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السكن الريفي المجمع عودة لتجربة سابقة أم تعمير للمجتمع الريفي
بن الشيخ الحسين وليد،
أستاذ باحث بكلية علوم األرض و الهندسة المعمارية ،جامعة أم البواقي ،الجزائر

ملخص :
برنامج السكن الريفي المجمع ،و الذي يمثل نوعا ما عودة للتجربة السابقة )القرى
االشتراكية( ،مع تحصيصات للسكن الريفي تتوزع على كامل المجاالت الريفية،
تموضعها يخضع لمنطق واحد هو توفر وعاء عقاري الحتضان هذه التحصيصات
السكنية .يقترح هذا البرنامج سكنات من نوع ) F3طابق أرضي .(RDC
لقد جندت الجزائر لهذه العملية مبلغا مقدرا بـ  011.111دج /سكن ،في حين أن
الكلفة الحقيقية لسكن  ، F3تتعدى ضعف أو ثالث مرات هذا المبلغ المرصود ،الشيء
الذي أثر مباشرة على نوعية السكنات المنجزة لكي يعطينا سكنات ذات نوعية رديئة.
في األخير هذا البرنامج و رغم كل شيء قام بتوفير سكنا حتى و إن كان ذو
نوعية متوسطة ،لطبقة معدمة من السكان ،ثانيا مثل هذا البرنامج استثمارا مستديما،
ثالثا مثل كذلك شكل جديد من التنظيم المجالي ،خاصة مع تحصيصات سكنية ذات نفس
الشكل و بسكنات ذات طابع معماري موحد ،باإلضافة إلى مشاركته الفعالة في إعادة
تشكيل الشبكة اإلقليمية  ،كما ساهم و بطريقة مباشرة في توسع المجال المبني
للتجمعات و المشاتي  .ضف إلى هذا مشاركته في خلق بلدة صغيرة ) القرية
االشتراكية معمرة  71أوت  ،(0500و في األخير هذا البرنامج السكني مثل دعما مهما
و مباشرا لظاهرة التعمير المصغر و تحول مراكزنا الريفية إلى تجمعات صغيرة من
خالل إنجاز تحصيصات سكنية مماثلة لتلك الموجودة في الوسط الحضري.
الكلمات األساسية:
برنامج السكن الريفي المجمع ،القرى االشتراكية  ،تحصيصات للسكن الريفي،
المجاالت الريفية  ،سكنات ذات طابع معماري موحد ،إعادة تشكيل الشبكة اإلقليمية،
تجمع ثانوي ،مشتة ،التعمير المصغر.
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LE PROGRAMME D’HABITAT RURAL GROUPE, RETOUR
D’EXPERIENCE OU URBANISATION DU MONDE RURAL.
CAS DE LA WILAYA DE CONSTANTINE.
Résumé :
Le programme d’habitat rural groupé, c’est entre autre le retour
d’expérience (les villages socialistes), des lotissements d’habitat rural
qui sont dispersé sur les espaces ruraux, leurs situation est déterminé
selon une seule logique c’est la disponibilité d’une assiette foncière pour
réalisé ces projets, des maisons F3 d’un même style (RDC).
L’Etat algérien a mobilisé pour ce programme un montant de 500 000
DA/logement, alors que le coût d’un F3 construit dépasse cette somme
de 2 à 3 fois. Chose qui a influencé négativement sur la qualité des
logements construits.
Finalement, est en premier lieu ce programme a fourni pour une couche
de population défavorisée une demeure même ci elle est d’une qualité
moyenne. En second, ce programme d’habitat rural est un
investissement durable. En troisième lieu il a constitué une nouvelle
forme d’organisation spatiale, avec des lotissements d’une même
morphologie et un modèle architecturel similaire. Ainsi ce programme a
participé dans la réorganisation du maillage territorial, et a contribué
aussi d’une manière directe dans l’extension du cadre bâti des
agglomérations et hameaux. Ajoutez à cela sa contribution à la
création d'une petite localité (la VSA, Maamra 20 Aout 1955). En
dernier lieu ce programme a représenté un soutien direct au phénomène
de la micro urbanisation et la transformation de nos centres ruraux en
petites agglomérations, par la réalisation de lotissements d’habitat
similaires à celles en milieu urbain.
Mots Clés : le programme d’habitat rural groupé, les villages socialistes,
lotissements d’habitat rural, modèle architecturel similaire, micro
urbanisation.
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مقدمة:
يعتبر المجال الريفي القاعدة األساسية التي حدثت عليها جميع التحوالت و ارتسمت
عليها الجوانب التاريخية للمجتمع الجزائري القديم .كما أنه نتاج مباشر لهذا األخير.
فالتنظيم المجالي كان مبنيا ً على التضامن االجتماعي و التكامل المجالي ،فالتضامن
االجتماعي تترجمه البنية االجتماعية التي تمثل القبيلة نواتها األساسية و كذا األرض
التي ال تباع وال تشترى و المتجمعة والغير مقسمة ،كل هذه األشياء زادت في تماسك
المجتمع الريفي الجزائري ،أما التكامل المجالي فنلحظه من خالل التكامل الموجود بين
الجبل و السهل(المنخفض)،فالسفح يستعمل للرعي و قدم الجبل للسكن و السهل
للزراعة ،فكل قبيلة مع بعض االستثناءات لها مزدرع خاص بها (منخفض و
مرتفع( .تبنى كل إقليم نمط سكني معين يتماشى و تقليده و عاداته و كذا الطبيعة
االيكولوجية له.
مع قدوم المحتل الفرنسي ،عمد هذا الخير إلى تكسير هذا التكامل و الترابط بغية التحكم
في المجال أكثر و استغالله و استنزاف ثرواته عن طريق القوة في بعض األحيان و
في أحيان أخرى عن طريق القانون (قوانين جائرة لنزع ملكية األرض من
الجزائريين)  ،كما عمد إلى تجميع الجزائريين خالل سنوات ثورة التحرير داخل
محتشدات إلبعادهم عن الثورة و مراقبتهم ،و قام بتغيير نمط البناء ببنائه لقرى
استعمارية ذات طابع أوروبي محض.
لكن مع االستقالل و خالل ما يعرف بالثورة الزراعية تم بناء قرى اشتراكية للحد من
الدمار الذي مس قرى الجزائريين خالل حرب التحرير ،و إلعادة تنظيم المجال الريفي
الجزائري ،غير أن هذه القرى لم تتماشى و تطلعات و كذا عادات و تقاليد هؤالء ،لذلك
فتأثيرها كان محدودا و نتائجها كانت سلبية أكثر منها إيجابية.
حاليا تبنت الدولة الجزائرية سنة  ،7110سياسة سكنية شبيهة لسياسة القرى
االشتراكية وهي سياسة السكن الريفي المجمع و التي سنتطرق إليها في مقالنا هذا
بالتفصيل.
 -0العائلة و بنية المسكن الريفي التقليدي:
المسكن عادة ما يضم عائلة موسعة واحدة ،هذه األخيرة تتميز بطابعها
األبوي (patriarcal) 1فهي تضم أبناء والد أو جد واحد ،المتزوجون و غير
المتزوجون و كذلك بناته غير المتزوجات ،السلطة األبوية تشمل كل منتمي إلى العائلة
و تخضعه لاللتزام بواجبات معينة ،و تتركز هذه السلطة في يد الوالد أو األخ األكبر.
Boutefnouchet, Mostefa, La famille Algérienne évolution et caractéristiques récentes, Alger
SNED.1980.P 53.
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العائلة الموسعة أو الكبيرة تشغل مسكن واسع ) دار أو حارة ( يضم مجموعة من
المساكن المستقلة نسبيا ،تقطنها العائالت النووية المكونة للعائلة الموسعة .عادة ما
تضم – الدار أو الحارة -ساحة أو عدة ساحات تنفتح عليها و تنتظم حولها الغرف
المكونة لها ،للحارة أو الدار مدخل رئيسي واحد و مدخل ثانوي.
فالدار أو الحارة بشكلها هذا المركب تشكلت انطالقا من بيت األب أو الجد و الذي
يتوسع بزواج األبناء أو األحفاد ،بحيث يبلغ عدد أفراد الحارة أو الدار الواحدة في
2
بعض األحيان ما بين العشرين و ستين شخصا.
 -7الفرقة أو العشيرة و التنظيم المجالي للقرية:
مع مرور الزمن تتفرع العائلة الموسعة إلى مجموعة من العائالت الموسعة و مع
تواصل نموها تعطي وحدات اجتماعية أكبر حجما و أكثر تعقيدا تشغل و تستغل مجاال
معيشيا أوسع إلى أن تعطي ما يسمى بالفرقة و التي تتميز باالستقاللية االجتماعية و
المحدودية المجالية ) تشكل قرية خاصة بها( .
تمثل الفرقة وحدة اجتماعية و اقتصادية و سياسية باإلضافة إلى كونها وحدة مجالية )
قرية(  ،عادة ما تضم أبناء عائلة واحدة تعود جذورها إلى خمسة أو ستة أجيال سابقة
و كثيرا ما يحمل أفراد الفرقة الواحدة نفس اللقب و هو اسم جدهم األول الذي ينتسبون
إليه.
 -3أنواع التجمعات الريفية التقليدية في الجزائرية:
في الجزائر تنقسم التجمعات الريفية التقليدية إلى قسمين هما القرى و المشاتي:
 0-3القرى :نجد هذا النوع من التجمعات في المجتمعات الريفية الزراعية ،لدينا
نوعين من القرى:
 القرية القبائلية :Le village Kabyle
هي تجمع مشيد على أقدام وقمم الجبال ،ذات شكل ممدود  ،Allongéeأو دائري
 ،Circulaireمصممة لكي تكون حصنا منيعا أمام الهجمات التي قد تأتي من الخارج،
تسمى هذه القرية محليا تودار  ،Touddarتتشكل من مجموعة مساكن متالحمة و
تشكل كتلة واحدة تنفتح على أزقة صغيرة مستقيمة و متعرجة ،تتخللها ممرات ضيقة.
في مدخل القرية نجد فضاءات و أماكن مخصصة للنشاطات االقتصادية :فضاءات
للدرس  Aires à battreو طواحين لطحن الحبوب  les meulesو معاصر زيتون
 les presses rustiquesو كذلك مخازن لتخزين العلف.Greniers à fourrage
المنازل بالقرية القبائلية مبنية بالحجارة ،أرضية  ،Sans étageالسقف مغطى
بالقرميد األحمر ،متالصقة ببعضها البعض ،بحيث تشكل كتلة واحدة.

Boutefnouchet, Mostefa, La famille Algérienne évolution et caractéristiques récentes, Alger
SNED.1980.P38.
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القرية تشكل وحدة سياسية و إدارية كاملة متكاملة ،مسيرة من طرف مجلس يسمى
محليا تاجمعت ،يضمن هذا األخير احترام اللوائح المعمول بها و كذا العادات و التقاليد
و يساهم في فك النزاعات المختلفة.
 الدشرة األوراسية :La Dechra aux Aurès
هي عبارة عن تجمع سكني مشيد في منطقة مرتفعة أو مشرفة ،يتناغم و بشكل واضح
مع طبوغرافيا المنطقة المتواجدة فيها ،يتكون من منازل مبنية من الحجارة و في
بعض األحيان من الطين ،متالصقة أو مكدسة فوق بعضها مكونة شكال متدرجا ،في
وضعية عمودية ،فسقف المنزل الذي في األسفل يستعمل كشرفة بالنسبة للمنزل الذي
هو في األعلى .فالدشرة شكلت و إلى حد ما وحدة مجالية استطاعت أن تتأقلم و تتواءم
مع وسط طبيعي صعب.
 7-3المشاتي )  :(Hameauxالمشتى هي تجمع نوعا ما مبعثر يتكون من مجموعة
صغيرة من المساكن ،متباعدة فيما بينها و غير متالصقة.
نجدها في المناطق المرتفعة تتوضع على قمة الجبال ،أما في المناطق السهلية فهي
تتموضع على حواف السهول المستغلة زراعيا و خارج النطاق الفالحي.
نجد داخل المشتى نوعا من السالسة في االنتقال من الفضاء العام إلى الخاص ،كشكل
من أشكال الحماية ضد كل ما هو خارجي ،نذكر من بين هذه الفضاءات االنتقالية:
المقبرة ،العناصر ذات االستعمال الجماعي كاآلبار و العيون ،أماكن الدرس Aires de
 ،Battageغرفة االجتماعات و كذا المسجد أو المصلى.
لذلك فالمشتى تمثل نوعا ما ،مجتمعا مصغرا يحوي مجموعة من العائالت المنحدرة
من نفس النسل ،المتصاهرة و التي لديها عالقات قرابة قوية )عرش واحد أو قبيلة
واحدة(.تسمى المشتى كذلك بوكة  Boccaفي منطقة الونشريس و زريبة Zeriba
في منطقة القل.

قرية بمنطقة القبائل
دشرة في منطقة األوراس

قرية بمنطقة القبائل
دشرة في منطقة األوراس
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 -4االستعمار الفرنسي و سياسته االستيطانية:
خالل الفترات األولى لالحتالل الفرنسي للجزائر كانت أولويات المستعمر الفرنسي
تتمحور حول النقاط التالية:
 توفير الشروط الالزمة الستقرار المعمرين.
 تجميع العائالت الجزائرية المتوطنة بشكل مبعثر في تجمعات خاصة ألجل
استغالل أراضيها إلنتاج المحاصيل التجارية.
 تجميع القبائل الثائرة و تشجيع البدو الرحل على االستقرار.
و سعيا لتحقيق هذه األهداف قام المستعمر بإنجاز ثالث أنواع من القرى:
 قرى أروبية بحتة أو مختلطة (فيها أروبيون و جزائريون).3
 قرى محصنة و ذات أهداف عسكرية عرفت باسم سمالة .smala
 قرى الفالحين فقد أنجزت بغرض إعادة إسكان العائالت المهجرة.
ال الفترة الثانية من االحتالل الفرنسي للجزائر و بعد اندالع ثورة التحرير في 10
نوفمبر  ،0501عمدت اإلدارة الفرنسية إلى تجميع الجزائريين داخل مراكز تجميع

إلبعادهم عن الثورة و مراقبتهم ،لذلك قامت بإنشاء مراكز تجميع أو محتشدات ،
و حسب بيار بورديو و صياد 4هذه السياسة لم يشهد التاريخ أفظع منها و

MAHDJOUBI, Lamine. For an improved rural housing to limit distress migration. disertation submitted
for the degree of M.Phil in urban planning design. Newcastle : University of Newcastle Upon Tyne :
1985,p 153.
4
BOURDIEU,Pierre & SAYAD.A, Le déracinement, la crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie,
Paris : Ed Minuit, 1964, P13.
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استنادا إلى كورناتون.م 5فإن أكثر من  3070111قروي تم ترحيلهم إلى مراكز
التجميع و هو ما يعادل نصف سكان الريف الجزائري آنذاك.
-5السكن الريفي المجمع بعد االستقالل مباشرة:
بعد مرور عشرية تقريبا على استقالل الجزائر و في إطار الثورة الزراعية ،أطلقت
الدولة الجزائرية مشروع سكني طموح هو مشروع بناء القرى االشتراكية .فبالنسبة
لوالية قسنطينة آنذاك تم وضع خريطة لفرضيات توطين القرى االشتراكية بها (أنظر
الخريطة المرفقة) و قد اعتمد في ذلك التركيز على ثالثة معايير أساسية هي :
 توفر الظروف الطبيعية (الطبوغرافيا المناسبة ،المقومات الزراعية الممتازة
للموقع).
 توفر مصادر اقتصادية (استعماالت األرض ،النشاط السائد هو الزراعة أو
الفالحة).
 توفر طاقات بشرية (توزيع السكان على المجال و كذا كثافتهم).
القرى االشتراكية نقاط القوة و نقاط الضعف:من بين نقاط قوة مشروع الـ  0111قرية اشتراكية يمكننا ذكر النقاط التالية:
 الحد من ظاهرة النزوح الريفي نحو المدن بخلق ظروف حياتية مناسبة.
 تدعيم المناطق المحرومة بمراكز ريفية تضم المرافق العمومية و التجهيزات
األساسية.
أما نقاط الضعف فيمكن تلخيصها فيما يلي:
 طغيان الجانب اإلداري على تنفيذ مشروع القرى االشتراكية و ما انجر عنه من
توطين خاطئ للقرى و سوء تحديد لألوليات.
 لقد كان الجانب المعماري و العمراني للقرى االشتراكية محل انتقاد العام و
الخاص لكونه لم يهتم باالعتبارات االجتماعية و الثقافية لسكان الريف.
 القرية في حد ذاتها كفكرة تعتبر بداية لتعمير المجال الريفي.
 توطين هذه القرى االشتراكية كان بمحاذاة المراكز العمرانية و على أبواب
المدن مما انجر عنه تزايد في عدد سكانها لتصبح مراكز عمرانية حضرية مع مرور
الوقت.

CORNATON, M. Le regroupement et la décolonisation en Algérie, Paris : Ed Ouvriers, 1967.P 122-123.
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 -6سياسة السكن الريفي المجمع : 7115/7110
 6-0تقديم سياسة السكن الريفي المجمع:
 السياسة و ميكنزمات تطبيقها:
تندرج سياسة السكن الريفي المجمع ضمن إطار واحد هو البرنامج الخماسي
 7115/7110لدعم النمو االقتصادي للبالد ،هذا األخير و من خالل قطاع السكن يهدف
إلى تنمية العالم الريفي بالسعي إلى إنجاز سكنات لتثبيت سكان األرياف و التقليل أو
الحد من ظاهرة النزوح الريفي نحو المدن و التجمعات الحضرية.
لذلك حددت الدولة الجزائرية قيمة مالية للمساعدة في انجاز السكن الريفي هي في
حدود  211111 -011111دج /السكن(حاليا هي في حدود  0111111دج/السكن)،
كما قامت بوضع صيغتين لهذا النوع من السكنات و هي السكنات الريفية المجمعة و
السكنات الريفية المعروفة بالبناء الذاتي.
 أهداف هذا البرنامج:
414
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تثبيت سكان األرياف و الحد من ظاهرة النزوح الريفي.
القضاء على السكنات الفوضوية.
تحسين المستوى المعيشي لسكان الريف.
تشجيع عودة السكان المهجرون بفعل اإلرهاب لقراهم.






الشروط التي حددت لالستفادة من هذه السكنات:
يجب أن يكون المترشح مقيم بالوسط الريفي.
و لم يسبق له االستفادة من سكن عمومي.
و كذا لم يسبق له االستفادة من مساعدات الدولة الموجهة لبناء السكنات.

 2-6التوقيع المجالي لمشاريع السكن الريفي المجمع:
جل مواقع مشاريع السكن الريفي المجمع هي في األصل ،أماكن تتواجد بها مزارع
كانت أصال للمعمرين الفرنسيين في السابق أو هي مواقع بنت فيها الدولة الجزائرية
القرى االشتراكية أو حتى هي مراكز ريفية صغيرة.
لذلك فتحليل و معرفة المجاالت التي تتواجد بها هذه المشاريع ،يجعلنا نحدد حجم و
نوعية اآلثار المجالية لهذه األخيرة على المدى المتوسط و البعيد.
1-2-6
توطين مشاريع السكن الريفي المجمع:
الموقع
البلدية
الموقع
البلدية
مزرعة باداوي
أوالد رحمون
برج مهيريس
عين أعبيد
الرتبة
ديدوش مراد
كحالشة لكبار
بن جدو
زيغود يوسف
معمرة  71أوت
الدغرة
قادري
مزرعة
الخروب
0500
الحمايد
عين السمارة
إبراهيمشيليا
تحصيص
زغرور العربي
بني يعقوب
بن باديس
غمريان
الحمبلي
حامة بوزيان
حجار الغولة
فارهللا
إبن زياد
الحمبلي
-------------------------تحصيص الجباس
قسنطينة
 7-7-6تموضع مشاريع السكن الريفي المجمع:
لدينا ثالثة أنواع من أشكال تموضع البناءات الريفية داخل األنسجة العمرانية و هي
كالتالي:
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تحصيص السكن الريفي ملتصق مباشرة بالتجمع السكني و هي الحاالت التالية:
مزرعة باداوي ،غمريان ،معمرة  71أوت  ،0500كحالشة لكبار،حمايد ،حجار الغولة،
تحصيص الجباس ،بن جدو ،الدغرة ،بني يعقوب ،الحمبلي ،فارهللا ،تحصيص شيليا.
تحصيص السكن الريفي يتواجد في قلب التجمع العمراني و هي الحاالت التالية:
برج مهيريس ،زغرور العربي ،الرتبة.
تحصيص السكن الريفي في حد ذاته يشكل تجمع عمراني ثانوي ،و نجد هذا
النوع من التموضع في حالة مزرعة قادري إبراهيم.
تحليل كمي و كيفي لبرنامج السكن الريفي المجمع بوالية قسنطينة:
 3-6السكن الريفي المجمع تحليل كمي و كيفي:
0-3-6التحليل الكمي:
استفادت والية قسنطينة في إطار برنامج السكن الريفي  7115/7110من ما يعادل
 0120مسكن ريفي مجمع ،موزعا على  01بلديات و  02موقعا.
جدول رقم  :10توزيع السكنات الريفية حسب الموقع ()7100
البلديات
قسنطينة
عين أعبيد
بن باديس
الخروب
أوالد رحمون
عين السمارة
حامة بوزيان
زيغود يوسف
ديدوش مراد
إبن زياد
المجموع

الموقع
بن شرقي (تحصيص الجباس)
كحالشة لكبار
معمرة  71أوت 0500
برج مهيريس
الحمبلي
بني يعقوب
مزرعة قادري
تحصيص شيليا
مزرعة باداوي
حمايد
غمريان
حجار الغولة
زغرور العربي
بن جدو
الدغرة
الرتبة
فارهللا
02
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عدد السكنات
66
94
120
02
31
14
011
017
52
06
01
72
00
75
06
06
74
0120

%
6.16
8.78
11.20
5.32
2.80
4.49
13.07
9.52
9.06
5.23
4.67
2.52
1.40
2.71
5.23
5.23
2.61
100
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من خالل الجدول رقم  ،10نالحظ أن أكبر عدد من السكنات الريفية تم منحه لتجمع قادري
إبراهيم ببلدية الخروب بـما يعادل نسبة  % 03.12من عدد السكنات الممنوحة لوالية
قسنطينة ،متبوعا بالقرية االشتراكية معمرة  71أوت  0500بـ  % 00.7ثم تحصيص شيليا،
مزرعة باداوي ،كحالشة لكبار على الترتيب  % 5.16 ،% 5.07و  . % 4.24أما البقية
فهي مابين  6.06و .% 0.1
توزيع السكنات الريفية على  02موقعا ،خضع لمجموعة من المعايير يأتي في مقدمتها
توفر الوعاء العقاري الالزم الحتضان مثل هذه المشاريع ،كذلك من بين العوامل المحددة
لتوزيع المشاريع جغرافيا على مجال والية قسنطينة لدينا عامل الملكية العقارية ،هذا األخير
ساهم و بشكل مباشر في توزيع و االستفادة من السكنات الريفية ،حيث نالحظ أنه و في
التجمعات العمرانية التي جل أراضيها هي تابعة للخواص ال نجد مشاريع السكن الريفي
المجمع ،بل بالعكس نجد النوع األخر من السكنات الريفية وهو البناء الذاتي (بلديات حامة
بوزيان ،مسعود بوجريو ،إبن زياد.)...
يمكننا أيضا إضافة معيار مهم و هو كون توزيع برنامج أو مشاريع السكن الريفي المجمع
يخضع أيضا لالحتياجات المحلية للسكن عبر بلديات والية قسنطينة ،حيث نالحظ أن البلديات
التي تعاني من أزمة سكن أو بها سكنات فوضوية و غير الئقة ،استفادت من عدد أكبر من
السكنات الريفية مقارنة بمثيالتها األخرى.
 7-3-6التحليل النوعي للسكنات الريفية المجمعة:
هذا النوع من السكن هو عبارة عن مجموعة سكنات موازية لبعضها البعض ،ذات شكل
موحد ،السكن الواحد أو الخلية الواحدة هي عبارة عن سكن يتكون من ثالث غرف (،)F3
تأخذ الدولة على عاتقها التكفل ببناء هيكل السكن (األساسات و الجدران و السقف) و يقوم
فيما بعد صاحب السكن بتكملة أشغال التهيئة األخرى ،و ذلك من خالل اإلعانات التي تقدمها
الدولة على دفعات.
أ -تهيئة التحصيصات السكنية الريفية:
تهيئة و تجهيز التحصيصات السكنية الريفية تخضع إلى مجموعة من العوامل نذكر منها:
تهيئة و تجهز التحصيصات تبعا لموقعها ،ألننا و من خالل الخرجات الميدانية الحظنا
و لسوء الحظ أن عامل المسافة أو البعد يتحكم في تجهيز و تهيئة التحصيصات الريفية،
بحيث كلما كان التحصيص بعيدا عن الطريق العام و عن التجمع الحضري كلما كان غير
مجهزا و مهيئا و العكس صحيح.
تهيئة بعض التحصيصات خضع إلى عامل أخر هو زيارة والي الوالية أو كما هو
الحال في تحصيص السكن الريفي بالدغرة ببلدية زيغود يوسف أين زار الرئيس بوتفليقة
هذه المنطقة عندما جاء لمتابعة مشروع الطريق السيار شرق/غرب ،و الذي يمر نفقه
بالقرب من هذه المنطقة.
تهيئة البعض األخر من التحصيصات يتم تبعا لبرامج التجهيز الخاصة بكل بلدية.
-
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ب -مكونات المساكن الريفية:
المساكن المشكلة لتحصيصات السكن الريفي المجمع هي في مجملها سكنات أرضية
من نوع (( )F3ثالث غرف) ،لكن االختالف الوحيد يكمن في مساحة هذه السكنات
بمكوناتها و كذا في وضعية حديقة المسكن (داخل أو خارج المسكن) ،حيث مثال في
تحصيص قادري إبراهيم و شيليا الحديقة هي بداخل المنزل ،على عكس باقي
التحصيصات الريفية أين تركت الدولة األمر بيد السكان فيما يخص إنجاز حدائقهم
الخاصة.
جدول رقم  : 17مساحة مكونات المساكن الريفية المجمعة
التسمية
7

المساحة م

المقام
()séjour
13.9018.09

غ0
9.4011.80

غ7
10.4712.79

المطبخ
8.4011.71

الحمام
1.913.62
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دورة
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يمكننا إرجاع سبب هذه النوعية الرديئة ألشغال البناء إلى مجموعة من العوامل نذكر
أهمها:
تكلفة البناء لها تأثير مباشر على نوعية البناء.
كفاءة مقاوالت البناء التي تم اختيارها النجاز مثل هذه السكنات.
نقص المتابعة الميدانية للمشاريع من طرف مكاتب الدراسات و كذا الوكالة
العقارية للوالية.
استعمال تقنيات بناء ال تتماشى مع كلفة البناء  ،و طبيعة مواقع المشاريع.
 4-6برنامج السكن الريفي المجمع ما بين المحدودية و الفعالية:
1-4-6اآلثار السوسيو -اقتصادية و المجالية للبرنامج:
اآلثار االجتماعية:
أ-
عالقات قوية مابين الجيران داخل التحصيص السكني الواحد ،و السبب هو
مكان اإلقامة السابق ،كمثال عن ذلك مزرعة قادري إبراهيم أين كل سكان هذا
التحصيص كانوا يسكنون في نفس التجمع الفوضوي "الشهداء الخمس" لذلك
فالعالقة بين أفراد هذا التحصيص هي عالقة قوية.
عالقات اجتماعية سطحية أو ضعيفة و هذا راجع إلى األصل الجغرافي للساكنة.
منح برنامج السكن الريفي المجمع سكنات لعدد البأس به من العائالت ،بالرغم
من بعض التحفظات.
ب -اآلثار االقتصادية:
مثل السكن الريفي عبئا إضافي على عاتق العائالت محدودة الدخل:

جل العائالت المستفيدة من السكنات الريفية المجمعة هي ذات مداخيل محدودة و ألجلل
استكمال عملية تهيئة مسلاكنها يجلب عليهلا تجنيلد بعلض الملوارد الماليلة ،للذلك و أملام
هذه المعضللة جنحلت بعلض العلائالت إللى حلل و هلو اسلتغالل جلزء ملن مسلكنها كمحلل
411
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تجاري أو لمزاولة بعض أنواع الحرف و حتى استغالل المسلاحات المخصصلة للحلدائق
المنزلية في الزراعة و كذا تربية بعض الحيوانات من أجل بيعها أو بيع منتجاتها.


السكن الريفي هو وسيلة لجني المال:

من خالل تحقيقاتنا الميدانية وقفنا عند حقيقة هي أن من بين المستفيدين من
السكنات الريفية لدينا فئة استفادت بطرق غير شرعية ،بهدف بيع أو كراء
هذه السكنات الحقا .حيث تراوح سعر البيع مابين  41إلى  711مليون
سنتيم للمسكن بحسب موقع التحصيص الريفي ،أما الكراء فهو في حدود
 0111-1111دج/الشهر.
لذلك نجد أن  060( % 00.1سكن ) من السكنات الريفية الموزعة
هي مغلقة و غير مسكونة.

ج -اآلثار المجالية:
 تحصيص سكن ريفي أصبح تجمعا ثانويا:

هذا التحصيص هو مزرعة قادري إبراهيم ببلدية الخروب و الذي أصبح تجمعا
ثانويا ،لذلك نجد أن السكن الريفي المجمع ساهم في خلق تجمع ثانوي جديد
بوالية قسنطينة.
 تحصيص سكن ريفي ساهم في الترقية اإلدارية لمشتة:
411
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و هو حال التجمع الثانوي بن جدو ببلدية زيغود يوسف  ،و الذي كان قبل إحصاء
السكن و السكان لسنة  7114عبارة عن منطقة مبعثرة أو مشتة ،لكن بعد ذلك أصبح
تجمعا ثانويا .وبذلك ساهم برنامج السكن الريفي المجمع في الترقية اإلدارية لمشتة بن
جدو لتصبح تجمعا ثانويا.
 ساهم برنامج السكن الريفي في توسيع اإلطار المبني للتجمعات العمرانية:
أشكال توسع غير نظامية أو غير مخططة (غير مندرجة ضمن المخططات العمرانية):
و هو حال التحصيصات التالية :شيليا ،قادري إبراهيم (ببلدية الخروب) ،بن جدو
(زيغود يوسف)  ،أين نجد أن مشاريع السكن الريفي المجمع أنجزت فوق مساحات أو
أراضي زراعية و كمثال على ذلك نذكر تحصيص شيليا هذا األخير تم بناءه فوق
أراضي تابعة لمستثمرة جماعية تابعة للدولة (.)EAC
أشكال توسع نظامية أو مخطط لها (مندرجة ضمن المخططات العمرانية) :و هو حال
باقي التحصيصات الريفية.
 نموذج سكني موحد لكل التحصيصات الريفية:
تتميز التحصيصات السكنية الريفية بتشابه في الهندسة المعمارية لسكناتها ،الشيء
الذي أضفى نوعا من الرتابة على مظهرها العام.



تحصيص ساهم في خلق بلدة صغيرة:

و هو حال القرية االشتراكية معمرة  71أوت  0500ببلدية عين أعبيد و التي تسمى
محليا بالقرية ،في بادئ األمر كانت عبارة عن قرية اشتراكية مكونة من  701مسكنا
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(قرية ثانوي) ،اآلن و مع برنامج السكن الريفي المجمع أصبح عدد السكنات بها 360
سكنا ،من دون احتساب عد سكنات برنامج البناء الذاتي.
 0 -6تقييم إستراتيجية السكن الريفي المجمع:
0-0-6النقاط االيجابية لهذه السياسة:
صيغة ساهمت في االندماج االجتماعي لطبقة مهمشة من المجتمع من خالل:
تقديم نوع جديد من السكن الريفي المجمع
خلق حالة من االستقرار االجتماعي ستساعد فيما بعد على االندماج االجتماعي
للعائالت المستفيدة.
صيغة مجالية رسمية من خالل:
امتصاص ظاهرة السكنات الفوضوية أو القصديرية.
وضع تنظيم مجالي سيسهم فيما بعد في االندماج المجالي لألفراد المستفيدين و
يشارك في دحر اإلحساس بالحقرة والتهميش عند هؤالء.
ضمان مسكن مالئم و مجهز من أجل رفاهية العائالت الريفية.
صيغة مالية جديدة:
االستفادة من سكن ،بدفع مبلغ رمزي هو في حدود  01مليون سنتيم.
سالسة في المعامالت المالية الخاصة بهذه المشاريع.
 7-0-6النقاط السلبية لهذه السياسة:
سلبيات ناتج عن طبيعة العملية:
استهالك كبير للعقار خاصة الزراعي منه.
نوع من السكنات ال هو ريفي و ال هو حضري (نوع هجين من السكنات).
تموضع بعض التحصيصات السكنية الريفية في مناطق مهمشة و غير مجهزة
(الدغرة ،االرتبة.)........
استعمال تقنيات بناء غير مالئمة لمثل هذه السكنات و كذا المواقع.
الغش في استعمال مواد البناء.
غياب الشفافية:
استفادة أشخاص ليس لهم الحق في االستفادة من مثل هذا البرنامج السكني.
توزيع السكنات تم وفق معايير مخالفة للقانون و استفادة بعض البطالين
واألشخاص خارج والية قسنطينة من مثل هذه السكنات.
 3-0-6الفرق بين سياسة القرى االشتراكية و سياسة السكن الريفي المجمع:
أوجه التشابه:
السياستان هما سياستا سكن ريفي مجمع.
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يمثل االثنان نفس التوجه ،و ذلك من خالل إنجاز أنسجة عمرانية حضرية داخل
األوساط الريفية.
يشتركان كذلك في ميزة مهمة و هي تموضع تحصيصات السكنات الريفية و
الذي هو في أغلب األحيان يكون بمحاذاة المحاور الكبرى للطرق و بالقرب من
التجمعات العمرانية الكبرى أو ملتصق بالمزارع والقرى باالستعمارية سابقا.
أوجه االختالف:
تندرج سياسة القرى االشتراكية ضمن السياسة العامة للبالد آنذاك و هي
االشتراكية ،على عكس السياسة الحالية التي تندرج في إطار السياسة الليبرالية.
سياسة القرى االشتراكية هي سياسة متعددة القطاعات و تدخل في إطار التنمية
الريفية (الثورة الزراعية) ،أما السياسة الحالية فهي تمس قطاع واحد هو السكن فقط.
سكنات القرى االشتراكية هي موجهة أساسا إلى عمال الثورة الزراعية ،غير أن
سكنات التحصيصات الريفية الحالية هي موجهة لكل سكان الريف على اختالف
وظائفهم.
عدد السكنات داخل القرى االشتراكية هو ما بين 011و  211سكن /القرية ،أما
في التحصيصات الريفية هي في حدود  00إلى  011سكن/تحصيص.
مواقع إنجاز القرى االشتراكية يتم اختيارها وفقا لدراسة مسبقة تأخذ بعين
االعتبار توصيات السياسة اإلقليمية للبالد أما مواقع إنجاز التحصيصات الريفية
المجمعة فيتم اختيارها و تحديدها تبعا لتوفر وعاء عقاري الحتضانها.
تحتوي القرى االشتراكية على تجهيزات خاصة بها ،أما التحصيصات الريفية
فهي تشارك التجمعات العمرانية المحتضنة لها تجهيزاتها ،لذلك فهي تمثل عبئا إضافيا
على عاتق هذه األخيرة.
خاتمة:
عرفت الجزائر منذ االستقالل عدة سياسات خاصة بالسكن الريفي ،لكن تبقى سياسة
القرى االشتراكية من أهمها ،نظ ًرا ألنها مثلت في الماضي القريب عملية على نطاق
واسع في ميدان السكن الريفي المجمع .مع ذلك أبانت هذه السياسة على قصور واضح
فيما يخص تهيئة المجال ،وباألخص التموضع السيئ للسكنات المنجزة ،الشيء الذي
انجر عنه بروز قيتوهات من السكان المهمشين ،ضف إلى ذلك اتسام هذه السياسة
بصرامة شديدة من حيث التنفيذ لم تسمح حقيقة باالستجابة الفعلية لمتطلبات السكان.
حاليا لدينا برنامج السكن الريفي المجمع ،و الذي يمثل نوعا ما عودة للتجربة السابقة
)القرى االشتراكية( ،مع تحصيصات للسكن الريفي تتوزع على كامل المجاالت
411

العدد الخامس والثالثون 7102

مجلة الجغرافي العربي

الريفية ،تموضعها يخضع لمنطق واحد هو توفر وعاء عقاري الحتضان هذه
التحصيصات السكنية .يقترح هذا البرنامج سكنات من نوع ) F3طابق أرضي .(RDC
لقد جندت الجزائر لهذه العملية مبلغا مقدرا ب  500.000دج /سكن ،في حين أن الكلفة
الحقيقية لسكن ،F3تتعدى ضعف أو ثالث مرات هذا المبلغ المرصود ،الشيء الذي أثر
مباشرة على نوعية السكنات المنجزة لكي يعطينا سكنات ذات نوعية رديئة و جعل
عددا البأس به من المستفيدين يشتكون من نوعية هذه السكنات الهجينة (ال هي ريفية
و ال هي حضرية) المسلمة إليهم.
يبقى أنه و في كل األحوال لدينا مشروع سكني وليس عمراني (ال يوجد تخطيط طويل
المدى) ،باإلضافة إلى أن هذه السياسة لم تقم بإدماج برنامج السكن الريفي في إطار
تهيئة مجالية (تهيئة عمرانية) مخطط لها مسبقا ،خاصة و أن السكن الريفي ال يدخل
ضمن االهتمامات الكبرى للبالد.
في األخير هذا البرنامج و رغم كل شيء قام بتوفير سكنا حتى و إن كان ذو نوعية
متوسطة ،لطبقة معدمة من السكان ،ثانيا مثل هذا البرنامج استثمارا مستديما ،ثالثا
مثل كذلك شكل جديد من التنظيم المجالي ،خاصة مع تحصيصات سكنية ذات نفس
الشكل و بسكنات ذات طابع معماري موحد ،باإلضافة إلى مشاركته الفعالة في إعادة
تشكيل الشبكة اإلقليمية  ،كما ساهم و بطريقة مباشرة في توسع المجال المبني
للتجمعات و المشاتي  .ضف إلى هذا مشاركته في خلق بلدة صغيرة ) القرية
االشتراكية معمرة  71أوت  ،(0500و في األخير هذا البرنامج السكني مثل دعما مهما
و مباشرا لظاهرة التعمير المصغر و تحول مراكزنا الريفية إلى تجمعات صغيرة من
خالل إنجاز تحصيصات سكنية مماثلة لتلك الموجودة في الوسط الحضري.
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