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ABSTRACT: Urban improvement is currently being considered as a new mechanism for improving the quality of life and the
urban environment in residential areas as well as in the city as a whole. The process of intervention to improve the living
environment is not necessarily to fight against the deterioration that can affect buildings and structures, but the improvement
can be the result of those changes that affect the characteristics of society and the cultures of the population over time and
through the succession of generations. We carry out the process of improvement each time with the aim of keeping pace with
these changes and adapting the living environment to the new data or the new generation.
Through this study, we aim to identify the impact of the urban improvement through the intervention on the city of Tebessa.
Like Algerian cities, this city has experienced a deterioration of its urban fabric, which appears in the poor state of the buildings
and the deterioration of the infrastructure, its inefficiency and overload, leading to a growing imbalance in the urban
environment, and the resulting change in the urban characteristics of these areas, negatively affecting the social and economic
characteristics of the population.
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 فعملية التدخل، يعتب التحسي الحضي ف الوقت الراهن آلية جديدة ف االرتقاء بجودة الحياة وبيئتها الحضية داخل األحياء السكنية وكذا المدينة ككل:ملخص
 وإنما قد يكون التحسي نتيجة لتلك التغيبات الت تطرأ عىل خصائص،لتحسي إطار الحياة ليست بالضورة لمعالجة التدهور الذي قد يصيب المنشآت والمبان
المجتمع وثقافات السكان وبمرور الزمن وتعاقب األجيال فنجري عملية التحسي ف كل مرة بهدف مواكبة هذه التحوالت ومالئمة إطار الحياة مع المعطيات الجديدة
.أو الجيل الجديد
 أحد المدن الجزائرية الت عانت، الذي يعتب من بي األساليب الت تم التدخل بها عىل مدينة تبسة،تهدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر التحسي الحضي
 مما يؤدي بهذه العوامل إىل، وتظهر صور هذا التدهور ف سوء حالة المبان وتدهور البت التحتية وعدم كفاءتها وتحميلها فوق طاقتها.أحياءها من التدهور العمران
. وما ينجم عنه من تغب عىل الخصائص العمرانية لهذه المناطق والتأثب سلبا عىل الخصائص االجتماعية واالقتصادية للسكان،تزايد اختالل توازن البيئة
. مدينة تبسة، التحسي الحضي، التدخل العمران، التدهور العمران:كلمات داللية

 مقدمة1
إذا كانت التنمية الحضية بشكل عام تهدف إىل االرتقاء بالمجتمعات العمرانية القائمة من خالل محاولة االستفادة باإلمكانيات المتاحة ومواكبة التطورات
 وإرساء المعايب المعيشية المناسبة لهم مع تطوير المنتجات العمرانية باالرتقاء باإليجابيات والتقليل،الحضية وتوفب احتياجات السكان من العنارص التخطيطية
 فه كذلك عملية تنموية مستمرة تدفعها الدراسات التخطيطية واإلمكانيات الفنية والمادية للتفاعل مع الظروف االجتماعية واالقتصادية والعمرانية،من السلبيات
.]1[  حسب االحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمعات العمرانية القائمة،والبيئية والثقافية للمجتمع
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ولذلك ومنذ القرن التاسع عش الميالدي ،كانت أهم التوجهات ف ميدان العمران ترتكز أساسا عىل مبدأ إعادة االعتبار لإلنسان الذي طالما همش داخل اإلطار
الذي يعيش فيه .وتبعا لذلك بادرت الكثب من الدول المتقدمة والرائدة ف مجال العمران إىل العمل من أجل االرتقاء بالمناطق السكنية [ .]2فأصبح الهدف األساس
من أي تجمع سكت هو أن يوفر لإلنسان اإليواء وأن يكون له الوسط المالئم الذي يمارس فيه حياته االجتماعية ونشاطاته ويلت له جميع احتياجاته عىل أكمل وجه،
وفق مقاييس مادية ومعنوية محددة لكل تجمع ،ومن ثمة فال يمكن أن يكون تصميم المدينة أو أي تجمع آخر متناقضا وتصورات اإلنسان ،أو حسب وظائفه
البيولوجية (نوم ،عمل ،ترفيه) [.]4[ ، ]3
لهذا يرتبط االهتمام المبايد بنوعية الحياة ارتباطا مباشا بتطوير الحياة الحضية داخل األحياء السكنية سواء من الناحية االجتماعية والثقافية والجمالية
والبيئية ،وذلك من أجل توفب إطار حيان يحقق التواصل االجتماع ويبز مظاهر التطور العمران اعتمادا عىل تحسي الفضاء العمران بعنضيه المتكاملي ،المبت
والخارج ،والقضاء أو الحد من الظواهر الرديئة عىل مستوى الح [.]5

 1.1إشكالية البحث
تتمثل مشك كككالت التدهور العمران ف محاور رئيسك ككية تجعل البيئة السك كككنية دون المعايب والشك كوب المالئمة و  ،الجانب العمران الفبيان ويحوي المسك ككاحة،
البض ك ك ككي والمرافق والخدمات االجتماعية .ثم الجانب االجتماع ويتمثل ف المس ك ك ك ككتوى التعلي والثقاف،
ك
الهيكل البنان ،اس ك ك ك ككتعمال األرت ،البت التحتية ،التلوا
المسكتوى السكلو واألخالف .كذلك الجانب االقتصكادي ولشكمل البطالة ،الدخل القليل والفقر [ .]6وأخبا الجانب اإلداري أو التنظي والمتمثل ف غياب أو قصكور
التشكيعات والقواني التنظيمية وتداخل المس ككؤوليات ف هذا المجال وقد س ككاهم ف هذا التدهور العمران العديد من العوامل :عامل الزمن (قدم المبان)  ،عامل
ك
ف
البش ك ك ك كيكة (اإلهمككال ،تكدن
ك
الموض ك ك ك ك ككع والموقع (المش ك ك ك ك كككالت النككاجمككة عن عمليككة النمو والتطور)  ،العوامكل المنككاخيككة (األمطككار ،الرطوبكة ،الحرارة ،الجليككد)  ،العوامكل
المستوى االجتماع واالقتصادي للسكان ،اتخاذ القرارات غب الصائبة) [.]7
لهذا الغرت جاءت هذه الدراسة حول مدينة تبسة الت تعتب أهم المراكز الحضية عىل مستوى الوالية (المركز الرئيس للوالية) .وبالرغم من التطور الذي
شهدته هذه المدينة ف جميع النواج السيما ف مجالها الحضي ،مازال هذا األخب يعان من عدم التوازن واالنسجام .فوجود العديد من األحياء الت لم تخضع إىل
خطط تنظيمية ،انعكس سلبا عىل باف مجال المدينة فأدى إىل ظهور مناطق تفتقر إىل أدن شوب الخدمة ،إضافة إىل التباين بي مختلف أحياء المدينة ،فبزت
العديد من المشكالت تمثلت ف:
•
•
•
•

مشكالت البيئة العمرانية :تدهور الهيكل المبت ،ضيق المساحة المستعملة ،تداخل االستعماالت واألنشطة للمبان ،عدم كفاية المرافق والخدمات مع
عدد السكان ،التلوا البيت والبضي.
مشكالت اجتماعية :ارتفاع الكثافة السكانية ،اآلفات االجتماعية ،انخفات المستوى التعلي  ،انعدام الوع الثقاف والبيت.
مشكالت اقتصادية :انتشار البطالة ،تدن مستوى الدخل العام.
مشكالت إدارية :غياب الخطط التنظيمية ،غياب التمويل الماىل ،غياب القواني التنظيمية ،التداخل بي المؤسسات.

ومن خالل هذه الدراسة تم التطرق إىل مجموعة من العنارص عىل مستوى أحياء المدينة (المكونات العمرانية والبيئية ،المكونات االجتماعية ،والمكونات
االقتصادية) لرصد وتحليل اإلطار التنفيذي ألحد آليات معالجة التدهور العمران وإسقاطها عىل مختلف أنواع المناطق السكنية المتدهورة .وكذلك دراسة مختلف
اسباتيجيات التعامل مع هذه المناطق وهذا من خالل التعرف عىل باف أساليب التعامل معها قصد تطويرها إىل مناطق سكنية الئقة [ ، ]8وهذا من خالل القضاء
عىل مشكالت متعددة خاصة ف مجاالت اإلسكان والمواصالت والمرافق والخدمات ،االزدحام السكان ومشكالت التلوا البيت .وكذلك مراجعة دور مختلف
الفاعلي ف هذا المجال وإظهار جوانب القصور الناتج عن التداخالت ف الجوانب اإلدارية والتنظيمية والتمويلية .وللقضاء عىل هذه المشكالت وتداع البيئة
العمرانيةيأن مفهوم التحسي الحضي كأحد األساليب الت يمكن االرتكاز عليها ف حل تلك المشكالت ،حيث يمكن من خالل تطبيقه التعامل مع المناطق المتدهورة
عمرانيا بأسلوب يتالءم مع طبيعة المشكالت القائمة من ناحية ،ومع متطلبات التنمية من ناحية أخرى [.]9

 2.1منهجية البحث
تم خالل هذا البحث إتباع المنهج الوصف التحليىل ف تمكيننا الحصول عىل البيانات والمعلومات الت لها صلة بالظاهرة محل الدراسة ،مع إجراء دراسة ميدانية
ومقابالت شخصية مع مختلف الفاعلي ،باإلضافة إىل استخدام أداة اإلستبانة عىل عينة عشوائية متكونة من سكان لثالثة أحياء ،قصد تحليل أبعاد مشكالت
التدهور العمران عىل مستوى مدينة تبسة وعملية التدخل للحد من هذه المشكالت [.]10
المعايي المتعلقة بعملية التحسي الحضي
خالل مؤتمر جنيف سنة  2004تم استخالص عدة مؤشات تضمن للسكان العيش ف المدينة برفاهية وسالم من خالل تحسي إطارها المعيس وتمثلت هذه
المؤشات ف :االستقرار والسكينة ،الصحة والبيئة ،توفب األمن لألفراد والممتلكات ،السكن الالئق ،سهولة الوصول لشبكة المنافع العامة ،الخدمات الجوارية،
البفيه والثقافة [.]11
متطلبات عملية التحسي الحضي :تتمثل هذه المتطلبات فيما يىل [:]12
•
•
•
•
•

46

تكوين فريق عمل مؤهل يضم مجموعة من الباحثي والخباء ف جميع التخصصات
معرفة خصائص الح عن طريق مسح شامل للمنطقة المراد تحسينها
تشخيص حاالت التدهور وهذا من خالل التعرف عىل المشاكل الفعلية عىل جميع المستويات االجتماعية واالقتصادية والبيئية
تحديد أهداف العملية وترتيبها حسب األولويات من خالل التعرف عىل رغبات السكان وأولوياتهم
توفب الغالف الماىل لتحقيق المشوع حسب األهداف المسطرة
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• القيام بعمليات تحسيسية للسكان قصد التوعية وإشاكهم ف عملية التحسي ،وهذا عن طريق االستطالع الميدان واللقاءات مع السكان والقيادات
االجتماعية
• ضمان استمرارية عملية التحسي ،وهذا بإعطاء صفة المرونة لهذه العملية لتتماس مع خصائص المجتمع وثقافات السكان بمرور الزمن ،ومالئمتها
وإطار الحياة الجديدة.

 2التحسي الحضي آلية ضمن السياسة الجزائرية
كباف دول العالم ومنذ استقاللها ،أولت الجزائر اهتماما كببا للتشيعات العمرانية ،وحددت من خاللها األهداف الت من شأنها المساهمة ف النهوت بعملية
التنمية وبناء الوطن .وخالل تجسيدها لمختلف البامج والمواثيق ،اعتمدت عىل وضع سياسة عمرانية خاضعة لمختلف المواصفات والمقاييس العمرانية ف إطار
السياسات الوطنية الشاملة .متبعة ف ذلك مبدأ تعديل التشي ككع وتغيبه وفقا للظروف المتغبة والحاجات المتطورة للمجتمع.
إال أن االهتمام بجودة الحياة وتحسي اإلطار المعيس ،برز بقوة سنة  2006بعد استصدار القانون التوجيه للمدينة [ ، ]13وهذا لدعم السياسة اإلسباتيجية
ف تخطيط المدن والقضاء عىل االختالالت الت تعان منها المدينة الجزائرية .ويككهدف هذا القانون إىل وضع إطار تشيع منسجم يضمن ترقية المدينة ،من خالل
التحكم ف توسع المدن بتصحيح االختالالت الحضية وإعادة هيكلة وتأهيل النسيج العمران ،وتحديثه لتفعيل وظيفته ،المحافظة عىل الباا الثقاف والتاريح
والمعماري للنسيج الحضي وتثمينه ،مع تدعيم وتطوير التجهبات الحضية ،وترقية وسائل النقل العموم .ومن الجانب االجتماع يسع هذا القانون إىل تحسي
الظروف المعيشية ف األحياء ،وترقية التضامن الحضي والتماسك االجتماع ،وتطوير النشاطات الثقافية والرياضية والبفيهية ،والمحافظة عىل النظافة والصحة
العمومية وترقيتها ،والوقاية من االنحرافات الحضية .وف الجانب اإلداري ،بي هذا القانون مسؤولية السلطات العمومية ف توفب وتدعيم الخدمة العمومية وتحسي
نوعيتها ،وعىل تكفل الجماعات اإلقليمية بكل ما يتعلق بنمو المدن والمحافظة عىل أمالكها المبنية ووظائفها ،ونوعية ظروف معيشة سكانها .وإقرار مشاركة الحركة
الجمعوية والمواطن ف التسيب ،وتوفب التشاور والنقاش مع مختلف المتدخلي ف سياسة المدينة.

 1.2دور الفاعلون ف عملية التحسي الحضي
تفعيل الشاكة بي الدولة والجماعات اإلقليمية ،والمتعاملي االقتصاديي واالجتماعيي ،وإشاك المواطني ف البامج المتعلقة بتسيب إطارهم
المعيس ،وخاصة أحيائهم،يأن ضمن خريطة صناع القرار والمتمثلي ف :وزارة السكن والعمران ( التوجيه ،التنظيم ،الضبط ،والتنسيق والمراقبة) ،
الوالية (اإلشاف عىل المستوى المحىل ،عب مصالحها :المديرية الوالئية للتعمب والهندسة المعمارية والبناء ،خلية التنسيق والمتابعة ،المديرية
الوالئية للبمجة ومتابعة المبانية ،اللجنة الوالئية للصفقات العمومية ،المجلس الشعت الوالن)  ،البلدية (توصيل اهتمامات المواطني وانشغاالتهم
للوصاية).لجان األحياء والمواطني (غائبون تماما عن صناعة القرار :فعىل مستوى مجال الدراسة ومن خالل التحقيق الميدان تبي أنه لم يتم التنسيق
مع المواطني أومشاورتهم ،وتم إقصاء دورهم كفاعلي مؤثرين ف عملية التحسي الحضي) [.]14

 3تقديم مجال الدراسة
تقع مدينة تبسة ف أقىص الشق الجزائري ،و تتوسط الوالية و تمثل من الناحية اإلدارية مقرا لها حيث تقع هذه األخبة (الوالية) ف منطقة
الهضاب العليا وتبعد عن العاصمة بحواىل  700كلم وتشبك مع الجمهورية التونسية ف شيط حدودي عىل مسافة  297كلم .تتموضع مدينة تبسة
ضمن المنطقة السهبية ف الجزائر ،وتببككع مدينة تبسة عىل مساحة  3653هكتار أي بنسبة  % 19.85من إجماىل مساحة البلدية والمقدرة بك18400 :
هكتار.
يحد المدينة من الشمال بلدية بولحاف الدير ومن الشمال الشف بلدية الكويف ،ومن الجنوب الشف بلدية بكارية ،بلديت الماء األبيض والعقلة
المالحة من الجنوب ،ومن الغرب بلدية بب مقدم ،وبلدية الحمامات من الشمال الغرن (خريطة  .).1تنت مدينة تبسة إىل النطاق الجوي الشبه
جاف والمعتدل حيث تصل معدالت درجات الحرارة الدنيا إىل °1.9م والقصوى إىل °36م بمعدل سنوي يصل إىل °19.96م .وتساقط أمطار بمعدل
بي  300و 400مم .وتخبق المدينة عدة طرق وطنية و :
• الطريق الوطت رقم  ،10الذي يصل مدينة تبسة بمدينة قسنطينة مرورا إىل الجمهورية التونسية
• الطريق الوطت رقم  ، 16الذي يربط مدينة عنابة بمدينة تبسة إىل غاية مدينة وادي سوف
• الطريق الوطت رقم  ،82ف االتجاه الشمال الشف لببط المدينة بالحدود التونسية
والشقية ،وهذا نتيجة إلنجاز
كك
اس ككتفادت المدينة من عدة مش ككاري ككع تنموية ،وش ككهدت أكب تس ككارع ف وتبة توس ككعها المجاىل ف الجهتي الش ككمالية
عدد كبب من المس ك ك ككاكن ف إطار المناطق الس ك ك كككنية العمرانية الجديدة (م.س.ع.ج)  ،وتوس ك ك ككع بعض األحياء وظهور مناطق عش ك ك ككوائية عىل مس ك ك ككتوى
ض ك ك ككاحية المدينة ،كما حدا تكثيف للبناء ف الجيوب الفارغة والت اس ك ك ككتغلت معظمها ف تغطية النقص ف التجهبات دون أي تخطيط مس ك ك ككبق .مما
خلق العديد من المشكالت العمرانية عىل مستوى أحياء المدينة [.]15
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خريطة .1الموقع اإلداري لمجال الدراسة

 4مجال الدراسة وعملية التحسي الحضي
ضمن تطبيق البامج والسياسات الحضية الجديدة للدولة ،تم التدخل عىل مستوى بعض أحياء مدينة تبسة لمعالجة المشاكل العمرانية الت
تعان منها هذه األخبة .وتمثلت جل التدخالت عىل بعض العنارص المكونة للبيئة العمرانية والمتمثلة ف أشغال صيانة البت التحتية (الطرقات ،شبكة
المياه الصالحة للشب ،شبكة التطهب ،شبكة اإلنارة العمومية)  ،الفضاءات الخارجية (المساحات الخضاء ،مساحات لعب األطفال ،ومالعب
جواريه) .وقد تم منذ سنة  2002رصد ما قيمته  3 10 x 3.432.068دينار جزائري تكلفة إجمالية لمشاري ككع التحسي الحضي ،والت شملت  20حيا
موزعة كاآلن 12 :ج ذو طابع سكت جماع و 08تحصيصات ذات طابع سكت فردي .وهنا يجب اإلشارة إىل أن هذا التدخل لم يشمل منطقة مركز
المدينة وال األحياء العشوائية ،بالرغم من أن هذا النوع من البنية العمرانية يمثل جزء ال يتجزأ من النسيج العمران للمدينة [.]16

 5تشخيص عينة الدراسة
تم خالل هذه الدراسة اختيار عينة مكونة من ثالثة أحياء :ج وسط المدينة،وهو النواة األولية للنسيج العمران ،ومن أقدم األحياء عىل مستوى
مركز المدينة ،كمايعتب نقطة استدالل للمدينة ،لم يشهد هذا الح أية عملية تدخل بالرغم من التدهور الكبب الذي يعانيه هذا األخب .ج عمران
السعيد ،يوجد عىل مستوى ناحية المركز وهو ج منظم ذو طابع سكت جماع وأخبا تحصيص أول نوفمب ،الذي تم إنشاؤه خالل المرحلة الثالثة
من مراحل التطور العمران للمدينة وهو ج ذو طابع سكت فردي يتواجد عىل مستوى ضاحية المدينة .وقد استفادا هذين األخبين من عمليت
تحسي حضي .وجاء اختيار العينة تبعا لمواقعها الناتج عن التطور العمران للمدينة ،وارتباطه بالعامل الزمت ،الذي يعتب من المسببات األساسية
للتدهور العمران [ ، ]17حيث كان من األجدر التدخل عىل مستوى ج وسط المدينة ،والذي تدل جميع المؤشات عىل تدهوره الكبب.

خريطة.2موقع عينات الدراسة
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جدول  .1تشخيص األحياء المكونة لعينة الدراسة

التعيي

الصنف

الموقع

المساحة
(هكتار)

تاري ككخ اإلنشاء

وسط المدينة

ج سكت

مركز المدينة

8.90

( 217العهد الرومان)

ناحية المركز
الضاحية

4.62
6.40

1984
1994

ج سكت
عمران السعيد
تحصيص سكت
أول نوفمب
المصدر :من انجاز الباحث

الطابع السكت
فردي
+
نصف جماع
جماع
فردي

نسبة شغل
عدد
عدد األش
السكن
السكنات
357

148

41

200
138

174
62

87
45

جدول  .2حجم العينة وعدد االستمارات المستعادة عىل مستوى عينة الدراسة

عدد األش
148
174
62
384

األحياء
ج وسط المدينة
ج عمران السعيد
تحصيص أول نوفمب
الم كج كمككوع
المصدر :من انجاز الباحث

نسبة العينة
%50
%50
%50
//

حجم العينة
74
87
31
192

االستمارات المستعادة
69
81
26
176

نسبة االستعادة
%93
%94
%84
%92

 6النتائج والمناقشة
بالنسبة لمعالجة النتائج المتحصل عليها عن طريق التحقيق الميدان ،تم خالل الخطوة األوىل استعمال البنامج اآلىل (Microsoft Office
)Access 2010النجاز وتحليل االستمارة اإلستبيانية عن طريق تحليل معطياتها األولية ،وهذا بعد تزويد البنامج بجميع المعطيات الخاصة باألسئلة
والمتضمنة إجابة أو عدة إجابات للقيام بتحويلها إىل معطيات رقمية .خالل الخطوة الثانية تم تصفية ) (Filtrageالمعطيات الرقمية عن طريق البنامج
اآلىل ) ، (Microsoft Office Excel 2007وإنشاء قاعدة لهذه المعطيات مفصلة حسب كل سؤال وحسب كل حالة .ثم جمع هذه النتائج عىل شكل
جدول عام مفصل لجميع اإلجابات الستغالله ف عملية التحليل.

 1.6النتائج
 1.1.6تقييم اإلطار المعيش ف الح
يعتب اإلطار المعيس عىل مستوى ج وسط المدينة سء جدا خاصة عىل مستوى حالة الطرقات واألرصفة والت تمثل نسبة  ،%63.87تليها حالة ساحات
اللعب والمساحات الخضاء بنسبة  .%60.87وتعتب حالة شبكة التطهب والمياه الصالحة للشب متوسطة بنسبة  %42.03و %37.68عىل التواىل .ويعود سبب
هذا التدهور إىل قدم الح.

حي وسط المدينة  -تقييم اإلطار المعيشي -
جيدة جدا
جيدة
متوسطة

70
60
50
40
30
20
10
0

سيئة جدا
دون إجابة

وثيقة  .1ح وسط المدينة-تقييم اإلطار المعيش-
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ويعتب كذلك اإلطار المعيس عىل مستوى ج عمران السعيد متوسط ف معظمه ،ما عدا عنضي المساحات الخضاء وساحات اللعب والبفيه الت تعتب سيئة
جدا بنسبة  %45.68و %40.74عىل التواىل .وهذا يعود إىل نوعية األشغال المنجزة ف هذا المجال.

حي عمراني السعيد  -تقييم اإلطار المعيشي -
جيدة جدا
جيدة
متوسطة

50
40
30
20
10
0

سيئة جدا
دون إجابة

وثيقة  .2ح عمران السعيد-تقييم اإلطار المعيش-

أما عىل مستوى تحصيص أول نوفمب فإجابات أفراد العينة كانت متباينة بي جيدة وسيئة جدا ف تقييم اإلطار المعيس عىل مستوى هذا الح .فالطرقات
وشبكة التطهب والمياه الصالحة للشب بنسبة  %50والنظافة بنسبة  %46.15واألرصفة بنسبة %42.31واألمن بنسبة  ،%38.46تعتب جيدة .أما اإلنارة العمومية
المتمثلة بنسبة  %73.08وتواجد التجهبات الضورية بنسبة  %65.38وساحات اللعب والبفيه والمساحات الخضاء بنسبة  %38.46فه سيئة جدا.

تحصيص أول نوفمبر  -تقييم اإلطار المعيشي -
جيدة جدا
جيدة
متوسطة

80
60
40
20
0

سيئة جدا
دون إجابة

وثيقة  .3تحصيص أول نوفمي-تقييم اإلطار المعيش-

 2.1.6تدخالت المصالح المختصة ف الح
تدخالت المصالح المختصة عىل مستوى ج وسط المدينة يتمب بالتدخل ف بعض األحيان وهذا بالنسبة لصيانة شبكة اإلنارة العمومية وشبكة التطهب وشبكة
المياه الصالحة للشب بنسب تتمثل ف  %55.07و %57.97و %52.17عىل التواىل ،وهذا راجع إىل طبيعة األعطاب عىل مستوى هذه الشبكات .أما التدخل عىل
باف العنارص فه منعدمة تماما بنسب  %85.51لصيانة المساحات الخضاء %71.01 ،لصيانة المرافق العمومية %63.77 ،لصيانة األرصفة والطرقات و%82.61
لصيانة المبان ،وهذا راجع إىل عدم تواجد بعض هذه العنارص عىل مستوى الح كالمساحات الخضاء والمرافق العمومية .أما جمع النفايات فتدخل المصالح
المعنية يكون ف أغلب األحيان بنسبة .%52.17
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حي وسط المدينة  -تدخالت المصالح المختصة -

في أغلب األحيان
في بعض األحيان

100
80
60
40
20
0
صيانة
صيانة
جمع صيانةشبكة صيانة شبكة صيانة شبكة صيانة
المساحات المرافق األرصفة
المياه
التطهير
اإلنارة
النفايات
الصالحة الخضراء العمومية والطرقات
العمومية
للشرب

منعدمة تماما

صيانة
المباني

وثيقة  .4ح وسط المدينة-تدخالت المصالح المختصة-

أما بالنسبة لح عمران السعيد فتدخالت المصالح المختصة ،منقسمة بي تدخالت ف بعض األحيان ومنعدمة تماما ،وهذا راجع إىل طبيعة األعطاب عىل
مستوى مختلف الشبكات والمباالة هذه المصالح ف تدخالتها عىل مستوى العنارص األخرى ،ما عدا جمع النفايات الت تكون ف أغلب األحيان والمعب عليها من
طرف أفراد العينة بنسبة .%88.99

حي عمراني السعيد  -تدخالت المصالح المختصة -

في أغلب األحيان
في بعض األحيان
منعدمة تماما

100
80
60
40
20
0
جمع النفايات صيانةشبكة صيانة شبكة صيانة شبكة صيانة
المساحات
المياه
التطهير
اإلنارة
الصالحة الخضراء
العمومية
للشرب

صيانة
المرافق
العمومية

صيانة
األرصفة
والطرقات

صيانة
المباني

وثيقة  .5ح عمران السعيد-تدخالت المصالح المختصة-

من المالحظ أن تدخالت المصالح المختصة عىل مستوى تحصيص أول نوفمب حسب أفراد العينة يكون ف بعض األحيان عىل مستوى شبكة التطهب بنسبة
 %96.15وشبكة المياه الصالحة للشب بنسبة  .%100أما التدخالت عىل مستوى باف العنارص فه منعدمة تماما بنسب  %100بخصوص صيانة المساحات
الخضاء ،المرافق العمومية والمبان و %49.33بالنسبة لجمع النفايات و %69.23بالنسبة لصيانة شبكة اإلنارة العمومية و %53.85بالنسبة لصيانة األرصفة
والطرقات.

تحصيص أول نوفمبر  -تدخالت المصالح المختصة -

في أغلب األحيان
في بعض األحيان
منعدمة تماما

120
100
80
60
40
20
0
جمع النفايات

صيانةشبكة
اإلنارة
العمومية

صيانة شبكة صيانة شبكة
المياه الصالحة
التطهير
للشرب

صيانة المرافق
صيانة
العمومية
المساحات
الخضراء

صيانة
األرصفة
والطرقات

صيانة المباني

وثيقة  .6تحصيص أول نوفمي-تدخالت المصالح المختصة

51

Vol. 30 No. 1, Jul. 2020

ISSN : 2028-9324

أهمية التحسين الحضري في معالجة التدهور العمراني بالمدينة الجزائرية :تعدد اآلليات وتباين األدوار  -حالة مدينة تبسة

 3.1.6دور السكان ف المحافظة عىل األشغال المنجزة ف الح
يالحظ أن دور أفراد العينة عىل مستوى ج عمران السعيد ف المحافظة عىل األشغال المنجزة ضمن مشوع التحسي الحضي مهم ،بنسبة إجابات تباوح بي
 %41.98للطرقات وشبكة التطهب ،و %67.90بالنسبة للمحافظة عىل المساحات الخضاء.

حي عمراني السعيد  -المحافظة على األشغال المنجزة -
مهم
غير مهم
دون إجابة

80
60
40
20
0
شبكة اإلنارة شبكة التطهير شبكة المياه
الصالحة للشرب
العمومية

المساحات
الخضراء

األرصفة

الطرقات

ساحات اللعب

وثيقة  .7ح عمران السع-المحافظة عىل األشغال المنجزة-

أما بالنسبة لتحصيص أول نوفمب فاالستجابة للمحافظة عىل األشغال المنجزة ضمن مشوع التحسي الحضي عىل مستوى هذا الح مهمة بخصوص شبكة
اإلنارة العمومية بنسبة  %84.62و %76.92بخصوص المساحات الخضاء و %73.08بخصوص ساحات اللعب .أما المحافظة عىل باف األشغال المنجزة فتبف
بي غب مهمة أو دون إجابة .وهذا راجع إىل المباالة السكان أو محدودية إمكانياتهم.

تحصيص أول نوفمبر  -المحافظة على األشغال منجزة -

مهم
غير مهم
دون إجابة

100
80
60
40
20
0
شبكة اإلنارة شبكة التطهير شبكة المياه
الصالحة للشرب
العمومية

المساحات
الخضراء

األرصفة

الطرقات

ساحات اللعب

وثيقة  .8تحصيص أول نوفمي-المحافظة عىل األشغال المنجزة-

 4.1.6تواجد جمعية الح ودورها ف المحافظة عىل هاته المكتسبات
ال توجد جمعية ج عىل مستوى ج وسط المدينة وتحصيص أول نوفمب .أما بالنسبة لح عمران السعيد فنسبة  %88.88من اإلجابات تثبت وجود جمعية
ج عىل مستوى هذا األخب ،و %11.12من اإلجابات تنف وجود جمعية ج .وهذا راجع إىل عدم علم هذه الفئة بوجود جمعية وهذا راجع النعدام نشاب هذه
األخبة .أما بخصوص دور هذه الجمعيات ف المحافظة عىل األشغال المنجزة ،فيعتب بالنسبة للسكان سلت عىل مستوى ج عمران السعيد وتحصيص أول نوفمب
بنسبة إجابة تقدر بك  %74.07و %69.23عىل التواىل .مما نستنتج أن جمعية الح تتمب بالالمباالة وعدم المسؤولية ف الدور الموكل لها ف هذا المجال.
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دور جمعية الحي

وجود جمعية الحي

100%

100%
ال
نعم

50%

سلبي

0%
حي وسط حي تحصيص
المدينة عمراني أول
السعيد نوفمبر

مهم

وثيقة  .9وجود جمعية الح

50%
0%
حي وسط حي تحصيص
المدينة عمراني أول
السعيد نوفمبر
وثيقة  .10دور جمعية الح

 2.6المناقشة
•
•
•
•
•

•

الحض ك ك ك كي ،إال أنه لم يؤخذ باالعتبار خالل هذه
ك
بالرغم من أن ج وسك ك ك ك ككط المدينة يعتب األكب تدهورا من األحياء األخرى الت شك ك ك ك ككملتها عملية التحسك ك ك ك ككي
العملية .والت تعتب أحد أساليب معالجة التدهور العمران ،ويكون تدخلها عىل مستوى المناطق المستهدفة حسب حدة درجة التدهور المسجلة.
ش ك كوع بعض العنارص والمتمثلة ف التدخل عىل مس ك ككتوى ش ك ككبكة الطرقات واألرص ك ككفة ،ش ك ككبكة
عدم األخذ باالعتبار جميع مكونات الح ،حيث ش ك ككمل كل م ك
التطهب والمياه الصالحة للشب ،اإلنارة العمومية والمساحات الخضاء ،وقد تم إهمال الكتل المبنية والبيئة الحضية عىل مستوى هذه األحياء.
القص ك ككور المس ك ككجل للمص ك ككالح المختص ك ككة ف التكفل بمش ك كككالت مختلف المكونات العمرانية والبيئية عىل مس ك ككتوى هذه األحياء .مما نتج عنه تدهور اإلطار
المعيس للسكان عىل مستوى أحيائهم ،وانعكاساته السلبية عىل سلوكياتهم اليومية.
تعتب معظم األش ك ككغال المنجزة ض ك ككمن هذه المش ك ككاري ككع ذات نوعية متوس ك ككطة أو رديئة ،وهذا راجع إىل القص ك ككور المس ك ككجل عىل مس ك ككتوى الجهة المس ك ككئولة ف
الرقابة والمتابعة خالل إنجاز هذه المشاري ككع .وينعكس هذا سلبا عىل استمرارية هذه األخبة ،مما يزيد من تدهور هذه المناطق مستقبال.
سي الحضكي خالل مختلف مراحله .والت تعتب أسكاسكية ف دفع اسكتمرارية هذه المشكاري ككع وضكمان نجاحها
إهمال جانب المشكاركة الشكعبية ف عملية التح ك
بالجهود الذاتية س ك ك ككواء بالمش ك ك ككاركة بالرأي أو بالتوعية أو بالمحافظة عىل هذه المكتس ك ك ككبات .وبالتاىل تمكي المجتمع من مواجهة التدهور العمران وتحقيق
االستدامة العمرانية.
.
الحضكي ،والت تهدف ف مجملها إىل تحس ككي اإلطار المعيسك ك للمواطن وهذا ما يجعل األهداف المرجوة من هذه
ك
عدم التعرت لمعايب عملية التحس ككي
المشاري ككع مهددة.

 7خاتمة
إن السع من أجل تحسي إطار الحياة لجميع أفراد المجتمع ،والذي طرح خالل الكثب من خطابات وسياسات الدولة ،حيث جعلت من عملية التحسي
الحضي الوسيلة المثىل للوصول إىل هذا الهدف المنشود .واجه الكثب من الصعوبات نتيجة قصور وتداخل أو تعارت مختلف الفاعلي المعنيي بهذه السياسة
والذي أثر سلبا ف نجاح هذه المشوعات .كذلك إرساء مبدأ الحكم الراشد ،خاصة ف الوسط العمران ،لن يزيد من تحسي اإلطار المعيس لألفراد إال إذا اعتمد عىل
مبدأ التنسيق مع الجماعات المحلية وتقوية العالقات بي جميع الفاعلي .خاصة إذا اعتبنا أن السلطات المحلية الوحدة المجالية األكب فعالية ف تحسي إطار
حياة األفراد .وعموما ال يمكن القول بأن أسلوب واحد يصلح لك يكون أساسا للتعامل مع كافة المناطق السكنية المتدهورة لمجرد أنه يصلح لمنطقة ما ،كذلك
مقاييس التعامل مع المناطق السكنية القائمة تختلف من دولة ألخرى تبعا الختالف الظروف البيئية أو السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو الحضية [.]17ومن
هذا المنطلق فإن الواقع المعاش بكل المشكالت الت يعانيها ،يفرت علينا إعادة النظر ف تنفيذ عمليات التحسي الحضي ويرغمنا عىل االهتمام بباف اآلليات
وجعلها المرجعية األساسية ف عالج كل المشكالت الراهنة والمستقبلية بما يحقق احتياجات سكان المدينة الحالية والمستقبلية.
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