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ABSTRACT: The sustainable development in Algeria was proposed as a key solution to keep pace with the international changes,
but despite its decentralization and the lack of clarity of its goals, there is ambiguity in the way it is applied to the local sectors,
which raises questions about its effectiveness? Especially being called primarily to involve all the actors and the perpetuation
of a culture of sharing civil responsibility in the public act as the only way that guarantees urban production, which led us to
research and investigate the option of importing such strategies and the feasibility of applying them in our Algerian cities in
the first place, then matching the local discharges of the Sustainable urbanization project with the environmental equation of
our Algerian cities by studying the city of Batna as an ideal case for measurement.
It also aims to give a real opportunity for all the actors to meet, with their understanding of sustainable development and its
projection in the field of reconstruction, and how it will be reflected in the planning option adopted in the mechanism of the
urban project industry.
A questionnaire was distributed to the specialists in the field of urban reconstruction (321 specialists), which led to the adoption
of the project, and the identification of its various frameworks corresponding to sustainability. Using the analytical method,
and through studying the urban project as a concept and policy, and analyzing the general prospects based on the results of
the questionnaire according to the prepared urban project mechanism; The results of the research led to an agreement on the
necessity of adopting the sustainable urban project immediately after agreeing on the reasons for each of the three
problematic realities of the city, measuring their framing of sustainability and reaching the frameworks that guarantee the
most important objectives of the urban project.
Concluding in the latter that emptying the policies and ideologies adopted within their various measures on the one hand, and
on the other hand and not withdrawing these policies in general cases without taking into account their localism and the special
conditions for their application immediately after importation, as a necessity to achieve a civilized feasibility in keeping with
international humanitarian thought before the decision to adopt it by the importing countries.
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 كحل معجز لكيفية التسيي وحل، وتجسيدها ف المدينة الجزائرية، سوق تبن الجزائر إليديولوجية التنمية المستدامة كمحاولة لمواكبة التحوالت الدولية:ملخص
، فقد اكتنف الغموض كيفية تطبيقها عل المستوى المحل مهددا بعدم جدوى تبنيها، ورغم تجل ال مركزية السياسة ووضوح أهدافها العامة،مشاكلنا الحضية
خاصة كونها تدعو ف األساس إىل إشاك لعموم الفاعلي وتكريس ثقافة مشاركة المسؤولية المدنية ف الفعل العموم باعتبارها الوعاء الوحيد الضامن لإلنتاج
 ثم تطابق ومالئمة تطبيقاته ف المشوع الحضي،الحضي السليم مما جرنا إىل البحث والتحقق من خيار ذلك االستياد وجدواه ف مدننا الجزائرية ف المقام األول
.المستدام للمعادلة البيئية لمدننا الجزائرية من خالل دراسة مدينة باتنة كحالة مثالية للقياس
كما وي هدف إىل إعطاء فرصة حقيقية الجتمع الفاعلي ومدى تأثرهم وفهمهم للتنمية المستدامة وإسقاطها ف ميدان التعمي وانعكاسها عل الخيار التخطيط
، أدت إىل تبن المشوع،  مختص) للمدينة321(  ومنه تم توزي ع استمارة استبيانيه عل المختصي ف مجال التعمي،المتبن ف آلية صناعة المشوع الحضي
 وتحليل اآلفاق العامة استنادا، ومن خالل دراسة المشوع الحضي كتصور وسياسة، وباستخدام المنهج التحليل،وتحديد تأطياته المختلفة الموافقة لالستدامة
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لنتائج البحث حسب آلية المشوع الحضي المعدة.أفرزت نتائج البحث اتفاق حول ضورة تبن المشوع الحضي المستدام مباشة بعد االتفاق حول أسباب كل
من واقع الحقائق الثالثة للمدينة وقياس تبنيهم لالستدامة والوصول إىل األطر الضامنة ألهم مالمح ذلك المشوع الحضي.
واالستنتاج ف األخي أن إفراغ السياسات واإليديولوجيات المتبناة ضمن مقاييسها المختلفة من جهة وعدم سحب تلك السياسات عل عموم الحاالت دون مراعاة
محليتها والظروف الخاصة لتطبيقها من جهة أخرى .مباشة بعد االستياد ،ضورة لتحقيق جدوى حضارية مواكبة للفكر اإلنسان الدوىل قبل قرار تبنيها من طرف
الدول المستوردة.كأهم أخالقيات االستياد.
كلمات داللية :التنمية المستدامة ،الحوكمة ،اإلسياتيجية المحلية ،التشاركية ،االيكولوجية الحضية.

مقدمه
مع تسارع التطور العلم والنمو االقتصادي للعالم وتنوعهما وظهور تنافسيه غي مسبوقة بي الدول والتكتالت االقتصادية الكيى وبالتاىل انهيار الحدود الوهمية
للدول وما صاحبه من رقمنه وتأثيات بيئيه  ،ظهرت العديد من التكتالت السياسية والتحالفات العالمية واإلقليمية  ،كنوع من التضامن والتحسيس بالهاجسي
البين والتخطيط ف وجه تدهور صحة الكوكب .وف المقابل انظم العديد من الدول ف العالم بهذه القمم بهدف كواكبه التحوالت العالمية واللحاق بالركب
الحضاري للدول المتقدمة  ،وبي دول منتجه أليديولوجيات معينه كالحكم الراشد والحوكمة وأخيا وليس آخرا التنمية المستدامة  ،ودول أخرى مستهلكه لتلك
األفكار واإليديولوجيات  ،خصوصا وأن هذا النوع من التفكي والتخطيط صور لها كحل معجز لمشاكلها التنموية وبلوغ التطور الحضاري بي مصاف الدول الكيى.
انتهجت الدول الغربية سياسة المشوع الحضي منذ نهاية الثمانينات.والن تدعوا أساسا إىل إشاك لعموم الفاعلي وتكريس ثقافة مشاركة المسؤولية المدنية
ف الفعل العموم باعتبارها الوعاء الوحيد الضامن لإلنتاج الحضي السليم ومنه يمكن تقديم المشوع الحضي عل أنه أداة تعميية تضمن إسياتيجية مستدامة
تنهض بمستقبل المدينة ذات نسق برجمان تشاوري ،ألكي فاعل المدينة اختصاصا يضمن الجدية ف التعمي والجدوى العمرانية ؛ يفض إىل تعيي مشوع سياس
لمستقبل المدينة بالدرجة األوىل ف ظل إمكاناتها المحلية ،محددا األهداف والتوجهات اليشيدية وفق مفصلية المقاييس الحضية الن توافق المجاالت المكونة
للكلية الحضية.
الجزائر كانت من الدول السباقة لتبن السياسات واأليديولوجيات الجديدة والمتالحقة بشكل كبي نتيجة انفتاحها عل ما يحدث ف العالم  ،وكان ابروها التنمية
المستدامة الن استهلكت بشكل كبي ف البورصة السياسية للمسئولي الجزائريي ف كل القطاعات تقريبا  ،لكنها لألسف بقيت حبيسة تلك األدراج مع الغياب التام
لقدره الجزائر عل تحويلها إىل سياسة محليه تمكننا من التأكد من جدوى تبنيها  ،التخطيط الحضي كان من بي أهم المجاالت واألكي تحديا لتطبيق مثل هذه
السياسة  ،ورغم تجل ال مركزية مثل هذا النوع من اإلسياتيجية ووضوح أهدافها العامة ،ومع غياب أداة بحجم المشوع الحضي المستدام الذي يعتي آلية لتجسيد
تلك المبادئ ف المدينة .حسب الدول المصدرة للتنمية المستدامة كان يستحيل عل الجزائر والوزارات المكلفة بتخطيط المدن والتهيئة والتعمي الوصول إىل
الجدوى المرجوة من تبن السياسة.
جاء بحثنا المقدم ساعيا للتحقق من خيار استياد مثل هذه االسياتيجيات وجدوى تطبيقها ف مدننا الجزائرية ف المقام األول  ،ثم مطابقة انعكاسها المحل
مع المعادلة البيئية لمدننا الجزائرية وذلك من خالل دراسة مدينة باتنة كحالة مثاليه للقياس ،كما وي هدف المشوع الحضي إىل إعطاء فرصة حقيقية الجتماع
الفاعلي وقياس مدى تأثرهم وفهمهم للتنمية المستدامة وإسقاطها ف ميدان التعمي وانعكاسها عل الخيار التخطيط المتبن ف آلية صناعة المشوع
الحضي.بالمقارنة مع البحوث السابقة ليس هناك العديد من البحوث الن تتناول الجانب النقدي لتضيف االستدامة باعتبار مجاالت تطبيقها محصورة ف المظهر
البين وااليكولوج القطاع أي أن تطبيق االستدامة لم يصل إىل مرحلة البي قطاعية بحجم المدن.

1
1.1

تقديم البحث
الفئة المشاركة ف البحث

تمت بمشاركة عدد كبي من مكاتب الدراسات التطبيقية وعدد من الدوائر الحكومية البحت المقدم  ،وذلك من خالل تحليل اآلفاق العامة للمدينة المثال
باستعمال استمارة استبيانيه قدمت لمجموعه من المختصي والفاعلي ف مجال التعمي ،حسب منهاج إعداد المشوع الحضي بلغ عددهم  321مختص ف مجال
التعمي ،وكان عدد االستمارات المرجعة وذات الجدوى أزيد من .300

1.2

مدينة باتنة كحالة دراسية

مدينة باتنة واحدة من المدن الجزائرية ذات نسق تحول شي ع ساعية إىل مدينة التجمع العمران الكبي والذي سيضم أكي من مدينة عل المدى القريب
والمتوسط ،حيث تشهد التحاما مبكرا للكيانات المجاورة هذا التجمع الموعود الذي سيضم مدن تازولت ف الشق ،واد الشعبة جنوبا وفيسديس شماال بشكل
مثلث تتوسطه مدينة باتنة المدينة األم ،ف ظل غياب سياسة ممنهجة ومالمح ترابط فعل تحول دون هدر مستقبل مدينة تضم أكي من مليون ساكن ،ف ظل
تنافس إقليم لعواصم األقاليم الشقية وهيمنة المدينة األم عل اإلنتاج الحضي وتوجيهه فقط سياسيا أي التهديد بفقدان التوازن اإلقليم.
حيث تفرض مبادئ االستدامة التوقف عن هدر هذه المجاالت القليلة خاصة ف ظل اإلشكالية العمرانية لتوسع المدينة .واالبتعاد عن خطط التوسع العمران
غي المجدي .وإيجاد مشوع حضي ،عمران وسياس بالدرجة األوىل لتعيي المحاور والخيارات الحضية الكيى لإلنتاج الحضي السليم.
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خطوات الدراسة الميدانية

1.3

خطوه توحيد الفكر الحضي

1.3.1

توحيد مفاهيم المشوع الحضي وحسم أسباب كل من اإلشكالية المجالية ،االجتماعية االقتصادية والتخطيطية للمدينة العينة ضمن قالب تحليل ضم أهم
األسباب الن يمكن أن تؤدي إىل قصور ف اإلنتاج المتوج للمدينة كخطوه أوىل تلتها خطوه ثانيه تمثلت ف حض الرهانات المرافقة ,كما تجدر االشاره إىل استثناء
الفاعل المستفيد باعتباره يلغ ف مثل هذا المستوى من التفكي ،حسب منهج إعداد المشوع الحضي.واالكتفاء برأن الفاعل المقرر والفاعل المستشار ف المشوع
الحضي وتمثل ف خطوتي مندمجتي من حيث النتائج.
الخطوة الثانية تبن خيار التنمية المستدامة والمشوع الحضي

1.3.2

هدفت لقياس درجة استيعاب فكر وخيار االستدامة لدى نفس الشيحة المختصة باإلنتاج الحضي لمدينة باتنة وذلك عن طريق خطوتي أيضا األوىل ,حض
المفاهيم العديدة لالستدامة الحضية وقولبتها ف شكل خيارات قدمت للمشاركي ضمت فكر االستدامة وتعريفات مختلفة للمدينة المستدامة...كتحضي مباش
للخطوة الثانية والن قرر فيها المشاركون كجبهة معية عن الخيار التخطيط لمنهج التنمية المستدامة والمشوع الحضي كنهاية له ف المدينة المثال.منه إىل
اإلبقاء عل نمط التخطيط الكالسيك.

2

مراحل البحث

2.1
2.1.1

مرحلة المبادئ اإلستاتيجية
المدينة ضمن وعائها الفراغ

تتعقد إشكاليه المدينة موضوع الدراسة ضمن مجال توسع محدود جدا بالمقارنة مع التوسع ف السنوات األخية ويعود ذلك لوقوعها ضمن رواق تضاريس
حاد  ،زاد من تلك الحدة مختلف السياسات الياكمية الغي ناجعة ألدوات التهيئة والتعمي التقليدية  ،لكن كان البد ولتحقيق مبدأ المشاركة ف صناعه المدينة اللجوء
إىل مصادقه المشاركي ف البحث حيث كانت استجابتهم قاطعة فيما يخص أفاق التوسع  ،حيث أرجعها الفاعلون لياكم سوء الخيارات التعميية بنسبة % 34
بالمقارنة مع األسباب المتبقية كالطبيعة القانونية للعقار الحضي العائد للخواص بنسبة % 28والتمدد العمران الغي مجد بنسبة % 26أما عن الطبيعة الطبوغرافية
للوعاء العقاري للمدينة والن صنفت كآخر عامل لإلشكالية المجالية للمدينة فيى ما نسبته  .%12أنها السبب وراء إشكالية التوسع ف المدينة.
2.1.1.1

الرهان التوسع للمدينة

ردا عل إشكاليه المدينة التوسعية انتقل المشيكون للتصويت عل الرهان الحقيق الذي يمكن بواسطته اإلجابة عن اإلشكالية .حيث يرى المشاركون أن من
أهم الرهانات المجالية وبنسبة  % 31إعادة التوظيف ألمجاىل ف المدينة أي األخذ ف الحسبان ف أي مشوع أو تدخل عمران مستقبل  ،التوظيف الفعال للفضاء
ف المقام األول هذا ف مقابل إعادة النظر بالعالقة بي المجالي الشاغر والمبن وانتهاج سياسة التكثيف العمران ف مقابل خيار التوسع العمودي كتعزيز لنوعية
الحياة الحضية لمستعمل المجال.
2.1.2

المحتوى االجتماغ للمدينة

انفردت مدينه باتنة دون بقية المدن الجزائرية بنسيج اجتماع هش مبن عل األصولية رغم تقارب الجذر األمازيغ لسكانه ،والذي لم يحول دون رفع التحدي
االجتماع ف صناعه المدينة خالل تاريخها كما يمكن إدراجه كأحد أكي التحديات الحضية .أما عن األفاق االجتماعية فيى المشاركون بنسبة  %43أن مدينة باتنة
عززت الفصل االجتماع خالل إنتاجها الحضي  ،بينما يرجح ما نسبته %39من نفس المشاركي أن المدينة وخالل إنتاجها الحضي راعت الخصوصيات المحلية
االجتماعية للسكان بالموازاة مع بقية القراءات المتبقية.كما يطرح تباين ف قراءه المشاركي ف نفس المدينة مهددة بتشتت الجهد واألفكار ف توحيد أهداف ومستقبل
الكينونة الحضية المستقبلية.
2.1.2.1

توحيد الرهان االجتماغ للمدينة

رغم تباين قراءه المشاركي ف الدراسة حول المحتوى االجتماع إال أن اإلجماع حول اآللية وضورة إشاك الفاعلي ف صناعه المدينة بما نسبته  % 67كانت
قاطعة بمقابل االكتفاء بإعادة التوزي ع العادل للتجهيات.وإزالة الفوارق التنموية بي األحياء األمر الذي يعي عن وع متنام لهذه الفئة المشاركة بخطر االستمرار ف
الدعوة إىل العصبية القبلية والهوية لسكان الحاضة  ،حيث فقط وعن طريق استشاف الجانب االجتماع للمدينة وضورة مشاركة جميع الفاعلي والقضاء عل
تبعية اإلنتاج الحضي المستجيب للمطلب االجتماع الملح والغي منهج  ،بمكن تكوين جبهة اجتماعية يمكنها التوفيق بي المطلب االجتماع وبقية المظاهر
العمرانية والحضية األخرى.
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تحدي جدوى االقتصاد الحضي

2.1.3

غياب اقتصاد حضي واضح المعالم يعكس التوجه العام للدولة عكس تضارب ها واضطرابها منذ االستقالل وترنح اقتصادها الوطن عل طول وجود الدولة
الجزائرية والسبب انتقالها المفاج ف كل مره من نظام اقتصادي آلخر .،وبالرغم من اإلمكانيات االقتصادية والسياتيجيه الكبية للمدينة بشكل خاص والجزائر بشكل
عام ،رجح المشاركون بشكل قطغ بما نسبته  %66بعفوية االقتصاد الحضي بالمقارنة ب % 30أكدوا عدم وجود اقتصاد حضي واضح ف مدينة باتنة.
2.1.3.1

رهان االقتصاد الحضي

أما عن الرهان االقتصادي فيى المشاركون بنسبة  % 40أن اإلشاع بتحديد التخصص الوظيق للمدينة وانتهاج السياسة التخطيطية له  ،أهم العوامل ف
تحقيق هذا الجدوى االقتصادية .والذي طرح ف الخطوة الموالية وه محاولة تحديد تخصص المدينة والذي يمكن االنطالق منه لتأسيس اقتصاد حضي مجد
يراع تلك الهوية ويخدم تأطي وتبن مشوع مشيك يحث االقتصاد الحضي إىل الجدية والتمي.
األزمة التخطيطية

2.1.4

ف ما يخص آليات التخطيط الحضي وتسيي المدينة وكونها تستجيب فقط لالزمة حسب  %44من المشاركي ،كون الجزائر من البلدان الن عززت لسنوات
عديدة القرار السياس المنفرد والمهيمن عل التخطيط والذي ال نبالغ انه كان ولعقود حبيس مركزيه القرار حيث أثر المطلب المتصاعد عل السكن من جهة
ومحاوله السلطة االستجابة لهذا المطلب بشكل فاسد قاض أدى إىل هدر مساحات واسعة وحساسة من عقار المدن الجزائرية.بينما يرى ما نسبته % 32أنها عفوية
ف مقابل أنها بطيئة ثم فعالة بنسبة % 20و% 4عل التواىل.
2.1.4.1

بعث سياسة التخطيط الحضي

أما عن الرهان التخطيط للمدينة فإنه وحسب المشاركي يمكن تحقيقه فقط عن طريق التكيف مع شعة التحوالت الحضية وتبن أدوات تهيئه و تعمي
جديدة بنسبة % 50و  %36عل التواىل  ،وف المجمل اتفق جميع المشاركي عل عدم االستمرار ف السياسة الحضية الحالية.ومن الواضح قطعية االلتفاف حول
خيار تكييف سياسة التخطيط العمران مع التحوالت الحضية المتسارعة وخاصة تحويل المدينة لمدينة تقود وتسي مجالها مهيكلة التجمع العمران القريب للمدن
المجاورة .عن طريق تبن أداة تعميية جديدة تتخل تماما عن مبدأ مسايرة األزمة الن يمكن أن نطلق عليها ف مدينة باتنة صفة المفتعلة.نتيجة تحول المضاربة
العقارية إىل النشاط االقتصادي األبرز ف المدينة.

مرحلة قياس مدى تبن المشاركي لفكر االستدامة وخيار المشوع

2.2

وتنطلق من تعريف موجز للمشوع الحضي والمدينة ضمن مبدأ التنمية المستدامة باعتباره تضيف محل للتنمية المستدامة ومحاولة تحديد المتغي األساس
ف المعادلة االيكولوجية للمدينة المثال وتحديد خيار تبن مشوع حضي مستدام منه إىل اإلبقاء عل إنتاج حضي بين أو ما يعرف بالمقاربة البيئية ف التعمي
والتحقق من تضيف االستدامة ف مجال المدينة من جهة ومن جهة أخرى التأكد من مطابقة اإليديولوجية لواقع مدينة باتنة.
2.2.1

مفهوم االستدامة لدى المشاركي ف البحث

يخضع تحديد مفهوم االستدامة سواء بشكل جدىل أو حاسم كأهم التحديات الكيى أمام تطبيق أداه المشوع الحضي  ،باعتبار األخي يخضع لتفضيل أفق
يتمثل ف اعتماده كحل لإلنتاج الحضي عل المدينة والذي ال يمكن تعميمه كما سيى  ،وآخر عمودي يعتمد عل تعريف النظام الحضي أو القيمي عليه لمفهوم
االستدامة وشوط مطابقتها المحلية...ومنه كانت الخطوة األوىل من الدراسة وه قياس مدى وضوح مفهوم التنمية الحضية المستدامة لدى شيحة المهندسي
المعماريي والعمرانيي واألكاديميي ف المدينة من جهة ومن جهة أخرى التأسيس فيما بعد للمرور للخطوتي الثانية والثالثة حسب المبدأ اليجمان للمشوع
الحضي ومراحل إعداده ،ومنه تم طرح عدة مفاهيم سليمة لالستدامة بشكل عام.عل التواىل:
االستدامة بالنسبة إليك ه:
•
•
•
•

التنمية االقتصادية واالجتماعية وحماية البيئة.
تفاعل عناض النظام البين الحضي (االيكولوجية الحضية)
مجرد إجراءات تحافظ عل البيئة (بيئية التدخل العمران)
غلق للحلقة الغذائية للمدن (النظام الغذان للمدن)

يتضح من خالل النتائج المتحصل عليها تضارب واضح عن مفاهيم االستدامة.حيث نجد أن معظم المشاركي اختار التعريف األوىل والسطج واألكي تداوال
لالستدامة وهو أنها التنمية االقتصادية واالجتماعية وحماية البيئة.بينما يرى ما نسبته  % 19أنها تفاعل عناض النظام البين الحضي (االيكولوجية الحضية).كما
يرى  % 11أنها مجرد إجراءات تحافظ عل البيئة (بيئية التدخل العمران)  ،ويرى  % 3أنها غلق للحلقة الغذائية للمدن (النظام الغذان للمدن).وف المقابل نجد أن
 %8أقر بغموضها.أما بقية المشاركي فجاءت نتائجهم سلبية ،وال يعود هذا إىل صعوبة الفصل بي هته الظواهر،بل لغياب شكل تطبيق معروف لمثل هذا النوع ف
اإلنتاج الحضي والعمران لدى السواد األعظم سواء من الشيحة التقنية ف مكاتب الدراسات والدوائر الحكومية والطبقة األكاديمية لحداثة المفهوم بالنسبة
للتخطيط الحضي ف الجزائر.
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مدى تبن فكر االستدامة

2.2.2

انطالقا من غموض فكره وتطبيق التنمية المستدامة ،تم االنتقال إىل الخطوة الموالية من البحث وه قياس درجة تبن المشاركي ف الدراسة للمشوع الحضي
،األمر الذي فرض إدراج تعريف موسع كإجراء مرجغ للمشوع الحضي والذي جاء كالتاىل" :المشوع الحضي هو أداة تعميية تضمن إسياتيجية مستدامة تنهض
بمستقبل المدينة.ذات نسق براجمان يضمن عدم استياف موارد المدينة ويراع التحوالت الحضية ينطلق من القاعدة األساسية لهرم التخطيط الحضي بالمشاركة
الفعالة والفعلية للشيحة التقنية للمدينة ف ميدان التعمي يصل بنا ف األخي إىل تعيي مشوع سياس بالدرجة األوىل لمستقبل المدينة ف ظل أمكناتها المحلية.يتم
عل ضوئها تطوير جميع قطاعات المدينة لتحقيق الهوية المالئمة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعمرانيا لرغبة أكي فاعل المدين اختصاصا".1
ليتم مباشة قياس رد الفعل وعن طريق إدراج أرب ع مفاهيم نقدية مختلفة للمشوع الحضي والتنمية المستدامة حضت ف النقاط التالية:
•
•
•
•

نمط تفكي قيم لكنه يحتاج إىل تفسيات محلية.
رهان محل ضوري.
إيديولوجية عالمية مستوردة وغامضة.
ترتيبات عالمية مفروضة علينا.

ترى ما نسبته  % 40من المشاركي أن االستدامة نمط تفكي قيم يحتاج إىل تفسيات محلية أي وبشكل آخر أشكال تطبيق محل وإسقاط المحتوى اإليديولوج
عل واقعنا  ،بينما يرى  %32أن فكر االستدامة أصبح رهان محل ضوري ويعود ذلك لتعريفهم لالستدامة وتركيهم عل بيئية االستدامة دون بقية المظاهر.كما
يرى  %17أن االستدامة إيديولوجية عالمية مستوردة وغامضة.يجب الحرص ف فهمها قبل تطبيقها عل مجتمعنا،وف المقابل يرى  %11أن االستدامة اقتضاء
عالم مفروضة علينا من قبل الدول الكيى والسياسات الوطنية الساعية إىل إبراز الجزائر كشيك للدول المتقدمة يراع جانب البيئة ومستعد لدفع الضيبة البيئية
للدول ذات االقتصاديات الجشعة  ،ومن الجل أنه هناك صورة غي واضحة لالستدامة وف مثل هذا الوضع علينا تأسيس أفعال االستدامة محليا.ومحاولة إيجاد
استدامتنا المحلية الخاصة.ومنه ضورة المرور إىل الخطوة الموالية.
تعريف المدينة المستدامة لدى المشاركي

2.2.3

لمعرفة كيف يسقط المشاركون إيديولوجية االستدامة عل المدينة أو استدامتنا الحضية تم حض عدة أشكال وأفكار لعدة منظرين عالميي حول المدينة
المستدامة ومحاولة تعي النظرة األقوى والمشيكة للمشاركي.ويعتي هذا التفضيل العمودي ضامن لعدم سحب سياسة المشوع الحضي عل كل المدن وبالتاىل
ضورة إجماع أو تصويت األغلبية المشاركة ف تحديد الشكل األقرب لمدينتهم  ،وتم طرح التعريفات كالتاىل :المدينة المستدامة ه المدينة..
•
•
•
•
•

القادرة عل حماية هويتها 20%
الن توفر نوعية حياة ف كل األماكن 19%
الن لها مشوع سياس ضمن مبادئ التهيئة 16%
الن توفر العدالة ف الوظائف الحضية 13%
الجاذبة لالستثمار والمتعددة المراكز 11%

يرى مجموع المشاركي مدينتهم المستدامة عليها أن تكون قادرة عل حماية هويتها (نتيجة احتدام التسابق بي المدن) بنسبه % 20كما يرى  %19ضورة
توفيها نوعية حياة ف كل األماكن( ردا عل رهان العدالة االجتماعية)  ،وتقريبا ترى نسبه موازية أي ( % 16ردا عل الرهان التخطيط)  ،أنها الن لها مشوع سياس
ضمن مبادئ التهيئة .كما أكد  %13أنها المدينة الن تضمن مشوع سياس ضمن مبادئ التهيئة (تسيي وهيكلة المدينة) ليأن الهاجس االقتصادي ب  %11مناديا
بضورة كونها المدينة العادلة والجاذبة لالستثمار والجميلة.
2.2.4

المشوع الحضي بي الخيار والحتمية

وعن ماهية المشوع المتبن وتأرجح الخيار بي كيف يمكننا جعل مدينتنا أكي استدامة إما عن طريق تبن مشوع حضي مستدام أو االكتفاء بإنتاج حضي
أكي بيئية  ،ورغم ضعف التصويت بي احتدام الخيارين وتقارب نسب التصويت بينهما من جهة وتحفظ نسبة كبية من المشاركي بما ال يقل عن  %40عن
التصويت إال أن برجماتية المشوع الحضي رجحت بشكل عي قاطع لكنه ملزم استعداد المشاركي إىل تبن خيار المشوع الحضي ف المدينة المثال بنسبة %35
ف مقابل االستمرار ف النهج الكالسيك إلنتاج المدن الجزائرية مع ضورة إدراج البعد البين ف كل عمليات التخطيط والعمران المستقبلية بنسبه  . %25ورغم تبن
المشوع ألحضي ترى المجموعة األخرى ورغم مشاركتها الرهانات واإلشكاالت وحكمها بالسلبية التخطيطية المنتهجة.إال أن السياسة التخطيطية ليست بحاجة
إىل مشوع حضي له صبغة االستدامة بقدر ما ه بحاجة إىل إعادة بعث السياسة التخطيطية الحالية ف إطار اإلشكاالت والرهانات ومن ثم االختيارات التخطيطية
المطروحة.أما فيما يخص لفظ ومعن االستدامة فإن الفئة المشاركة ترى أن مدينة باتنة ف الحقيقة تحتاج فقط إىل إنتاج حضي أكي بيئية وربما يرجع ذلك إىل
الفهم الجيد لالستدامة المسوقة  ،أو الفهم الخطأ المبن عل اليدد وعدم فهم هذه السياسة الن بقيت دون ضابط.

الخاتمه
وعن إمكانية تبن المشوع الحضي كأداة يمكن لها تعويض أحد أهم أدوات التهيئة والتعمي ف المدينة أو المخطط التوجيه للتهيئة والتعمي جاء تصويت
مجموع المشاركي بشكل غي قاطع لكنه ملزم باإليجاب  ،واالستمرار مستقبال ف تحديد مشوع المدينة بشكل تلقان انطالقا من استجابته لسياسية المشوع
الحضي وبالتاىل للتنمية المستدامة  ،لسبب بسيط وهو صالحية وصحية مثل هذا النوع من التفكي والتخطيط ف مدينة بحجم مدينة باتنة وتحولها الحضي س
المستقبل والقريب.لكن من الواضح ونتيجة تقارب نسب التبن ونشب الرفض عدم إمكانية تعميم المشوع الحضي ف فئة المدن المتوسطة والصغية أي أنه
يمكن أن يطرح مشكل مطابقة ف مدن أخرى والن تعان من هيمنة المدينة األم عل المدن التوابع ،أو حن المدن الن لم تكون جبهة حضية حضارية نمكنها من
الحفاظ عل المصالح المشاركة للكلية الخضية ف ظل تنافس شديد بي األقاليم  ،المدن وحن المواقع ف نفس المدينة  ،كما يمكن أن يطرح المشوع الحضي
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مشكل مطابقة ف مقياس المشوع العمران المشيك بي بلديتي أو أكي والذي البد من تحليه بنظرة إسياتيجية ذات صبغة مشيكة عوض المشوع الحضي للمدن
ذو النظرة المنفردة .وبالتاىل صعوبة التوفيق بي مصالح كل من البلديتي الختالف كل من المحتوى التخطيط والمؤسسان للبلديتي.
كما أن للمشوع الحضي عيب تخطيط وهو صعوبة تبنيه ف ظل استمرار الدولة الجزائرية ف تشجيع السياسة االجتماعية والن تتعارض والمبدأ اليجمان
المشجع للمظهر االقتصادي للمشوع الحضي المستورد وبالتاىل يمكن له أن يباعد بي أهدافه اإليديولوجية والحقائق االيكولوجية ألي مدينة جزائرية ورغم نجاح
إمكانية تقديم المشوع الحضي كبديل ألدوات التهيئة والتعمي الحالية ف مدينة باتنة إال أن النسبة الغي قطعية لخيار تبن المشوع الحضي من عدمه تثي إمكانية
عدم تبن الفاعلي ف مدن أخرى لخيار المشوع الحضي ومنهج التنمية المستدامة.أي أن تبلور نخبة صانغ المجال باعتبارها شط جوهري لمثل هذه السياسات
ومثل هذه األدوات  ،وف المقابل غياب جبهة قوية يمكنها الدفاع عن مصالح والخيارات التخطيطية المتاحة يمكنها أن تهدد بعدم جدوى مثل هذه السياسات.
ومنه يمكن التوصية بتبن مثل عده اإليديولوجيات بشكل كامل دون إغفال األدوات المحلية لتجسيدها األمر الذي سيهدد بعدم جدواها لتحقيق ألهدافها
والحرص عل عىم بقائها خام وحبيسة السياسات العامة وتداوالت بورصة السياسيي  ،حيث ودون وجود أداة بمثل المشوع الحضي كان من الصعب عل الجزائر
تبن سياسة التنمية المستدامة  ،كما تجدر اإلشارة إىل ضورة تشي ع التبن لمثل هذه السياسات وعدم ترك مسافة زمنية كبيه بي تبن اإليديولوجية وتطبيقها.
حن بعد قرار تبنيها من طرف الدول المستوردة .فمن المهم إفراغ كل السياسات واإليديولوجيات المتبناة ضمن مقاييسها المختلفة من جهة ومن جهة أخرى عدم
سحب تلك السياسات عل عموم الحاالت والمقاييس ومراعاة الصبغة المحلية والظروف الخاصة لتطبيقها عل كل الحاالت عل حدا.
إن نجاع استياد مثل هكذا سياسات ومحاولة التأكد من تالؤم أفكار هذه األخية يتم عن طريق إسقاط محتوى المشوع الحضي ف إحدى مدننا الجزائرية
ومطابقة معادلة التنمية المستدامة ف المدينة الجزائرية مع المعادلة البيئية لها ف الدول الغربية  ،أي يمكن تبن سياسة المشوع الحضي المستدام ف المدن
الجزائرية بأساس خيار وليس حتمية يمكن فرضه عل السياسة التخطيطية الكالسيكية للمدينة الجزائرية وانتظار بلوغ أفكار الفاعلي لتلك المدن ك أساس شط
لتحقيق المشوع الحضي لها ,بمعن أن تبن التنمية المستدامة وتضيفها المحل ال يتطابق وواقع مدننا الجزائرية وبالتاىل تبن الجزائر مثل هذه السياسات ال بد
أن يخضع إىل تدقيق محل واحيام كل من فارق التطور المؤسسان والحضاري بي العالمي.
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