد الدراسة والتحميل العميق الدي قمنا بو عمي مستوي الحي 
. نقف عمي جممة من المشاكل ساىمت في خمق عزلة عن المركز وانعدام لمحيوية االقتصادية 

وىدا ما يستدعي التدخل عمي الحيين باالعتماد عمي استراتيجية واضحة من اجل اعادة احياء المنطقة 
وبالتالي محاولة خمق مركزية جديدة ومتنوعة تساعد عمي االرتقاء بمنطقة الدراسة مجاليا ووضيفيا حيث 

. تمس ىده االستراتيجية مختمف الجوانب العمرانية واالجتماية و االقتصادية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



المشروع المقترح  : 2المبحث 

: تمييد -1
عادةتعتبر عممية ترميم   االعتبار لمحي و تجديده  من العمميات التي تحتاج إلى دراسة عقالنية يندمج وا 

فييا و يرتبط بيا شكل األرض،المباني، حالة المباني، مختمف الشبكات ،التجييزات إلعطاء منظر جذاب 
ينعكس عمى الموقع وما يحيط بو إذ تمبي ىذه العممية وتساىم في رفع مستوى السكان وكذا الحظيرة 

. السكنية
إن ىذه العممية تعتبر أداة فعالة من اجل االرتقاء بالمراكز القديمة وتساىم في تحسين البيئة المحيطة فيذه 

 لمسكان ، ولتحقيق ذلك ال بد من اختيار مشروع اىيةالعممية تمعب دور ىاما ومؤثرا في رفع المستوى الرف
 .حضري متوازن ومتالئم مع طبيعة المنطقة 

: مشروع التدخل- 2-

بعد الدراسة التحميمية وتشخيص مختمف مظاىر التدىور العمراني والمشاكل التي أثرت بصفة واضحة عمى 
المحيط والصورة الجمالية لمحي، وجب إيجاد وسيمة لمتدخل عمى مستوى الحيين ، وذلك بداية بتحديد 

المشاكل العامة لممنطقة،  

:  مشاكل منطقة الدراسة- 2-1-

: يعاني حي محمد الناموس من عدة نقائص ومشاكل نذكر منيا 

. التيميش والعزلة عن المركز وعدم وجود استمرارية في الوظائف -

. فقدان اليوية األصمية الخاصة بالحي نتيجة لتدىور المباني والواجيات العمرانية -

. ىجرة سكان المنطقة األصميين لعدم توفر أدنى شروط الحياة -

: أىداف المشروع - 3-2-

 واضحة لمتدخل عمى الحي ومعالجة إستراتيجيةإن تحديد األىداف الخاصة بالمشروع تمكن من رسم 
وىنالك . ، واالقتصاديألمجالي تيدف إلى التطوير االجتماعي، إستراتيجية، عن طريق هاختالال تمختمف 

: مجموعة من األىداف نريد الوصول إلييا من خالل تدخمنا وىي

. االىتمام بنوعية المجال الحضري وترقية التراث التاريخي الثقافي -



. دمج حي محمدالناموس في مركز مدينة سكيكدة  -

. المحافظة عمى ىوية الحي -

تخفيف الضغط عمى الشوارع الرئيسية لممركز  -

.  ووظيفية بين المركز وحي محمد الناموس مجاليوخمق عالقة  -

. تحقيق توازن معماري وعمراني لخمق نشاط داخل الحي  -

: أبعاد التدخل-  3-3-

 مبدأ ظيور المشروع الحضري ىو مبدأ اجتماعي بالدرجة األولى، ىدفو :البعد االجتماعي- 3-3-1-
حل المشاكل االجتماعية ومصالحة الفرد مع محيطو واسترجاع إحساس الفرد باالنتماء والمسؤولية وقد 

: ركزنا في مشروعنا عمى جممة من األبعاد االجتماعية

. توطيد العالقات االجتماعية وتفعيميا -

. (...توفير مناصب الشغل، األمن)تحسين نوعية الحياة  -

شراكيم في نشاطات ومشاريع الحي - . تفعيل دور السكان والمجتمع المدني وا 

  :البعد العمراني والمعماري- 3-3-2-

: وىذا من خالل جممة من المحاور التي يجب أخدىا بعين االعتبار في المشروع

. (...الشبكات القاعدية، األثاث الحضري)رد االعتبار لجميع المكونات العمرانية لمحي  -

. الحفاظ عمى اإلرث العمراني والمعماري -

. استرجاع المورفولوجية المعمارية لمبنايات وتاريخيا -

. نقاط النداء والتنوع الوظيفي -

 يعتبر البعد االقتصادي عنصرا ميما في المشروع فجانب التمويل عادة ما :البعد االقتصادي- 3-3-3-
يطرح عقبات أمام تنفيذ المشروع والسير الحسن لو، ومن خالل دراستنا لألمثمة السابقة اتضح لنا تنوع 



مصادر التمويل والمساىمة والتحديد المسبق ليا أثناء دراسة المشروع وليذا وجب األخذ بعين االعتبار 
: ىذا الجانب في مشروعنا من خالل جممة من االقتراحات 

. جمب مستثمرين خواص من خالل جممة من التسييالت -

. توجيو االستثمارات الخاصة نحو الحي -

. دعم الدولة لمشاريع البنية التحتية ومساىمتيا في بعض المشاريع -

كل ىذه األبعاد لم تجد طريقيا في عممية التنفيذ، خاصة في الجانب االجتماعي الذي يتطمب إعادة تفكير 
. في كيفية معالجتو والقيام بدراسات معمقة ومراعاة ىذا البعد في التدخل

: الفاعمون والمتدخمون في المشروع- 3-3-

إن المشاريع في حاجة دائمة إلى تضافر جيود جممة من الفاعمين قصد تحقيق األىداف المسطرة 
: والوصول إلى النتائج المرجوة ومن بين المتدخمين والفاعمين نذكر

 وىذا من خالل مختمف المديريات المعنية والتي يجب أن تقوم بدورىا ىن أجل السير :الدولة* 
: الحسن لممشروع ونذكر ىنا

. مديرية التعمير والبناء -

. البمدية والوالية -

. مديرية الثقافة -

 ويتمثل في الشركات بمختمف أشكاليا سواء كانت صغيرة متوسطة :القطاع الخاص- 3-3-1-
. أو كبيرة والتي تساىم في توفير مصادر تمويل مختمفة وتشجيع االستثمارات التي تزيد من جانبية المدينة

شراك المواطنين- 3-3-2-  وىذا من خالل تفعيل دور السكان والجمعيات المتواجدة :الشراكة وا 
في الحي وخمق لجنة من سكان الحي تسير بالتعاون مع السمطات العمومية عمى السير ومتابعة مختمف 

. أجزاء المشروع والمساىمة بعد نيايتو في تسيير الحي والحفاظ عمى المكتسبات ودعميا

لحل المشاكل التي يعاني منيا مجال الدراسة والوصول إلى تحقيق  :إستراتيجية التدخل- 3-4-
:  مخططا لتييئة يعتمد عمى عدة محاور أساسيةااقترحناألىداف المرجوة، 



  دماجيا خمق مركز حضري جديد مع الحفاظ عمى ىوية الحي والمعالم التاريخية المتبقية وا 
. وظيفيا ومجاليا

 إنشاء تجييزات جديدة تمبي احتياجات السكان .

 تدعيم الوظيفة التجارية التي ىي أساس الديناميكية الحضرية وعامل ميم لتطوير الحي .

 عادة تأىيل التراث المبني وبناء األنسجة المتدىورة . ىدم كمي أو جزئي وا 

 تدعيم الصناعات التقميدية وخمق مسارات سياحية .

  عادة ىيكمة بعض الطرقات تييئة المداخل وا 

: التدخالت في منطقة الدراسة -4-

: التجديد الحضري - 4-1-

عممية التجديد يجب أن تراعي المظير العمراني الخاص بالحي في منطقة الدراسة، حيث تمس 
المباني التي تتواجد في حالة سيئة ومتدىورة لتحسين الوضعية الحالية في إطار استراتيجية المشروع 

الحضري،كذلك يجب معالجة المشاكل االجتماعية، االقتصادية، العمرانية واليندسية من أجل إدخال الحي 
ضمن ديناميكية جديدة لمتنمية االقتصادية لتكون العممية كفيمة بإدماجيما في الديناميكية الحضرية 

. لممشروع

: إعادة االعتبار-4-2-

يكون تحت إطار عممية الحفاظ عمى النسيج القديم والخصائص المعمارية والعمرانية لحي محمد 
الناموس وتتركز ىذه العممية في الجية الشمالية الغربية وتتمثل في إحداث إصالحات عمى بعضن 

وذلك من أجل توفير  (...إصالح الساللم، طالء الواجيات، إصالح تشققات الجدران والسقوف)البنايات 
عطاء نوع من الرفاىية لمسكان . الراحة وا 

: الترميم- 4-3-

عممية تسمح باستصالح مجموعة من المباني ذات القيمة المعمارية أو التاريخية وتشمل المباني 
التي تواجد في حالة متوسطة وتوفر عمى كل الشروط الضرورية لمسكن، تتركز في الجية الغربية وىذا 



من خالل معالجة الواجيات حيث يجب الحفاظ عمى الطابع المعماري المميز لمحي حتى ال يفقد الجانب 
 .الجمالي لو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:  خالصة

لقد حاولنا من خالل مشروعنا الحضري ىدا بمورة جممة من االقتراحات التي نراىا مناسبة 
 تحقيقو يتماشي ومبادئ التنمية إلي عن طريق تصور نطمح ,السترجاع وتثمين الصورة الحضرية لمحي

.  من جديد إليو ورد االعتبار وتنظيمو ىدا المجال إحياءوالدي ييدف , المستدامة 

 إطارفي   ,الدراسة البعد الرئيسي لموضوع إلي نوعا ما أوصمتنا ىده االقتراحات والحمول قد آنكما 
عادة الرد االعتبار لمراكز المدن القديمة  باألساسعممية تيدف  .  مع المدينة ووظيفيا اومجالي ربطو وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :خالصة الفصل 

حيث انو يمتاز , من دراستنا لحي محمد الناموس تمكنا من معرفة ايجابيات و النقائص التي يعاني منيا 

 .ىدا الحي بطابع ألمغاربي الجديد  وخطتو الدائرية والتي تجعمو من األحياء المميزة  في مدينة سكيكدة

    و ذات طابع مخالف عن المجاالت المحيط بو وربما ىدا ىو سر حب سكانو لو رغم المشاكل التي 

 إلي وضع مشروع حضري من اجل االتقاء بيدا الحي وفك المشاكل التي يعاني اوليدا ارتأين,  يعاني منيا

 .منيا والتي تأرق حيات السكان

وقمنا بتحديد العمميات التي تناسب الحي في إطار مشروع ييدف باألساس إلي إعادة االعتبار لممركز 

, وتعتمد عمي مبدأ المشاركة وتعزيز الحكم الراشد وتقوية العالقات االجتماعية واالقتصادية , القديم 

 .والتخمي عن العمل بمبدأ الفردية وتشجيع التشاور بين كل الفئات في المجتمع   
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