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 مــــــــــقدمـــــــــــــــــــة

نصر البشري ال يستغني عنها من صعوبات على مختلف األصعدة، إاّل أّن العُرغم ما تقدمه الجبال 
 1"وََكانُوا يَ ْنِحُثوَن ِمَن اجلَِباِل بُ ُيوتًا آِمِننْي"قال اهلل تعالى:  وكمصدر عيش.كمأوى 

يمكن تعريف الجبل على أّنه "مكان مرتفع من وجهة نظر علمية وتمثل مجال طبيعي، وفي نفس الوقت يمثل 

 .2مجال إنتاجي، ثقافي واجتماعي واقتصادي منتظم، ومؤسس حول عّدة محاور"

احتوت الجبال الجزائرية على مّر األزمنة، كثافات سكانية جّد متباينة كما أّنها تفوق أحيانا المناطق السهلية 

أّنه كثيرا ما تّم تفسير هذه الكثافات المرتفعة ِبِفعل فرار " مارك كوتأو المنبسطة المجاورة. يقول الباحث 

تحوي كثافات  ألوراسيةلمثال، نعلم أّن الجبال ال الها وجعلها ملجأ، لكن هذا غير مقنع، فعلى سبي السكان

سكانية مرتفعة حّتى قبل التواجد الّروماني. لذا يجب البحث في طرق النظام االجتماعي والوسائل التقنية 

تمعات للمجتمعات التاريخية، في وقت أين كانت وسائل استغالل األرض والحرث بدائية، وجدت هذه المج

ها النباتي سهل اإلزالة والحرث، ترب سهلة السقي، توفر مصادر المياه، وبها ن غطاؤ ضالتها في الجبال، أي

مكّمالت للمزدرع. في حين أّن السهول وحواف األودية، في غالب األحيان ذات ترب ثقيلة طينية، معرضة 

غل كمراعي ستللفيضانات والغمر...أي صعبة االستغالل مقارنة مع الوسائل المتاحة آنذاك. فقد كانت ت

 .3"كانت تتمركز بالجبال مختلف التجمعات للماشية، في حين

تتشارك المجاالت الجبلية في خصائص عّدة أّولها العوامل التضاريسية والمناخية القاسية، مع هشاشة الجانب 

لى حّد الطبيعي والكثافات السكانية المرتفعة. إضافة إلى العزلة والتهميش من الطرفين الجغرافي والسياسي ع

 السواء، كما تقطنها مجتمعات ريفية بحتة.

وتبقى عالقة "تأثير وتأثر" بين الجانب البشري والمجال الذي تعيش فيه ذات وزن في أّي مجال، والبحث 

المقدم تناول جانب من هذه المجاالت، ميزتها من الجانب االجتماعي "الّريفّية"، ومن الجانب الطبيعي 
                                                           

 من سورة الحجر. 82اآلية : 1 
"، -حالة وادي األبيض ووادي عبدي–: ازرايب صالح، "التهيئة القديمة والجديدة والفعاليات االجتماعية االقتصادية في جبال األوراس 2 

 .4. ص 2011جامعة قسنطينة، أطروحة دكتوراه. 
3 :Marc COTE, « L’Algérie, espace et société» Média-Plus, Constantine, 2005. P45. 
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، ومن جهة أخرى فإّن السياسات المنتهجة والمطبقة على المجال تلعب دور أساسي "الجبلّية"، هذا من جهة

جديد بوسائل وأهداف  وكّل تهيئة جديدة تطّبق تعني إلغاء ما سبق وانتهاج طريق"في إطار هذه العالقة. 

شكاليته يحكي العديد من1جديدة، ما يعني إحداث تحوالت على المجال" المراحل،  ، وتاريخ الريف الجزائري وا 

 كالتالي: 2وقد تّم تصنيفها من طرف الّلجنة العلمية

 (: هجرة ريفية ضخمة بحثا عن ظروف عيش أحسن.1977-1962فترة بعد االستقالل ) -

(: بفعل تضخم المدن ومشاكل البطالة والسكن الحاّدة، عودة إلى 1992-1980وسيطة ) فترة -

 المناطق الريفية خصوصا مع برامج استصالح األراضي.

 (: عدم استقرار حاّد بالوسط الريفي وهجرة.2002-1992المرحلة الحالية ) -

ا عاشه الريف الجزائري إلى وفي نظرنا كباحثين في مجال الريف من منظور الّتحوالت، يمكن تصنيف م

 مرحلتين رئيسيتين من التحوالت، أين:

األولى : هي تحوالت اصطحبها االستعمار، تعبر عن إرادة سياسية استعمارية بأهداف تخدمه. جّرت  

 معها ِعّدة اختالالت بتنظيم المجال وعلى مستويات ِعّدة، على سبيل المثال:

المناطق التي تواجه الصعوبات الطبيعية )الجبال( هيكلة المناطق الخصبة )السهول( وترك  -

ة...( أين أصبحت مهمشة قفريغ للسكان )سياسة األرض المحرو ثّم شهدت هذه األخيرة ت

 أكثر مما كانت عليه، أي خلق مناطق مركزية مجهزة ومناطق مهمشة.

 تكسير الوحدة االجتماعية بتكسير النظام العقاري. -

 ت تغييرات جذرية بمظاهر األوساط الريفية الجزائرية.ما يعني أن هذه المرحلة أحدث

ثاني مرحلة تحوالت شهدها الريف جاءت مع االستقالل لمحو آثار السياسة االستعمارية والقضاء  

على الفوارق االجتماعية والمجالية؛ وهذا بتتبع منهج سياسي اشتراكي محض يهدف إلى إعادة 

 التوازن وهذا على مستويين :

                                                           
1 : J. RENARD, « Les mutations des compagnes. Pays et structures agraires dans le monde ». 2002. P 11. 
2 : Ministère de l’agriculture et du développement rural. Inraa. Comité scientifique. « Zone difficile ».2007. 
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ى االجتماعي: ضّمت هذه المرحلة في طياتها تحقيق العدالة االجتماعية على المستو  -

 والقضاء على مظاهر الفقر كهدف أساسي.

 على المستوى المجالي: تم عن طريق تقسيمات إدارية جديدة ُبغية تحقيق توازنات مجالية. -

 هذه المرحلة كذلك اصطحبت معها تغييرات على مستوى مظهر الوسط الريفي.

مضي حوالي ُعشريتين ظهرت سلبيات المنهج بحّدة وطرحت مشاكل خصوصا على مستوى  لكن وبعد

 التنظيم المجالي، إذ بقي االختالل في التوازن وتعمق الفارق بين المجاالت التلية والجبلية وهذا لعّدة أسباب:

صّب التجهيزات على المجاالت التي كانت مهيكلة من طرف االستعمار وتهميش البقية، إذ كان كل  -

االهتمام موجه لقطاع الدولة على عكس الخاص، والذي نجده عموما بالجبال والسفوح، مع مركزية 

 التسيير والتواجد الكلي والتام للدولة. ما عّمق الفارق الذي خّلفه االستعمار. 

ت التلية نجد هيراركية منظمة بالمراكز الريفية، حيث توجد حلقات ربط من خالل المرور من بالبلديا -

المراكز الرئيسية إلى الريفية ثم المشاتي. بينما في البلديات الجبلية الشبكة غير مهيكلة، يتـم المرور 

 . 1رةمباشرة من المراكز الرئيسية إلى المشاتي مما أّدى إلى تزايد الهجرة بهذه األخي

كذلك بروز اختالالت على نفس الوحدة الطبيعية أو اإلدارية، هناك مناطق ريفية كان تطورها بوجهة 

 إيجابية أين شهدت حركية وتطور بينما أخرى تخّللها الركود التــــام.

سات التنمية الريفية التي اوكنتيجة عاّمة لما سبق من تجارب، يرى اختصاصيوا االقتصاد أّن: "سي 

، حيث كانت النتائج متواضعة جدا، واألهداف كانت اتبعتها الجزائر منذ االستقالل فشلت في تحقيق األهداف

، سواءا من حيث تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق األمن الغذائي من جهة، وربط األفراد  بعيدة المنال

من جهة أخرى، وذلك نتيجة بأراضيهم ومناطقهم الريفية لوقف الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدينة 

لذهنيتين وهما: ذهنية اإلدارة الجزائرية من خالل ممارستها البيروقراطية ومركزية القرار، وفي المقابل ذهنية 

الفالح الريفي الذي بقي متمّسكا بفكرة االعتماد واالتكال على الحكومة، بحيث كّل الخسائر التي يتكبدها 

                                                           
1 : H .BOUDJELIDA. « Dynamique de l’habitat et organisation de l’espace un exemple tellien : la région 

d’Azzaba ». P.279. 
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إلخ، إضافة إلى المشكلة الكبرى ي تقوم بعملية التعويض، ومسح الديون...الفالح تتحملها الحكومة، وهي الت

التي أثرت بل أخرت من تنمية البالد، وهي مسألة التدهور األمني التي دامت عشر سنوات، وكانت اآلثار 

 ، وأكبر متضرر على كامل التراب الوطني كانت المناطق الجبلية.1السلبية في كل المجاالت"

 

بعد التأّكد من عدم نجاعة هذه السياسات التنموية استلزم األمر تغيير طريقة التفكير وتبني سياسة  *

تهيئة مغايرة أين حملت في طياتها أهداف ومبادئ مختلفة عن األولى. إذ وألول مــرة كانت الرغبة 

انطــالقا من في جـعل فكرة تنمية المناطق تنمية نابعة من ضمنها، مجّسدة على الميدان. وهذا 

استغالل كّل وسط حسب مؤهالته الطبيعية، المناخية و البـــــــشرية. مع جعل لكــل وسط الطريقة التي 

 تتدخل بها الدولة ومؤهالته.

وفي هــــذا اإلطار ولتنوير هذا المبدأ جاءت: "إستراتيجية التنمية الريفية" والتي تضم في طّيـــاتها برامج مختلفة 

ئص وسلبيـــــات الوسطين الفالحي أوال )عن طريق البرنامج الوطني للتنمية الفالحية، االمتياز لمعالجة نقا

الفالحي...(، ثّم توسعت للريفي )المشاريع الجوارية للتنمية الريفيـــة(؛ فهي ذات انتشار زماني ومجالي. أين 

بهدف تقليص الفارق وتثبيت السكان التدخل يكون في كّل المجاالت على حّد السواء )تلية كانت أم جبلية( 

 .الجبلبريفهم العميق أي 

 وبهذا الوجه الجديد للسياسة ومن هذا الُمنطلق :

 وسائل جديدة     أهداف معينة    طرق تهيئة خاصة بها سياسة جديدة

                                                                                   

 

 

                                                           

الطيب، "التوجه الجديد لسياسة التنمية الريفية في الجزائر"، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  هاشمي : هاشمي الطيب. "1 

 .196. ص2014التسيير، جامعة تلمسان، رسالة دكتوراه، 

 مظهر جديد
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نلمس بوادر مرحلة تحّول جديدة ثالثة ُيعايشها الريف الجزائري حاليا. قد بدأت باالنتقـــال من المركزية إلى 

لى إنجاح البرامج مع فتح باب أين أصبحت الدولة تلعب دور الُمــرافق ِبهدف المساعدة ع ،الاّلمركزيــة

 االستثمارات الخاصة.

ثم التوجه إلى تثبيت السكان بمناطقهم حتى لو كانت نائية )الجبال( عكس ما كانت عليه في الفترة السابقة 

الريفي(. ما يعني إمكانية  وهذا عن طريق توفير السكــــن، التجهيزات األساسيـــة....)التجديد ، 1تجميع السكان

 .في الكثير من مناطق الوطن إعادة بعث الحياة بالجبــل والذي يعتبر أصل الريفي الجزائري

التجديد الريفي يفترض أّن هذه  سياسةيجية التنمية الريفية و عشرية عن إسترات أكثر منإذن فبعـد مرور 

ي تعّمقت حتى "الجبـل" ما يجعل المجال الريفي الجبلي التّـــحوالت التي مّست الريف الجزائري كانت شاملة، أ

. أي هل فعال هناك تغييرات -من بعد التحفيزات التي تضمنتها السياسة الجديدة  –يشهد إعادة إعمار 

 ملموسة بالمنظر العام للمجال الريفي الجبلي ومن طرف السكان )العودة(؟.

 تباهنا هو ما إذا كانت هذه التحوالت بنفس في حال تأكدت صحة الفرضية، السؤال الذي يشّد ان

مثال وحتى  المستوى ؟ أي تجاوب المناطق الجبلية كـــان على حّد السواء بين الواجهتين الشمالية والجنوبية

...وهذا بتصغير وعلى مستويات أخرى هناك اختالالت أخرى تتطلب تدخالت مغايرة أم أنه على نفس الجهة،

المقياس المعتمد في وضع سياسة التهيئـة، أي وضع لكــّل وسط سياستـه الخاّصة بــه حسب مــشاكله أو تكبير 

مكاناتــه...  من خالل تجاوبه معها بخلقالمرحلة من التأثير على نمطية المجال هذه وهل تمكنت  .! وا 

 مناطق ذات تطور إيجابي وأخرى سلبـي... 

                                                           

 .68ص .1995ماجستير. جامعة قسنطينة. مذكرة بخوش مراد. " إشكالية تهيئة المجاالت الجبلية المعزولة. حالة إقليم القل ".: 1 
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التنمية وعلى األقل  ديد على المجال الريفي الجبلي مــن ناحيةفماذا يمكن أن تضفي هذه التحوالت كج

 العزلة والتهميش؟ والتي لطالما رافق هذين المصطلحين المجاالت الجبلية. التنقيص من

 جاءت فكرة هذا البحث بعـد التأمل المستمر لسياسات التهيئة، والبرامج المخصصة للمجال الريفي -

تعزيز إرادتنا هـو أّن هـذه األخيرة أي التحوالت الريفية هي محّل  . وما زاد فيوطريقة تدخلها عليه

المخصص لتهيئة المجال الريفي. محور  33(. رقم PNRبحث في إطار "البرامج الوطنية للبحث" )

 بعنوان "تحوالت األوساط الريفية". 5بحث رقم 

 

)واليتي جيجـــل وميلــــة( ألنه كان  ولإلجابة عما سبق وقع االختيار على الجزء الشرقي لألطلس التلي -

 التهميشو  مشاكل التنمية بمثابة ساحة تجارب لكّل المراحل السابقة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى

والتهيئة ، وبالتالي يمكن مالحظة عمليات التنمية ةمن طرف دراسات سابق ةبهذه المنطقة ُمثبت والعزلة

ميلة تتـم تغطية الواجهتين الشمالية والجنوبية لهذه الكتلة  . كذلك : باختيار واليتي جيجل واموأثره

 .(01خريطة رقم ) الجبلية

 أّما عن تحديد البلديات فقد تّم اختيارها على أساسين:

 بتحقيق شرط أكثر من األّول: أن تكون جبلية، وهذا باعتماد مؤشر تحديد البلديات الجبلية بالجزائر ،

 متر. 500، وبارتفاع يتعدى %12فوق من مساحتها تختص بانحدار ي 50%

  والثاني: أن تكون على الواجهتين للكتلة الجبلية، وحتى تكون بنفس الوزن تّم حصر الدراسة بالنسبة

 بلدية جبلية. 13بلديات )مثل والية ميلة( بدل الـــ  7لبلديات والية جيجل على 
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بلدية متقابلة ومتجاورة وحدودية في نفس الوقت بين واليتين ساحلية  14أي أّن منطقة الدراسة تتكون من 

السهول   وداخلية. فالجهة الشمالية للمجال المدروس تطل على الساحل، بينما القسم الجنوبي يتوجه نحو

 العليا.

 

 سير البحث ومنهجيته 

 طبيعة الموضوع فرضت علينا إتباع العديد من أساليب ومناهج البحث بدءًا بــــــــــ:

o واّلذي اعتمدناه في الفصل األّول بهدف عرض وتحليل مختلف ستنتاجيالمنهج التحليلي اال ،

 المفاهيم الستخالص ما يتعلق بالموضوع.

o  التحليلي مع المقارنة واالستنتاج، إضافة إلى المنهج اإلحصائي الكّمي، المنهج الوصفي

والّلذان تّم تطبيقهما خالل فصول البحث كاملة اعتمادا على العديد من المؤشرات 

اإلحصائية، والقيام بالمقارنة بين فترتين، وبين واجهتي الكتلة الجبلية، بهدف بلوغ واستنتاج 

 ا المنطقة.مختلف التحوالت التي عرفته

 

 مراحل البحث 

 قمنا باتباع العديد من المراحل إلنجاز هذا البحث:

o :شكاليته، بدأنا مرحلة االطالع وقراءة  بعد اختيار موضوع البحث المرحلة االستطالعية وا 

كّل وثيقة تتعلق بالموضوع أو بجزء منه، بغية تكوين نظرة شاملة عن هذا المجال، من 

حصاءات ووثائق  تتعلق بالمناطق الريفية، إلى أخرى تختص في المناطق الجبلية، بحوث وا 

 إلى أخرى تتعلق بسياسات التنمية الريفية...

وفي هذه المرحلة وجدنا الكثير من البحوث والرسائل الجامعية التي استفدنا منها أيما 

ود ، وتتشارك البحوث التي مست المنطقة في كونها عالجت المنطقة باعتماد الحداستفادة
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الوالئية، أي والية جيجل والفوارق المجالية بها، أو والية ميلة. والجديد ببحثنا هو معالجة 

 الكتلة الجبلية، أي الحدود الجغرافية بدل اإلدارية.

o  :والتي تّم فيها االتصال المباشر ولمرات عديدة بمختلف اإلدارات التي تخدم المرحلة الميدانية

، ومنها من كان متفهما ومساعدا لنا بكل صدر رحب، ومنها من لم الموضوع على مستوى الواليتين

 . ! نتمكن من الحصول على المعلومة رغم بساطتها

 الديوان الوطني لإلحصاء. -

 مديرية المصالح الفالحية لواليتي جيجل وميلة. -

 محافظة الغابات لواليتي جيجل وميلة. -

 وميلة.مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لواليتي جيجل  -

 مديرية السكن والتجهيزات العمومية لواليتي جيجل وميلة. -

 مديرية األشغال العمومية لواليتي جيجل وميلة. -

 مديرية النقل لواليتي جيجل وميلة. -

 مديرية الري لواليتي جيجل وميلة. -

ميدانية لالستطالع والتعرف على المنطقة عن قرب، مع إجراء محادثات  إضافة إلى خرجات

وحوارات مع السكان المحليين، حتى تتكون لنا صورة حقيقية عن المنطقة والعيش فيها، غير 

 التي نستخلصها من اإلحصائيات.

o أنا مرحلة التحليلبعد جمع مختلف الوثائق والمعطيات وفرزها، بد: مرحلة تحليل المعطيات 

وضع خّطة  بلوغ أهداف هذه الرسالة البحثية، مستندين بذلك على بحوث سابقة . تمّ  والتحرير، بغية

 مبحثين : أربع فصول، مقسمة على للبحث مقّسمة على
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 الفصل األّول:  الريف...الجبل...والسياسة الجديدة

 األّول: مكانة المجاالت الريفية الجبلية... بين العوائق والمؤهالت المبحث -

 المبحث الثاني: المميزات الطبيعية لمنطقة الدراسة -

التلية، من طبيعية لسكانية...  تّم من خالل هذا الجزء التطرق ألهّم مميزات وخصائص المجاالت الجبلية

األوساط الهّشة والمعقدة، مع لمحة عن مكانتها وسط مخططات الدولة. ثّم تصغير  كذلك إشكالية هذه

المقياس والتعرف على منطقة الدراسة طبيعيا من ارتفاعات، انحدارات، موارد مائية، غطاء نباتي... 

 وديناميكية الوسط الطبيعي.

 لتغيرالسكنية بين االستمرارية واالفصل الثاني: الديناميكية الديمغرافية و 

 المبحث األّول: الديناميكية الديمغرافية -

 المبحث الثاني: الديناميكية السكنية -

ضمن هذا الفصل قمنا بتحليل المعطيات الديمغرافية لمعرفة أهّم التحوالت التي عاشتها المنطقة، كذلك 

للسكان، تطور  ، التوزيع المجاليتطور عدد السكان ومعدل النمو السنوي دراسة الثوابت، وهذا من خالل

سكان الريف والحضر، الكثافة السكانية والتركيبة االقتصادية للسكان. ثّم تّم تحليل الديناميكية السكنية 

 بالمنطقة.

 )تجهيزات ومرافق( تطورات القاعدة االقتصادية، والهيكليةالفصل الثالث: 

 المبحث األّول: تحوالت الجانب االقتصادي -

 فق والتجهيزات القاعدية والهيكليةالمبحث الثاني: تطور المرا -

تمت خالل هذا الفصل دراسة بعض المؤشرات االقتصادية والتي من شأنها توضيح الوضعية الحالية 

للمنطقة، كذلك مختلف التدخالت الحديثة والتي من شأنها خلق صورة وتصنيفات اقتصادية جديدة 

 بالمنطقة. 
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 .لمنطقةالمجالية ل نمطيةالحوصلة الفصل الرابع: 

ويعتبر حوصلة لما سبقت دراسته خالل مجرى البحث، باالعتماد على مصفوفة الرتب بناءا على  

مختلف المؤشرات التي عولجت، ومن ثم استخالص المفارقات المجالية مع محاولة إليجاد تفسيرات للتنظيم 

 المجالي بمختلف العينات.
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 الفصل األّول



 

 

 الريف...الجبل...والسياسة الجديدة

 
 مكانة المجاالت الريفية الجبلية بين العوائق والمؤهالتالمبحث األول:      

 المجاالت الريفية الجبلية : عوائق ومؤهالت .1
 ضمن مخططات الدولة الجبلية الريفية األوساط مكانة .2

 

 المميزات الطبيعية لمجال الدراسةالمبحث الثّاني:     

 الخصائص التضاريسية .1
 المميزات الجيولوجية .2
 أهّم المميزات المناخية .3
 الثروة النباتية .4
 نتيجة عامة: "ديناميكية الوسط الطبيعي" .5
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 تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

محاولة الموازنة بين العنصر البشري والوسط الذي يعيش فيه، تعتبر معادلة صعبة التحقيق، ولطالما  
ذا ما تعلق األمر بالوسط الجبلي، فهذا  كانت محّل بحث واهتمام العديد من الحكومات في جميع الدول. وا 

 المهّمة.يزيد من تصعيب 

ميزتها هشاشة الوسط الطبيعي مع تضاريس جّد وعرة،  بالمنطقة الجبلية التلية؛ والتي من وهذا هو الوضع
أي تمتهن الزراعة مع تربية  منها تعتبر مجتمعات ريفية؛ %50أكثر من أين  ،مرتفعة وكثافات سكانية

 .!الماشية 

 والمعادلة القائمة هنا هي تثبيت سكان الريف من جهة والحفاظ على الوسط من جهة أخرى.

بالتطرق  مكانة المجاالت الريفية الجبلية بين العوائق والمؤهالت،دراسة  البحثخالل هذا الجزء من وسيلي 
شكالية األوساط الجبلية ثّم التغطية القانونية ومكانتها ضمن مخططات الدولة. ثم التعرف على  لخصائص وا 

ي معيقات مجال الدراسة طبيعيا من جوانب عدة، تضاريسية، مناخية، وديناميكية الوسط الطبيعية، وبالتال
 ومؤهالت المنطقة طبيعيا.
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 األّول: المبحث

 بين العوائق والمؤهالت المجاالت الريفية الجبلية:مكانة   

 

 تمهيد 

تتصف المجاالت الجبلية بكونها موطن للظروف التضاريسية والمناخية القاسية، مع هشاشة الجانب 
العزلة والتهميش من الطرفين الجغرافي والسياسي على حد الطبيعي، الكثافات السكانية المرتفعة، إضافة إلى 

هذا ال يمنع من وجود مميزات خاصة و لمجاالت الجبلية بهذه الخصائص بدرجات متفاوتة، السواء. تتشارك ا
 لكّل كتلة جبلية، وعلى جميع المستويات: طبيعية، ديمغرافية، اقتصادية.

ّنما يجب حسن التعايش معهاأ يمكن تغييرها بقى من الثوابت، الصعوبة الظروف التضاريسية ت يقافها وا   وا 
. بينما التهميش السياسي يبقى في يد الَحوَكَمة، وهذا بوضع أسس قانونية تحمي هذه المجاالت ومواجهتها

الهّشة، ودمجها ضمن مشاريع وبرامج تنموية للحّد، أو التنقيص على األقّل من قساوة الظروف المعيشية 
 الريفية الجبلية، إذ تتميز هذه األخيرة بكونها األكثر فقرا على مستوى الوطن.بالمجاالت 
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 المجاالت الريفية الجبلية:   "عوائق ومؤهالت" :أّوال 

 1خصائص األوساط الجبلية بالجزائــــر: .1

 مجاالت متنوعة تتمايز فيما بينها...

عّدة: التنوع البيولوجي والمناخي، الموارد  تلعب المنطقة الجبلية بالجزائر دور جّد هام في مجاالت
المائية، مصدر للمعادن، للديمغرافيا، حتى في الجانب التاريخي فهي مركز الحضارات القديمة ورمز للتحدي 

 أثناء ثورة التحرير.

من األراضي الصالحة  %11، وحوالي  2من إجمالي سكان الوطن % 35تحوي الجبال ما يقارب الـ 
ذا ، فهذا  3فما فوق % 12ما اعتبرنا أّن الجبل هو المنطقة التي تضّم األراضي ذات االنحدار  للزراعة. وا 

موزعة على فئات االنحدار  كتار،هــ 7565000من مساحة التّل، أي ما يقارب  % 43يعني أّنها تمثل 
 :كالتالي

، والتي كتارهـ ألف 615ربع على ما يعادل ــــ( تت% 12السفوح المنخفضة: )انحدار أقل من  -
 .%8تمثل 

، وهي األكثر كتارهـ ألف 5078( تحتل % 25 – % 12,5السفوح المرتفعة: )انحدار بين  -
 . % 67انتشارا بنسبة 

، تمثل نسبة كتارهــ ألف 1872ساحة ( والتي تتربع على م% 25قمم الجبال: )يفوق انحدارها الــ  -
25%. 

 

 هــ ، فهي تتوزع كما يلي )بالهكتار(: 828000حتى  وبالّنسبة للمساحة الصالحة للزراعة والتي تصل
                                                           

 .2000للباحث عبد القادر خليل.  » La société montagnarde en question  «: المعلومات مقتبسة من بحث  1 
2  : Z. Sahli ; Les zones de montagnes en Algérie. ?. 
 

يعتبر االنحدار من بين المؤشرات المعتمدة  ،03-04 في إطار القانون رقمو ت المقامة على المناطق الجبلية: المعمول به في الدراسا 3 

 لتحديد المنطقة الجبلية.
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ت الشمالية التالية اإلدارية نجدها تضم الواليابتوقيع الحدود الجغرافية للسلسلة التلية على الحدود 

، بجاية، تيزي وزو، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان؛ بأكثر من جيجل( : قالمة، سكيكدة،  03)خريطة رقم 

، برج بوعريريج، البويرة، المدية، البليدة، تيبازة، الشلف، ميلةمن مساحتها جبلي. كذلك الطارف،  % 66

 من مجالها جبلي. % 50معسكر، تلمسان؛ بأكثر من 

 

 

 

 

 (: توزيع المساحة الصالحة للزراعة بالمنطقة التلية01جدول رقم )
 بستنة )خضروات( خضر جافة أشجار مثمرة أراضي في الراحة حبوب

300000 249000 231000 20000 10000 

03 
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 :تمايز طبيعي 

 حسب الخصائص يمكن تقسيم السلسلة التلية لمجموعتين:

أين األولى تتميز بكونها جبال رطبة، ذات غطاء غابي كثيف، لكن في غالب األحيان بحالة  -
 % 80إلى  50متدهورة بفعل اإلنسان. الغطاء النباتي بهذه الجبال ممكن أن يغطي ما نسبته من 

من مساحة هذه األخيرة. تشهد تساقط الثلوج بفصل الشتاء؛ أما بالنسبة للمراعي الطبيعية تبقى 
قة، إذ توجد فقط مساحات صغيرة وسط الغابات، والتي تسمح بإقامة التربية الحيوانية بالجبال مع ضي

 أعمال البستنة العائلية، والتي تسير بطريقة تقليدية )زراعات معاشية(.

ال ـــمع جب ال القبائل الكبرى والصغرى،ــجب :رقي للسلسلة التليةــــم الشـــــركز بالقســوعة تتمــد هذه المجمـــنج
 .بابور إدوغ

أّما بالنسبة للقسم الثاني )جبال بني شقران، الضهرة، الونشريس، جبال سطيف وقسنطينة( تتميز  -
تتوسط حقول  الغابي في شكل مساحات صغيرة فقط بتعرضها للتعرية الشديدة مع وجود الغطاء

 كلسية. الحبوب. تقل هذه الجبال ارتفاعا عن األولى بتكوينات مارنية، مارنية
 

 كثافة سكانية متباينة لكن تبقى مرتفعة !  

مليون ساكن. أي ما  7,9بلدية، بهذا الوسط الجبلي يقطن ما يفوق الـ  505تضم السلسلة التلية 
 من مجموع سكان الوطن، يتوزع هذا العدد كما يلي: % 27يـــقارب 

 من سكان المنطقة الجبلية. % 19ساكن، أي ما يعادل  1476800بالجهة الغربية:  -
من عدد السكان  % 40ساكن. أي  3154500بالوسط: بلغ عدد السكان بوسط السلسلة التلية  -

 اإلجمالي للمنطقة الجبلية.
ولى تحتل المرتبة األ أين. % 41ساكن؛ بنسبة  3278900أّما بشرق السلسلة: فاق عدد السكان الـ  -

 ما هو عليه بالغرب. فاق ضعفيالجهة الشرقية  سكانعدد  ما يعني أنّ بالنسبة لعدد السكان، 
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بالّرغم من التباينات في عدد السكان بين الجهة الغربية، الوسطى والشرقية؛ إاّل أّنها تتشارك في كون عدد 
 . % 50السكان الريفيين يفوق الـ 

أكثر كثافة، إذ فاقت  ، تبقى الجهة الشرقية ²ن/كلم 162متوسط الكثافة السكانية بالوسط التلي قّدر بـ : 
 . ²ن/كلم 360ببعض المناطق الـ 

 

 .استغالل المجال : تكامل اقتصادي اجتماعي 

تعتبر خدمة األرض بالمجاالت الجبلية المورد األساسي، تتركز على نظام زراعي رعوي، يمزج بين: 
 وباقي األعمال. الحبوب، التربية الحيوانية، األشجار المثمرة والغابة التي تمّول بالحطب للتدفئة

وبحسب الخصائص المحلية نجد أّنه أحيانا يبرز تربية الماشية بمنطقة ما، ويبرز اإلنتاج الزراعي بمنطقة 
 أخرى، لكن يبقى هاذين النشاطين متكاملين.

 أنواع من المناطق الجبلية: 4ومن االستغالل الحالي لألراضي بالمناطق الجبلية يمكن استخالص 

 . % 31ابية : مناطق ذات وجهة غ -
  . % 13مناطق ذات وجهة زراعية :  -
                  .   %52مناطق ذات وجهة زراعية رعوية :  -
 . % 4مناطق ذات وجهة رعوية :  -

 

منذ القدم يعرف على األوساط الجبلية هذا التكامل في االستغالل المجالي، لكن في نفس الوقت تعرف      
على أّنها بؤرة لمشاكل عّدة بكّل معانيها : استغالل مفرط، فقر، عزلة، تهميش، ثقل ديمغرافي. لكن بطبيعة 

 .! الحال هناك أسباب لهذه الوضعية، وبالتالي توجد حلول ولو نسبية
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 :إشكالية المناطــق الجبليـــــة .2
 تعّدد األسباب والوضعية واحدة  "أزمـــــــــة"                  

للمجاالت الجبلية العديد من الخصائص التي تميزها عن باقي المجاالت، وفي نفس الوقت هي سبب  

 المشاكل واألزمات التي تعيشها:

 :حساسية الوسط الطبيعي 

على صخور لينة، سواًءا كانت قليلة التشجير أم غير مشجرة، تبقى تحت ظاهرة التعرية الجبال المتكونة 
على التجهيزات )الســدود،  كذلكلقصير باألنظمة اإليكولوجية و الشديدة، والتي تؤثر سلبا على المدى ا

 الطرقات...(

متقدمة من التدهور، بفعل  األنظمة الزراعية وحّتى اإليكولوجية بالمناطق الجبلية، تقريبا كلها في حالة
رعي مفرط ...(، كذلك الضغط  -)االستغالل المكثف ألقدام الجبال مليات الزراعية والرعوية الخاطئةالع

البشري على الموارد النباتية، تقهقر األرض بفعل عوامل التعرية، نزع الغابة، حرث المناطق المنحدرة 
 . 1والتنقيص من المياه الباطنية

ورئيسي في تقهقــر الغطاء النباتي: "الحرائــق الغابّية" التي تشهدها هذه المناطق. تبقى  عنصر آخر مهمّ 
الحرائق عائق أمام عمليات تجديد الغطاء النباتي، والمحافظة على النظام اإليكولوجي، القائمة منذ السنوات 

 األولى لالستقالل.

ألف  500الهائل لعملية التشجير، وبغض النظر عن تكلفتها العالية )تشجير ما يعادل  بالّرغم من الكمّ 
/السنة(؛ إاّل أّنها ال تزال بعيدة عن تحقيق التوازن اإليكولوجي، فالتغطية كتارهــ 10000، بمعّدل كتارهــ

ن يكون في حدود يق التواز ، في حين معدل التغطية من أجل تحق % 10إلى  9الغابّية الحالية في حدود 
 . 2 %25الــ

                                                           
1 : Z.Sahli ; Les zones de montagne en Algérie. ?. 
2 : Z.Sahli ; Les zones de montagne en Algérie. ?. 
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 : إرث تاريخي ثقيل والتفاتة محدودة 

عرفت األوساط الجبلية استغالل كثيف على مــّر التاريخ القديم والحديث. أّدت العمليات االستعمارية، 

من سلب واستغالل ألراضي الفالحيـن، بدفعهم إلى استغالل أراضي الجبال ضعيفة الخصوبة. نتيجة هذه 

كانت مضاعفة الحجم الديمغرافي بهذه المناطق الفقيرة، لكّنها لم تكن بداية للتواجد البشري بالمناطق المرحلة، 

، هر أّن أغلب المناطق الجبلية مأهولة بالسكانالجبلية، فالدراسات التاريخية والخرائط القديمة للمنطقة، تظ

 ي أّنها مستغلة.واألراضي من حيث التنظيم العقاري، إّما مــــلك أو عرش، ما يعن

خصوصا على الجانب  للحد من الهجرة الريفية، غم مـن بعض المجهودات المبذولةبعد االستقالل وبالرّ 

: المدارس، المراكز الصحية، توصيل شبكة الكهرباء، طرقات.....، إاّل أّن السكان لم يستقروا  االجتماعي

، عرفت ديناميكية واسعة نحو التجمعات الكبرى بهذه المناطق، والهجرة الريفية خصوصا بالمناطق الجبلية

 بالسهول، كون أّن هذه األخيرة شهدت تدخالت واسعة من طرف الدولة. )المخطط الموالي(.

 

 

 

01 
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 ...تقاليد زراعية، تهميش، وعجز شــامل 

قّلة األراضي المنبسطة أّدت إلى محدودية المساحة، كذلك طبيعة الملكية بهذه المناطق )ملك( أّدت إلى 
من المستثمرات الزراعية ذات حجم أقّل من  % 79وجود مستثمرات جّد صغيرة )اإلرث(؛ فقرابة الــ 

، هذه المستثمرات مجّزأة إلى قطع عديدة، هذا  1993سنة  FAO/FIDA، حسب معطيات دراسة  كتارهــ10
قطع متفرقة. زيادة على هذا  10حتى  2ما فرضته طبيعة المنطقة؛ ممكن أن تجّزأ المستثمرة الواحدة إلى 

 فهي بالكاد تكفي لتحقيق اكتفاء ذاتي للسكان المحليين.

بعد عن الطرقات البلدية، عن المراكز من الجانب االجتماعي، العديد من التجمعات تعاني العزلة وال
الوالئية وحتّى عن مراكز البلديات، فالوصول إلى التجهيزات الخدماتية يبقى صعب )المراكز الصحية، 

 الشبكات، إيصال الغذاء...(

: سكن، صحة، توزيع المياه الوضعية والنقص في بعض الميادين تبرز 1باستعمال عدد من المؤشرات
 .رب..ــالصالحة للش

ل/اليوم/الساكن  كمتوسط، يعرف وسط السلسلة التلية من ناحية التزود بالمياه الصالحة 100فباعتبار 
 ، وهو أقّل أهمية بالغرب والشرق. % 45للشرب، عجز هاّم بــ 

 على التوالي. % 38,66و  % 43,35في مجال السكن؛ الوسط والشرق يعرفان عجز مرتفع بــ 

 منصب(. 322040طاع الشغل خصوصا بالمنطقة الشرقية )كذلك عجز آخر هاّم يعرفه ق

وبالنسبة لمجال الصحة، يبقى النقص قائما وبحّدة، فباالعتماد على المعيار الوطني واّلذي يحدد طبيب لكّل 
 طبيب. 1719ساكن؛ نجد المنطقة الشرقية تعاني من عجز قدره:  1000

 % 84إذ بلغت  .صوصا بالنظر لصعوبة المنطقةفي حين التغطية بشبكة الكهرباء، تعتبر جّيـــدة، خ
مسكن بدون  128105بالشرق. مع هذا يبقى النقص مذكور بحوالي  % 86بالوسط،  % 87بالغرب، و 

 كهــرباء.
                                                           
1 A.KHELIL, La société montagnarde en question,ANEP,Alger,2000. 
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بالّرغم مــن وجود نّية تنمية هذه المناطق، بدليل التدخالت بها منذ االستقالل، إاّل أّن قّلة العمليات 
 التهيئة(، كبر المنطقة وصعوبتها، مع الثقل الديمغرافي... حال دون ذلـــك...وطبيعتها )تصب في مجال 

من جهة أخرى فالمنطقة الجبلية تعرف حالة تناقض جّد معقدة: فالمثبت أّنها تعاني وتحاكي أزمات عّدة أّدت 
ة، بنايات إلى هجرة السكان. لكن في نفس الوقت تعرف كثافات سكانية مرتفعة، نشأة تجمعات ثانوية حديث

  ...!سكنية حديثة )خارج دعم الدولة(... ما يدل عن تمسك السكان بموطنهم 

 

هذا يقودنا إلشكالية أخرى: حالة الهجرة التي تعاني منها هــذه المناطق تؤثر سلبا على المناطق المجاورة 
الوصول إلى التثبيت. )زيادة الضغط بها(، ما يعني ضرورة التفكير في حلول جذرية للحّد من هذه الظاهرة و 

ذا ما فّكرنا بالجانب الطبيعي: سيؤدي تثبيت السكان إلى مضاعفة الكثافات السكانية، وبالتالي مضاعفة  وا 
 الضغط على الوسط الطبيعي المتقهقر والهش بأصله.

فهل نعمل على المحافظة على التوازن الجهوي بالّسعي وراء تثبيت السكان، أم ندعم حماية 
 (المخطط المواليعي ؟... )الوسط الطبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 تثبيت السكان

 توازن جهوي

ضغط وتقهقر 

 الوسط الطبيعي

(02مخطط رقم : )  
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 الجبلية ضمن مخططات الدولة الريفية مكانة األوساط ثانيا:  

 

  الوسط الريفي:تطور التدخل على  .1
 االنتقال من اإلصالح الزراعي إلى التنمية الريفية

عانى الوسط الريفي بالجزائر مشاكل عــّدة حالت دون نمّوه وازدهاره، والسبب األّول هو الفشل في  
إيجاد سياسة شاملة وواضحة، قائمة على أسس سليمة يرتكز عليها في تنمية هذا الوسط غير المتزن، 

و: "ال شّك أّن أي سياسة تنموية تقوم بها حكومات الدول النامية ال تخلو  ئج االستعمار السلبيةوالمثقل بنتا
من نقائص وعيوب، وهذا نظرا لقصر النظر والبعد اإلستراتيجي لعواقب هذه اإلصالحات والسياسات، أو 
نظرا لنقص خبرة أو ما شابه ذلك من العيوب، ولهذا نرى الكثير من الدول تقوم بالتغيير في اإلصالحات، 
السياسات والمخططات، سواءا كانت مكّملة للسياسة التي قبلها، أو ملغية لها بسياسة جديدة تتالئم والواقع 
الذي تعيش فيه. والجزائر من بين هذه الحكومات، التي لم تّدخر جهودا منذ االستقالل إلى يومنا هذا، باتخاذ 

صالحات تنموية، من خالل مخططات وبرامج كان ا لهدف منها هو تحقيق تنمية وتقدم في عّدة سياسات وا 
عـّدة سياسات ضمن  –سنة  20حوالي  -في فترة وجيزة  المجال الريفي الجزائري . إذ عرف1كّل المجاالت"

المنهج االشتراكي، أساسها كّلها تهيئة الجانب الزراعي، ما عدا الثورة الزراعية، والتي تعـد المرحلة الوحيدة 
ذي ميزها، حالت دون ريفي؛ لـــكن سيطرة مركزية القرار، والطابع االجتماعي الّ التي شملت مفهوم الوسط ال

 نجاعتها.....

ة االقتصادية أّما عن سنوات التسعينيات، فقد عرفت تهميش تام للجانب الزراعي بفعل الضغوطات السياسي
أّدى إلى تحمل عبء التنمية . كما تخلت كذلك تدريجيا عن تمويل المشاريع التنموية، مّما التي عاشتها الدولة

من طرف الجماعات المحلية، اعتمادا على اإلمكانات المحلية المتوفرة، ما يعني تعميق الفوارق فمعظم 
المجاالت الريفية الجبلية تعاني فقر الموارد واإلمكانات المحلية. كما تعتبر هذه الفترة  "من أصعب الفترات 

األمنية التي أوقفت عجلة التنمية، وأصبح االستقرار األمني من التي مّرت بها الجزائر، خاصة األزمة 

                                                           
ن، : هاشمي الطيب، "التوجه الجديد لسياسة التنمية الريفية في الجزائر"، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تلمسا1 

 .189. ص2014رسالة دكتوراه، 
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أولويات الحكومة شاملة على كامل التراب الوطني، وكان سكان الريف أشد معاناة مقارنة بالحضر، من حيث 
عدم األمن من جهة، والفقر من جهة أخرى، وحسب تقارير الديوان الوطني لإلحصاء، والبنك الدولي، 

والتحاليل للسكان والتنمية، يؤكدون أن ظاهرة الفقر تعود جذورها في بداية  ي للدراساتوالمركز الوطن
التسعينات، فبرامج التعديل الهيكلي وما صاحبها من سياسات االنفتاح االقتصادي، نجم عنها اضطرابات 

 .1خاصة في سوق العمل، واشتدت البطالة التي ساهمت بشكل كبير في بروز مالمح الفقر"

تالي "توجب على الحكومة استبدال استراتيجية التنمية الزراعية والريفية تلك، بسياسة مالئمة تتكيف وبال
واالقتصاد العالمي والعولمة، فانطلقت بسياسة جديدة تهدف إلى تحقيق األمن الغذائي، وتحسين مستوى 

، أولها المخطط 2000معيشة سكان الريف، من خالل سلسلة من البرامج والمخططات ابتداءا من سنة 
 .2الوطني للتنمية الفالحية"

 

 فالحيةالوطني للتنمية ال لمخططا : 

كذلك تزامنا مع نية استرجاع لتفادي النتائج السلبية لها؛  واعتمادا على ما سبق من تجارب، وفي محاولة 
التوازنات الجهوية؛ يشهد العالم الريفي بالعشرية األخيرة فترة إنعاش شاملة مّسته في جميع عناصره لكن 

، والذي 2000سنة  PNDAبالتدريج؛ بداية بتدعيم للوسط الفالحي عن طريق المخطط الوطني للتنمية الريفية 
ا تّم إعطاؤه أبعاد ريفية، أين تم تصّور المخطط الوطني للتنمية يعتبر انطالقة نحو تحوالت عميقة. بعده

أين  .2002، في شكل توسيع المهام من الوسط الفالحي إلى الوسط الريفي سنة  PNDARالفالحية والريفية 
 برز مفهوم التنمية الريفية.

زولة والمهّمشة. يهدف المخطط إلى إعادة بعث الحياة في المجاالت الريفية، وباألخص المناطق المع
كتفاء الذاتي، فقد تدخلت الدولة بشكل فعال يسمح باستغالل بلوغ األمن الغذائي بدل االومن جهة أخرى 

جميع اإلمكانات المتوفرة في مجال الفالحة، وقد سخرت الّدولة لبلوغ هذا، العديد من وسائل الّدعم، مع 

                                                           
الجزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان،  د.هاشمي الطيب، التوجه الجديد لسياسة التنمية الريفية في : 1

 .192. ص2014رسالة دكتوراه، 

 .193د.هاشمي الطيب، نفس المرجع. ص  :2 
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من خالل تقديم دعم وقروض، وتوزيع أراضي تشجيع القطاع الخاّص على االستثمار في هذا المجال، 
 واستصالحها عن طريق االمتياز.

وطريقة تطبيقه وسيره توحي باّلالمركزية عكس ما كانت عليه السياسات الزراعية سابقا، إذ جاء بطرق جديدة 
 للتنمية، أساسها المشاركة الفاعلة والمسؤولة للمزارعين.

 : 1وعة تتمحور أساسا حولوقد ُشِرع في تطبيقه في إطار برامج متن

 .تحسين ظروف ممارسة النشاط الفالحي، الغابي والرعوي 
  مرافقة تعددية النشاطات وتشجيعها وترقيتها، باعتبارها عامال لتحسين مداخيل العائالت في

 قتصادية جديدة(.اعتبار للمهن الريفية، خلق أنشطة الريف، أو لخلق مداخيل جديدة )رد اال
  على الخدمات العمومية، والحصول على السكن وفك العزلة عن السكان في تحسين الحصول

 المناطق المعزولة.
  القطيعة مع الجمود الذي مّيز المناطق الريفية ذات القدرات الضعيفة، بتوفير بدائل لتنمية

اقتصادها وأنشطتها، عبر تحويل نظم اإلنتاج وتكييفها، والتشجير المفيد واالقتصادي، و تهيئة 
 مناطق الجبلية، والممرات السهبية.ال

  تعجيل مسار تحديث القطاع بتشجيع االستثمارات اإلنتاجية والتكنولوجية في االستغالالت
يلها بعد، الفالحية، وخاصة منها ذات األحجام الصغيرة والمتوسطة التي لم يتم استكمال تأه

 لة ومرافقتها التقنية.إلى مساعدات الدو  –خالل فترة انتقالية  - والتي مازالت تحتاج

 

 : 2ولتحقيق هذا، حّدد لهذا المخطط محورين

وهي البرامج الموجهة إلعادة تأهيل وعصرنة المستثمرات الفالحية وتربية  المحور األول: -

 المواشي، وتتضمن البرامج التالية:
                                                           

 .2004وثيقة اإلستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية. جويلية  : رشيد بن عيسى، 1

 .201د.هاشمي الطيب، نفس المرجع. ص :  2 
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o وتحسين اإلنتاجية. برنامج تكثيف اإلنتاج 

o .برنامج تكييف أساليب اإلنتاج 

o  تطوير اإلنتاج الفالحي )التكييف، التهوية، النقل،التخزين...(.برنامج 

o  برنامج دعم االستثمار على مستوى المستثمرة الفالحية )من أجل تنويع وتحسين

الخدمات للمنتجين، وأيضا من أجل دمج الشباب المؤهل ولديه تكوين مرتبط 

 بالنشاط الفالحي(

وتنمية المجاالت الطبيعية باإلضافة إلى خلق وهي برامج موجهة للمحافظة،  المحور الثاني: -

 مناصب شغل، وتتضمن هذه البرامج ما يلي:

o إلى حماية البيئة وتثمين المناطق الجبلية،  البرنامج الوطني للتشجير اّلذي يهدف

 وذلك عن طريق التشجير االقتصادي والنافع.

o .برنامج التشغيل الريفي 

o از.برنامج استصالح األراضي عن طريق االمتي 

o .برنامج حماية وتنمية المناطق السهبية 

o .برنامج المحافظة وتنمية الصحراء 

 :1وأهّم األهداف التي جاء بها هي كالتّالي

 الفالحية. ي، وتنمية قدرات اإلنتاجتحسين مستوى تغطية االستهالك باإلنتاج الوطن 

 .)االستغالل العقالني للموارد الطبيعية )األراضي، المياه 

  مستديمة وترقية المنتجات ذات المزايا المؤكدة.تنمية 

 .توفير مناصب الشغل والتخفيض من نسبة البطالة 

                                                           
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2006-2000تقييم المخطط الوطني للتنمية الفالحية في الجزائر  أ. هاشمي الطيب،: 1 

 .91. ص 2007جامعة تلمسان، مذكرة ماجستير، 
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  ،تحسين وعصرنة القطاع، وتحسين مستوى معيشة سكان الريف من خالل رد االعتبار للمهن الريفية

 وخلق أنشطة اقتصادية جديدة.

 لى تحقيق األمن الغذائي.تكثيف اإلنتاج الفالحي في المناطق الخصبة وتنويعه سعيا إ 

  تكييف أنظمة استغالل األراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة وتلك المهّددة بالجفاف

)المخصصة حاليا للحبوب أو المتروكة بورا( بتحويلها لصالح زراعة األشجار المثمرة، وزراعة 

المناطق المعروفة  الكروم، وتربية المواشي وأنشطة أخرى مالئمة، مع تركيز إنتاج الحبوب في

 بإنتاجيتها العالية.

 .ضبط برنامج إنتاجي يأخذ بعين االعتبار مختلف المناطق، مع تنوع المناخ 

 .رفع الصادرات من المواد الفالحية، وكذلك ترقية التشغيل وفق القدرات المتوفرة وتثمينها 

 عية، والمقدرة حاليا بـــ توسيع المساحة الصالحة للزراعة، من خالل عملية استصالح األراضي الزرا

ماليين هكتار، باستصالحها عن طريق االمتياز الفالحي، اّلذي يسمح في نفس الوقت بتثمين 8

الموارد الطبيعية المتاحة والمحافظة عليها، وتوسيع الواحات بالجنوب، وتقدر مساحة األراضي 

قد مّس هذا المخطط مساحات واسعة ألف هكتار. و  600المعنية في المرحلة األولى من البرنامج بــــــ 

ألف  600ألف مستثمرة فالحية، و  220ومّس الفئات المحرومة اقتصاديا واجتماعيا، كما استفادت 

 مستثمرة معزولة في مناطق ريفية نائية.

  انطالق البرنامج الوطني للتشجير، بحيث تمت إعادة توجيهه بإعطاء األولوية للتشجير المفيد

أصناف األشجار المثمرة المالئمة )الزيتون، التين، اللوز، الفستق...(، من أجل  واالقتصادي، بغرس

حماية متجانسة للتربة وضمان مداخل دائمة للفالحين من خالل استغالل المناطق الغابية، وكان 

. وحسب تقرير وزارة الفالحة %11، إاّل أّن المعّدل المحقق هو %14المعّدل المرغوب وصوله هو 

مشروع الّتشجير وتطوير الغابات اّلذي انطلق منذ ثالث سنوات، واّلذي يهدف إلى تشجير  فقد حّقق

ألف  60ألف هكتار، وسيتم بفضل هذا البرنامج تشجير  228مليون هكتار، سمح بتشجير أكثر من 
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ألف هكتار من غابات الصنوبر من  90، كما تّمت معالجة 2007هكتار سنويا ابتداءا من سنة 

 .2006إلى منتصف سنة  2005لضارة منذ بداية اليرقات ا

  توفير الشروط لزيادة القدرة التنافسية لألنشطة والمنتجات الفالحية، وتهيئة الفضاءات الفالحية

نشاء مؤسسات فالحية وأخرى للصناعات الغذائية.  لتصبح أكثر جاذبية لالستثمارات المباشرة، وا 

 قتصاد الّدولي واالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.تحضير الفالحة الجزائرية لالندماج في اال 

 

. 2004كان المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية، بمثابة تمهيد لبلورة إستراتيجية لتنمية الريف بجويلية 

 هذا بعـد أن تأكدت استحالة قيام أي نظام ما في حالة تبني جزء منه فقط.

 

  الريفية :اإلستراتيجية الوطنية للتنمية 

تتميز اإلستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية عن سابقاتها من جانب عمليات تدخل على الوسط الريفي 

"، فهي تحوي كّل عناصر المجال الريفي مع كّل األوساط باختالف خصائصها )مجاالت الشموليةبـــ "

 ريفية خصبة، عميقة، معزولة...(

العالم الريفي، هذا بتدعيم تنمية ريفية مدمجة، متوازنة ومستدامة. كما أّنها تعمل على مواجهة كل مشاكل 

فهي توفر إطار وشروط إنعاش المناطق الريفية، عن طريق تحسين النشاطات االقتصادية والتراث 

ــمَّ  الطبيعي والبشري؛ وانطالقا من تشخيص شامل للحالة السائدة على مستوى كّل األوساط الريفية، َت

 : 1اإلستراتيجية والتي تتمحور حولتحديــد أهداف 

 .تحسين الشغل، الدخل وظروف معيشة سكان األرياف 

                                                           

  1 : رشيد بن عيسى: وثيقة اإلستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية. جويلية 2004.
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  ،تطوير وتنويع النشاطات االقتصادية )النشاطات الزراعية، الغابية، الحرفية، السياحية

 الخدماتية...(.

 .مكافحة الفوارق اإلقليمية في منظور تهيئة وتدعيم التماسك االجتماعي 

 ة(، جاذبية وتنافسية المناطق الريفية لتواجه إنفتاح االقتصاد الوطني.تنمية نشاط )حيوي 

 .حماية البيئة وتقويم التراث الريفي 

وكأداة لتطبيق المخطط واإلستراتيجية، تّم االعتماد على المشاريع الجوارية للتنمية الريفية، لكن تطبيقها على 

، تّم فيها اختبار طرقها، مناهجها،  2005 – 2003المجال كان محدودا، إذ كانت في مرحلة تجريبية 

تّم إقرارها وتدعيم تطبيقها عن طريق سياسة للتجديد  2006فيفري  14، وفي  1والية 48ونجاعتها عبر 

الريفي، أين تعتبر اإلستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية أداة لتطبيقها، اعتمادا على المشاريع الجوارية للتنمية 

 . PPDRI الريفية المندمجة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2006: وثيقة التجديد الريفي. أوت : رشيد بن عيسى 1
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 :خالصة

تبلورت السياسة الجديدة للوسط الريفي على مراحل، بدءًا بالوسط الفالحي الخصب، ثّم 
المناطق الفقيرة فالحيا )االمتياز(، وصوال إلى الوسط الريفي: جزء منه، ثّم كامل الوسط الريفي بكّل 

وخصائصه: جانب اجتماعي، إنتاجي، تراثي. وهذا باالنطالق من مخطط للتنمية الفالحية،  مكوناته
والوصول لسياسة للتجديد الريفي. أي: انتشار زماني ومجالي مع توسع وتطور في طريقة التدخل: 

 ( 04 راتيجية، لسياسة. )المخطط رقممن مخطط إلست

 

(1تطور التدخل على المجال الريفي )  

 

 إلـــــى مــــــــــــن

االهتمام بالمنطقة المهّيأة 

 من طرف المعمــر

 

 كامل المجال الريفي

 )بما فيها المنطقة الجبلية(

 

 المركزية

 التهيئة التنمية

 الزراعيالمجال  المجال الريفي

ال مركزية القرار وإشراك 

 السكان المحليين

 

03مخطط رقم:   
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تدخل على 

الوسط 

 الفالحي

 الخصب

PNDA 

ةالمناطق قليلة الخصوب  

 االمتياز الفالحي

الريفي تدخل على الوسط  

PNDAR 

لريفية اإلستراتيجية الوطنية للتنمية ا

2004 

PPDRI 

فيالري تدخل على الوسطين الفالحي و  

 سياسة التجديد الريفي

 

 وسط ريفي مهمش

 أشجار مثمرة

ةتربية حيواني سكن ريفي  عمليات تهيئة 

يةصناعة تقليد  

 إنتاج محلي                 خلق قطب تنمية محلية

 تثبيت واستقرار

 المرحلة األولى

2000 

المرحلة 

 الثالثة

ة المرحلة الثاني

2002 

(2تطور التدخل على المجال الريفي ) 04مخطط رقم:   
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 :التغطية القانونية للمجال الجبلي .2

إشكالية تنمية المناطق الجبلية مطروحة منذ بروز إشكالية اختالل التوازنات الجهوية، أين ورد ذكر 
جمادى األولى  27المؤرخ في  03 – 87؛ قانون رقم 1987المناطق الجبلية ضمن النصوص القانونية سنة 

 .1، والمتعلق بالتهيئة العمرانية 1987جانفي  27هـ ، الموافق لـ  1407عام 

ترمي التهيئة العمرانية إلى إزالة األسباب الهيكلية لعدم التوازن الجهوي، من خالل تطبيق أعمال إنمائية 
تختلف باختالف المناطق، من حيث محتواها ووتيرتها. وبهذا فإن أعمال واختيارات التهيئة العمرانية، تفضل 

 ...2بليةـــمناطق الحدود والمناطق الجتنمية الهضاب العليا، والمناطق الجنوبية للبالد، وتنظم تنمية 

 من القانون: تنظم التهيئة العمرانية تنمية اقتصاد جبلي متكامل في المناطق الجبلية من خالل: 12في المادة 

تطوير الفالحة الجبلية، والسيما منها زراعة األشجار، وتربية المواشي وتحسين المساحات  -
نشائها.  المسقية وا 

 ت وحماية الثروة الغابية واستغاللها العقالني.إعادة تشجير الغابا -
 االستغالل األمثل للموارد المحلية بتنمية السياحة والصناعة التقليدية. -
 إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها. -
 فك العزلة بتحسين شبكات المواصالت السلكية والالسلكية. -
قامة التجهيزات والمصالح ال -  ضرورية لحياة هذه المناطق.ترقية مراكز الحياة وا 

 

  1422رمضان عام  27المؤرخ في  20 – 01القانون رقم ، ورد 2001وفي سنة ،
أحكامه  تضمنتيم وتنميته المستدامة، والذي ، والمتعلق بتهيئة اإلقل20013ديسمبر سنة  12الموافق لـ 

تحديد التوجيهات واألدوات المتعلقة بتهيئة اإلقليم، التي من طبيعتها ضمان تنمية المجال الوطني تنمية 
 منسجمة ومستدامة.

                                                           
 .1987. السنة 05ة الجزائرية. العدد : الجريدة الرسمية للجمهوري1 
 .03 – 87من القانون رقم  08: المادة  2

 .2001. السنة 77: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. العدد  3 
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كأداة، إضافة إلى المخططات التوجيهية ) مخطط  SNATأين تّم اتخاذ المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم 
 ة التصحر.....( توجيهي لتهيئة السواحل، حماية األراضي ومكافح

تهدف السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة، إلى تنمية مجموع اإلقليم الوطني، تنمية منسجمة 
 خصائص ومؤهالت كّل فضاء جهوي.على أساس 

ومن بين األهداف كذلك: الحث على التوزيع المناسب بين المناطق واألقاليم، والمدن الكبرى، وترقية المناطق 
جبلية، الهضاب العليا والجنوب. مع دعم األوساط الريفية واألقاليم، والمناطق والجهات التي تعاني ال

 صعوبات، وتفعيلها من أجل استقرار سكانها.

من القانون، ورد أّن المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم يحدد تنمية اقتصاد متكامل في  14في المادة  
 ي:المرتفعات الجبلية، مرتبطة بما يأت

 حشد الموارد المائية بواسطة التقنيات المناسبة. -
تطوير الزراعة وتربية المواشي بالمناطق الجبلية وكذلك إحداث المساحات المسقية الموائمة  -

 وتحسينها.
 تغالله العقالني.سإعادة تشجير الغابات والحفاظ على التراث الغابي وا -
 حماية التنوع البيولوجي. -
للموارد المحلية، بتطوير الصناعة التقليدية والسياحة واألنشطة الترفيهية االستغالل األفضل  -

 التي تالئم االقتصاد الجبلي.
 ترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة المالئمة لالقتصاد الجبلي. -
 فك العزلة بتحسين شبكات المواصالت واالتصاالت السلكية والالسلكية. -
قامة التجهيزات  -  والخدمات الضرورية للعيش في هذه المناطق.ترقية مراكز للحياة وا 
 حماية الممتلكات الثقافية والتاريخية واألثرية، والمحافظة عليها وتثمينها. -

 : يقتضي تحقيق أهداف تهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة، اتخاذ ترتيبات وأحكام ترمي إلى:43المادة 
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لجبلية والسهوب والمناطق حماية الفضاءات الحساسة التي هي السواحل والمرتفعات ا -
 الصحراوية وتثمينها.

 إعادة إحياء الفضاءات الريفية. -
 تنظيم سياسة للمدينة. -

 

  :جوان  23، الموافق لـ 1425جمادى األولى عام  05مؤرخ في  03 – 04القانون رقم
 ، يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة.20041سنة 

إلى تحديد األحكام المطبقة في ميدان حماية المناطق الجبلية، تأهيلها وتهيئتها يهدف هذا القانون 
، من أهّم النقاط التي نص عليها  20 – 01من القانون رقم  43وتنميتها المستدامة. طبقا ألحكام المادة 

 القانون:

  بمقاييس تصنيف المناطق الجبلية على أساس الحقائق الجغرافية، كالعلو واالنحدار؛ وعمال
التجانس االقتصادي والبيئي للمناطق الجبلية، مع عوامل تهيئة اإلقليم، تصنف المناطق الجبلية 

 إلى أربعة أصناف:
 ة.يمناطق جبلية عال -
 مناطق جبلية متوسطة العلو. -
 مناطق سفوح الجبال. -
 مناطق مجاورة. -

 

 

 

                                                           
 .2004. السنة 41ة الجزائرية. العدد الجريدة الرسمية للجمهوري: 1 
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 سب ما تتصف به:إضافة إلى هذا التصنيف، يتم تصنيفها على أساس الكثافة السكانية ح

 مناطق ذات كثافة مرتفعة جدا. -

 مناطق ذات كثافة مرتفعة. -

 مناطق ذات كثافة متوسطة. -

 مناطق ذات كثافة ضعيفة. -

 مناطق ذات كثافة ضعيفة جدا. -

 كما ورد كذلك تحديد البلديات الجبلية، مع جمع المناطق الجبلية في كتل.

 من حيث الكثافة السكانية، وكذا  يجب أن تؤخذ بعين االعتبار، طبيعة كل منطقة جبلية

خصوصية كل منطقة أثناء إنجاز المخططات الرئيسية للمنشآت القاعدية الكبرى، وللمصالح 

 الجماعية ذات المصلحة الوطنية، وبالتالي وضع ترتيبات وتوصيات تتالئم مع المناطق المعنية.

 

ديسمبر سنة  10، الموافق لـ 1426ذي القعدة  08، المؤرخ في  469 – 05والمرسوم التنفيذي رقم 

، والذي يحدد الّدراسات واالستشارات المسبقة، الالزم إجراؤها، وكذا مجموع الشروط والكيفيات 20051

ل جبلية. تطق الجبلية وتصنيفها وجمعها في كواإلجراءات، التي من شأنها أن تسمح بتحديد المنا

 حيث يجب أن تبين كل دراسة وبوضوح: 

 غرافي، واالقتصادي واالجتماعي للكتلة الجبلية المعنية.التشخيص الج -

 المعايير والمقاييس والمعطيات األخرى المستعملة إلعداد هذه الدراسات. -

 اقتراحات تصنيف كمناطق جبلية، وكأصناف للكثافة مثل ما هو محدد. -

                                                           
 .2005. السنة 80ة الجزائرية. العدد الجريدة الرسمية للجمهوري: 1 
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 ساس الكثافة يبين نظام تهيئة اإلقليم للكتل الجبلية بالنسبة لكل كتلة جبلية على حدى، على أ
 السكانية الحالية أو المتوقعة، ما يأتي:

طابع كل منطقة جبلية والتجهيزات الكفيلة بتحسين وتثمين المنطقة المعنية وفق خصائصها،  -
وكذا شغل الفضاءات واالستعماالت المسموح بها، أو اقتراح تصنيفها كمواقع أثرية، أو 

 بهما.مساحات محمية، طبقا للتنظيم والتشريع المعمول 
مجمل الترتيبات المتعلقة بإنشاء  الطرق والبناءات والمنشآت، االجتماعية واالقتصادية  -

والصناعية، وتلك المتعلقة بمعالجة النفايات، وبمناطق النشاط االقتصادي، وكذا شروط 
 توسيع المدن والقرى.

المناطق الجبلية وترقيتها،  : هو إنشاء مجلس وطني لحماية 03 – 04الجديد الذي جــــاء به القانون رقم 
 يسمى بـ "المجلس الوطني للجبل" ، يهتم على وجه الخصوص بـ :

 .تحديد األنشطة الكفيلة بحماية وترقية وتهيئة مختلف المناطق والكتل الجبلة 
  تسهيل عملية التنسيق بين مختلف األنشطة المبرمجة على مستوى الكتل الجبلية عن طريق

 تي يقدمها.اآلراء واالقتراحات ال
  تقديم االستشارة حول أولويات التدخل العمومي، وكذا شروط تقديم المساعدات التي يمنحها

 "صندوق الجبل".
 .التحسيس بأهمية المناطق الجبلية، وضرورة حمايتها وترقيتها، في إطار التنمية المستدامة 

؛ جاء 20061جانفي  09الموافق لـ ، 1426ذي الحجة  09، المؤرخ في  07 – 06والمرسوم التنفيذي رقم 
 21لتحديد تشكيلة المجلس الوطني للجبل )مع مهامه وتنظيمه وكيفيات سيره(؛ والتي ضّمت ممثلين عن 

 ممثلين عن جمعيات تنشط في مجال الجبل. 3وزارة، و 

 

 

                                                           
 .2007. السنة 10ة الجزائرية. العدد الجريدة الرسمية للجمهوري: 1 
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 خالصة المبحث 

مـن  % 43لألوساط الجبلية الجزائرية دور جّد هــــــــــــــــــــــــــاّم في العديد من المجـاالت، أيـن تحتـل حـوالي  
مـــن ســـكان  % 27مســـاحة المنطقـــة التليـــة لوحـــدها، وبكثافـــات ســـكانية مرتفعـــة. فالسلســـلة التليـــة تضـــم حـــوالي 

 الوطن، وبتوزيع متباين.

عبئا كبـــــــــــيرا على هذه األوساط الهشـة فـي أصـلها، ومـا يزيـد مـن خطـورة األمـر هذا التواجد الديمغرافي، يعتبر 
 هو طريقة تعايش السكان، أين يعتمدون بنسبة كبيرة على هذا الوسط.

فـــي المقابـــل تعـــرف هـــذه المجـــاالت هجـــرة الســـكان نحـــو المنـــاطق المجـــاورة، بحثـــا عـــن ســـهولة العـــيش بطبيعـــة 
جـــذرية للمحافــــظة علــى هــــــــــــــــــــــذا الـــوسط وتـــكامـــله مــن جهــة، ولـتثبــــيت ســكانه مــن الحــال. مــا يســتوجب حلــول 

 جهة أخرى.

فــتّم تطبيــق اســتراتيجية التنميــة الريفيــة والتــي مّســت كــّل جوانــب وأوســاط المجــال الريفــي بمــا فيهــا الجبلــي، إذ 
ها استرجاع التوازن والتكامل اّلذي كانـت تعيشـه تتصف بالشمولية، وتهدف لخلق أقطاب تنموية محلية، بإمكان

 األرياف الجزائرية فيما سبق، قبل بداية المنافسة من طرف األقطاب الحضرية.
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 :المبحث الثّاني

 المميزات الطبيعية لمجال الّدراسة   

 تمهيد 

أّنه مجال جبلي كما سبق وأشرنا، يقع مجال الّدراسة ضمن السلسلة التلية الجزائرية، ما يعني  
محض، يطّل من جهة الشمال على المجال الساحلي، ومن جهة الجنوب على منطقة األحواض والسهول 

 العليا.

سيتّم فيما يلي عرض أهّم خصائصه الطبيعية والتضاريسية، عن طريق معالجة العديد من الجوانب: اإلطار 
الطبيعية، المميزات الجيولوجية، التركيب الصخري، التضاريسي العام )ارتفاعات، انحدارات(، الموارد المائية 

 إضافة إلى أهّم المميزات المناخية والثروة النباتية.

 

 تضاريسيةالخصائص ال أّوال:

ارتأينا إقامة الدراسة الطبيعية، بهدف توضيح أكبر قدر ممكن وعورة التضاريس به، من قمم عديدة 

سفوح معظمها تعرف تعرية خطية بليغة؛ حتى ُيَتَمكن من تكوين وحادة، إلى تموجات وانحدارات شديدة، إلـــى 

 فكرة عن طبيعة الحــياة، واالستغالل بهذه المناطق، كذلك الحال مع صعوبة تهيئتها وتنميتها.

تكتسي العوامل الطبيعية بمختلف عناصرها، أهمية كبيرة في تمييز المجاالت ومنحها طابع الخصوصية، كما 

القوي والتأثير الكبير في توجيه بــرامج وعمليات النمو، التهيئة، وتنظيم المجال؛ حيث أّن أي  أّن لـــها الحضور

تدخل من أجل التهيئة يجب أن يأخذ بعين االعتبار خصائــص المنطقة من: ارتفاعات، انحدارات، تركيب 

صوصا بالمناطق ذات صخري، مناخ... إذ تؤثر هذه األخيرة على تنمية المناطق وتوزيع المشاريع بها، خ

التضاريس الوعرة، أين تشكل عائقا يصعب تجاوزه. إضافة إلى كونها ركيزة النشاطات االقتصادية عموما 

 والفالحية خصوصا.
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 اإلطار التضاريسي العام: .1

تسمح دراسة عنصر التضاريس بتكوين صورة واضحة عن طبوغرافيا المنطقة؛ ممــا ال شّك فيه أّن 

ياز، كونها جزء هاّم من السلسلة التلية، لكن هذا ال يمنع من أن يتخللها بعض التنوع في المنطقة جبلية بامت

 التضاريس، من قمم جبلية، تالل وسهول، ما جعلها تعرف تعقد المظاهر التضاريسية بها.

 :توزيع الوحدات الطبوغرافية 

ما بينها وغير منتظمة (، متداخلة في02 ضاريسية بالمنطقة )الجدول رقميمكن تمييز ثالث وحدات ت
 التوزيع، بفعل الكتل الجبلية المكونة للمجال، المتصلة أحيانا والمنفصلة أحيانا أخرى:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 200000/1المصدر: الخريطتين الطبوغرافيتين قسنطينة، سطيف    

 (: توزيع الوحدات التضاريسية بالمنطقة02جدول رقم )
 المجموع والنسبة (²المساحة )كلم فئات االرتفاع المجال
 سهول 

 )منطقة الوديان(
0 - 200 

200 - 400 
34.5 
140 

174.5 
 16.24%  

 
 سفوح وتالل

400 - 600 
600 - 800 
800 - 1000 

244 
301.5 
201.5 

 
747 

69.52 % 
 

 جبال
1000 - 1200 
1200 - 1400 
 فما فوق 1400

120 
31 
2 

 
153 

14.24 % 
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o  الوديان(:السهول )منطقة 

انتشار هذه الفئة محدود، إذ ال يتعدى الـ 
من المساحة اإلجمالية، ترتبط باألودية  % 16.24

والمصاطب النهرية المجاورة لها؛ تنتشر تقريبا 
بكامل جنوب المنطقة )الضفة الشمالية لواد النجا(، 
كــما تتخلل شرق المنطقة أين تقطعها من الشمال 
إلى الجنوب. كذلك بالقسم الشمالي الغربي مع 

 واَدْي: جن جن وحجاج.

 تتميز هذه المنطقة بكونها المجال المناسب والمالئم
في غالب األحيان  هلقيام الزراعة، أين يتم استغالل

 إلنتاج الزراعات الكثيفة. 

    

 

 

 

( : االستغالل الفالحي على  02و  01صور رقم ) 

 .-سيدي معروف  -ضفاف واد الكبير

 (2013)تحقيق ميداني. مارس 

 

 على ضفة واد النجا . ( : االستغالل الفالحي 04-03صور رقم ) 

 .-بوغرداين، عميرة أراس  -

 (2012+ تحقيق ميداني. سبتمبر  Google earth)صورة جوية 
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o  :منطقة السفوح والتالل 

ن ــــي بيـــــقالــــــكن اعتبارها المجال االنتـــــيم
ان، تحتل أكبر مساحة ــــــوديــال والـبــم الجــــــــــــــــــــقم

د أكثر ــــمتـــ، ت %69.5 يـــوالــــبته حـــســبما ن

متوسط ـــران بـــــحيـــبـــيـــة تــــلـــــبجنوب المنطقة: ت
لة ــم، ت 700س ــــدولــــــلة فــــــــم، ت 800ارتفاع 
 م.  500بومعزة 

الجبلية  طان سكان المناطقــــيـــــركز استــــبر مــــتعت
اج الفالحي ـــــتـــالتلية، كما تستغل كذلك في اإلن

وباألخص زراعة األشجار المثمرة والزراعات 
 الواسعة.

    

 

o  :المنطقة الجبلية 

م، 1000من مساحة المنطقة علو  %14.24قّمة، ويتعدى  20عدد القمم الجبلية بالمنطقة يفوق الـ 

بتضاريس جّد وعرة، تمتد في شكل كتل جبلية وسالسل من شرق المنطقة إلى غربها، بأشكال متموجة 

م، قمة جبل تامزقيدة بغرب المنطقة. تتخلل هذه الكتل أحيانا  1620مختلفة، بلغت أقصاها وبارتفاعات 

 بعض االستواءات، تستغل كمراعي في غالب األحيان.

 )الجدول الموالي يضم أهم القمم الجبلية بالمنطقة(

 

( : التمركز السكاني بالسفوح مع  05صورة رقم ) 

 االستغالل الفالحي.
 –التجمع الرئيسي. بلدية حمالة  -

 (2013)تحقيق ميداني. مارس 

 ( : التمركز السكاني بالسفوح. 06صورة رقم ) 

 –بلدية جيملة  -

 (2012)تحقيق ميداني. سبتمبر 
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  200000/1قسنطينة، سطيف المصدر: الخريطتين الطبوغرافيتين  

  

 

 (: توزيع أهّم القمم الجبلية إداريا03جدول رقم )
 رتفاعاال الموقع إداريا القمم الجبلية
 1177 الجنوب الشرقي غبالة جبل القلعة
 1345 غبالة / حمالة كاف السامة

 1462 غبالة / حمالة جبل مسيد عيشة
 1176 الشمال الغربي غبالة جبل مول الدمامن

 1029 الشمال الغربي سيدي معروف جبل مسيد
 1217 أوالد رابح / سيدي معروف كاف سيدي معروف

 1345 أوالد رابحشمال  جبل تافرطاس

 سلسلة زواغا
 1292 أوالد رابح / شيقارة جبل مول المسيد

 1124 أوالد رابح / ترعى باينان كاف الدرجة
 1357 الشمال الشرقي أوالد عسكر جبل مشاون
 1276 جنوب أوالد عسكر جبل داموس
 1354 ترعى باينان / عميرة أراس كاف بوَحمارا
 1361 غرب الشحنة جبل الشفرة

 1495 تسالة لمطاعي / جيملة / الشحنة كاف الصغير
 1545 شمال جيملة جبل سيدي بوعزة

 1352 جيملة / مينار زارزة جبل بوعفرون
 1300 غرب بودريعة بني ياجيس جبل القاّلع

 1620 بني ياجيس / تسادان حدادة جبل تامزقيدة
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04خريطة رقم:   

 م
 م

 م
 م

 م
 م

 م
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 : االنحدارات 

دة االنحدارات شــتظهر جليا 
سواءا من  قطة،لتـالم ورلصاب

ة لـ يالميدان أو الصور الجو 
Google earth وانطالقا من .

الخرائط المنجزة من طرف المكتب 
الوطني لدراسات التنمية الريفية، 

المقامة في إطار المخطط الوطني 
لتهيئة اإلقليم، تّم استخالص 

 .( 05ارات بمجال الدراسة. )خريطة رقم خريطة االنحد

ربع فئات، أين يبدو واضحا احتالل الفئة األخطر، أكبر مساحة بالمنطقة )انحدار قّسم المجال أل
 (، ومن المعروف أّن هذه الِحّدة من االنحدار تعني استحالة االستغالل أو التهيئة.%25يفوق 

ال تكاد تظهر سوى مع ضفة واد النجا، بأقصى جنوب بلدية باينان،  %3إلى  0في حين الفئة من 
 .( 04و  03 ة الزراعات الكثيفة )الصور رقمعميرة أراس وباينان. أين يتم استغاللها في إقام

قة المجال بدّقة، حيث نجد بعض لكن يجدر بنا اإلشارة إلى كون هذه الخريطة ال تمثل حقي 
تندرج  في معظمها مواقع التجمعات السكنية واألراضي المستغلة فالحيا،ستواءات بالسفوح، فمثال: اإل

 (.%12.5 - %3ضمن الفئة الثانية )

 خالصة جزئية 

من أهم ما يميز المنطقة تضاريسها الوعرة: ارتفاعات كبيرة، انحدارات شديدة، عدم استقرار 
 بمعظم السفوح.

فاعات أكثر مما هي عليه بالجنوبية تعرف الجهة الشمالية )والية جيجل(، قمم جبلية وارت
 )والية ميلة(؛ لكن تبقى صعوبة التضاريس بنفس الِحّدة.

 ( : التجمع السكاني خولة )بلدية الشحنة( 07صورة رقم ) 

 وسط تضاريس وعرة
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 (: مجسم توضيحي لتضاريس المنطقة.01شكل رقم )    

 1/200000المصدر: أنجز انطالقا من الخرائط الطبوغرافية سطيف وقسنطينة     

 

 سلسلة زواغا

 جبل تامزقيدة

 واد الكبير
 جبل بوعفرون

 واد الراحي

 واد النجا

 جبل مسيد عيشة

 ش
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 الموارد المائية الطبيعية: .2

 شبكة كثيـــــــفة..... ينابيع عديــــــــدة..... لكن استغالل ضئيل

 
 :المجاري السطحية 

تتميز المنطقة باحتوائها للعديد من األودية، الهامة 

دائمة الجريان، بالشمال الشرقي الجزائري. تعتبر الشبكة 

الهيدروغرافية جّد متطورة وكثيفة، حيث تمتد وتغطي كامل 

مجال المنطقة، بمجاري مختلفة االتجاه، يميزها اإللتواءات 

تلفة؛ الكثيرة نظرا لصعوبة التضاريس، وأنظمة تصريف مخ

فالقسم الشرقي للمنطقة يقطعه وادين هامين: واد النجا 

الرئيسي باتجاه غرب شرق، الذي يعبر طوليا جنوب 

كلم، ومن روافده الهامة واد  22.76المنطقة، يبلغ طوله 

الكبير الّدائــم. يلتقي واد النجا بواد الرمال ليشكال واد 

باتجاه الكبير، الذي يعبر كامل المنطقة بالقسم الشرقي 

بذلك محور جنوب شمال، ذا التصريف الخارجي، مشكال 

هام وسط الكتل الجبلية. ومن روافده الهامة كذلك:  عبور

االتجاه غرب  واد إطرة بعد أن يصب به واد المشتة، ذوا

 ( 06شرق. )خريطة رقم 

أّما القسم الغربي، فيميزه واد جن جن اّلذي ينبع من جبال 

 بني ياجيس(. بودريعة / السنة، أين يقام مشروع سد تابلوط )بلدية ³هم 220 البابور، ويقدر صبيبه بـ

 (: الواد الكبير    08صورة رقم) 

 -سيدي معروف -
 (2013)تحقيق ميداني. جويلية 

أشغال مشروع سد تابلوط (:  09صورة رقم) 

-بودريعة بني ياجيس -    

 (2012)تحقيق ميداني. سبتمبر 
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بالنسبة للشبكة الهيدروغرافية الثانوية؛ فهي ال تقل أهمية، إذ تختص المنطقة بوجود عــــدد هائل من األودية، 

، بوغرداينالشعاب وباقي المجاري: واد كاف الغول بغبالة، واد ليجانة، واد حجاج، واد بوقرعة، واد 

 ا االتجاه شمال جنوب....ذوادالمحجر 

كثافة الشبكة انعكست سلبا على المنطقة، جعلت من الوسط شديد االنقسام، إضافة إلى عـــــامل االنحدار، 

نما الديناميكية التنظيمية للمجال.  ما أثر على ديناميكية الوسط، ليس فقط الطبيعية وا 

 

 :الينابيع والعــيون 

منبع صالح للشرب، بصبيب سنوي ُقدِّر  226، ما يعادل الـ 2012كامل المنطقة، سنة بلغ عددها ب 

منبع بالجهة الشمالية فقط  400، هذا دون احتساب الموجهة للسقي، واّلتي فاق عددها الـ ³هم 29.53بــ 

 )والية جيجل(.

نظرا لتضاريس المنطقة الوعرة التي بالّرغم من كثافة المجاري والينابيع بالمنطقة، إاّل أن تجنيدها ضئيل جدا، 

، رغم احتساب المياه % 0.44تحول دون إقامة السدود الترابية، فنسبة المياه المجندة ال تتعدى حدود الــ 

 المجندة ضمن الخزانات.
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 (: مجموع الينابيع المتوفرة بالمنطقة وتوزيعها عبر البلديات.04جدول رقم )

 .2013المصدر: مديرية الري لواليتي جيجل وميلة.       

 

 

 البلديات
 التخزيــــــــــــــــنطرق  الينابيع

 (³القدرة )م خزانات (³القدرة )م سدود ترابية /السنة³الصبيب هم العـــدد
 1225 09 ___ 00 0.55 08 ميالط غبالة

 3100 11 ___ 00 0.21 08 سيدي معروف
 900 06 ___ 00 0.31 11 أوالد رابح

 1100 04 ___ 00 0.22 07 ب.أوالد عسكر
 3600 05 ___ 00 0.11 04 الشحنة
 2410 13 45000 03 0.36 03 جيملة

 1070 12 60000 02 0.27 06 ب.بني ياجيس
 13405 60 105000 05 ___ 47 المجموع
 2000 08 ___ 00 1.01 24 حمالة
 1630 09 ___ 00 4.79 20 شيقارة

 2925 11 ___ 00 5.21 21 ترعى باينان
 2600 09 ___ 00 1.85 18 عميرة أراس

 1425 10 ___ 00 8.22 21 لمطاعيتسالة 
 1725 09 ___ 00 4.19 41 مينار زارزة

 1675 10 ___ 00 2.25 34 تسادان حدادة
 13980 66 ___ 00 ___ 179 المجموع

 27385 126 105000 05 ___ 226 المجموع الكلي
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06خريطة رقم:   
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 التوضعات التضاريسية: .3
 المجاري السطحية. - اعتمادا على :

 خط تقسيم المياه. -   

واللذين يعتبران كمؤشرين أساسيين في وضع الحدود اإلدارية، تّم استخالص تقسيم المنطقة إلى أحواض 
 تضاريسية؛ كخالصة عامة وتوضيح لما سبق دراسته ) الخريطة الموالية(.وكتل 

 

 

 
  :حوض واد كاف الغول 

ما يميزه كون جل االنحدارات تندرج ضمن الفئتين الثانية و الثالثة، على عكس أغلبية 
شكال أراضي المجال التي تعاني شدة االنحدارات، لكن اإللتواءات به، وعدم إستواء األراضي، 

 عائقا أمام االستغالل الفالحي بـــه.

كثافة الشبكة المائية الثانوية به، والتي بالرغم من إيجابياتها إال أنها لعبت دورا سلبيا هاما، 
 وهو تجزئة وتقسيم األراضي...
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  :منطقة واد الكبيـــر 

مجال جبلي، ما على غرار باقي المنطقة واألودية، يقدم واد الكبير امتداد سهلي مهم بهكذا 

أهله إلى استخدامات فالحية، ونشاطات اقتصادية وسكانية واسعة، إذ يعتبر مركز عبور مهم 

وسط هذه الكتل الجبلية، كونه يمثل الفاصل الوحيد الذي يقطع المنطقة عموديا، ومع وجود 

 الذي يوازي مجرى الواد، زادت ديناميكية هذا الوسط. 27الطريق الوطني رقم 

  إطرة: حوض واد 

وهو المنطقة الوحيدة بالمجال، المحاطة طوليا على كامل حوافه بمجموعة من القمم الجبلية 

الهامة: جبل تافرطاس، جبل مشاون، جبل غياية، جبل مسيد وسلسلة زواغا. مجاله ضيق 

، كلم 3.5م في مسافة ال تتجاوز الـ  900بانحدارات شديدة، إذ يبلغ الفارق الرأسي مــا يقارب الـ 

ما جعله نموذج تضاريسي صعب التهيئة والمنفذ، فبلدية أوالد رابح والتي توافق أكبر جزء منه، ال 

تحوي أي طريق والئي، وشبكة الطرق بها ال تضم سوى بعض الطرق البلدية، والبقية عبارة عن 

 مسالك غير معبدة.

 :حوض واد حجاج 

يقل ارتفاعها كلما اتجهنا شرقا، تحده القمم الجبلية من الجنوب، في شكل سلسلة متصلة، 

م الجزء األكبر  800في شكل حاجز فاصل عن باقي المجال، كما تشغل االرتفاعات األقل من 

من مساحته. الشبكة المائية به هامة وكثيفة، حيث يجمع بين ثالث أودية ثانوية دائمة: واد 

 ليجانة، واد حجاج وواد بوقرعة؛ ذات االتجاه جنوب شمال.

 جن جن: حوض واد 

لتجمعات اغياب أّدت ل، و للعزلة صعوبة التضاريس بجزءه الجنوبي الغربي جعلت منه مركز

كلم (. أّما الجزء  5م بمسافة  1200السكنية به، ولالستغالل بصفة عاّمة ) بلغ الفارق الرأسي 



 

56 
 

الوطني رقم  طريقالالشرقي أين تقل االنحدارات جزئيا، يشهد ديناميكية معقولة، خصوصا بوجود 

من جنوبه إلى شماله الغربي توافقا مع واد الرّاحي، هذا األخير يصب بمجرى واد  يعبرهواّلذي  77

 جن جن.

 :حوض واد النجا 

يشغل جنوب المنطقة طوليا، وهو األكبر مساحة واألكثر أهمية، خصوصا في قسمه 

يعتبر مجال انتقالي  الشرقي، أين تتسع مصاطبه ويصبح مجال خصب لالستغالل الفالحي. كما

 من منطقة الجبال التلية إلى منطقة األحواض الداخلية.

 

 المميزات الجيولوجيةثانيا: 

تحتل منطقة الدراسة جزء هام من السلسلة النوميدية، بواجهتيها الشمالية والجنوبية، تتخللها تكوينات 

 مختلفة.

األزمنة الجيولوجية (، والثانية تركيبية، ويقصد بها التركيبة الجيولوجية تتميز بخاصيتين، األولى زمنية ) 

 التركيب الصخري، والذي يعتبر مقياس مقاومة العوامل الطبيعية في مجال التعرية.

 التركيب الزمني: .1

، Durand Delguaلتحديد التركيبة الجيولوجية للمنطقة، تم االعتماد على الخريطة الجيولوجية لـ 

 (، والتي شملت منطقة الدراسة وبوضوح.08) خريطة رقم  200000/1مقياس 

تشكل المنطقة فسيفساء، تمزج بين مختلف األزمنة، وهي ميزة السلسلة النوميدية، بفعل أنها تعرضت 

 لحركات تكتونية قوية ومعقدة، أدت لبروز تكوينات من الزمنين األول والثاني على السطح:
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  تتمثل أساسا في الترسبات والتراكمات الطميية، تمتد على طول حواف األودية  ابع:تكوينات الزمن الر

 : واد النجا بجنوب المنطقة، كما تظهر كذلك بضفاف واد الكبير وواد جن جن.

 :تشتمل على تكوينات الميوسان، األولقوسان واإليوسان. تحتل هذه األخيرة  تكوينات الزمن الثالث

، تتوسط المجال وتظهر بقمم وأقدام الجبال، الشمالية % 40جزء هام من مجال المنصقة، يفوق الـ 

 والجنوبية: سلسلة زواغا، جبل تامزقيدة... وتمتد نحو جنوب المنطقة أكثر مما هي عليه بشمالها.

  تمتد بالسفح الشمالي للمجال من الشرق إلى الغرب، كما تظهر بالسفح  من الثاني:تكوينات الز

 (.م الكريتاسي، الجوراسيك والترياسالجنوبي لجبل مسيد عيشة، وتلتف بأقدام جبل بوعفرون. ) تض

 :تضم تكوينات الباليوزوليك، تظهر في شكل صخور من الغنايس  تكوينات الزمن األول

. تتواجد بالسفح الشمالي فقط ( Cipolinsإلى الرخام الناتج عن تحول الكلس )والميكاشيست، إضافة 

 للمنطقة.
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 التركيب الصخري: .2

اعتمادا على الخريطة الجيولوجية، تم تحديد أنواع التشكيالت الصخرية، وبحسب شدة مقاومة 

 :ية الصخور للتعرية، أمكننا تمييز ثالث فئات صخر 

 :عبارة عن تكوينات الزمن الرابع، تتميز بهشاشتها ومقاومتها الضعيفة للتعرية، تتمثل  الصخور اللينة

في المارن والذي نجده يتوزع بكامل المنطقة، في شكل كتل صغيرة. باإلضافة إلى بعض الرواسب 

النهرية في شكل طمي، تتواجد بضفاف واد الكبير، وواد كاف الغول بشمال شرق المنطقة، وحواف 

 نجا بجنوب المنطقة.واد ال

 :تتمثل أساسا في الكونغلوميرا والكلس، تمتد بالسفح الجنوبي للمنطقة  الصخور متوسطة الصالبة

بسلسلة زواغا، جبل بوغارة وجبل بوعفرون، حتى أطراف واد النجا وواد المنار. باإلضافة إلى الفليش 

 جبل تافرطاس.بقمم جبل مسيد عيشة، وأقصى الشمال الغربي للمنطقة، والشيست ب

  :تنحصر ضمن هذه الفئة الصخور التي يصعب التأثير عليها بفعل العوامل الصخور الصلبة

 الطبيعية، وحتى الكيميائية أحيانا. يظهر بالمنطقة ثالث أنواع: 

o والتي تتواجد بالسفح الجنوبي لجبل مسيد عيشة، والجهة الغربية  :الكلس والدولومي الصلب

 لجبل مول المسيد، وجبل مول الدمامن.

o في شكل كتلة متجمعة بوسط المنطقة :الغنايس. 

o والذي يظهر بالسفح الجنوبي للمنطقة على جبل تامزقيدة وجبل بوعفرون. :الحجر الرملي 
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 أهم المميزات المناخيةثالثا:

القسم الشمالي للمنطقة، إلى المناخ المتوسطي، إذ يمتاز بالرطوبة مع االعتدال. تُبرز خريطة ينتمي 

ملم في السنة، وتبدأ في  1400التساقطات، الكميات الهائلة التي تتلقاها هذه المناطق، حيث تتعدى الـ 

 -(  09 ّد ) خريطة رقمم سنويا، كأدنى حمل 600االنخفاض باالتجاه نحو القسم الجنوبي، إلى أن تصل الـ 

، إذ يتغير المناخ هنا من متوسطي إلى قاري، أي من الرطب إلى  -معطيات الوكالة الوطنية للموارد المائية 

 (. 10ة النطاقات البيومناخية رقم شبه الرطب ) خريط

مع  تنعكس هذه المعطيات اإليجابية في ظاهرها، سلبا على مجال ذا بنية تضاريسية شديدة االنحدار،

تكوينات ليتولوجية ضعيفة التماسك، إذ تؤدي التساقطات الكبيرة إلى كثافة السيالن السطحي، وبالتالي 

 نزالقات األرضية.لمتخددة، وانتشار أكثر لظاهرة اإل تفاقم في مساحة األراضي ا
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 الثــــــــروة النباتيةرابعا: 

أهمية الغطاء النباتي الرئيسية، الغابي خصوصا، تكمن في حماية الوسط الطبيعي من التدهور: التعرية 

 المائية الشديدة واالنجراف، إضافة إلى مساهمته بجزء في اقتصاد المنطقة.

 الفالحي.يشتمل مصطلح غطاء نباتي على: المجال الغابي من غابات وأحراش، والمجال 

نظرا للتجانس العام بالمنطقة، ال نجد تنوعات واختالفات في األنواع النباتية، والنوع األكثر انتشارا هو البلوط 

نوع، حيث التساقط معتبر، والحرارة معتدلة. مع تواجد ال مثل هذاي، لمناسبة الظروف الطبيعية لالفلين

 للصنوبر الحلبي.

ـ بالجهة الشمالية، هـ 13551شملت المساحة الغابية 

هــ  ) الجدول الموالي (؛  9118.5في حين الجنوبية 

تنتشر المساحات الغابية في الغالب بالمرتفعات، 

نا ) السفوح(، وتعوضها األحراش وتقل كلما انخفض

ما تحت الغابة(، وهذا يتوافق مع عامل التدخل )

البشري: يقل حسب االرتفاع، لصعوبة التدخل على 

عكس، مـــا يفسر تدهور الغطاء بالسفوح. المجال، وال

 وهذا بفعل:

o  انتشار وتموقع المراكز السكنية بهذا المستوى

 في المجاالت الجبلية.

o  استصالح وحرث األراضي، أي توسيع

الجبلية على حساب الغابة، مع الزراعة 

 عملية الرعي المفرط باألراضي الغابية.
(: غابات محروقة، بلديتي جيملة  11 - 10صور رقم ) 

 وبودريعة بني ياجيس. 

 (2012)تحقيق ميداني. سبتمبر 
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o   عرفت والية جيجل  2012نسبة خطر حرائق الغابات ترتفع هنا، بفعل التواجد البشري؛ في سنة 

o 454  هــكتار. 12487.96حريق، جاء على 

 

  

 .2012المصدر: محافظة الغابات لواليتي جيجل وميلة.  

 

 

 

  

 

 

 (: توزيع المساحات الغابية عبر البلديات في المنطقة05جدول رقم )
 نسبة التغطية المساحة الغابية هـ البلديات نسبة التغطية المساحة الغابية هـ البلديات

 8.49 536.5 حمالة 20.95 2621 غبالة
 23.54 1175 شيقارة 7.80 521 سيدي معروف

 20.36 1666.16 ترعى باينان 13.33 1028 أوالد رابح
 18.30 1502.54 عميرة أراس 33.15 3355 أوالد عسكر

 13.36 814.29 تسالة لمطاعي 32.33 2742 الشحنة
 44.00 2641 مينار زارزة 22.97 1487 جيملة

 7.33 783 تسادان حدادة 23.00 1797 بني ياجيس
 18.06 9118.5 المجموع 22.66 13551 المجموع
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 نتيجة عامةخامسا: 

 ديناميكية الوسط الطبيعي **  

كنتيجة حتمية للظروف الطبيعية والتضاريسية، 
والعوامل السابقة، وتداخلها فيما بينها، تكون هناك 
انعكاسات وتأثيرات بارزة على الوسط، كالديناميكية 

 السطحية بالمجال.

التعرية المائية أهّم مظهر من مظاهر ديناميكية الوسط الطبيعي بمجال الدراسة، إذ تشهد مختلف تعتبر 
السفوح والجبال تدهورا كبيرا، بسبب ما تتركه األمطار من آثار سلبية، وما ساعدها في ذلك: شّدة 

ما ساهم في تسريع االنحدارات، تدهور الغطاء النباتي، مع التدخل البشري العشوائي بهكذا أوساط هّشة؛ 
 وتسهيل عملية التعرية.

 وبحسب التشكيالت الصخرية للمنطقة ومميزاتها، نتجت أشكال عديدة للتعرية:

 التعرية الخطية:  .1

تعرف المنطقة تعرية خطية بجميع درجاتها وأنواعها، بداية بالمسيالت والتي تعتبر أول أشكال 
على السطح، بعدها من سنتيمتري إلى السيالن المتجمع )عبارة عن خدوشات أولية تظهر 

ديسمتري(، تنتشر على كامل مجال المنطقة. إلى تخددات وشعاب والتي تنتج بفعل تطور 
 المسيالت، بفعل الجريان واالنحدار مع عامل التركيب الصخري.

ناطق االنتشار الواسع لهذه األشكال وتجاورها ينتج لنا: األراضي الفاسدة، والتي نجدها بكثرة في الم
 ذات التكوينات الهشة، والتغطية النباتية الضعيفة، خصوصا مع توفر األمطار الشديدة.

 

 

 ديدةالمركز الرئيسي غبالة وسط تعرية خطية ش

( 12صورة رقم )   
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 الحركات األرضية السطحية : .2

تبرز على جل السفوح الجبلية، مظاهر لالنزالقات األرضية بدرجات مختلفة، كالتخوير الغشائي، 

إلى ديسمتري، بفعل عامل شّدة  والذي يظهر في شكل تمزقات متوازية، يتغير سمكها من سنتيمتري

 االنحدارات، مع توفر عامل المياه. ما زاد في صعوبة عمليات تهيئة المنطقة.

    

 

 

 

 

 

 

  

 

(:14صورة رقم )  

رالحركات األرضية على ضفة واد المنا  

(:13صورة رقم )  

جيملةاالنزالقات بجبل بوعزة بين بلديتي الشحنة و  
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فاالنزالقات األرضية، أثرت على الطريق الرابط بين بلديتي حمالة وسيدي معرو    (:  16و  15صور رقم )  

(2013)تحقيق ميداني مارس   

 ( : انهيار أرضي بجانب الطريق )بلدية جيملة(17صورة رقم )

 (2012)تحقيق ميداني سبتمبر 

( : أعمال صيانة ضد االنزالقات 19صورة رقم )

الرابط بين  77الطريق الوطني رقم األرضية على 

 بلدية جيملة وبلدية بودريعة بني ياجيس.

 (2012)تحقيق ميداني سبتمبر 

( : انهيار تام للطريق البلدي 18صورة رقم )

الرابط بين بلديتي عميرة اراس وتسالة 

 لمطاعي

 (2012)تحقيق ميداني سبتمبر 
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 خالصة المبحث

قّمة  17م )أكثر من  1000من القمم الجبلية، التي يفوق ارتفاعها تضّم منطقة الدراسة العديد 
جبلية(، والعديد من األودية الهاّمة تتخللها، ما يعني انحدارات شديدة وصعوبة تضاريسية. ُتَمـــــــيِّز هذه 

 الخصائص الجزء الشمالي للمنطقة أكثر من جنوبها.

عكست سلبا على تنظيم المجال، إذ جعلت من تختص المنطقة بشبكة هيدروغرافية كثيفة، ولكن ان
 الوسط شديد االنقسام، إضافة إلى عامل االنحدار، ما أّثر على ديناميكية الوسط.

كذلك الحال مع عنصر التساقطات، فهي من جهة مورد مائي هاّم، ومن جهة أخرى فالمنطقة تتعرض بشكل 
 تكوينات الّليتولوجية ضعيفة التماسك.دائم للتخددات والحركات األرضية )االنزالقات(، بسبب ال

هذا ما ينعكس سلبا على تنظيم المجال، خصوصا من حيث التجهيزات، أين تتعرض شبكة الطرق بصفة 
 مستمرة لالنزالقات واالنهيارات أحيانا، ما يفرض عبئا كبيرا على ميزانية الواليتين.
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 خالصة الفصــــــــــــــــل

، أين 2000المناطق الجبلية محدودا منذ االستقالل، إلى غاية مطلع سنوات ظّل التدخل على  
ظهرت نصوص قانونية تهدف إلى حماية وتنمية هذه األوساط الهشة، وتوافقت هذه األخيرة مع مرحلة 

 اإلنعاش الريفي، والتي اتسمت بالعديد من المشاريع والبرامج التنموية.

م، ومنخفضات  1600جّد وعرة تتماوج بين ارتفاعات فاقت أحيانا الـــــــــــ يتميز المجال المدروس بطبوغرافيا 
م، على مسافات قصيرة ما زاد من حّدة ديناميكية الوسط الطبيعي، وهذا ما ينعكس سلبا على  200حّتى الــــــــ 

 المجال وتنميته.

تيرة تطّورها مع أهّم التحوالت التي وسيلي التقرب من الوضعية الديمغرافية بهذه المنطقة، لمعرفة وزنها وو 
 عاشتها باستعمال العديد من المؤشرات.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــانيلفصل الثا



 

 

 ...بين االستمرارية والتغيروالسكنية الديناميكية الديمغرافية
 

 نحو التجمعالديناميكية الديمغرافية...   المبحث األول:     

 مراحل تطّور السكان .1
 توزيع السكان..توجه نحو التجمع وتفريغ للريف العميق .2
 تطور سكان الريف والحضر .3
 الكثافة السكانية: من الثوابت، كثافات سكانية مرتفعة .4
 التركيبة االقتصادية للسكان .5

 

 الديناميكية السكنية... :     المبحث الثّاني

 السياسات السكنية .1
 تطور الحظيرة السكنية بالمنطقة .2
 السياسة السكنية الريفية الحديثة .3
 مستوى تجهيز المسكن .4
 نمط المساكن .5
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 تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

هـــي موطن للسكن كذلك التواجد السكاني باألوساط الجبلية ليس بالشيء الحديث كما سبق وأشرنا،  

الجبلية تستغل وسطها بذكاء وتكامل، لكــــن  هناك دائما عوامل ولالستغالل في نفس الوقت. والمجتمعات 

خارجية أخرى تتدخل وتؤثر، سلبية كانت أم إيجابية، وكّلهــــا تترك بصمتها، وممكن أن تؤدي إلى تحوالت 

 عميقة بالمنطقة، كفترة االستعمار مثال، وفترة األزمة األمنية كذلك مختلف سياسات وبرامج الّدولة...

ــــــــــــا يلي، تحليل للمعطيات الديمغرافية والسكنية بالمنطقة، ومحاولة كشف ما عاشت المنطقة من تحوالت فيم

 في الفترة األخيرة الموافقة لسياسات تدعيم المجال الريفي عاّمة والجبلي خاّصة.باألخص 
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 األّول: المبحث

 الديمــــــــــــــــــــــــــــــــغرافيةالدينامــــــــــــــــــــــــيكية   

 "......نحو التجمع"    

 تمهيد 

يــتحكم مبــدئيا بالتواجــد والتوزيــ  البشــري علــى المجــال، منــذ األزل، عوامــل عــّدة متداخلــة فيمــا بينهــا، 
ات متفاوتـة. يترأسها توفر وسائل العيش، يليها مباشرة األمن؛ كما أنه يتـثثر بالعامـل الطبيعـي والتـاريخي بـدرج

 ويبقى لطبيعة المجتم  وتقاليده، دور كذلك في تنظيم المجال وديناميكيته الديمغرافية.

تتــثثر كــذلك هــذه الديناميكيــة بالسياســات المنتهجــة، ومختلــف البــرامج التنمويــة المطبقــة عليهــا، ســواءا بطريقــة 
 مباشرة أو ال.

ل الفتـرة األخيـرة، ال بـّد مـن دراسـة وتحليـل التطـور للتقرب ومعرفـة مختلـف التغيـرات التـي شـهدها المجـال، خـال
الســـكاني، باعتبـــار أّن العنصـــر البشـــري مركـــز اهتمـــام الدراســـات والبـــرامج التنمويـــة، كمـــا أّنـــه يعكـــس الصـــورة 

 الواقعية والملموسة لما يحدث من تحوالت على المجال.

النمــو، الكثافــة والتوزيــ  بالمجــال، تطــور لبلــوه هــذا اعتمــدنا علــى تحليــل مؤشــرات عــّدة  تطــور الســكان، معــدل 
التجمعــات الســكانية..... وهــذا علــى مســتويين   الواجهــة الشــمالية يبلــديات واليــة جيجــل  ، الواجهــة الجنوبيــة 

 يبلديات والية ميلة .

 

 

 

 



72 
 

 مراحل تطور السكان: أّولا 

 " تزايد سكاني مستمّر "    

فـي معرفـة األحـداث التـي  يتطـور عـدد السـكان، ومعـدل النمـو السـكاني ، تفيـد دراسـة التطـور السـكاني 
مرت بها المنطقة، كما أّن نتـائج أي تجربـة علـى المجـال، تظهـر بالديناميكيـة الديمغرافيـة بـه. تـم التطـرق لهـذا 

 ريفي.المؤشر، بغرض توضيح ما إذا شهدت المنطقة تحوالت بالفترة األخيرة، جّراء تطبيق مرحلة اإلنعاش ال

 تطور عدد السكان: .1

 ، تتوافــق مــ  اإلحصــاءات  06 ن مختلفتــين يالجــدول المــوالي رقــمتمّيــز تطــور ســكان المنطقــة بمــرحلتي
 .2008 – 1998، والثانية 1998 – 1987الوطنية للسكان والسكن، األولى 

  :ولية جيجل 
o   خصوصــا  –بهــذه الفتــرة والموازيــة لمرحلــة عــدم االســتقرار األمنــي  :1998 – 1987الفتــرا األولــ

؛ عرفـت بلــديتي بودريعـة بنـي يــاجيس ويبالـة مـيالط، انخفــاض جـّد معتبـر بعــدد  -بالمنـاطق الجبليـة
 % 31-رت نسـبة الزيـادة بحــوالي ، أيـن قــدّ 1987أقـّل منــه بسـنة  1998السـكان، حيـث نجــده سـنة 

 ، أي 1984بــالّريم مــن كــون البلــديتين حــديثتا النشــثة يالتقســيم اإلداري علــى التــوالي. هــذا  % 9-و
استفادتهما من عّدة مصالح إداريـة وخدماتيـة، إال أّن موقعهمـا المهّمـش مـن جهـة يبعـدها عـن مركـز 
الوالية، وصعوبة الظروف الطبيعية واالقتصادية بها ، والقريـب مـن بلـديات تعـرف ديناميكيـة نسـبية، 

 ف سكانها.ساعد على عزو 

في المقابل عرفت بلديتي سيدي معروف وجيملة، ارتفاع ملحوظ فـي عـدد السـكان، أيـن قـّدرت نسـبة 
على التوالي، أي أنهما عرفتـا ديناميكيـة واسـتقطاب للسـكان  % 24.18و + % 34.95الزيادة بــ +
 وقت األزمة.
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زيـادة سـكانية، لكـــن تبقـى ضــئيلة بقيـة البلـديات  أوالد رابـح، بوالسـيف أوالد عسـكر والشــحنة، شـهدت 
 مقارنة م  الوالئية.

o  تميزت هذه الفتـرة بعكـس السـالفة، أيـن سـجلت بلـديتا بودريعـة بنـي  :2008 – 1998الفترا الثانية
علـــى التـــوالي، بـــالموازاة  % 1.30، و +% 3.11يـــاجيس ويبالـــة، نســـبة زيـــادة ســـكانية قـــدرت بـــــ +

  مـا  % 12.54إلـى + % 34.95جّد ملحوظ ي مـن + سجلت بلديتا سيدي معروف وجيملة تراج 
يعني بداية مرحلة استقرار بالمجاالت الريفية العميقـة، تزامنـا مـ  عـودة األمـن واإلسـتراتيجية الوطنيـة 

 للتنمية الريفية.

ــا بالنســبة لبلديــة الشــحنة يمكــن اعتبارهــا حالــة خاّصــة، أيــن وقــت األزمــة عرفــت اســتقرار نســبي،  أّم
، مـا يـرجح % 7.57الية أي مرحلة االستقرار، تدّل أرقامها عن تراج  السـكان بهـا بـــ وبالعشرية المو 

فكرة خطث بالمعطيات، خصوصا م  عدم تسجيل أي حوادث خاّصة أّدت إلـى هـذه النتيجـة، إضـافة 
إلى وجود وثائق أخرى مصدرها الديوان الوطني لإلحصاء، سجلت ارتفاع عـدد سـكان بلديـة الشـحنة 

 ساكن. 9656 إلى 9500من 

 

 :ولية ميـــلة 
o   البلـــــديات الجنوبيـــــة لمنطقـــــة الدراســـــة، ومقارنـــــة بالجهـــــة  :1998 – 1987الفتـــــرا األولـــــ

الشمالية، عرفت زيادة سكانية جّد معتبرة، وتقارب الوالئية. دليل على أّنها لم تتضرر باألزمـة 
بـــــــ   درتــــــقالبة، ـــــادة ســـــــخالل هذه الفترة، ماعدا بلدية تسـادان حـدادة، والتـي شـهدت نسـبة زي

كانـــــت مـــــن البلـــــديات الجاذبـــــة  1987 – 1977، بـــــالريم مـــــن أّنهـــــا فـــــي الفتـــــرة % 6.84-
 .1سكان ـــــــلل
o  النتائج الديمغرافية للعشرية الثانيـة، تـدّل علـى وجـود تطـابق  :2008 – 1998الفترا الثانية

، فانخفـــاض عـــدد ســـكان البلـــديات، بفتـــرة فـــي حركيـــة الســـكان بـــين الـــواجهتين وربمـــا اشـــتراك

                                                           
. 2003زهير، "واقع التنمية المحلية بالمناطق الريفية الجبلية في شمال والية ميلة"، مذكرة ماجستير، كلية علوم األرض، جامعة قسنطينة، : صيفي  1 

 .42ص 
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االســـتقرار واإلنعـــاش الريفـــي، تـــدل علـــى عـــودة هـــؤالء الســـكان لمـــواطنهم، ومـــا يؤكـــد هـــذا هـــو 
 .% 1.62-إلى  % 6.84-انخفاض نزوح سكان بلدية تسادان حدادة من 

 من جهة أخرى هذه الوتيرة تتطابق م  وتيرة الواليتين  انخفاض الزيادة السكانية.

 

 

شـــهدن منط ـــة فـــي اإلجمـــال  

الدراسـة تزايـد سـكاني مســتمّر  

يتطـــــابو مـــــع وتيـــــرا التطـــــور 

السكاني بالوليتين  بالرغم من 

قســـــــــاوا شـــــــــرو  ال ـــــــــي  

بالمنــاطو الجبليــة. لكــن نســبة 

الزيـــــادا تمتلـــــ  مـــــن بلديـــــة 

  ألمرى ومن فترا ألمرى.
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 .2008-98-87المصدر  الديوان الوطني لإلحصاء. تعدادات  

 

 

 

 2008 - 1998 - 1987(: تطور سكان مجال الدراسة خالل 06جدول رقم )

 البلديات
 نسبة الزيادة )%( عدد السكان

1987 1998 2008 
الفترة 

98/87 
الفترة 

08/98 

 1,30 9,11- 5236 5169 5687 ميالط غبالة

 12,54 34,95 21662 19248 14263 سيدي معروف

 6,26 3,47 10681 10052 9715 أوالد رابح

 3,84 5,37 13416 12920 12261 أوالد عسكرب.

 7,57- 4,42 8781 9500 9098 الشحنة

 11,69 24,18 17373 15555 12526 جيملة

 3,11 30,99- 10710 10387 15051 بني ياجيسب.

 3,98 26,87 11213 10784 8500 حمالة

 7,30 28,13 14661 13664 10664 شيقارة

 12,07 31,90 23299 20790 15762 ترعي باينان

 3,56 26,74 19405 18738 14785 عميرة أراس

 13,05 28,14 15676 13866 10821 تسالة لمطاعي

 9,36 21,30 22535 20606 16988 مينار زارزة

 1,62- 6,84- 17378 17664 18961 تسادان حدادة

 6,58 13,63 212026 198943 175082 مجموع المنطقة

 9,28 23,41 636948 582865 472312 والية جيجل

 13,70 31,84 766886 674482 511605 والية ميلة
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 م دل النمو السنوي السكاني: .2

يشكل معدل  النمو السنوي للسكان إحدى أهم المؤشـرات الديمغرافيـة و يعتمـد عليـه فـي فهـم وتوضـيح  
أوضــح لنســبة الزيــادة الســكانية ومعرفــة تغيــرات حركــة الســكان  الديناميكيــة العامــة للســكان. و مــن أجــل تقيــيم

،  2عامــة، ارتثينــا اإلعتمــاد علــى تصــنيف البــاحثين الــديمغرافيين لمعــدل النمــو الســنوي، إذ يــتم تقســيمه لفئــات
   2005-1998/  1998-1987اعتمدنا عليها في بناء تحليلنا خالل الفترتين 

   معدل نمو ضعيف. %1أقل من  -
   معدل نمو معتدل. %1.6إلى  %1من  -
   معدل نمو مرتف . %2.4إلى  %1.7من  -
 فما فوق   معدل نمو سري . %2.5من  -

   بقراءة و استنتاج الخصائص التالية   07سمحت دراسة معطيات الجدول رقم ي 

   تباينـــت معـــدالت النمـــو الســـنوية بـــين بلـــديات المنطقـــة؛ أيـــن كانـــت  : 1998-1987الفتـــرا األولـــ
وُسِجلت ببلدية بودريعة بني ياجيس، و ُيعبِّر هذا المعدل بصـفة أكيـدة عـن حـدة األزمـة  %3.31-  أخفضها 

 ببلدية سيدي معروف. %2.76بهذه البلدية، بينما أعالها بلغت 

وكما أوصلتنا إليه دراسة المؤشر السابق فإن بلديات الجهة الجنوبية عرفـت معـدل نمـو معتبـر ي مرتفـ  حسـب 
ارب للــوالئي مــا عــدا بلديــة تســادان حــدادة. و فــاق معــدل النمــو بالمنطقــة الشــرقية والــوطني التصــنيف   و مقــ

 بالريم من كون المنطقة جبلية. 

اعتمادا على التصنيف السابق لمعدل النمو السنوي، يمكن تقسيم بلديات منطقة الدراسـة كمـا يلـي   يالخريطـة 
 توضح التوزي  المجالي لهذه المعدالت  .  11رقم ي

تضــم البلــديات التاليــة  يبالــة مــيالط، اوالد رابــح، بوالســيف أوالد عســكر، الشــحنة، بودريعــة  :1الفئــة  -
 بني ياجيس، تسادان حدادة.

 ال توجد بلديات ضمن هذا المجال. :2الفئة  -
                                                           

 ضمن حالة النمو االنفجاري.   % 3: بعض الباحثين الديمغرافيين يدرجون المعّدالت األكبر من 2
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 ضمت كل من  جميلة، حمالة، شيقارة، تسالة لمطاعي، عميرة أراس، مينار زارزة. :3الفئة  -
 سيدي معروف، ترعى باينان. :4الفئة  -

 
  سجل معدل النمو السنوي للسـكان بهـذه الفتـرة تراجعـا واضـحا مقارنـة  : 2008-1998الفترا الثانية

بالفترة السالفة ، لكن هذا ال يعنـي هجـرة سـكانية أو أزمـة مـا ، و إنمـا هـو ييـر بعيـد عـن مـا هـو مسـجل علـى 
المستوى الوطني ، أي أن االنخفاض الـذي شـهده المعـدل الـوطني نجـده تقريبـا نفسـه بمنطقـة الدراسـة ي حـوالي 

  بالريم من أنها جميعـا تحـت المسـتوى الـوطني ، كـذلك لمنطقـة الشـمال الشـرقي. جـاء هـذا التراجـ   0.40%
 في النمو الديمغرافي موازيا لسياسة الدولة في تحديد النسل و تخفيض معدل النمو. 

يات ، إال أنـه ييـر متجـانس تمامـا مـن حيـث التوزيـ  علـى بلـد %0.64توقف معدل نمـو المنطقـة عنـد القيمـة 
 %0.16-و ُسجل ببلدية تسالة. في حين بلـغ أدنـى معـدل  %1.23مجال الدراسة   إذ نجد أعلى معدل بلغ 

 ببلدية تسادان حدادة.

 و باستعمال تصنيف معدالت النمو السنوية؛ تم تقسيم بلديات مجال الدراسة كمايلي  

يات  يبالـة مـيالط، أوالد رابـح، بلـد 10احتوت البلديات التالية، وتعتبـر أكبـر فئـة إذ ضـّمت  :1الفئة  -
بوالســـيف أوالد عســـكر، الشـــحنة، بودريعـــة بنـــي يـــاجيس، حمالـــة، شـــيقارة، عميـــرة أراس، مينـــار زارزة، 

 تسادان حدادة.
 ضمت هذه الفئة باقي البلديات  سيدي معروف، جيملة، ترعى باينان، تسالة لمطاعي. :2الفئة  -

ذا مــا صــنفنا معــّدالت النمــو بــالواليتين، ســتكون كــذلك بهــذه الفتــرة ســجلنا ييــاب تــام للفئتــين الثالثــ ة والرابعــة، واا
 ضمن الفئة الثانية.

 

يب   التساؤل عـن لكن بجل البلديان   نسبيالست رار ال  يدل عن  عدد السكانفي إجمالي  تسجيل الزيادا
 .  ! الست رار بالتوزيع المجالي للسكان
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 بالمنطقة خالل الفترتين(: تطور معدل النمو 07جدول رقم )

(1987-1998( / )1998-2008) 

 2008-1998 1998-1987 البلديات

 0.13 0.82- غبالة ميالط

 1.19 2.76 سيدي معروف

 0.61 0.31 أوالد رابح

 0.38 0.48 بوالسيف أوالد عسكر

 0.78- 0.39 الشحنة

 1.11 1.99 جيملة

 0.31 3.31- بودريعة بني ياجيس

 0.39 2.19 حمالة

 0.71 2.28 شيقارة

 1.14 2.55 ترعى باينان

 0.35 2.18 عميرة أراس

 1.23 2.28 تسالة لمطاعي

 0.89 1.77 مينار زارزة

 0.16- 0.64- تسادان حدادة

 1.06 1.77 الواجهة الشمالية

 1.29 2.54 الواجهة الجنوبية

 0.64 1.17 منطقة الدراسة

 1.30 2.04 الشمال الشرقي

 1.72 2.15 النمو الوطنيمعدل 

 .2008-98-87المصدر  الديوان الوطني لإلحصاء. تعدادات 
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 توزيع السكانثانيا: 
 تحولن بالتوزيع المجالي للسكان    " التجاه نحو التجمع... وتفريغ للري  ال ميو " 

  

طبويرافيـــا المنطقـــة، طـــرق االســـتغالل، الجانـــب يـــتحكم فـــي التوزيـــ  المجـــالي للســـكان ظـــروف عـــّدة   
التاريخي، عادات المجتم ، والجانب األمني؛ كما ال ننسى أثر تدخل البرامج والعمليات التهيئية التنموية يكان 
للمحتشــدات والقــرى االشــتراكية األثــر البــالغ فــي تغييــر الخريطــة الســكانية فــي العديــد مــن المنــاطق . لكــن يبقــى 

ي بالمجال الجبلي، يلعب الدور الرئيسـي المـتحكم فـي التوزيـ  السـكاني مـن جوانـب عـدة، إذ مـن العامل الطبيع
المعـــروف عــــن أســــاس اســــتقرار الســــكان 
هو المـورد المـائي، أيـن يالبـا مـا  تقتـرن 

ت الســـــــــكنية بالشـــــــــبكة مواقـــــــــ  التجمعـــــــــا
، ألهميـة هــذا العنصـر مــن الهيدرويرافيـة

ــــــى مجــــــاورة المحــــــاور  جهــــــة، إضــــــافة إل
للتـــــنقالت لــــه، كمـــــا أن للجانـــــب  الكبــــرى

التضاريســــــي كــــــذلك دوره، إذ بلــــــغ عــــــدد 
ـــــــ   246المشــــــاتي بالواجهــــــة الشــــــمالية الـ

مركــز ســكني  30مشــتة بالواجهــة الجنوبيــة. فــي حــين التجمعــات الســكانية تعــرف العكــس   161مشــتة، مقابــل 
التضــاريس  كثـــرة القمـــم،  ؛ يعـــود هــذا لصـــعوبة 08يجـــدول رقــم  تجمــ  ســـكني بالشــمال 17بــالجنوب، مقابـــل 

 االرتفاعات والسفوح شديدة االنحدار بالجهة الشمالية، أكثر منها بالجنوبية.

وبالنظر لتطور عدد المراكز والمشاتي، يظهر الوجهة نحو التجمـ   انخفـاض عـدد المشـاتي مقابـل ارتفـاع فـي 
 عدد المراكز، والتي تعتبر من أهم التحوالت بالمجال.
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  Armature urbaine) 2008مصدر  الديوان الوطني لإلحصاء. ال     

، فثهمهـا هـو الجانـب األمنـي، مـ  والتـي سـّرعت مـن الظـاهرة لهذه التحوالت ّما عن األسباب الرئيسيةأ 
، كــان الســكان يتوزعــون فــي شــكل 1960فقــر المنطقــة المبعثــرة مقابــل مختلــف التجهيــزات بالتجمعــات    فــي 

مسـيد عيشـة يبلديـة حمالـة ، أّمـا علـى ضـفاف واد الـذيب، أيـن توجـد األراضـي الزراعيـة، خطي م  أقدام جبـل 
، اختلفـــت الوضـــعية كثيـــرا، بـــرزت عمليـــة تجمـــ  1998فكانــت القلـــة مـــن الســـكان مســـتقرة هنـــاك... وفـــي ســنة 

ر الجانـب السكان في تجمعات أو كبرى المشاتي، هذه الظاهرة مرتبطة بفقـر المنـاطق المبعثـرة، وزاد عليهـا  ثـا
األمنــي للســنوات األخيــرة. أصــبح الســكان يحبــذون اســتقرارهم ضــمن التجمعــات الرئيســية أو الثانويــة، المنــاطق 
المحميـــة، المجهـــزة، والمتواجـــدة بـــالقرب مـــن محـــاور التـــنقالت، والمتموقعـــة علـــى أراضـــي قليلـــة االرتفـــاع، هـــذه 

 3 يرار مناطق جبلية أخرى بالوطن.  الحركية والظاهرة مّست كل السفح الجنوبي للتل الشرقي، على

                                                           
3 :A.BOUGHABA , H.BOUKERZAZA, « Le tell oriental : Changements et adaptations », (H.BOUKERZAZA, Hamala, un 
territoire de montagne émergent).  Projet « Espace montagnard : permanences et adaptations » ; CRASC. Avril 
2004. P 87-88. 

 .2008-1998طور عدد المراكز والمشاتي بالمنطقة بالفترة (: ت08جدول رقم )

الواجهة 

 الشمالية

الواجهة  2008 1998

 الجنوبية

1998 2008 

عدد 
 المراكز

عدد 
 المشاتي

عدد 
 المراكز

عدد 
 المشاتي

عدد 
 المراكز

عدد 
 المشاتي

عدد 
 المراكز

عدد 
 المشاتي

 15 04 --- 03 حمالة 23 01 24 01 غبالة

 11 05 11 05 شيقارة 38 02 42 02 سيدي معروف

 28 03 33 02 ت.باينان 30 04 --- 04 أ.رابح

 30 04 51 02 ع.أراس 26 04 25 04 ب.أ.عسكر

 23 02 --- 02 ت.لمطاعي 33 02 38 02 الشحنة

 25 07 25 05 م.زارزة 25 02 28 02 جيملة

 29 05 31 05 ت.حدادة 71 02 84 00 ب.بني ياجيس

 161 30 --- 24 المجموع 246 17 --- 15 المجموع



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12خريطة رقم: 
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 التوزيـ  المجـالي للسـكان حسـب  تطـور والتي توضـح  13يء الجدول الموالي، والخريطة رقم ومن استقرا
، بــــدا واضــــحا 2008-1998-1987التشــــتت والتجمــــ  عبــــر البلــــديات، خــــالل مختلــــف اإلحصــــاءات 

الوجهــة العامــة التــي يســير نحوهــا المجتمــ  الريفــي  هجــرة المنطقــة المبعثــرة وتحبيــذ التجمــ ، فــي منطقــة 
لتجمعات المتكونة حديثا، والتي يتجـه تفرض طبويرافيتها والطبيعة االجتماعية بها، النمط المشتت. إذ ا

نحوها المجتم  الريفي الجبلي، تتصف بميزة الحضرية، وليست كالتجمعـات التاريخيـة، تجمـ  بـين أفـراد 
 القبيلة، يسودها التالحم االجتماعي، والتكامل في االستغالل المجالي اقتصاديا. 

 

    : 1987توزيع السكان سنة  .1

 تن"ــشــمتاز بالتــــــ"توزيع ي   

مــن أصــل مجمــوع ســكان  %73.99نســمة، أي مــا يعــادل الـــ  129584بلــغ عــدد الســكان المبعثــرين  
المنطقة، يتوزعون على كامل المساحة فـي شـكل مشـاتي وسـكنات معزولـة، فـي حـين كانـت نسـبة السـكان 

 بالتجمعات الثانوية. % 15.75بالتجمعات الرئيسية، و  %10.44المتجمعين كالتالي  

   13اج الفئات التالية يخريطة رقم يل البياني لهذا التوزي  أسفر عن استنتالتمث

بلـــديات ســـيطر علـــى توزيـــ  الســـكان بهـــا الـــنمط المشـــتت، هـــي  أوالد رابـــح، بوالســـيف أوالد عســـكر،  -
 بودريعة بني ياجيس، عميرة أراس، مينار زارزة.

تّصـت بتمركـز سـكاني كبيـر بـالتجم  شملت هذه الفئة على بلدية  ترعى باينان، وهي الوحيدة التي اخ -
 الرئيسي.

 ضمت هذه الفئة بلديتان، تركز سكانهما بالتجمعات الثانوية  شيقارة، وتسادان حدادة. -
 الشحنة، حمالة، تسالةوي  ، وهي  اشتملت على البلديات ذات التوزي  السكاني المشترك  رئيسي ثان -

.لمطاعي
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 البلديات

1987 1998 2008 

عدد السكان 

 % المتجمعين
 ع. س.

 المبعثرين
% 

عدد السكان 

 % المتجمعين
ع. س. 

 المبعثرين
% 

عدد السكان 

 % المتجمعين
ع. س. 

 المبعثرين
% 

 ت. ثانوي ت.رئيسي ت. ثانوي ت.رئيسي ت. ثانوي ت. رئيسي

 79.74 4175 20.26 0 1061 78.00 4078 22.00 0 1150 85.76 4877 14.24 0 810 ميالط غبالة

 52.26 11320 47.74 3274 7068 65.52 12654 34.48 1924 4736 74.62 10643 25.38 1332 2288 سيدي معروف

 39.55 4224 60.45 3256 3200 43.70 4432 56.30 3163 2547 75.99 7382 24.01 1574 759 أ.رابح

 34.70 4656 65.30 6676 2085 37.93 4848 62.07 5389 2543 90.89 11144 9.11 471 646 ب.أ.عسكر

 23.94 2102 76.06 4463 2216 35.21 3328 64.79 4117 2008 55.70 5068 44.30 2815 1215 الشحنة

 32.31 5614 67.69 2046 9713 80.10 12428 19.90 752 2336 88.00 11023 12.00 0 1503 جيملة

 80.12 8581 19.88 2129 0 100 10352 0.00 0 0 100 15051 0.00 0 0 ب.بني ياجيس

 28.08 3149 71.92 4621 3443 38.19 4128 61.81 3740 2942 56.66 4816 43.34 2258 1426 حمالة

 18.01 2641 81.99 8971 3049 21.91 2982 78.09 8427 2200 41.45 4420 58.55 5168 1076 شيقارة

 27.72 6458 72.28 4496 12345 48.79 10092 51.21 2380 8213 72.00 11349 28.00 1089 3324 ت.باينان

 42.78 8301 57.22 6017 5087 74.72 13990 25.28 3419 1313 91.08 13466 8.92 997 322 ع.أراس

 40.71 6382 59.29 2306 6988 44.23 6125 55.77 3787 3937 47.33 5122 52.67 3628 2071 ت.لمطاعي

 28.84 6500 71.16 7211 8825 39.66 8177 60.34 4802 7641 81.82 13899 18.18 2301 788 م.زارزة

 45.18 7851 54.82 3509 6018 47.48 8368 52.52 6190 3065 59.53 11288 40.47 5622 2051 ت.حدادة

 46.29 40672 53.71 21844 25343 62.96 52120 37.04 15345 15320 82.94 65188 17.06 6192 7221 م. الواجهة ش

 33.25 41282 66.75 37131 45755 46.47 53862 53.53 32745 29311 66.71 64360 33.29 21063 11058 م. الواجهة ج

 38.65 81954 61.35 58975 71098 53.34 105982 46.66 48090 44631 73.99 129548 26.01 27255 18279 مجموع المنطقة

 (2008-1998-1987توزيع السكان بالمنطقة حسب التجمع والتشتت خالل مختلف اإلحصاءات ) تطور(:09ول رقم )جد

 المصدر: الديوان الوطني لإلحصاء.
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 الفئة األخيرة، توزي  مشترك  مبعثر رئيسي ، ضّمت باقي البلديات  يبالة، سيدي معروف، وجيملة. -

عنها بالجنوبية، لكن تبقى ميزة التبعثر منتشـرة  لتشتت الغالبة بالواجهة الشماليةمن هذا التصنيف برزت ميزة ا
 بكامل المنطقة.

 :1998توزيع السكان سنة  .2

أظهر التمثيل البياني لهذه السنة، تغييرات على خريطة التوزي  السكاني، أهّمها الوجهـة نحـو التجمـ ،  
ن المتجمعـين مـن ، مقابـل ارتفـاع فـي نسـبة السـكا% 53.34أين انخفضت نسبة سـكان المنطقـة المبعثـرة إلـى 

، كما انخفض عدد البلديات التي يسيطر النمط المبعثر على توزي  السـكان بهـا، % 46.66إلى  % 26.01
 من خمسة إلى ثالثة بلديات؛ صّنفت البلديات ضمن الفئات التالية 

بلديات ذات توزي  سكاني مشتت  ضّمت كل من جيملة، والتي عرفت زيادة في نسبة التجمعات، م   -
ل بروز تجمـ  ثـانوي حـديث  يمـرج عبـد اللّـه ، لكـن فـي اإلجمـال أقـل مـن المتوسـطات، أي أقـّل تسجي

مــن ســرعة التجمــ  التــي تشــهدها المنطقــة، لــذا بيانيــا عرفــت تراجعــا، لكــن فــي الواقــ  هنــاك زيــادة نحــو 
 التجم . إضافة إلى بلديتا بودريعة بني ياجيس، وعميرة أراس.

 تي تميزت بتمركز السكان بالتجم  الرئيسي.احتوت بلدية مينار زارزة، وال -
بلــديات ذات توزيــ  ســكاني مجمــ  بــالمراكز الثانويــة  بوالســيف أوالد عســكر، الشــحنة، شــيقارة، تســادان  -

 حدادة.
ضــمت بلــديات ذات توزيــ  ســكاني مشــترك  رئيســي ثــانوي    أوالد رابــح، حمالــة، ترعــى باينــان، تســالة  -

 لمطاعي.
توزيــ  ســكاني مشــترك لكــن  مبعثــر رئيســي ، وهــي  يبالــة مــيالط وســيدي شــملت أيضــا بلــديات ذات  -

 معروف.
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 :2008 سنة توزيع السكان .3

شهدت ألّول مّرة، التجمعـات الرئيسـية  2008بالريم من زيادة التجمعات الثانوية، إاّل أّنه بإحصاءات  

، كمـا فاقـت نسـبة السـكان المتجمعــين ألّول % 27.81مقابــل  % 33.53منهـا بالثانويـة   للسـكان نسـبة أكبـر

، فـــالتغيرات المجاليـــة لتوزيـــ  الســـكان محسوســـة % 38.65مقابـــل  % 61.35مـــّرة نســـبة الســـكان المبعثـــرين  

 أكثر بهذه المرحلة. أسفر التمثيل البياني لها عن الست فئات التالية 

مركــز بالمنطقــة المبعثــرة  يبالــة مــيالط و بودريعــة بنــي ياجيس،وهمــا  بلــديات ذات توزيــ  ســكاني -

 على التوالي. % 80.12و  % 79.74بلديتان ال تزاالن تعرفان نسبة سكان مبعثرة مرتفعة  

 بلديات ذات توزي  سكاني مركز بالمراكز الرئيسية  جيملة، ترعى باينان، تسالة لمطاعي. -

راكز الثانويـة  بوالسـيف أوالد عسـكر، الشـحنة، شـيقارة، أوالد بلديات ذات توزي  سكاني مركز بالم -

 رابح.

 بلديات ذات توزي  سكاني مشترك بين الرئيسي والثانوي  حمالة، مينار زارزة. -

 بلديات ذات توزي  سكاني مشترك بين المبعثر والرئيسي  سيدي معروف، تسادان حدادة. -

 انوي  عميرة أراس.بلديات ذات توزي  سكاني مشترك بين المبعثر والث -

 

أربــع بلــديان ف ــط حافشــن علــ  ت ــنيفها مــسل ال شــريتين: ســيدي م ــرو   بودري ــة بنــي يــاجي   

وال امــل  حمالــة  شــي اراّ أّمــا الب يــة ف ــد عرفــن تطــوران مــن  ــن  امــر مــسل ممتلــ  ا ح ــا ان

 .المشترك هو توجهها نحو التجمع

 الشمالية أكثر تشتتا من الجنوبية عل  مر ال شريتين.وبم ارنة الواجهتين تب   دائما الواجهة  
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 مس ــــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  2008 – 1998 – 1987تطور توزيع السكان بالمنطقة            03شكل رقم: 

33%

28%

39%

2008توزيع السكان 

يتجمع رئيس

تجمع ثانوي

رةمنطقة مبعث

23%

24%
53%

1998توزيع السكان 

تجمع رئيسي

تجمع ثانوي

ةمنطقة مبعثر

10%

16%

74%

1987توزيع السكان 

يتجمع رئيس

تجمع ثانوي

رةمنطقة مبعث
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 :تطور م دل النمو حسب التجمع والتشتن .4
اسـتعمال معــدالت النمــو السـنوية حســب التجمــ  بغـرض تفســير الظـاهرة عــن قــرب، وتحليلهـا بدقــة، تــّم 

 .2008-1998/  1998-1987والتشتت للفترتين 

، يظهر أّن البلديات لم تعرف نفس الحركية، وتختلف  10ية على الجدول رقم من مالحظة النتائج المدون

لظـــروف كثيــرا فيمـــا بينهـــا خـــالل الفتــرتين ياخـــتالف زمـــاني ومجـــالي لظــاهرة التجمـــ    تختلـــف بـــاختالف ا

 وطبيعة كل بلدية يموق ، تجهيز، ديناميكية... 

 .2008-98-87الديوان الوطني لإلحصاء. تعدادات  أنجز انطالقا من معطيات المصدر 

 

  1998 – 1987الفترا: 

جــّل البلــديات علــى الســـفحين عانــت تســري  فـــي حــّدة الظــاهرة يالوجهــة نحـــو التجمــ  وتفريــغ للمنطقـــة  

المبعثرة ، إاّل أننا نجد معدل نمو إيجابي بالمنطقة المبعثرة بكل مـن البلـديات التاليـة  سـيدي معـروف، جيملـة، 

 (2008-1998( / )1998-1987(: تطور معدل النمو حسب التجمع والتشتت بالمنطقة خالل )10جدول رقم )

بلديات 

الواجهة 

 الشمالية

بلديات  م.م ت.ث ت.ر

الواجهة 

 الجنوبية

 م.م ت.ث ت.ر

87-

98 

98-

08 

87-

98 

98-

08 

87-

98 

98-

08 

87-

98 

98-

08 

87-

98 

98-

08 

87-

98 

98-

08 

 2.67- 1.39- 2.14 4.69 1.58 6.80 حمالة 0.23 1.61- 0.00 0.00 0.80- 3.24 ميالط غبالة

 1.21- 3.51- 0.63 4.54 3.31 6.72 شيقارة 1.11- 1.58 5.46 3.39 4.08 6.84 س.معروف

 4.37- 1.06- 6.57 7.37 4.16 8.57 ت.باينان 0.48- 4.53- 0.29 6.55 2.31 11.63 أ.رابح

 5.08- 0.35 5.81 11.85 14.50 13.63 ع.أراس 0.40- 7.29- 2.16 24.8 1.97- 13.27 ب.أ.عسكر

 0.41 1.64 4.84- 0.39 5.90 6.01 ت.لمطاعي 4.49- 3.75- 0.81 3.52 0.99 4.67 الشحنة

 2.27- 4.71- 4.15 6.92 1.45 22.94 م.زارزة 7.64- 1.09 10.53 82.59 15.31 4.09 جيملة

 0.64- 2.68- 5.52- 0.88 6.98 3.72 ت.حدادة 1.86- 3.34- 115.19 0.00 0.00 0.00 ب.ياجيس
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فـي عـّز األزمـة، وفـي نفـس  % 1.64و  % 0.35عميرة أراس وتسالة لمطاعي، أين تراوح معـدل النمـو بـين 

الوقت شهدت نمو بالتجمعات. تلقت هذه البلديات وافـدون علـى كامـل مسـاحة البلديـة، مـن البلـديات المجـاورة  

يبالة ميالط، بودريعة بني ياجيس، بوالسيف أوالد عسكر، بحثا عن االستقرار األمني، وظروف عيش أحسـن 

ثال الطريق ضافة إلى قرب المسافة وسهولة التنقل أحيانا، فمنسبيا، م  الحفاظ على نفس النمط المعيشي، باإل

 أوالد عسكر سهل تنقل سكان هذه األخيرة.بوالسيف باينان و  ترعى المار بين بلديتي 135ي رقم الئالو 

 .1998ات الثانوية بإحصاء أدرجت ضمن التجمع ،بهذه الفترة عرفت المنطقة بروز تجمعات ثانوية حديثة

 

 

 

 

 

 

 

 

ظهــور هــذه التجمعــات يفســر جليــا االرتفــاع الضــخم لمعــدالت النمــو بالتجمعــات الثانويــة، وانخفاضــها بالمنطقــة 

ضافة إلى هجرة المنطقة المبعثرة، تّم ضّم بعض التجمعات كانـت فــي شــكل مشــاتي كبيــرة، إلــى  المبعثرة، واا

 فئة التجمعات الثانوية بعد زيادة عدد السكان بها.

 

 

 1998التجمعات الثانوية الجديدة البارزة بإحصاء    11جدول رقم ي
 إسم التجم  البلدية الوالية

 جيجل
 قريو -نقية  أوالد رابح

 المنازل - 2صفصاف  – 1صفصاف  بوالسيف أوالد عسكر
 مرج عبد اهلل جيملة

 ميلة
 ولجة بوخليف شيقارة

 قاع الكاف –يدير قروة  مينار زارزة
 شوارفة -لنتية  تسادان حدادة
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  2008-1998الفترا: 

للوهلـــة األولـــى يالحـــظ جليـــا اســـتمرار ظـــاهرة التجمـــ  خـــالل هـــذه الفتـــرة، وأثـــر العشـــرية الســـابقة يبـــدو  
بوضــوح، إذ ســّجل معــدل نمــو إيجــابي بالتجمعــات الثانويــة، وســلبي بالمنطقــة المبعثــرة بكــّل البلــديات، مــا عــدا 

االستثناء بنتـائج معاكسـة لبـاقي المجـال يبالنسـبة للتجمـ  بلديتا تسالة لمطاعي وتسادان حدادة، والّلتان صنعتا 
 الثانوي .

سبب انخفاض معدل نمو التجم  الثانوي ببلدية تسالة، هو ضّم التجم  براقة للتجم  الرئيسي والذي كان عدد 
سـاكن. أّمـا عـن بلديـة تسـادان فالسـبب هـو إعـادة ضـم التجمعـين بوشـقوف وتوتـة  1792  1998سكانه سـنة 

 منطقة المبعثرة.ضمن ال

  بالمنطقـة %0.23إلـى + %1.61-، بمعـدل نمـو إيجـابي بعـد أن كـان سـلبي يمـن مـيالط كذلك بلديـة يبالـة
 المبعثرة، ما يدل على استقرار السكان، فهذه الزيادة تعبر عن الزيادة الطبيعية، وال يمكن القول الرجوع.

 جهتين  شهدت هذه الفترة كذلك، بروز تجمعات ثانوية حديثة بالوا

 

  

 

 

 

 

 

 2008   التجمعات الثانوية الجديدة البارزة بإحصاء 12جدول رقم ي
 إسم التجم  البلدية الوالية
 راس البور -صيدا بودريعة بني ياجيس جيجل

 ميلة

 البادسي حمالة
 عين حامد ترعى باينان
 سّراج –تايليسة  عميرة أراس
 الزاوية –عين علي العلوية  مينار زارزة
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بالتدقيق في المعطيات، وبمقارنتها مـ  نتـائج الفتـرة السـابقة، نجـد اختالفـات فـي الوضـعية وبـين البلـديات، أيـن 
 يمكن تصنيفها إلى أرب  فئات 

o : عرفــــت بلديـــة ســــيدي معــــروف ارتفــــاع بمعـــدل نمــــو التجمعــــات الثانويــــة، مــــ   الفئــــة األولــــ
، بســـبب الوجهـــة نحـــو %1.11-إلـــى  %1.58انخفـــاض معـــدل نمـــو المنطقـــة المبعثـــرة مـــن 

 التجم  من جهة وعودة مهاجري العشرية السالفة إلى مواطنهم من جهة أخرى.
o :تتميـز بانخفـاض معـدالت النمـو بالمجـالين  تجمـ  ثـانوي ومنطقـة مبعثـرة؛ وهـذا  الفئة الثانية

بالبلــــديات التاليــــة  الشــــحنة، جيملــــة، حمالــــة، ترعــــى باينــــان، عميــــرة أراس، تســــالة لمطــــاعي؛ 
ســــباب تختلــــف مــــن بلديــــة ألخــــرى. االنخفــــاض ال يمكــــن اعتبــــاره معيــــار للهجــــرة أو عــــدم واأل

االستقرار، فهو انخفاض مقارنة بالفترة السابقة، حمالة والشحنة مـثال  عـدد السـكان فـي تزايـد، 
لكــن انخفــض معــدل نمــو التجمعــات الثانويــة بهمــا مقارنــة بــالفترة الســابقة، هــذا كونهــا اســتقبلت 

. وبالنســبة لبلديــة جيملــة، 1998-1987كان مــن البلــديات المجــاورة بالعشــرية العديــد مــن الســ
 ، لكن عدد السكان في ارتفاع.%10.53إلى  %82.59انتقل معدل النمو من 

o :ميـزة هـذه الفئــة هـو ارتفـاع معــدل النمـو مقارنـة بــالفترة السـابقة بالمجـالين تجمــ   الفئـة الثالثــة
مـــ  بلديـــة بنـــي يـــاجيس، أيـــن وألول مـــّرة بـــرزت بهـــا  ثـــانوي ومنطقـــة مبعثـــرة، هـــذا مـــا يتطـــابق

التجمعات الثانوية  صيد وراس البـور. وبـالريم مـن ضـم المنطقتـين لفئـة تجمـ  ثـانوي، إاّل أّن 
ّنمــا ارتفــ  مــن  ، دليــل %1.86-إلــى  %3.34-معــدل نمــو المنطقــة المبعثــرة لــم يــنخفض، واا

 على انخفاض حّدة الهجرة بالمنطقة.
o :أوالد عسـكر،  بوالسـيف ت هـذه الفئـة مجموعـة البلـديات التاليـة  أوالد رابـح،ضـمّ  الفئة الراب ة

الشيقارة، مينار زارزة، تسادان حدادة. عرفـت هـذه المجموعـة ومقارنـة بـالفترة السـابقة انخفـاض 
معــدالت نمــو التجمعــات الثانويــة، وارتفــاع المعــدالت الخاصــة بالمنطقــة بــالمبعثرة؛ بــالّريم مــن 

الد رابـح، ببلديـة أو  %0.48-إلـى  %4.53-بقائها سالبة إاّل أّنها ارتفعت بشكل واضح  من 
 ببلدية شيقارة، ما ينبئ بعودة االستقرار للمجال. %1.21-إلى  %3.51-ومن 
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 نية بالمنطقةاالتجمعات السك تطور نشأة
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 تطور سكان الري  والحضرثالثا: 

وجود مراكز وتجمعات سكنية، خصوصـا مـ  تحـول المنطقة جبلية ريفية بحتة، لكن هذا لم يحل دون  
تجم ، العشـرية  11نشثت  1998-1987الخريطة السكانية من التبعثر نحو التجم ، إذ سجل بالعشرية 

تجمعـات. ويختلـف تصـنيف هـذه التجمعـات مـن  08الموالية كذلك عرفت نشثت تجمعات أخرى بلغت الــــ 
   1اعتماد المؤشرات والشروط التالية في تعريفها حضري إلى نصف ريفي، إلى ريفي متجم ، أين تمّ 

، فـــي تحديـــد تعريـــف التجمـــ  الحضـــري، 1998ُأبِقـــي علـــى نفـــس معـــايير ســـنة  الوســـط الحضـــري: .1
 لضمان االستمرار التاريخي، من أجل تحليل وتسجيل التغييرات في التجمعات السكانية 

  ساكن. 5000عدد السكان ال يقل عـــن الـــ 
 من السكان النشطين فقط يمارسون النشاط الزراعي. %25ادي  أقّل من النشاط االقتص 
   إضافة إلى 

 الربط بشبكة الكهرباء. -شروط إجبارية   

 الربط بشبكة المياه. -    

 الربط بشبكة الصرف الصحي. -    

 شروط مكّملة  أين يجب توفر ثالثة من الشروط الخمسة التالية  

 متعددة الخدمات الصحية.وجود مستشفى أو قاعة  -  

 وجود ثانوية أو متوسطة. -  

 توفر تجهيزات ثقافية  دار شباب، حضانة. -  

 توفر تجهيزات رياضية وترفيهية  ملعب، مسرح، سيـــــــنما... -  

 توفر تجهيزات إدارية  مكتب بريد، بعض اإلدارات، مركز شرطة... -  

                                                           
1 : RGPH 2008. Armature urbaine. Collections statistiques N° 163/2011. Série S : statistiques sociales.  
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نطقـة االنتقاليـة بـين المجـالين الريفـي والحضـري، أيـن ال ُتعّرف على أّنهـا الم المراكز ن   ريفية: .2
تعـــيش أيلبيـــة الســـكان مـــن النشـــاط الفالحـــي، بـــل يشـــتغلون ببـــاقي القطاعـــات بالمنـــاطق الحضـــرية 
المجــــاورة، أّمــــا الســــكن فهــــو مشــــابه للســــكن الريفــــي، مــــ  تميــــز هــــذه التجمعــــات بمؤشــــرات مقاربــــة 

 المعايير التالية  للتجمعات الحضرية. يحدد المركز نصف ريفي حسب
  ساكن. 3000عدد السكان األدنى ال يقل عن الـــ 
  منهم أو أكثر، ال يمارسون النشاط الزراعي. %50أين  500عدد المشتغلين يعادل الـــ 
 .ضرورة ارتباطها بالشبكات األساسية الثالثة  الكهرباء، المـــاء والصرف الصحي 
 

  .   باقي المراكز والتجمعات التي ال تشتمل على هذه المعاييــــر، تدخل ضمن تعريـف  الّريـف المتجمـ
(Rural aggloméré). 

 

ّنما نحو التحضر في وسـط وصـفناه بـالّريف  - المالحظ بهذه العشرية، ليس فقط الوجهة نحو التجم ، واا
، 1998بلديــة ، المصــنف حضــري منــذ العميــق، فزيــادة علــى تجمــ  ترعــى باينــان يالمركــز الرئيســي لل

التاليــة الموضــحة فــي  ، صــّنف كــل مــن التجمعــاتإضــافة إلــى قــدم التجمــ  ويفّســر بكونهــا مقــر دائــرة
 كحضرية، والتي توافق المراكز الرئيسية لهذه البلديات  المواليالجدول 

 (2008-1998(: تطور تصنيف بعض التجمعات بالمنطقة )13جدول رقم )

 2008التصنيف  1998التصنيف  التجمع البلدية

 سيدي معروف

 جيـــملة

 تسالة لمطاعي

 مينار زارزة

 تسادان حدادة

 سيدي معروف

 جيــــملة

 تسالة لمطاعي

 تومســـلت

 تسادان حدادة

 نصف ريفي

 ريفي متجمع

 نصف ريفي

 نصف ريفي

 ريفي متجمع

 نصف حضري

 نصف حضري

 نصف حضري

 نصف حضري

 نصف حضري
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االنتباه هنا هو االنتقال من ريفي متجم ، إلى نصف حضـري فـي مـّدة عشـرية، أي مـن مـا دون الــــ وما يلفت 
ـــ  3000 ســاكن، وهــذا بتجمعــي جيملــة وتســادان حــدادة، إذ بلــغ عــدد الســكان   5000ســاكن إلــى مــا يفــوق الــ
 ساكن على التوالي. 6018ساكن و  9713

المنطقة المبعثرة، فبالرجوع لتطـور عـدد السـكان، والّـذي انخفـض حالة بلدية تسادان حدادة تؤّكد استمرار هجرة 
ســاكن، نجــد أّن التجمــ  الرئيســي صــنف نصــف حضــري، مــا يعنــي أّن الهجــرة ال تــزال مســتمرة ببلديــة  386بــــ 

 تسادان حدادة وبصنفيها 

ا مقارنـــة نقصـــد بهـــا هجـــرة خـــارج مجـــال البلديـــة، لكـــن تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أّنهـــا نقصـــت وكثيـــر  هجـــرا مارجيـــة:
 بالعشرية السالفة.

 عنينا بها هجرة داخل مجال البلدية، من المنطقة المبعثرة نحو التجم . هجرا داملية:

 

 

بلـــــغ عـــــدد التجمعـــــات التـــــي انتقلـــــت مـــــن ريفـــــي  -

، ما يعني تجمعات 09ف ريفي متجم  إلى نص

ترشـــح تســـ  مراكـــز ســـكانية ألن تكـــون حضـــرية 

الموالية، خصوصـا وأّن جّلهـا قريـب في العشرية 

 .ساكن 5000من مؤشر الـــ 

 

 

 

(: التجم ان الم نفة ن   ريفية 14جدول رقم )
 2008بإح ا  

 عدد السكان التجمع البلدية
 4463 مولة لحواط الشحنة

 3274 سيدي زروو سيدي م رو 

 4299 منازل أولد عسكر

 3201 لرب ا أولد رابح

 عميرا أرا 
 تا افن
 بوغرداين

4226 
3893 

 3443 حمالة حمالة

 شي ارا
 قي بة الهواري

 زوابي
3221 
3049 
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(: التجمع الثانوي مولة 20 ورا رقم )
 لحواط الم ن  ن   ريفي.

 بلدية الشحنة

(: التجمع الرئيسي 22 ورا رقم )
 ترع  باينانباردو لبلدية  

(: التجمع الرئيسي 21 ورا رقم )
 لبلدية غبالة ميسط

 )ريفي متجّمع(
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 الكثافة السكانيةراب ا:

 "من الثوابن...كثافان سكانية عالية"  

تمثــل الكثافـــة الســكانية أحـــد أهــّم العناصـــر بهـــذا المجــال، إذ مقابـــل كونــه مجـــال جبلــي فقيـــر وصـــعب  
ـــ  ، فــي حــين بلغــت بالشــمال الشــرقي ²ن/كلــم 190التضــاريس، نجــده مثقــل بكثافــات ســكانية مرتفعــة، فاقــت الـ

  .15بت بالمجال يالجدول الموالي رقم . واألهّم من هذا كونها من تعتبر الثوا²ن/كلم 163.98للوطن الـــ 

تمّيــز تطــور الكثافــة الســكانية عبــر الســنوات بهــذه المنطقــة باالرتفــاع المســتمر، لكــن بتحليــل معطيــات البلــديات 
إاّل أّن جملـة البلـديات تختلـف كثيـرا، مـا نجد تفاوتات، فبالريم من تجانس المجال في العديـد مـن الخصـائص، 

زاد من تعقيد أمـر تهيئـة وتنميـة المنطقـة يخريطـة تطـور توزيـ  الكثافـات السـكانية بالمنطقـة عبـر اإلحصـاءات 
1987-1998-2008.  

 

 تّم تقسيم البلديات لــثالث فئات   "1998-1987المرحلة األول : "تطور الكثافة السكانية في الفترا 

  مــيالط تمّيــزت بلــديات هــذه الفئــة بانخفــاض الكثافــة الســكانية بهــا. ضــمت كــل مــن  يبالــة :1الفئــة ،
 كحّد أقصى. ²ن/كلم 58تسادان حدادة، وبلدية بودريعة بني ياجيس والتي انخفضت بـ 

  ²ن/كلم 5.5عرفت بلديات هذه الفئة زيادة في الكثافة السكانية، لكن زيادة ضئيلة بمتوسط  :2الفئة ،
 أوالد عسكر والشحنة.بوالسيف من أوالد رابح،  وضّمت كل

  شـــملت كــل مـــن البلــديات التاليـــة  ســيدي معـــروف، جيملــة، حمالـــة، شــيقارة، ترعـــى باينـــان،  :3الفئــة
ــــادة  ــــي شــــهدت زي ــــار زارزة. والت ــــرة أراس، تســــالة لمطــــاعي، مين ــــة الســــكانية بهــــا، بمتوســــط عمي الكثاف

 ، وتعتبر زيادة كبيرة.²ن/كلم57
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 2008-98-87المصدر  الديوان الوطني لإلحصاء. تعدادات     

 

 

    تطور توزي  الكثافة السكانية بالمنطقة15جدول رقم ي

 البلديات
المساحة 

 ²كلم
 ²الكثافة السكانية ن / كلم 

1987 1998 2008 
 41,33 40,80 44,89 126,70 يبالة ميالط

 350,01 311,00 230,46 61,89 سيدي معروف
 142,51 134,12 129,62 74,95 أوالد رابح
 142,41 137,14 130,15 94,21 أوالد عسكربوالسيف 
 100,65 108,90 104,29 87,24 الشحنة
 266,13 238,28 191,88 65,28 جيملة

 133,72 129,69 187,93 80,09 بني ياجيسبودريعة 
 176,03 169,29 133,44 63,70 حمالة
 277,15 258,30 201,59 52,90 شيقارة

 294,92 263,16 199,52 79,00 ترعي باينان
 237,22 229,07 180,75 81,80 عميرة أراس

 255,73 226,20 176,53 61,30 تسالة لمطاعي
 381,95 349,25 287,93 59,00 مينار زارزة

 167,42 170,17 182,67 103,80 تسادان حدادة
 148,82 140,31 133,14 590,36 الواجهة الشمالية
 247,59 231,53 192,38 501,50 الواجهة الجنوبية

 194,19 182,21 160,35 1091,86 المنطقةمجموع 
 163,98 144,33 115,60 ــــــــ الشمال الشرقي الوطني
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وقسمت فيها البلديات إلـى ثـالث فئـات   "2008-1998المرحلة الثانية: "تطور الكثافة السكانية في الفترا 

 كذلك، أين 

  شملت بلديتا الشحنة وتسادان حدادة، والتي تميزت بانخفاض الكثافة السكانية. :1الفئة 

  أوالد رابــح، أوالد عســكر، بودريعــة بنــي يـــاجيس، مــيالط نجــد بهــا البلــديات التاليــة  يبالـــة :2الفئــة ،

ـــحمالــة، عميــرة أراس، وال ـــتي ارتــ ـــبهــا ال فعتـــ ـــكثافة الســكانية ارتـــ ـــئيــــفاعا ضـ ـــال، قـ ـــّدر متوسطـــ ـــه بـــــ    ـــ

 .²ن/كلم 5.5

  ضـــمت كـــل مـــن البلـــديات التاليـــة  ســـيدي معـــروف، جيملـــة، شـــيقارة، ترعـــى باينـــان، تســـالة  :3الفئـــة

 .²ن/كلم 30لمطاعي، مينار زارزة. والتي عرفت زيادة بمتوسط 

الشــمالية والجنوبيــة، يالحــظ بوضــوح ارتفــاع الكثافــة الســكانية بالواجهــة الجنوبيــة بمقارنــة واجهتــي المجــال 

 عنها بالشمالية، وهذا يتطابق م  ما تمت دراسته من ديناميكية السكان.
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 التركيبة االقتصادية للسكانخامسا: 

اإلعالــة، يبــرز لنــا  بدراســة مجموعــة مــن المؤشــرات كالفئــة النشــطة بالمنطقــة، المشــتغلون، البطــالون و 
العديــد مــن العناصــر، كالطاقــات البشــرية المســتغلة أو الكامنــة التــي يمكــن أن تســاهم بطريقــة مباشــرة فــي تنميــة 
االقتصــاد و بــاألخص المحلــي، إضــافة إلـــى كونهــا تعطــي فكــرة عــن اقتصـــاد المنطقــة يمــدى تــوفير مناصـــب 

 لة .الشغل ، كذلك فكرة عن درجة الفقر أو العكس يمؤشر اإلعا

 ال وا النشطة: .1

بتعبير  خر المحـرك البشـري لالقتصـاد، وبـاألخص فـي المنـاطق الجبليـة، إذ لطالمـا كانـت مخـزن لليـد  
العاملــة، فمــن المعــروف أنهــا كانــت المصــدر الرئيســي لليــد العامـــلة الفالحيــة وقــت االســتعمار، وال تــزال ليومنــا 

 واألشغال العمومية.هذا، وفي جمي  القطاعات، على رأسها قطاع الخدمات 

 

  

 

 2008سـنة  %65.72ت لتصـل إلـى عـ، و ارتف%52.70الـــ  1998بلغت نسبة الفئة النشطة بالمنطقة سنة 

 نسمة على التوالي. 139161نسمة، و  104850من مجموع السكان، عدديا   
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الظـروف الطبيعيـة بالمنطقـة زيادة حجـم القـوة النشـطة يتوافـق مـ  الزيـادة السـكانية بالمنطقـة، بـالريم مـن قسـاوة 

، وواليـــة ميلـــة بـــــ %67.53الجبليـــة، كمـــا أّنـــه ييـــر بعيـــد عّمـــا هـــو عليـــه بواليـــة جيجـــل، أيـــن قـــّدرت نســـبته بـــــ 

66.74%. 

 

 م ّدلي الشغل وا عالة: .2

توفر مناصب الشـغل  ىاعية مهمة، إذ يعطيان فكرة عن مدلهذين المؤشرين مدلوالت اقتصادية واجتم 
لتقرب من الضغط والعبء الذي يشكله مجموع السكان على هـذه الفئـة العاملـة، وبالتـالي درجـة بالمنطقة، م  ا

الفقـــر والتنميـــة بالمنطقـــة، ولـــو أّن قيـــاس هـــاذين العنصـــرين فعليـــا، ال يـــتم إاّل بمعرفـــة متوســـط الـــدخل الفـــردي 
 بالمنطقة.

ـــ  ، لــم يتعــّد معــدل الشــغل عبــر جــل البلــدي2008-1998فــي كلتــا المــرحلتين ي  يمــا عــدا  %50ات الـ
ســــنة  %42.79، و 1998ســــنة  %41.08 ، بمتوســــط 1998ســــنة  %50.02بلديــــة أوالد رابــــح أيــــن بلــــغ 

على التوالي، ما يعني قلـة إنتاجيـة مناصـب  %57و  %59، وبالمقابل فإّن معّدل البطالة مثل حوالي 2008
والتـي ال تـزال كمخـزون طـاقوي بشـري ييـر الشغل بالمنطقـة، تزامنـا مـ  االرتفـاع المسـتمر لفئـة القـوة النشـطة، 

ــة الفئــة  مســتغل، وييــر مؤهــل فــي كثيــر مــن األحيــان، فــي الوقــت الــذي تعــاني فيــه بعــض الــدول مــن أزمــة قل
 النشطة.

ــذي تــّم حســابه انطالقــا مــن قســمة إجمــالي الســكان علــى مجمــوع المشــتغلين فعــال أّمــا عــن مؤشــر اإلعالــة ، واّل
 3.6، ثّم انخفض إلى 1998نسمة لكل عامل سنة  4.6البلديات، بمتوسط ، فهو يتباين بين وضربه في مئة

 ، ما يدل على تحسن نسبي للظروف المعيشية بالمنطقة.2008نسمة لكل عامل سنة 
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 .2008-1998المصدر  الديوان الوطني لإلحصاء. تعدادات       

 

 

 

 

 .2008-1998لفترة في المنطقة سكان ا(: تطور التركيبة االقتصادية ل16)جدول رقم 

 البلديات
1998 2008 

الفئة 

 النشطة
عدد 

 المشتغلون
معدل 

 الشغل
مؤشر 

 اإلعالة
الفئة 

 النشطة
عدد 

 المشتغلون
معدل 

 الشغل
مؤشر 

 اإلعالة

 3,8 43,77 1373 3137 3,6 47,47 1424 3000 ميالط غبالة

 3,5 42,87 6240 14557 4,7 39,46 4116 10431 سيدي معروف

 3,9 39,83 2735 6867 3,9 50,02 2571 5140 أوالد رابح

 3,9 39,28 3437 8749 5,0 39,85 2580 6475 أوالد عسكرب.

 3,1 48,82 2835 5807 4,3 44,64 2230 4996 الشحنة

 3,7 41,39 4668 11277 5,0 38,01 3139 8258 جيملة

 3,8 40,57 2809 6923 5,1 38,80 2017 5198 بني ياجيسب.

 3,1 46,87 3619 7722 4,1 42,85 2629 6136 حمالة

 3,3 45,57 4393 9641 5,0 38,29 2717 7095 شيقارة

 3,5 42,65 6613 15504 4,1 45,59 5016 11003 ترعي باينان

 3,2 45,40 5997 13208 4,9 37,52 3796 10118 عميرة أراس

 3,8 40,84 4100 10039 5,0 38,19 2756 7217 تسالة لمطاعي

 3,8 40,94 5914 14446 4,7 42,13 4428 10510 مينار زارزة

 3,6 42,64 4811 11284 4,9 39,41 3640 9237 تسادان حدادة

 3,6 42,04 24097 57317 4,6 41,56 18077 43498 الواجهة الشمالية

 3,5 43,31 35447 81844 4,6 40,74 24982 61316 الواجهة الجنوبية

 3,6 42,79 59544 139161 4,6 41,08 43059 104814 مجموع المنطقة
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 مس ة المبحث 

 تعتبر الكثافات السكانية المرتفعة من الثوابت، وتفوق بجنوب المنطقة القسم الشمالي منها. 

البلديات، كما يتفاوت توزي  هذه األعداد  الواجهتين وبين سكاني مستمّر ، يتفاوت بينالمنطقة تعرف تزايد 
 بين التجم  والتبعثر. ، وهذاالسكانية ضمن مجال نفس البلدية

فما يحدث هو حركية سكانية نحو التجم ، وهجرة للمنطقة المبعثرة، وهذا يبرز جليا إذا ما نظرنا للتجمعات 
بكّل من   أوالد رابح، بوالسيف  1998تجم  سنة  11مختلف اإلحصاءات، أين ظهر الثانوية الحديثة ضمن 

بكّل من   بودريعة بني  2008تجمعات سنة  8، مينار زارزة، وتسادان حدادة. و أوالد عسكر، جيملة، شيقارة
 ياجيس، حمالة، ترعى باينان، عميرة أراس، ومينار زارزة.

تحّول من المستوى الريفي إلى الحضري في الكثير من التجمعات على إضافة إلى التجم  ، الحظنا ظاهرة ال
على أّنها حظيت بامتيازات التجم  مختلف بلديات المنطقة بسفحيها، دليل على كبر هذه التجمعات و 

 .الحضري

وفيما يخص التركيبة االقتصادية للسكان، فريم أّن القوة النشطة في تزايد مستمّر، ولو أّنها في كثير من 
الحاالت يير مؤّهلة، إاّل أّن المنطقة تعاني من قّلة إنتاجية مناصب الشغل، أين ال تزال البطالة تسيطر على 

 .، وعموما نجدها بجنوب المنطقة أحسن مما هي عليه بشمالهاالوض 
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 :المبحث الثّاني

 "الدينامــــــــــــــــــــــــيكية الســــــــــــكنية"  

 عن حيـــاا المدن""رحلة بحث     

 

 تمهيـــد

يمثل المسكن دور المر ة العاكسة، إذ يكتسي طابعا خاصا بحسب طبيعة المنطقة، كما ُيحاكي  
التغييرات التي يشهدها المجال، أين تبرز بمظهر المسكن السياسات المتبعة م  التي سبق انتهاجها، إضافة 

م سلبا، يعكس ديناميكية المنطقة من طرد أو جذب إلى أّن تطور الحظيرة السكنية سواءا كان إيجابا أ
 للسكان، كما أّن درجة تجهيز المسكن تُبِدي المستوى المعيشي والتنموي للمنطقة.

 

  السياسان السكنيةأّول:  

يداة االستقالل، خّصت الدولة اهتماما كبيرا لقطاع السكن، خصوصا بعد تفاقم األزمة السكنية التي  
االنفجار الديمغرافي. عرفت هذه األزمة حدة بالمجال الريفي أكبر مما كانت عليه بالمجال تزامنت م  مرحلة 

الحضري، بالنظر لما خلفه االستعمار من دمار شامل بالقرى والمداشر، بالمقابل سكنات شايرة بالمدن بعد 
 خروج المعّمر.

صت في كل مّرة جزء لالستثمار في تبّنت الدولة عدة سياسات سكنية عبر مراحل الحتواء هذه األزمة، وخص
  ، 1977-1974/  1973-1970  ، الرباعية ي1969-1967مجال السكن خالل المخططات  الثالثية ي

   ، بالمجالين الحضري والريفي على حّد السواء.1980والخماسية يبدءا من 
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تمرت الوجهة نحو لكن هذه المحاوالت حالت دون فّك مشكل السكن باألخص في المجال الريفي، حيث اس
المدينة، بسبب النقائص العديدة التي يعاني منها المجال، إضافة إلى عدم توافق نمط السكنات م  الطبيعة 
االجتماعية للريفيين، إذ أّن عملية بناء السكنات كانت من طرف الدولة دون تدخل المستفيدين يتخطيط، 

 إنجاز، تمويل... .

 1اكية يبداية مرحلة اإلصالحات ، اتخذت السياسة السكنية بعد  خر، أينم  حلول التسعينات ونهاية االشتر 
بنيت على إعادة النظر في دور الدولة بالنسبة إلنجاز السكنات، حيث تخّلت عن دورها في مجال اإلنجاز، 
عن طريق خوصصة مؤسساتها العمومية لإلنجاز، وترك المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص، م  تعزيز 

دماجها في عملية توزي  السكنات باعتبارها األقرب إلى وضعية المواطن، كذلك يكون دور الب لديات واا
 باستطاعته معرفة جمي  المعطيات الخاصة بكيفية الحيازة على سكن.

م  هذه المرحلة عرف السكن بالمجال الريفي، ألّول مرة تقديم إعانة مالية من طرف الدولة قّدرت بــ 
دج، وللمستفيد حرية ومسؤولية إنجاز مسكنه،  200000سكن واحد، ثّم رفعت إلى دج إلنجاز م 120000

 شرط أن يكون مالك لقطعة أرض صالحة للبناء، وأن يكون مقيم بالريف.

تمام المخطط الوطني للتنمية 2002م  مطل  سنة  ، صيغت استراتيجية التنمية الريفية، من أجل تدعيم واا
انشغاالت سكان الريف، جـــاء ضمنها إعادة النظر في السياسة السكنية، بهدف  الفالحية، والتكفل الفعال بثهمّ 

 تنمية المجال الريفي تنمية شاملة لكّل الجوانب يسكن، إنتاج، تهيئة... .

، حررت بهدف توضيح كيفيات إنجاز 2002جويلية  31، المؤرخة في 06والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 
 هاز التنمية الريفية. األهداف األولى التي سطرت بها تتمحور حول عمليات السكن في إطار ج

 إعادة تنمية المجاالت الفالحية والريفية. -

 تثبيت سكان الريف. -

 عودة السكان الذين فّروا من التجمعات المعزولة أو المتضررة جراء الظروف األمنية. -

                                                           
1 : Ministère de l’habitat. Plant d’action (2000-2004),         P7. 
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الوطني للسكن، وتحديد كيفيات منحها  ضبطت هذه التعليمة شروط التثهيل لالستفادة من إعانات الصندوق
 واستعمالها، هذه اإلعانات خاصة بعمليات تهيئة و/ أو توسي  سكن موجود، أـو بناء سكن جديد.

 ُحدِّدت إعانة السكن الريفي كما يلي 

  1دج ، حسب الدخل، لبناء مسكن جديد  500000دج إلى  400000من . 
 250000 دج لتهيئة و/ أو توسي  مسكن موجود. 

توزع اإلعانات المقررة في إطار هذا البرنامج حسب كل والية، بموجب مقرر مشترك بين وزير السكن 
 والعمران، وزير الداخلية والجماعات المحلية، و وزير الفالحة والتنمية الريفية.

يؤهل للدعم الخاص بالبناء الريفي ، األشخاص الطبيعيون الذين ينخرطون في مختلف برامج المخطط 
 لوطني للتنمية الفالحية، أو الذين يمارسون نشاط في الوسط الريفي، حسب الشروط التالية ا

  لم يستفيدوا من تنازل عن سكن تاب  للقطاع العمومي، ولم يتحصلوا على إعانة الدولة المخصصة
 للسكن.

 .ال يمتلكون أي بناية مخصصة للسكن، عندما يتعلق األمر بإعانة من أجل بناء مسكن جديد 

 .يتوفرون على دخل شهري أقل من خمس مرات من الدخل الوطني األدنى المضمون 

  يمتلك طالب االستفادة، وعاء عقاري في الوسط الريفي، عندما يتعلق األمر بإعانة من أجل بناء
 مسكن جديد.

  يمتلك مسكن في الوسط الريفي، عندما يتعلق األمر بإعانة من أجل تهيئة و/ أو توسي  مسكن
 .موجود

، 02فيما يخص المناطق الجبلية، وحتى تتوافق السياسة السكنية جيدا معها، جــاءت التعليمة الوزارية رقم 
، والتي تتضمن تكييف البنايات الريفية م  المواصفات الطبويرافية، العقارية، 2012نوفمبر  04المؤرخة في 

                                                           
 .2011دج، سنة  700000: تجدر اإلشارة إلى أّن المبلغ أصبح  1 
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ب النموذج األفقي، يستلـــزم توفر وعاء عقاري واالجتماعية في المناطق الجبلية. فإنجاز البنايات الريفية حس
 معتبر، وهو الشرط الذي يمثل صعوبة بالنسبة للعديد من المواطنين المؤهلين لالستفادة من إعانة الدولة.

في هذا اإلطار، جاءت ضرورة تكييف تصميم البنايات المستفيدة من إعانة الدولة م  خصوصيات األرضية، 
 لها طاب  جبلي؛ قصد السماح للمواطنين بـالتكفل بحاجاتهم للسكن.وهذا في الواليات التي 

 والحلول المعالجة، التي يمكن تبنيها حسب الحالة، هي كاآلتي 

تكييف البناية م  أرضية ذات انحدار شديد  عن طريق تصميم البناية بمستويات عديدة، من أجل  .1
غال حفر هامــة، ما عدا تلك الضرورية لوض  تكييفها م  طبويرافية القطعة، وبذلك، تفادي القيام بثش

 األساسات.

تكييف البناية م  شكل القطعة األرضية صغيرة الحجم  فالقط  العقارية في المناطق الجبلية، عادة  .2
ما تمتاز بثشكال يير منتظمة وضيقة في كثير من األحيان. وتصميم بناية من عدة طوابق، أمر 

 نات الضرورية.ضروري بهدف تزويدها بمختلف المكو 

إنجاز بناية محل بناية قديمة ومتدهورة  يمكن لطالب إعانة الدولة، القيام بالهدم الكلي أو الجزئي  .3
 للبناية القديمة، و إنجاز بناية يمكن تصميمها بشكل أفقي أو عمودي.

ن إنجاز مسكن عن طريق توسي ، أو تعلية بناية موجودة يمتلكها الغير يملكية عائلية   حيث يمك .4
 لطالب إعانة الدولة، إنجاز مسكن عن طريق التوسي  األفقي أو التعلية العمودية للبناية. 

وفي هذه الحالة، يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي ترخيص للمعني، بحضور الشخص الذي لديه 
 الحق في االنتفاع من البناية الموجودة وشاهدين. 

لمناطق التي لم يتم مسحها، و/ أو أين العقار المعني هذا الترخيص، المسلم بصفة استثنائية، في ا
 ليس له سند؛ يعطي الحق في منح إعانة الدولة وتسليم رخصة البناء.
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تعلية محل لالستعمال السكني  أين يمكن  لطالب إعانة الدولة إلنجاز مسكن، ويمتلك فقط محل ذو  .5
 ر.استعمال فالحي، حرفي، أو تجاري، أن يقوم  بتعلية هذا األخي

وض  تحت تصرف المواطنين، قط  أرضية صالحة للبناء، من العقار التاب  لملكية البلدية، أو  .6
الممتلكة بصفة جماعية  على يرار األراضي التابعة لألمالك الخاصة بالدولة، يمكن لألراضي 

 ناء.التابعة للبلدية، المساهمة في عرض العقار لفائدة المواطنين اّلذين ال يمتلكون أرضيات للب

ون على عقار، أراضي تابعة يحوز  ض  تحت تصرف المواطنين اّلذين الكــذلك من الممكن، و 
 ، بغرض إنجاز بنايات فردية أو بنايات جماعية.لجماعة

في هذا السياق يمكن استخدام الموافقة المسبقة لممثلي الجماعة المعنية، مثبتة بشهادة مؤشر عليها 
 لدي، لمنح إعانة الدولة وتسليم رخصة البناء.من قبل رئيس المجلس الشعبي الب

يجب أن تشرف الهيآت المحلية الخاصة، في مختلف الحاالت المذكورة أعاله، على تصميم البناء 
 وتنظيمه.

 وبالنسبة للمناطق الجبلية التي تعرف تساقط الثلوج بكثرة، يتم إنجاز أسقف منحنية بالقرميد.

 وحة حسب شكل البناية.كما يجب تكييف حصص اإلعانات الممن
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 تطور الحشيرا السكنية بالمنط ةثانيا: 

زيادة عدد السكنات يدل على زيادة ـتكمن فائدة هذا المؤشر في معرفة الديناميكية السكنية بالمنطقة، ف
 المنطقة.الطلب، ما يعــني حركية إيجابية بالمنطقة؛ في المقابل، تدل زيادة عدد السكنات الشايرة على هجرة 

كما أّن تطور توزي  عدد السكنات حسب التجم  والتشتت، يقودنا بطريقة أخرى لمعرفة الوجهة التي تسير 
 نحوها المنطقة  نحو التجم  أم نحو التشتت.

 %83.74، في حين كانت بالواجهة الجنوبية  %70.50بلغت نسبة المساكن المشغولة بالواجهة الشمالية 
يدل على االستقرار النسبي بجنوب المنطقة عن شمالها. ارتفعت هذه النسب بعد  ، مـــا1998حسب إحصاء 

على التوالي، ما يعني اكتساب المنطقة إجماال  %84.79و  %77.11 ، إلى حدود 2008عشرية يإحصاء 
 استقرارا نسبيا.

التجم ، هذا  أّما عن تطور عدد المساكن حسب التجمعات، فمن استقراء معطيات الجدول يبدو جليا تحبيذ
والتي شهدت ارتفاعا في عدد المساكن بالمنطقة المبعثرة، خالل ميالط عبر كّل البلديات، ما عدا بلدية يبالة 

ضمن مفهوم  الريفي  التجم  الرئيسي يندرج لكن في حقيقة األمر ، 2008شرية الثانية يإحصاء الع
 .1المتجم  

والثانوي على حّد السواء، وبمقارنة الواجهتين، نجد أّن عدد المساكن يالحظ هذا االرتفاع بالتجمعين الرئيسي 
؛ يعود  %47.9، في حين ببلديات والية جيجل ال تتعدى الــ  %66المتجمعة ببلديات والية ميلة تفوق الــ 

ضمن هذا لطبيعة المنطقة، فوعورة الطبويرافيا بالقسم الشمالي تحول دون قيام تجمعات سكنية معتبرة، تدخل 
ّنما عائقا أدى إلى تخفيض سرعة الظاهرة، فالتجم  ال  مفهوم التجم  الثانوي. لكن هذا ال يعتبر مانعا، واا

نما بهيكلة وتهيئة المجال كذلك.  يرتبط فقط بعدد المساكن، واا

 

 

                                                           
 .93: أنظر "تطور سكان الريف والحضر"   ص 1 
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وظ لوحظ ببعض البلديات ارتفاع بــارز بعدد السكنات، بالتجمعين الرئيسي والثانوي، مقابل االنخفاض الملح

بالمنطقة المبعثرة؛ هذا نتاج التحام تجمعات سكنية صغيرة يمشاتي ، بالتجمعات الثانوية والرئيسية   بلدية 

وحدة  1403إلى  370، ارتف  عدد سكنات التجم  الرئيسي من 2008-1998جيملة مثال، في الفترة 

 عرفتها بلدية عمـــيرة أراس.. نفس الحالة 979إلى  1829سكنية، مقابل انخفاضها بالمنطقة المبعثرة من 

كما أّن االرتفاع البــارز بعدد المساكن لبعض التجمعات، يعود كذلك لتدعيم الحظيرة السكنية بالتجمعات 

 الثانوية يتحويل البرامج السكنية إلى التجمعات الثانوية  ، كبلدية بوالسيف أوالد عسكر.
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2008-1998-1987(: تطور توزيع عدد المساكن المشغولة والشاغرة، حسب التجمع والتشتت بالمنطقة خالل إحصاءات 17رقم )جدول    

 البلديات

 2008عدد المساكن سنة  1998عدد المساكن سنة  1987عدد المساكن سنة 

تجمع 

 رئيسي

تجمع 

 ثانوي

منطقة 

 شاغرة مشغولة المجموع مبعثرة

تجمع 

 رئيسي

تجمع 

 ثانوي

منطقة 

 شاغرة مشغولة المجموع مبعثرة

تجمع 

 رئيسي

تجمع 

 ثانوي

منطقة 

 المجموع مبعثرة

 973 790 ـــــــ 183 225 748 750 596 ـــــــ 154 149 601 988 820 ـــــــ 168 غبالة

 3460 1770 603 1087 211 3249 3271 2111 411 749 658 2613 2477 1894 230 353 سيدي معروف

 2159 932 677 550 738 1421 1976 873 653 450 389 1587 1939 1556 265 118 أوالد رابح

 2247 891 993 363 503 1744 2586 1034 1024 528 744 1812 1903 1691 77 135 أوالد عسكر

 1795 735 669 391 448 1347 1923 981 600 342 819 1104 1509 862 458 189 الشحنة

 2705 979 323 1403 550 2155 2300 1829 101 370 515 1785 1730 1528 ـــــــ 202 جيملة

 2633 2228 405 ـــــــ 981 1652 2520 2428 92 ـــــــ 1217 1303 2279 2279 ـــــــ ـــــــ بني ياجيس

 15972 8325 3670 3977 3656 12316 15326 9852 2881 2593 4491 10805 12825 10630 1030 1165 المجموع

 1917 585 789 543 256 1661 2001 803 631 567 267 1734 1389 789 379 221 حمالة

 2321 515 1343 463 389 1932 2105 492 1275 338 198 1907 1635 700 784 151 شيقارة

 4042 1076 729 2237 672 3369 3166 1474 410 1282 499 2667 2136 1478 170 488 ترعي باينان

 3209 1361 1020 828 672 2537 3410 2410 662 338 524 2886 2030 1846 128 56 عميرة أراس

 2348 935 388 1025 261 2087 2160 1064 545 551 344 1816 1744 898 526 320 تسالة لمطاعي

 3475 1072 905 1498 548 2927 2923 1231 688 1004 429 2494 2053 1643 304 106 مينار زارزة

 2439 1067 515 857 206 2233 3013 1442 1119 452 793 2220 2581 1518 770 293 تسادان حدادة

 19751 6611 5689 7451 3004 16746 18778 8916 5330 4532 3054 15724 13568 8872 3061 1635 المجموع

 35723 14936 9359 11428 6660 29062 34104 18768 8211 7125 7545 26529 26393 19502 4091 2800 مجموع المنطقة

المصدر  الديوان الوطني لإلحصاء.            
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 ةالسياسة السكنية الريفية الحديثثالثا: 

 "" السـتفـادان من السـكــن الريفي     

 

 في إطار المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة: .1

مسكن ريفي في  285 ، استفادت المنطقة مما مجموعه 2012-2009على مّر األرب  سنوات ي 

السكن الريفي ف دات فردية، كون المنطقة جبلية، إطار المشاري  الجوارية للتنمية الريفية، في شكل استفا

 الجماعي يفي شكل أراضي مجزأة  يكون بالمناطق المنبسطة. 

البلديات التي ُعِنيت باالستفادات هي بوالسيف أوالد عسكر، الشحنة، جيملة، بودريعة بني ياجيس، وأخيرا 

،  FONALيموق  مختلف، أين التمويل من طرف الصندوق الوطني للسكن  15تسادان حدادة، على 

واالنجاز يكون من طرف المستفيد، م  مراقبة تطور االنجاز عن طريق مديرية السكن والتجهيزات العمومية 
   .DLEPي

تندرج ضمن مشاري  التنمية الريفية عمليات لتهيئة المجال، برامج لإلنتاج النباتي والحيواني، م  السكن 

يحظى إال بالقليل، فجل المشاري  تصب أوال في تهيئة الريفي؛ مقارنة بكّل المشاري  نجد أّن السكن الريفي لم 

ّنما كون هذا األخير حظي بما يكفي ضمن برامج  المجال، يليه اإلنتاج. هذا ال يعني إهمال قطاع السكن، واا

 المخططات الخماسية، في إطار سياسة تنمية المناطق الريفية.

 ( :2014-2010( / )2006-2005في إطار برامج الممططان المماسية ) .2

-2005إعانة بالمخطط الخماسي ي 4616االستفادات ضمن المخططات كّلها فردية، بلغت  

 . المساكن ضمن هذه البرامج تثخذ 2014-2010إعانة بالمخطط الخماسي الموالي ي 5496 ، و 2009

 نفس طاب  ومرفولوجية المساكن في إطار المشاري  الجوارية للتنمية الريفية.
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 2013المصدر  محافظة الغابات. واليتي جيجل وميلة.    

   

 

 

توزي  االستفادات من السكن الريفي في إطار المشاري     18جدول رقم ي
 الجوارية للتنمية الريفية

 سنة االستفادة عدد المساكن موق  المشروع البلدية
 2011 20 المنازل ب. أوالد عسكر

 2011 14 أََزراز الشحنة

 جيملة

 بوعفرون

 دار خالد

 لعدامة

09 

13 

06 

2010 

 الجردا

 الجيزة

27 

11 
2011 

 الحوزة

 قبيبط

06 

08 
2012 

 ب. بني ياجيس

 سطيطرة

 تمرا

13 

03 
2010 

 صيدا

 راس البور

06 

09 
2011 

 2012 15 عشوش

 2009 125 المنار تسادان حدادة

 ـــــــــــــ 285 15 المجموع

(: سكن منجز في إطار برامج التجديد 23صورة رقم )

  02الت ليمة الوزارية رقم الريفي، وُمكّيف على حسب 
 . )بلدية ترع  باينان(2012نوفمبر  04المؤرمة في 

  2012يتحقيق ميداني سبتمبر 

(: سكن منجز في إطار برامج التجديد 24صورة رقم )

 . )بلدية حمالة(الريفي
 (2013ارس )تحقيق ميداني م
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    توزي  السكن الريفي بالمنطقة في إطار المخططات الخماسية 19جدول رقم ي
  2014-2010   .  ي2009-2005ي

 البلديات
 (2014-2010المخطط الخماسي ) (2009-2005المخطط الخماسي )

مجموع 

عدد  االستفادات

 االستفادات

السكنات 

 المنجزة

في طور 

 لم تنطلق االنجاز

 عدد

 االستفادات

السكنات 

 المنجزة

في طور 

 لم تنطلق االنجاز

 462 0 137 16 153 0 22 287 309 غبالة

 1326 307 274 32 613 0 138 575 713 سيدي معروف

 1546 298 294 51 643 0 41 862 903 أوالد رابح

 1246 345 133 38 516 0 221 509 730 أوالد عسكر

 373 84 116 31 231 0 20 122 142 الشحنة

 979 159 338 161 658 0 5 316 321 جيملة

 563 11 129 42 182 0 21 360 381 بني ياجيس

 6495 1204 1421 371 2996 0 468 3031 3499 المجموع

 521 328 28 4 360 0 6 155 161 حمالة

 558 274 66 0 340 0 1 217 218 شيقارة

 460 230 146 4 380 0 1 79 80 ترعي باينان

 380 280 35 5 320 0 1 59 60 عميرة أراس

 485 315 43 2 360 0 5 120 125 تسالة لمطاعي

 697 180 138 52 370 0 2 325 327 مينار زارزة

 516 190 155 25 370 0 1 145 146 تسادان حدادة

 3617 1797 611 92 2500 0 17 1100 1117 المجموع

 10112 3001 2032 463 5496 0 485 4131 4616 مجموع المنطقة

   
 2013السكن والتجهيزان ال مومية: جيجل  ميلة.   ماي  ةالم در: مديري
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تجدر اإلشارة إلى أّن تثخر إنجاز سكنات المخطط الثاني، يعود لحداثة البرنامج، كما أّن  خر تحديث 

، لذا 2012ديسمبر  31بتاريخ لمعطيات الجدول من طرف مديريتي السكن والتجهيزات العمومية، كان 

يالحظ تثخير كبير في إنجاز سكنات المخطط الخماسي الثاني؛ وبما أّن االستفادات فردية وصاحب المسكن 

هو المسؤول عن إنجازه، ضف إلى ذلك وجوب إنهاء األشغال حتى يستفيد من مبلغ الشطر الموالي، فإّن 

 تقدم اإلنجاز بالمعطيات يالحظ من شهر آلخر.

يقترن توزي  عدد االستفادات عبر البلديات بعدد طلبات المواطنين من جهة، وبسرعة اإلدارة المعنية في 

 دراسة الملفات من جهة أخرى.

ارتفاع عدد االستفادات ببعض البلديات، يدل بالدرجة األولى على االستقرار السكاني بها، كبلدية سيدي 

جيملة، مينار زارزة... كما يدل على نقص اإلمكانيات المادية معروف، بوالسيف أوالد عسكر، أوالد رابح، 

مّرات الدخل األدنى المحّدد، وعدم  6لسكان المنطقة، فمن شروط االستفادة، عدم تجاوز دخل المستفيد 

عائلة لم يكن لها سابقا مسكنا  1546ببلدية أوالد رابح مثال؛ ما يعادل الــ فك المستفيد مسكن خاص، امتال

 ا.خاصا به
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 مستوى تجهيز المسكنراب ا: 

 " وجهة نحو الرفاهية... "    

الهدف من دراسة درجة تجهيز المسكن؛ من ربطه بمختلف الشبكات يكهرباء، ماء الشرب، الصرف  

الصحي ، إلى تجهيزه بمختلف مرافق وضروريات الحياة يحمام، مطبخ... ، يكمن في معرفة مدى استفادة 

المشاري  التي تعرفها هذه القطاعات ومختلف التطورات، وبالتالي تكوين فكرة عن السكان من مختلف 

مكانية بلوه االستقرار بوسط جبلي.  الوضعية العامة للمستوى المعيشي بالمنطقة، واا

 

 الربط بالشبكان الرئيسية: .1

 : شبكة الكهربا 

احتلت نسبة الربط بشبكة الكهرباء المرتبة  

 ، مقارنة 2008و  1998ياألولى على المرحلتين 

بباقي الشبكات، الكتسائها أهمية بالغة وضرورة ال بّد 

  منها في الحياة اليومية.

، 1998تراوحت نسب التغطية بشبكة الكهرباء سنة 

الشحنة كثدنى قيمة، ببلدية  %40.78بين 

ببلدية حمالة كثعلى نسبة، يتحكم أساسا في  %70.83و

اختالف توزي  نسب التغطية بين البلديات، درجة 

، والتي تعتبر منخفضة كثيرا %54.74التشتت والتجم  بها. لكن متوسط المنطقة ككل كان في حدود الــ 

 بوالية ميلة. %71.46بوالية جيجل، و %83.83عنها بالواليتين، أين بلغت 

 (: أعمال ربط وصيانة شبكة الكهرباء.25صورة رقم )

 بلدية عميرة أراس
 (2012)تحقيق ميداني سبتمبر 
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ُيعبِّر هذا االنخفاض عن صعوبة تهيئة المناطق 

الجبلية، باألخص في حالة وعورة التضاريس، أين 

نسبة التغطية بالواجهة الشمالية، أقل مما هي عليه 

 %58.40و  %51.08بالجنوبية، حيث سجلت 

 على التوالي.

ارتف  مستوى التغطية بعد عشرية من الزمن، إلى ما 

بكّل البلديات؛ يعتبر هذا أفضل  %90يتعدى الــ 

دليل عن الوجهة نحو تهيئة وتنمية المناطق الجبلية. 

لديات جد تعّدت نسبة التغطية في بعض البلديات النسبة الوالئية، كبلدية سيدي معروف، وتبقى بباقي الب

  متقاربة م  الوالئية.

 

 شبكة ما  الشرب: 

بالريم من األهمية الحيوية لهذا  

العنصر لألفراد والمؤسسات على حد السواء، 

، في أحسن 1998إاّل أّن نسبة التغطية سنة 

وهذا ببلدية  %54.96الحاالت وصلت 

حمالة، والتي تعتبر حالة خاصة كونها مركز 

ذا نشثة استعمارية، أي ورثت الهيكلة القاعدية 

ى بساطة من مختلف الشبكات، باإلضافة إل

التضاريس بها، هذا ما يميزها عن بلدية سيدي 

(: وجود الخزان المائي فوق المسكن. 27صورة رقم )

 )تذبذب في التزويد بالمياه الصالحة للشرب(
 بلدية جيملــــــة
 (2012)تحقيق ميداني سبتمبر 

 الديس.(: انتشار أعمدة الكهرباء، مشتة قليع 26صورة رقم )

 بلدية غبــــالة ميالط
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  .نشثة االستعمارية كذلكـــــمعروف ذات ال

، يظهر ارتفاع بارز 2008وحسب إحصاءات سنة 

جّل في  %30في نسبة التغطية، تعّدى الفارق الــ 

البلديات، أين ارتف  إجمالي المنطقة إلى 

، لكن بقيت بعيدة عن المستوى الوالئي 46.79%

، وبالريم من هذا االرتفاع %70والذي تعّدى الــ 

 الواضح، إاّل أّن المنطقة تبقى تعاني عجزا بارزا.

 

 :شبكة ال ر  ال حي 

السابقة، فالعجز واضح وحاّد، أين بلغ تعرف نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي تطابق تقريبي م   

. لكن 2008فقط سنة  %29.13، وارتف  إلى 1998سنة  %11.94متوسط نسبة التغطية بالمنطقة ككل 

، في حين %22.80تجدر اإلشارة إلى الفرق الشاس  بين الواجهتين، أين سجلت الواجهة الشمالية متوسط 

 ثرة عدد التجمعات والمراكز السكنية.، كونها تعرف ك%35.46بلغت بالواجهة الجنوبية 

 

 

(: وجود الخزان المائي. التجمع 28صورة رقم )

 السكني الزويتنة

 بلدية الشحنـــــــة
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    71,90 82,90 91,70    37,25 54,96 70,83 حمالة
    28,20 39,80 93,70    3,15 2,49 63,35 شيقارة

    37,20 51,10 95,60    10,31 3,01 59,28 ترعي باينان

    30,70 42,40 95,90    7,49 2,66 48,65 عميرة أراس

    38,10 54,40 96,60    13,04 12,15 53,07 تسالة لمطاعي

    14,60 23,80 96,10    6,07 2,45 66,33 مينار زارزة

    27,50 63,00 96,60    5,57 14,25 47,28 تسادان حدادة
 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 71,4 73,6 97,2 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 45,79 42,78 71,46 والية ميلة

 (: تطور مستوى الربط بالشبكان الرئيسية20ول رقم )جد
 البلديات

 بالنسبة للمتوسط الوالئي 2008 مستوى الربط سنة  بالنسبة للمتوسط الوالئي 1998مستوى الربط سنة 
 الصرف الماء الكهرباء الصرف الماء الكهرباء الصرف الماء الكهرباء الصرف الماء الكهرباء

    28,10 62,50 94,90    17,46 22,23 51,29 غبالة
    37,70 47,70 97,40    22,14 24,97 52,85 سيدي معروف

    12,80 35,60 94,50    5,77 12,47 46,11 أوالد رابح
    9,80 8,30 97,50    3,88 2,23 54,96 أوالد عسكر

    31,90 70,80 96,40    14,98 30,30 40,78 الشحنة
    33,70 65,30 92,60    19,10 13,19 68,32 جيملة

    5,60 7,50 94,10    1,01 2,59 43,28 بني ياجيسب.
 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 22,80 42,53 95,34 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 12,05 15,43 51,08 والية جيجل

شمالية
جهة ال

الوا
 

جنوبية
جهة ال

الوا
 

 المصدر: الديوان الوطني لإلحصاء
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 جةـــــــنتي

الربط بمختلف الشبكات حسب أهمّيتها في الحياة اليومية يشبكة الكهرباء، تليها شبكة تترتب نسب  

 ماء الشرب، وأخيرا شبكة الصرف الصحي .

تطور نسب الربط بمختلف الشبكات ما بين العشريتين جّد واضح، وباألخص بالبلديات األكثر تجمعا  

ز تجمعات حديثة  ترعى باينان، عميرة أراس، مينار يالواجهة الجنوبية للمنطقة ، والبلديات التي شهدت برو 

زارزة. في المقابل نجد بقاء نسبة التغطية منخفضة بحدة في البلديات التي تتميز بالنمط المبعثر لتوزي  

السكان، ما عدا بلدية يبالة، إذ بالريم من سيادة التبعثر بها إاّل أن نسب الربط معتبرة، مقارنة ببلديات 

الية، يعود هذا لطبيعة نشثتها  فالتجم  الرئيسي عبارة عن قرية اشتراكية مجهزة بضروريات الواجهة الشم

 الحياة.

  ، أهّمهايتحكم في نسب الربط بمختلف الشبكات عوامل عدة

 .عامل توزي  السكان بين متجم  ومبعثر 

 .الجانب التاريخي لنشثة المراكز 

 .حّدة التضاريس 
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 األساسيةنسبة توفر المرافو  .2

بين العشريتين متوق ، كون أّن  األساسية من مطبخ وحمام ومرحاض ارتفاع نسب توفر المرافق 

الحظيرة السكنية استفادت بالعديد من المساكن الحديثة، في إطار إستراتيجية التنمية الريفية، والتي تتميز 

  .ةليالموا ةالبياني شكال، وتتوفر على جمي  المرافق ياألبالطاب  الحضري

ريم أّن االرتفاع واضح، إاّل أّنها ال تزال جّد منخفضة، وبمقارنتها م  المعدالت الوالئية، يظهر الفارق الكبير، 

 هذا بسبب كون المنطقة ريفية بالدرجة األولى، ويسيطر عليها النمط المبعثر.

 نسبة امتسك األجهزا: .3

عمال وسائل وامتالك بعض األجهزة، تقودنا من بين التحوالت الهامة التي تعرفها المنطقة، هو است 

حتما إلى التفكير في الوجهة نحو حياة الرفاهية إن صح القول، كمعظم الجزائريين عامة. حيث أّن 

لم يرد بها دراسة هذه المؤشرات، نظرا لقلة اتساع مستعمليها يكالمكيف، جهاز الكمبيوتر،  1998إحصائيات 

 شبكة اإلنترنت... .

يز المسكن بمختلف هذه الوسائل، مستوى دخل األسرة والمستوى التعليمي والثقافي، م  الربط يتحكم في تجه

 ببعض الشبكات الرئيسية.

وبالنظر لمختلف النسب الخاصة بمختلف التجهيزات وبمقارنتها م  القيم الوالئية، يبدو النقص الكبير في هذا 

المؤشرات عن سابقاتها، فالوضعية بالواجهة الجنوبية الجانب. وفيما يخص مقارنة الواجهتين، ال تختلف هذه 

 أحسن مما هي عليه بالشمالية.
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 حمالة
71,80 39,10 71,20    77,70 61,40 88,20    

    85,90 35,20 55,90    43,00 9,50 31,30 شيقارة
    82,20 51,60 68,80    51,60 25,10 61,90 ترعي باينان
    83,50 56,70 76,50    49,10 25,40 55,10 عميرة أراس

    85,20 34,70 58,60    56,60 13,40 42,60 تسالة لمطاعي
    77,60 33,80 45,60    39,30 9,20 41,70 مينار زارزة
    83,90 40,00 67,20    44,20 9,10 46,00 تسادان حدادة

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 92,90 58,80 83,30 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 75,50 32,20 71,30 والية ميلة

 (: تطور مستوى توفر المرافو األساسية بالمساكن21جدول رقم )

 بالنسبة للمتوسط الوالئي 2008المرافق األساسية توفر  بالنسبة للمتوسط الوالئي 1998توفر المرافق األساسية  البلديات
 مرحاض حمام مطبخ مرحاض حمام مطبخ مرحاض حمام مطبخ مرحاض حمام مطبخ

    77,70 57,60 64,80    43,60 31,60 69,20 ميالط غبالة
    81,50 63,50 76,40    61,30 33,30 63,60 سيدي معروف

    63,30 34,10 47,40    31,60 8,80 35,80 أوالد رابح
    81,10 30,50 45,70    35,10 7,10 19,70 أوالد عسكر

    75,40 58,40 66,50    57,90 30,00 48,70 الشحنة
    90,50 50,70 66,10    64,10 25,20 72,50 جيملة

    69,10 28,00 49,60    54,80 13,60 28,30 بني ياجيسب.
 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 89,70 73,80 81,40 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 76,20 49,70 67,60 والية جيجل

الواجهة الجنوبية
 

الواجهة الشمالية
 

 المصدر: الديوان الوطني لإلحصاء
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 كناالمس مامسا: نمـــــط

المسكن بثّنه انعكاس مباشر لمختلف المراحل والسياسات المتبعة، كما يترجم قد سبق وأن وصفنا  
نجاز المنزل، من  هندسته بصفة جّد واضحة ومرئية مختلف التحوالت، أين تبرز على طريقة تصميم واا

 لوسائل بنائـــــه.

مظهــــر المنازل الحديثة، ُتحاكي السياسة الجديدة للوسط الريفي في إطار برامج المشاري  الجوارية للتنمية 
، أين الريفية المندمجة، فكما تركت السياسات السابقة أثرها، وضعت هذه األخيرة بصمتها على المجال

ر خاصة، فبجوار السكنات التقليدية نجــد أخرى حديثة تـــحمل أصبحت تغطي كامل المجال الريفي المبعث
 نـــمط سكنات المشاري  الجوارية، إضافة إلى تواجدها منفردة.

أّما عن التجمعات، سواءا الرئيسية أو الثانوية، فنجد بها مزيج بين السكن الجماعي والفردي، واّلذي يتولى 
القديمة، كمركز بلدية حمالة، واّلذي ال يزال يحوي سكنات المعّمر، مهّمة التجارة كذلك. إضافة إلى السكنات 

 كذلك مركز بلدية يبالة ميالط، واّلذي يحمل صفة القرى االشتراكية.

 

 

 

 (: السكنان الحديثة في إطار المشاريع الجوارية بجوار السكن ال ديم30-29 ور رقم )

 -بلدية شي ارا  -
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 مس ة المبحث

أزمة السكن وخاّصة بالوسط الريفي ، لم تكن موفقة حتى تّم إشراك المعنيين باألمر، محاوالت فّك  
وترك للمستفيد حرية ومسؤولية إنجاز مسكنه، شرط أن يكون مالك لقطعة أرض صالحة للبناء، وأن يكون 

 مقيم بالريف.

كييف البنايات م  وحتى الوسط الجبلي بهذه المرحلة حظي بما يتوافق معه، بحيث تم تسهيل إمكانية ت
 المواصفات الطبويرافية، العقارية واالجتماعية في المناطق الجبلية.

من خالل معالجة تطور الحظيرة السكنية بالمنطقة، بدا واضحا اّتساعها، فعدد السكنات الحديثة المنجزة 
كس إقبال  الف سكن في إطار الدعم، دون احتساب الخاصة، ما يع 10سنوات، فاق الـــــــ  10خالل 

 المواطنين عليها، وبالتالي استقرار المنطقة.

هذه السكنات الحديثة أعطت للمجال صورة جديدة، أين أصبح هذا النمط منتشرا حتى في أعالي الجبال ولو 
 كان معزوال تماما.
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 مس ــــة الف ل

من سكان وسكن، كون تستوجب معرفة التحوالت القائمة بمجال ما، معالجة العنصر الديمغرافي 
الحركية الديمغرافية تعكس تفسيرات لما تعايشه. لكن يبقى تحليل هذا الجانب جّد معقد كونه يتثثر بكّل 
مكونات المجال من طبيعية لسياسية، فالتوزي  المجالي للسكان مثال يتثثر بالطبويرافيا، الجانب التاريخي، 

 لواجهتين من جهة وبين بلديات نفس السفح.الجانب األمني... وهذا ما صن  االختالف بين ا

إّن أهّم التحوالت التي عرفتها المنطقة، هي الوجهة نحو التجم ، في منطقة تفرض طبويرافيتها والطبيعة 
 االجتماعية بها النمط المتشتت.

ذا ما تعمقنا أكثر وصغرنا المقياس، فسنجد مظهر ونمط حديث بمساكن المنطقة، واس  االنتشار لي يحوا واا
نسمة ، يعكس سياسة التجديد الريفي،  200سكن كّل واحد كيلومتر مرب ، أي تقريبا مستفيد من كّل حوالي 

واّلتي مست كّل األوساط بما فيها الجبلية، وعرفت تجاوبا واسعا للمواطنين في هذا الجانب، الّتسامها 
 بخاصية إشراك المستفيدين م  اإلبقاء على المراقبة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 الثــــلفصل الثا



 

 

 

 تطـــــّورات الـقـاعــــــــــدة االقـتـصـاديــــــــة

 والـهـيـكـلـيـة )تـجـهـيـزات ومـرافـق(
 

 

 المبحث األول:     تحّوالت الجانب االقتصادي

 تحّول تخصص اليد العاملة .1
 البنية االقتصادية للمنطقة .2

 الثّاني:     تطّور المرافق والتجهيزات القاعدية والهيكلية المبحث 

 التجهيزات القاعدية   "شبكة الطرق" .1
 تطّور التجهيزات والمرافق الهيكلية .2
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 تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ُتعتبر في رأينا، الحركية االقتصادية ومستوى التجهيز، ثاني مرآة عاكسة  للمجال  وديــناميكيته  بعد  

وسكــن . فبغية الولوج في صميم مجــــال ما وتحسسه عن قرب ، فيما إذا الحركية الديمغرافية من سكـــان 

كانت به ديناميكية، أم ثبات وركود، يتعيـــن علينا معاينة الجانب االقتصادي به، كذلك مدى توفره على 

مختلف التجهيزات والمرافق وتحسن وضعيتها..... ومنه استخالص ومعرفة مدى التحوالت بالمنطقة ، كذلك 

 نمطيتها.

لذلك كان لزاما معالجة هذين العنصريـــن باعتماد العديد من المؤشرات، كتوزيع اليد العاملة وتخصصها عبر 

القطاعات، تحليل البنية االقتصادية للمنطقة )التوزيع العام لألراضي، تطور اإلنتاج الزراعي والحيواني، 

رها، عالقتها بالمجال )معدل المسافة، كثافة الصناعة بالمنطقة(، إلى جانب تحليل شبكة الطرق : تطو 

الشبكة بالنسبة للمساحة وبالنسبة للسكان.....(، مع التطرق لتطور مختلف التجهيزات والمرافق التعليمية، 

 الصحية، الثقافية، الرياضية......

 

 

 

 

 

 



 

133 
 

 المبحث األّول:

 تحـــــّوالت الجانب االقتصادي    

 

 تمهيد 

، ارتأينا قتصادي للمنطقة و تطوره من حيث أنه عرف تحوالت أم ثباتاالحتى يبرز لنا التخصص 
اعتماد مؤشري اليد العاملة، وتحول تخصصها، مع أنواع النشاطات االقتصادية على رأسها قطاع الفالحة، 

 بحكم الطبيعة الريفية للمنطقة.

ومية، صناعة وخدمات هذه مأشغال ع و الحة، بناءفؤشر اليد العاملة عبر القطاعات: تم استعمال م 
إلى غاية  1987األخيرة تهتم بالخدمات التعليمية، الصحية، التعليمية والتجارية، هذا ضمن الفترة الممتدة من 

لمديرية  2012و 2008ات مع إحصاء 1987، باستعمال إحصاء الديوان الوطني لإلحصاء لسنة 2012
جيجل وميلة( الفتقار معطيات الديوان الوطني لإلحصاء لسنتي  ـــــــيتـــــــــــــــالميزانية )والي ةالتخطيط ومتابع

بالرغم من تقاربهما حتى يبرز  2012و 2008وتم استعمال سنتي  .تلمثل هذه المعطيا 2008و 11998
 لنا أثر المشاريع الجوارية للتنمية الريفية. 

كبر نسبة بالمنطقة في ظل رهما يمثالن أقتصادي: الفالحة و التجارة باعتباافة إلى تطور النشاط االضباإل
ستغالل الصناعي. إال أنه تجدر بنا اإلشارة إلى كون هذا المؤشر ال يعبر حقيقة ما هو عليه غياب اال

 المجال، كون نسبة كبيرة من اليد العاملة تنشط  خارج مجال بلديتها. 

 

 

 
                                                           

 العاملة حتى على مستوى مديرية التخطيط ومتابعة الميزانية. ، لعدم توفر تفاصيل توزيع اليد1998: تفتقر الدراسة لمعطيات سنة 1 
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 ليد العاملة اتحول تخصص أّواًل: 

 على القطاعات في المنطقة :تطور و توزيع اليد العاملة  .1

)الجدول الموالي، وتّم فيه إبراز كل  قراء معطيات تطور و توزيع اليد العاملة على القطاعاتتمن اس
يالحظ ارتفاع جذب القطاع الفالحي لليد العاملة رغم كون  البلديات التي تفوق نسبتها متوسط المنطقة(،

تمسك السكان بهذا الجانب مستمر، وما ساعد أكثر هو  أنّ  إالّ  ،المنطقة ال تعتبر فالحية بالدرجة األولى
نتاج فالحي(.برنامج الدعم ا  لفالحي )من زراعة وا 

    ،℅50إلى  ℅40فهي كذلك ارتفعت بقطاع الخدمات من  ،بالموازاة مع ارتفاع العمالة بالقطاع الفالحي
 ، يتزامن هذا -2012سنة  ℅50ثم عادت لتنخفض إلى  2008سنة  %57.5وصل ارتفاعها إلى  -
جهيزات إدارية، تعليمية، صحية، نشأة تجمعات سكنية حديثة، ما يعني تالتجمع و  نحورتفاع مع الوجهة اال
 تجارية.و 

األشغال العمومية، هذا األخير الذي انخفض ض البارز المالحظ بقطاع البناء و نخفارتفاعات تفسر االهذه اال
 .℅18إلى حدود  ℅45من 

قتصادي نفسه على الواجهتين. كذلك نسب كل قطاع اقتصادي متقاربة كان التخصص اال 1987في سنة 
الخدمات. لكن بعد على الواجهتين أين احتل قطاع البناء واألشغال العمومية المرتبة األولى يليه قطاع 

 قتصادية نفسه على الواجهتين.رغم أن ترتيب القطاعات اال ختالفات عديدة،اعشريتين، برزت 

جنوبية، سنة بال ℅67.7بالواجهة الشمالية مقابل  ℅46حتل قطاع الخدمات الصدارة، لكن بلغ نسبة ي
ا أشرنا الشمالية، كمبختالف البارز سببه كثرة التجمعات السكانية بالواجهة الجنوبية عنها . هذا اال2008
 سابقا.  إليــــه
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 : تّم استعمال األلوان إلبراز القيم الّتي تفوق متوسط المنطقة.1 

 جدول رقم )22(: توزيع اليد العاملة على القطاعات االقتصادية بالمنطقة )2012-2008-1987(. 1

 البلديات
1987 2008 2012 

 صناعة فالحة
بناء وأشغال 

 عمومية
 صناعة فالحة خدمات

بناء وأشغال 

 عمومية
 صناعة فالحة خدمات

بناء وأشغال 

 عمومية
 خدمات

 27,7 20,3 1,0 51,0 31,9 18,1 0,8 49,2 21,1 12,3 1,5 65,0 غبالة

 48,8 16,5 3,8 30,8 46,8 19,0 4,8 29,4 62,6 23,6 6,9 6,8 سيدي معروف

 33,0 19,3 1,8 45,9 37,5 18,8 1,7 42,0 35,9 48,4 3,9 11,8 أوالد رابح

 43,9 18,0 1,7 36,4 44,4 26,7 1,4 27,4 50,4 41,5 2,4 5,7 أوالد عسكر

 30,1 24,8 1,7 43,4 46,6 22,7 1,5 29,2 54,4 34,1 2,6 8,8 الشحنة

 57,1 16,2 1,1 25,6 57,7 17,8 0,9 23,6 38,3 51,2 1,0 9,5 جيملة

 40,2 17,9 1,9 40,0 45,0 20,0 1,5 33,5 32,2 62,5 3,0 2,3 بني ياجيس

 40,0 25,7 0,0 34,3 49,9 21,4 0,0 28,7 35,6 38,1 4,2 22,1 حمالة

 47,0 24,7 0,0 28,4 57,4 19,8 0,0 22,8 45,7 44,9 1,4 7,9 شيقارة

 69,5 11,8 0,0 18,6 77,4 8,8 0,0 13,8 50,2 31,1 3,4 15,3 ترعي باينان

 64,5 16,6 0,0 18,9 73,3 12,5 0,0 14,2 41,8 33,7 7,9 16,6 عميرة أراس

 61,2 17,9 0,1 20,8 70,2 13,7 0,1 16,0 35,2 57,5 1,5 5,8 تسالة لمطاعي

 66,1 19,1 0,0 14,8 74,8 14,2 0,0 11,0 29,2 60,1 0,8 9,8 مينار زارزة

 50,0 17,6 0,0 32,4 59,7 14,2 0,0 26,2 29,7 61,2 2,5 6,5 تسادان حدادة

 42,9 18,5 2,1 36,6 46,0 20,2 2,1 31,7 43,2 41,6 3,2 12,0 الواجهة الشمالية

 58,2 18,5 0,0 23,3 67,7 14,3 0,0 18,0 37,5 47,9 3,0 11,6 الواجهة الجنوبية

 50,1 18,5 1,1 30,3 57,5 17,1 1,0 24,4 40,0 45,1 3,1 11,8 المنطقة توسطم



 

136 
 

لكن  ،2012بالجنوب. بقيت سنة  ℅18بالشمال و  ℅31.7: ــــــــــــــقطاع الفالحة يشهد العكس ب ،في حين
يتوافق هذا التحول مع فترة برامج " المشاريع  .الفالحةطاع الخدمات و ضمه لقطاع مع انخفاض عام لق

 الجوارية للتنمية الريفية ".

 

 قتصادي للبلديات :تحوالت و نمطية التخصص اال .2

خالل هذه السنوات  توزيع اليد العاملة نا بتحليلقتصادية للمنطقة، قمأكثر في الوضعية االللتفصيل 
 :الحظناهاعبر البلديات،  وهذا بتصنيفها ضمن أربعة أنماط 

 قتصادي خالل الفترة.: أي ثبات البلدية على تخصصها اال"ثبات"  النمط األول

: تحول من تخصص أحادي إلى ثنائي، و نميز فيه حالتين: أين األولى تحول من نمط النمط الثاني
 قتصادي األول، والثانية تحول مع تغيير جذري.على التخصص االى ثنائي مع الحفاظ أحادي إل

 تخصص ثنائي إلى أحادي، تميزه كذلك حالتين. تحول من  :النمط الثالث

 : بقاء تخصص البلدية أحادي لكن مع التغيير في نوع التخصص. النمط الرابع

-1987التحليل على الفترتين: تم ، (22)رقم  السابق ستعانة بمعطيات الجدولعلى هذا األساس، و باال
2008  /2008-2012. 

 :  2008-1987الفترة 

شهدت هذه الفترة تغيرات و تحوالت عميقة على مستوى جل البلديات، كما عرفت قفزات هامة في 
  –بفعل طول الفترة  -نسب كل تخصص بين العشرتيين 

 : كما يلي التحليلصنفت البلديات بهذه الفترة على األنماط األربعة المعتمدة في 
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ستثناء كونها البلدية الوحيدة التي حافظت على تخصصها ضم بلدية الشيقارة التي صنعت اال: النمط األول
 خالل هذه الفترة، و هي ذات ازدواجية اقتصادية: خدمات مع بناء و أشغال عمومية.

بني ياجيس، حمالة، ضمن  بودريعة والد رابح، جميلة،أ، ميالط : شمل البلديات التالية: غبالةالنمط الثاني
الحالة األولى: أي تحول من أحادي إلى ثنائي مع الحفاظ على التخصص األول، معظمها انتقلت إلى 
 قطاعي الفالحة مع البناء و األشغال العمومية ) ماعدا بلدية جميلة، التي تخصصت بقطاعي البناء

إال أنها  ℅23,6إلى  ℅9.5تها بقطاع الفالحة: من األشغال العمومية مع الخدمات، رغم القفزة التي سجلو 
 بقيت دون متوسط المنطقة(.

لكن  ،فقد عرفت تغيير جذري حدادة؛  والد عسكر، الشحنة، تسادانبوالسيف أمعروف،  سيديأما بلديات 
 العمومية ماعدا بلدية تسادانتخصصت في معظمها كسابقتها أي قطاعي: الفالحة مع البناء و األشغال 

 والتي تميزت بقطاعي الفالحة مع الخدمات.  دة،حدا

تان اللّ و  ،أراسعميرة باينان و ترعى : تصنفت ضمن الحالة األولى من هذا النمط كل من: بلديتي النمط الثالث
 ℅73.3و  ℅77.4عرفتا نفس حالة التخصص أين حافظتا فقط على قطاع الخدمات بنسب جد معتبرة: 

 على التوالي.

قتصادي لليد تحويل التخصص اال زارزة، و بلدية مينار لمطاعي عرفت كل من بلدية تسالة: النمط الرابع
 العاملة من قطاع البناء و األشغال العمومية إلى قطاع الخدمات. 

 : 2012-2008الفترة 

بلديات عرفت تحوالت بتخصصها  ستةسنوات فقط (، إال أن  04لفترة ) بالرغم من قصر ا
 النمطين الثاني و الثالث، أما البقية فقد عرفت ثبات: قتصادي تصنفت ضمن اال

باينان،  ترعى والد رابح، الشحنة، حمالة،أخالل هذه الفترة كل من: غبالة،  : تميزت بالثباتالنمط األول
 . حدادة ، تسادانلمطاعي أراس، تسالةعميرة 
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قطاع البناء واألشغال العمومية فكان ثاني ب اليد العاملة نسبةارتفاع  زارزة : شهدت بلدية مينارالنمط الثاني
 . ℅66.1إلى  ℅74.8قطاع تتخصص به بعد قطاع الخدمات الذي تراجع من 

. ةالشيقار بني ياجيس و  بودريعة أوالد عسكر، جميلة، بوالسيف : شمل ضمن الحالة األولى: بلديةالنمط الثالث
على قطاع الفالحة. أما بلدية جميلة فتميزت  بني ياجيس بودريعةأوالد عسكر و  بوالسيف أين أبقيت بلديتا

األشغال العمومية ببلدية الشيقارة القطاع الوحيد الذي فاق خدمات، في حين كان قطاع البناء و بقطاع ال
 متوسط المنطقة. 

األشغال و البناء و  ة سيدي معروف فقد عرفت تغيير جذري حيث كانت الوجهة من قطاعي الفالحةيدأما بل
 ى قطاع الخدمات.  العمومية إل

 

 

 "الفالحةسيطرة قطاع الخدمات و العودة لقطاع " : خالصة

هو سيطرة قطاع الخدمات  ،أهم ما يبرز من التحوالت التي شهدتها المنطقة بالفترة األولى
باألخص  ،خصوصا بالقسم الشمالي لكن مع تسجيل عودة قطاع الفالحة بشكل واضح

استمرت الوضعية العمومية، و  األشغالتالشي سيطرة قطاع البناء و مقابل بالواجهة الشمالية. بال
 مع استمرارية ارتفاع العمالة بالقطاع الفالحي، ما يعود ألثر ،لى حالها خالل الفترة الثانيةع

محاوالت الدولة للنهوض بالقطاع الفالحي في المناطق سياسة تنمية المجاالت الريفية و 
 الجبلية.  
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  قتصادية للمنطقةاالالبنية ثانيا: 

 قطاع الفالحة .1

إحدى الخصائص الرئيسية في " تشكل الفالحة باألقاليم الجبلية على الرغم من العراقيل الطبيعية 
الموجودة بين األفراد من  تهيئة المجال، كما تشكل مؤشرا حقيقيا لطبيعة العالقات المادية و المبدئيةخدمة و 
ن كان بسيط من واجهته فإنه مرتبط  المجال الطبيعي ) األرض ( منجهة، و  جهة ثانية. فالنشاط الفالحي، وا 

  1بمجموعة معقدة من العناصر مثل: األرض، السوق، التقنية، العقار وغيرها من العوامل المؤثرة في اإلنتاج."

رغم أن المنطقة جبلية بامتياز، إال أن هذا لم يمنع تغلب الزي الريفي الفالحي بالدرجة األولى على مظهرها، 
و حتى في ما يخص اليد العاملة النشطة بهذا المجال فلها مكانتها ضمن باقي القطاعات كما سبق وأن 

 رأينا. 

 ـــيالتوزيع العام لألراضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 2 -2012-: التوزيع العــــــام لألراضي ( 32) جدول رقم

 SAUنسبة 
من المساحة 

 اإلجمالية

المساحة 
 اإلجمالية )هـ(

األراضي 
 الغابية

 SAUنسبة الـ 
 SATمن الـ 

 SATالمساحة اإلجمالية لألراضي الزراعية )هـ( 

  
 (SATالمجموع )

أراضي غير 
 منتجة+مراعي وممرات

الزراعية المساحة 
المستغلة 

(SAU) 

 الواجهة الشمالية 8863 16701 25564 %34.67 13541 59036 %15.01
 الواجهة الجنوبية 30819 11206 41125 %74.94 9119 50150 %61.45
 مجموع المنطقة 39682 27907 66689 59.50℅ 22660 109186 36.34℅

 2012جيجل وميلة المصدر: مديرية المصالح الفالحية لواليتي       

                                                           
 .94: أ. بخوش مراد. ص1 

لم يتم وضع مساحة األراضي غير المخصصة للزراعة ) ومنها المجال المبني ( ضمن معطيات الجدول، لكن المساحة اإلجمالية تمثل  مالحظة:: 2 
 المساحة الفعلية الكلية ) أي تم حسابها ( حتى تكون النسبة و المقارنة  ذات مصداقية أكثر.  
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(، هو بطبيعة الحال انعكاس للحتمية الطبيعية للمناطق 23ما تظهره إحصائيات الجدول رقم )
إذ تحتل  ،هكتار بقيم متباينة بين الواجهتين 22660الجبلية، أي ارتفاع مساحة المنطقة الغابية التي تبلغ 

مساحة أكبر بالقسم الشمالي عنها بالجنوبي. رغم هذا، و فيما يخص المساحة الزراعية المستغلة نجدها تمثل 
من المساحة اإلجمالية لمجال الدراسة، و تعتبر مساحة ال بأس بها نظرا لطبيعة المنطقة. لكنها  ℅36.34

على التوالي. هذا كون بلديات الشمال  ℅61.45و  ℅15.01جد متفاوتة بين الشمال و الجنوب، إذ تبلغ 
تطل على قمم جبلية أخرى، بينما بلديات الجنوب تطل على منطقة السهول العليا ) حادورات واسعة مستغلة 

 .و يبقى هذا التوزيع متباينا حتى بين بلديات نفس الواجهة  زراعيا (.

على جل بلديات مجال الدراسة فأغلبية بالنسبة للمساحات المسقية، لم يتم تناولها كونها شبه منعدمة 
. كذلك الحال جنيدزين المياه و ضعف التخمطار و الناتج عن نقص وسائل تالمزروعات تعتمد على مياه األ

 مع المراعي، ما يؤثر سلبا على الغطاء النباتي الذي يعاني استنزاف و ضغط مستمرين. 

 

 

16 
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 ةــــــــــــــــــــــــتوزيع المستثمرات الفالحي 

والتي تفرض سيطرة على العالم  ..افة إلى العوامل الطبيعية من تربة و مناخ و ارتفاغ و غيرها..ضإ
الفالحي، ال يمكن تجاهل التأثير المباشر سلبا أم إيجابا على حد السواء لحجم الوحدات الفالحية و نوع 

 و المردود. سواءا نوع المحاصيل أ ،الملكية على المزروعات

على الخريطة رقم  ، عبر البلديات أحجام و نوعية الملكية للمستثمرات الفالحية بالمنطقة معطيات تـــّم تمثيل
( حتى يتضح أكثر التوزيع المجالي حسب نوع الملكية للمستثمرات، و هما عنصرين مرتبطين ببعضهما 17)

ب عامل اإلرث كما أشرنا سابقا، مستثمرات جد صغيرة بسبالبعض، فطبيعة الملكية الخاصة تؤدي إلى وجود 
 المساحة.  محدوديةراضي المنبسطة و التي أدت إلى افة إلى قلة األضإ

وهو  ،في أحسن الحاالت بالقسم الشمالي ـــــكتارهـ 13 الــــــ متوسط حجم المستثمرات الخاصة ال يتعدى
( تها المنبسطة نسبيا )الجزء الشمالي للبلديةــبوغرافيبفعل ط بودريعة بني ياجيس  بلدية  المتوسط الذي سجلته

فقط. أما القسم الجنوبي، فالوضع به مختلف  هـ 5.22مقارنة مع باقي بلديات الواجهة، حيث بلغ المتوسط 
 بوغرافيا دور رئيسي.  الطتلعب و  هـ ، 20.98قطاع الخاص أين بلغ المتوسط اإلجمالي لل

  

 .2013المصدر: مديرية المصالح الفالحية لواليتي جيجل، ميلة. 

 

 

 .2012المستثمرات الفالحية حسب نوع الملكية بالمنطقة سنة (: توزيع 24جدول رقم )

  

 أمالك دولة
 المجموع م. فالحية خاصة

 م. فالحية جماعية م. فالحية فردية
 المساحة )هـ( العدد المساحة )هـ( العدد المساحة )هـ( العدد المساحة )هـ( العدد

 45292,5 2377 43543,5 2075 110 2 1639 300 الواجهة الشمالية

 84943,5 4505 82550,5 4039 220 4 2173 462 الواجهة الجنوبية

 90585 4754 87087 4150 220 4 3278 600 مجموع المنطقة
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 )ملك دولة(
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 اإلنتاج الزراعي وتطوراتـــه 

طبوغرافيا المنطقة تفرض محدودية الزراعات الواسعة، اجتمعت مع سيطرة القطاع التقليدي الخاص، 
األكبر واّلذي يعاني من ضعف استخدام المكننة واآلالت؛  فأنتجت انتشار واسع للبستنة الجبلية، أين الجزء 
 من المحصول موجه إلى االستهالك العائلي، وتعرف المحاصيل الزراعية تنوعا لكن بكميات محدودة.

من معطيات تطور إنتاج المحاصيل الزراعية، أمكن مالحظة أّن زراعة الحبوب عرفت قفزة مميزة بجنوب 
ق/هــ، ويتراوح ما بين  30لصلب اإلقليم، وباألخص بلديتي ترعى باينان وعميرة أراس، أين فاق مردود القمح ا

ق/ هــ بباقي البلديات، وهو ما يعتبر استثناءًا وتحوال هاما بالمنطقة؛ مع العلم أّن المساحة كذلك  17و  12
 عرفت اتساعا.

، 2012ق/هـــ سنة  11524، إلى 2000ق/هـــ سنة  9505القسم الشمالي كذلك شهد زيادة اإلنتاج من 
ارنة بسابقتها. ومن جهة التنوع، فال يزال يقتصر اإلنتاج على القمح الصلب والشعير وتعتبر زيادة محتشمة مق

ق/هــ  20ق/هـــ  و  35فقط، حيث يتم إنتاج القمح اللين ببلديتي ترعى باينان، وعميرة أراس فقط، بمردود 
 .2012على التوالي سنة 

نتاجــــها، والتي تضم أشجا ر الزيتون بالدرجة األولى، تليها أشجار التين أّما فيما يخص األشجار المثمرة وا 
والحمضيات، بقيت في نفس المستوى على العموم، لكن يرجح ارتفاعها في السنوات القليلة القادمة، بفعل أّنه 
قد تّم توسيع رقعة األشجار المثمرة، وباألخص الزيتون، في إطار مشاريع التجديد الريفي، فمجموع ما 

 ه . 576بلغ الـــ  2010لقسم الجنوبي سنة استفادت منه بلديات ا

ي ضفاف تبقى البيوت البالستيكية نـــــــــــــادرة بالمجال، إذ يقترن تواجدها بتوّفر االنبساط والمــــــــــــــــــــــــــاء، ما يعن
ة عميرة أراس األودية، فنجدها مثال ببلدية سيدي معروف على ضفتي واد الكبير، كذلك القسم الجنوبي لبلدي

 على ضفة واد النجا.
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(: أشجار مثمرة 31صورة رقم )  

-سيدي معروف-  

 

 :البستنة الجبلية. زراعات معاشية(36صورة رقم )

 -جيملة-

 (:البستنة الجبلية. زراعات معاشية35صورة رقم )

 -تسالة لمطاعي-

 (: زراعات كثيفة34صورة رقم )

 -سيدي معروف-
 (2013مارس  )تحقيق ميداني.

 (: زراعات مسقية33صورة رقم )

 -عميرة أراس-

 (: أشجار الزيتون حديثة 32صورة رقم )

 -سيدي معروف-
 (2013)تحقيق ميداني. مارس 
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 .2013مديرية المصالح الفالحية لواليتي جيجل، ميلة. المصدر: 

  

 

                                                           
 ، لعدم توفر المعطيات.2012ة ميلة سنة : إنتاج الزيتون غير مدمج ضمن المحاصيل ببلديات والي1 

 (: تطور إنتاج أهم المحاصيل الزراعية بالمنطقة25جدول رقم )
 2012و  2000سنتي 

 1أشجار مثمرة )ق( جافة )ق(بقول  حبوب )ق( 
2000 2012 2000 2012 2000 2012 

 9433 12949 624 236 4495 2894 غبالة ميالط
 5248 8339 360 273 2485 1802 سيدي معروف

 4716 5280 372 261 2125 1506 أوالد رابح
 532 1303 135 175 00 00 ب. أوالد عسكر

 2575 3962 20 14 101 101 الشحنة
 4730 3927 125 157 2052 2924 جيملة

 4630 1143 50 141 266 278 ب. بني ياجيس
 704 2630 00 58 3120 4242 حمالة
 605 2917 00 00 3000 400 شيقارة

 2750 3494 78 00 70956 2200 ترعى باينان
 650 2886 743 00 57900 1900 عميرة أراس

 1325 2580 120 00 12140 1100 تسالة لمطاعي
 1760 3470 120 16 9181 1234 مينار زارزة

 1820 5027 165 24 16685 1100 تسادان حدادة
 31864 36903 1686 1257 11524 9505 مجموع و.الشمالية
 9614 23004 1217 98 172982 12176 مجموع و.الجنوبية
 41478 59907 2903 1355 184506 21681 مجموع المنطقة
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 التربية الحيوانية 

تعتمد المجتمعات الجبلية كثيرا على الثروة الحيوانية لتغطية احتياجاتهم ونقائص الجانب الزراعي، إذ 

جو تمثل مصدر مادي وفي نفس الوقت مصدر استهالك، لتوفيرها قسط هاّم من المواد الغذائية، لكن لم تن

هي األخرى من عراقيل الوسط الجبلي، على رأسها نقص مساحات الرعي وبالتالي تقودنا إلى مشكل الضغط 

نتاجها.  على الغابات. وَسَيِلي التطرق لها من جانبين: حجم الثروة الحيوانية بالمنطقة، وا 

 1الثروة الحيوانية (1

في جميع األنواع وعلى كامل اإلقليم، ويبرز أكثر بجنوبه عن  تشهد الثروة الحيوانية تطورا ملحوظا

شماله. والُممّيـــــــــــز أكثر في هذا التطور، هو الوجهة نحو تربية الدواجن والنحل حسب المعطيات المتحصل 

 لفالحية. عليها من مديرية المصالح ا

شية بالمناطق الريفية تتوافق طرديا مع زيادة ، فتربية المايعتبر هذا النمو انعكاس لزيادة عدد السكان من جهة

 ، ودعم الدولة لهذا النشاط من جهة أخرى.عدد السكان

 :تربية الماشية -

تظل تربية الماشية بالمنطقة من 

أبقار، أغنام وماعز، من اهتمامات 

تطورها سكان المجاالت الجبلية، فوتيرة 

نفسها على كامل المجال. وما  تقريبا

يالحظ كاختالف بين الواجهتين هو 

ارتفاع عدد الماعز بالقسم الشمالي عنه 

بالجنوبي خالل المرحلتين، ما يؤكد 
                                                           

 ، بالملحق.2012-2000( تطور توزيع الثروة الحيوانية عبر البلديات بالمنطقة 09: أنظر الجدول رقم )1 

 بودريعة بني ياجيس التربية الحيوانية.(: 37ة رقم )صور



 

147 
 

ارتباط تربية الماعز بالمناطق األكثر "َجَبليًَّة" ، أين تتوفر الغابات بكثرة، ألّنها المكان الرئيسي 

في  %11.39من مجموع قطيع الماشية بالشمال، مقابل  %25.95مّثلت نسبة لرعي الماعز. إذ 

 .2012سنة  %14.52مقابل  %22.33، ونسبة 2000الجنوب سنة 

     

 

 

 الدواجن:تربية  -

عرفت تربية الدواجن بهذه الفترة تحوالت مرئية بسهولة، أين كانت تقتصر على البلديات 

التالية: سيدي معروف، الشحنة، جيملة، بودريعة بني ياجيس، ترعى باينان، عميرة أراس وتسالة 

بلديتي غبالة . وفي المرحلة الموالية اتسع هذا النشاط لبقية البلديات ماعدا 2000لمطاعي، سنة 

ميالط وأوالد رابح. فقد أصبحت تربية الدواجن من أهّم النشاطات الممارسة في المنطقة، إذ تعتبر 

 استثمار مربح ويعود بفائدته في فترة وجيزة.

 تربية النحل: -

كانت تربية النحل في السابق محتشمة إن 

فقد  2012صّح القول، لكن حسب إحصائيات 

خلية  3750عرفت قفزة نوعية، أين ارتفعت من 

 التربية الحيوانية. (:39)رقم  ةصور

 سيدي معروف

 (: تربية النحل. عميرة أراس40صورة رقم )

 التربية الحيوانية. (:38)رقم  ةصور

 حمالة

 (2013) تحقيق ميداني. مارس 
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خلية نحل سنة  29599، إلى 2000نحل سنة 

، وهو ما يعود بالدرجة األولى لتدعيم 2012

 الدولة لهذا النشاط.

 

 : 1تربية الحلزون -

إّن تربية الحلزون يمكن أن تكون من بين القطاعات الفالحية الواعدة إذا اعتمدت على 
عداد علمي مخصص، ودراية كافية لحياة الحلزون. وبات تطوير نشـاط تربية الحلزون  تدريب وا 

خالل تقليص الّلجوء إلى الجمع ، من جهة للحفاظ على هذه األصناف المحلية من ضروريا
العشوائي، نظرا لما قد يسببه من إضرار على البيئة، ومن جهة أخرى لبلوغ إنتاج منتظم على مدار 

 السنة.

أصبحت تتم عملية إنتاجه بشكل قانوني ومنتظم، بعدما كانت مهنته تقتصر فقط على جمعه 
نت أّولها ببلدية ترعى باينان بمنطقة وتسويقه للخارج. وقد خصص مؤخرا لهذه العملية مزارع، كا

هكتار، يستغل منها هكتار واحد  3المحجر، تمارس التربية في الهواء الطلق، تقدر مساحتها بحوالي 
تتم زراعته لتغذية الحيوان. وتعتبر أّول مزرعة نموذجية لتربية الحلزون، في التربية، والباقي 

ربية الحلزون ضمن قطاع الفالحة والصيد. كما فصاحبها هو أّول فالح حصل على بطاقة نشاط ت
(، قّدر بحوالي CNACحصل على دعم مالي من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة )

 دينار جزائري. 3172000

طن،  50، صّدرت منه ما يقارب 2012طن من الحلزون سنة  70أنتجت هذه المزرعة حوالي 
 والباقي صغير الحجم غير قابل للتصدير.

إلى جانب مزارع أخرى بالمنطقة كبلدية عميرة أراس )بتاصافت(، وبلدية تسالة لمطاعي، لكن 
 ، ونشاطها يتم بصفة غير رسمية.²م 300و  80بمساحات صغيرة تتراوح بين 

                                                           
 .2013مذكرة تخرج.  ". جامعة منتوري قسنطينة. -الحلزون–،" منتوج فالحي جديد : بوشنون خديجة1 

 (:  تربية النحل. حمالة41صورة رقم )

 (2013تحقيق ميداني. مارس ) 
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 اإلنتاج الحيواني (2

بطبيعة األمر يشهد اإلنتاج الحيواني نفس مراحل تطور الثروة الحيوانية، وما يلفت االنتباه بشّدة، هو 

 : -(26جدول رقم )-اإلنتاج مرتين وأكثر تضاعف 

تضاعف إنتاج الحليب مّرتين، وهذا بكامل المنطقة وبالواجهتين على حّد السواء، أين أصبح  -

لتر/الفرد/السنة هو المعدل  90المجال وأكثر، فباعتبار اإلنتاج المحلي يغطي احتياجات 

العالمي الستهالك الحليب، نجد أّن اإلنتاج المحلي فاق المستوى العالمي، إذ بلغ:    

 لتر/الفرد/سنويا. 126.2

 فيما يخص إنتاج الّلحوم الحمراء والبيضاء، فقد تضاعف كذلك إنتاجها. -

بيضة سنة  616000ر استثنائي، أين قفز من االرتفاع اّلذي عرفه إنتاج البيض يعتب -

. لكن رغم هذا يبقى بعيدا كّل البعد عن 2012بيضة سنة  6953000، إلى 2000

بيضة/الفرد/سنويا. في حين في تونس مثال،  30احتياجات سكان المنطقة، إذ يمثل حوالي 

سبانيا  160،  2008بلغ استهالك الفرد سنة   الفرد/سنويا.بيضة/ 211بيضة/الفرد/سنويا، وا 

تضاعف إنتاج العسل أربع مرات في مّدة عشرية، فاالستثمار بمجال النحل كان ناجحا،  -

وتدعيم الدولة لهذا النشاط بالمجاالت الجبلية، كان في محّله، والنتيجة واضحة، رغم تكاليفه 

 المرتفعة وصعوبة هذه المهّمة.
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 .2013المصدر: مديرية المصالح الفالحية. واليتي جيجل وميلة. 

 

 

 

 

 (2012-2000نتاج الحيواني بالمنطقة )(: تطور اإل26جدول رقم )
 العسل )كغ( الصوف )ق( (³ 10البيض )*  لحوم بيضاء )ق( لحوم حمراء )ق( إنتاج الحليب )ل( 

مجموع الواجهة 
 الشمالية

2000 4604760 6035 5133 616 47.98 15687 
2012 11505000 8560 7064 1145 765.55 48658 

مجموع الواجهة 
 الجنوبية

2000 4938600 7614 1298 00 334 8740 
2012 17037593 19435 13707 5808 639 76360 

 24427 381.98 616 6431 13649 9543360 2000 مجموع المنطقة
2012 28542593 27995 20771 6953 1404.55 125018 
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 (2012-2000بالمنطقة ) ور اإلنتاج الحيواني(: تط10وثيقة رقم )
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 قطاع الصناعة  .2

إّن النشاط الصناعي كباقي النشاطات االقتصادية، تختلف باختالف المجال وطبيعته، فمواقع  
األولية الخـــام من جهة، وبسهولة التسويق من  المشاريع أو االستثمارات الصناعية، ترتبط بسهولة بلوغ المادة

جهة أخرى. لذا من البديهي أن تكون أنواع الصناعات بالمنطقة في أغلبها إّما في مجال الطاقة والمناجم 
ّما صناعة غذائية )معاصر الزيتون...(، أو تحويلية.  )إنتاج الحصى، الرخام...(، وا 

تي تكتسي أهّمية بالغة في االقتصاد، "إذ تعترف الدول الصناعية أّما عن الصناعات التقليدية والحرف، وال
والدول السائرة في طريق النمو، بأهمية الحرف والصناعات اليدوية، وقدرتها الهائلة على توفير فرص العمل، 

يف ؛ إاّل أّنها عرفت ضعفا بالر  1ومساهمتها في عملية التنمية وخفض الهجرة من القرى إلى المدن الكبرى..."
الجزائري على العموم، واألسباب جاءت موضحة في الدراسة التي قام بها المركز الوطني لدراسات وتحليل 

 كما يلي: 2003( سنة CENEAPالسكان والتنمية )

ضعف في األنشطة والحرف التقليدية في تلك المناطق، ممـــا أدى إلى ضعف في إنتاج  .1
بعض المناطق منها، بالرغم من أّن هناك إمكانات الصناعات التقليدية، أو تكاد أن تنعدم في 

 كبيرة لدى الشباب الحاملين مشاريع صغيرة ومؤسسات مصغرة.
 ضعف البيئة التقنية والمؤسسية لدعم خلق أنشطة غير فالحية في المناطق الريفية. .2
 انعدام مساعدات الحكومة، وعدم وجود تسهيالت. .3

، منذ إلحاقه بوزارة المؤسسات الصغيرة 2002هاّمــــا بالجزائر بعد سنة شهد قطاع الصناعة التقليدية تطورا 
، 2006مشروع سنة  106222إلى  2003مشروع سنة  79850والمتوسطة، أين ارتفع عدد المشاريع من 

 .2ألف فرصة عمل 213مشروع سنويا في المتوسط، ووفر حوالي  8700أي 

 453نتائج ولوج هذه المرحلة بدت واضحة في المنطقة، حيث بلغ عدد المؤسسات الصناعية بكامل اإلقليم 

وحدات إنتاجية تابعة للقطاع العام، تتواجد بشمال اإلقليم بالبلديات التالية:  7مؤسسة تابعة للقطاع الخاص. و

                                                           

 .223، ص 2014-2013لسياسة التنمية الريفية في الجزائر، جامعة تلمسان، : د. هاشمي الطيب: التوجه الجديد 1 

 .261: د. هاشمي الطيب. المصدر نفسه. ص 2 
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التابعة للقطاع الخاص، فتتمركز جلها  (. أّما المؤسسات27الد رابح، والشحنة )جدول رقم سيدي معروف، أو 

 عامل. 2815. بيد عاملة بلغت %96بجنوب المنطقة بنسبة 

 (: الوحدات اإلنتاجية التابعة للقطاع العام بالمنطقة27جدول رقم )
الطاقة اإلنتاجية  المنتوج البلدية والموقع المؤسسة

 (³السنوية )م
اإلنتاج السنوي 

2012 
عدد 
 العمال

 30 173504 300000 الحصى سيدي معروف )الفدوس( األلداع  ركيمةشركة 
 21 7875 480000 الحصى أوالد رابح )كاف الدرجة( دايو

 09 19566 12500 التيف الشحنة )الفجيجة( شركة باتيسرام
سيدي معروف )كاف  شركة فرفوس

 سيدي معروف(
 -- --- --- الحديد

 03 --- 135000 الحصى الغروس(أوالد رابح )فج  شركة كلتوم للمناجم
 03 --- --- الرخام الشحنة )جبل بوعزة( أربي كنترول
 -- --- --- الزنك والرصاص الشحنة )عشاب تيري( صابا بوزغاية
 .2013المصدر: مديرية الصناعة. والية جيجل        

 (: الوحدات اإلنتاجية التابعة للقطاع الخاص بالمنطقة28جدول رقم )
 عدد العمال عدد المؤسسات   عدد العمال المؤسساتعدد  

 202 36 حمالة 00 00 غبالة
 120 35 شيقارة 18 07 سيدي معروف

 849 109 ترعى باينان 14 02 أوالد رابح
 592 68 عميرة أراس 10 03 ب.أوالد عسكر

 351 59 تسالة لمطاعي 02 02 الشحنة
 230 60 مينار زارزة 05 03 جيملة

 426 68 تسادان حدادة 01 01 ياجيسب.بني 
 2815 435 المجموع 50 18 المجموع

 

 

 .2013المصدر: مديرية الصناعة. والية جيجل 
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 االستثمار بالمنطقةثالثا: 

 "مشاريع التجديد الريفي"

والتي بعدما تّم التوصل إليه من نتائج وتحوالت اقتصادية على المجال، وأهّمها العودة لقطاع الفالحة، 
تزامنت مع فترة اإلصالحات بالوسط الريفي، أي سياسة التجديد الريفي ومشاريعها الجوارية للتنمية الريفية. 
ارتأينا إجراء دراسة تحليلية ومجالية لهذه األخيرة بالمنطقة، بهدف إبراز أهّم العمليات التي رّكزت عليها، من 

نميته أو العكس... كذلك نصيب كّل واجهة من هذه حيث إذا كانت الوجهة نحو تهيئة الوسط أكثر من ت
 العمليات، وهل هناك اختالفات بينها في توزيع المشاريع، سيما وأّنه لكل واجهة إدارتها وفاعليها.

يضم الجدول أسفله، معطيات عن إجمالي عدد العمليات التي استفادت منها المنطقة، خالل األربع سنوات، 
المقامة والتي تصنف إلى: مشاريع ذات استفادات جماعية، في مجملها هي  ويوضح مواضيع أهّم البرامج

مشاريع ذات طابع تهيئي، وأخرى مشاريع ذات استفادات فردية، والتي تتصف بطابعها التنموي، أين نجدها 
 في مجملها عبارة عن مشاريع إنتاجية تنموية.

 (2012-2009مية الريفية بالمنطقة )(: مجموع عدد عمليات المشاريع الجوارية للتن29جدول رقم )

 

 استفادات فردية )وحدات إنتاجية( استفادات جماعية )عمليات تهيئة الوسط(
موارد 

مائية 

)عيون+ 

 أحواض(

تعزيز 

الغطاء 

النباتي 

 والغابي

التحسين 

العقاري 

 )هكتار(

فتح 

وتهيئة 

الطرقات 

 والمسالك

 المجموع
أشجار 

 مثمرة

التربية الحيوانية )وحدة 

 إنتاجية(
 المجموع

 نحل ماعز أغنام أبقار

الواجهة 

 الشمالية
19 63 17 40 139 42 21 22 7 26 118 

الواجهة 

 الجنوبية
22 26 11 34 93 39 14 0 15 17 85 

مجموع 

 المنطقة
41 89 28 74 232 81 35 22 22 43 203 

 .2013محافظة الغابات. واليتي جيجل، ميلة. المصدر:       

الوسط، أين كان التركيز على تعزيز الغطاء سمت المشاريع على الواجهتين بغالبية عمليات تهيئة ات 
الغابي، مع فتح وتهيئة الطرقات والمسالك، وهذا يهدف إلى الحفاظ على توازن المجال من جانبين: تثبيت 

 السكان، مع حماية الوسط الطبيعي.
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 مشروع. 435من أصل  178معتبرة، أين بلغت وتبقى المشاريع اإلنتاجية كذلك 

 (.18. )خريطة رقم 1توزعت هذه البرامج في مواقع مختلفة، أين شملت وغطت تقريبا كامل المنطقة

 :2009لسنة بالمنطقة  المندمجة المشاريع الجوارية للتنمية الريفية .1

واقتصرت على القليل من العمليات كانت السنة األولى من تنفيذ برامج التجديد الريفي بمثابة تجريب، 
 27والمواقع، وفي مجملها هي مشاريع ذات استفادات جماعية، أي موجهة للوسط تهيئته وحمايته )

عملية(. ما عدا ببلدية غبالة ميالط في المواقع التالية:بني داود، دار أحمد، بني أسامة، وبلدية سيدي 
لدية بودريعة بني ياجيس بــــ: صيدا، القرافة، راس معروف في كل من: زوالم، شكريدة، غار ديبة، وب

 عمليات(. 6البور؛ والتي استفادت من برامج أخرى إنتاجية ذات استفادات فردية )

من عمليات التهيئة التي ُخّصت بها المنطقة، نجد أّن عمليات فتح وتهيئة المسالك والطرقات حظيت 
عملية وهذا بكلتا الواجهتين  14، موزعة على %60فوق بالقسم األكبر من حجم المبالغ المالية، بما ي

معا. ما يترجم نّية الدولة في فّك العزلة، وبالتالي خلق توازن بهذه المناطّق، أين تمت تهيئة وفتح ما بلغ 
 كلم، تتوزع على ثمانية بلديات. 50

وكثاني اهتمام، كان تعزيز الغطاء النباتي والغابي، بعمليات تشجير، تهيئة غابية، غرس أنواع نباتية 
 خاصة بالحفاظ على التربة ومنع االنجراف...وفي نفس الوقت هذا يساعد على تعزيز مساحات الرعي.

 

 

 

 

 

                                                           
حسب الموقع وطبيعة البرنامج للسنوات  مشاريع التجديد الريفي بالمنطقة عدد عمليات(: 13-12-11-10أكثر تفصيل: جداول رقم ): 1 

 . بالملحق.2012 -2011 -2010 -2009
 

 2009االستفادة.  (: حجم االستثمار بمشاريع التجديد الريفي حسب نوع12شكل بياني رقم )
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 .2009التجديد الريفي بالمنطقة لسنة (: مشاريع 30جدول رقم )

  

 استفادات فردية )وحدات إنتاجية( استفادات جماعية )عمليات تهيئة الوسط(

موارد 

مائية 

)عيون+ 

أحواض(   

 -وحدة-

تعزيز 

الغطاء 

النباتي 

والغابي 

 )هكتار(

التحسين 

العقاري 

 )هكتار(

فتح 

وتهيئة 

الطرقات 

والمسالك 

 )كلم(

أشجار 

مثمرة 

 )هكتار(

التربية الحيوانية )وحدة 

 إنتاجية(

 نحل ماعز أغنام أبقار

 1 ـ 8 7 2 5 ـ ـ ـ غبالة ميالط

 ـ ـ ـ ـ 24 7 ـ ـ ـ سيدي معروف

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أوالد رابح

 ـ ـ ـ ـ ـ 4 ـ 165 ـ ب.أوالد عسكر

 ـ ـ ـ ـ ـ 4 ـ ـ ـ الشحنة

 ـ ـ ـ ـ ـ 5 ـ 72 ـ جيملة

 ـ ـ ـ ـ 1 4 ـ 10 ـ ياجيسب.بني 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حمالة

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شيقارة

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 100 ـ ترعى باينان

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 130 ـ عميرة أراس

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 100 ـ تسالة لمطاعي

 ـ ـ ـ ـ ـ 2 ـ ـ 4 مينار زارزة

 ـ ـ ـ ـ ـ 19 ـ ـ 1 تسادان حدادة

 1 0 8 7 27 29 0 247 0 الواجهة الشمالية

 0 0 0 0 0 21 0 330 5 الواجهة الجنوبية

 1 0 8 7 27 50 0 577 5 مجموع المنطقة

 . 2009(: حجم االستثمارات في إطار المشاريع الجوارية للتنمية الريفية بالمنطقة لسنة 31جدول رقم )
 دينار جزائري(. 10³) *   

 استفادات فردية )وحدات إنتاجية( استفادات جماعية )عمليات تهيئة الوسط(

 المجموع
موارد 

مائية 

 )عيون+
 أحواض(

تعزيز 

الغطاء 

النباتي 

 والغابي

التحسين 

 العقاري

فتح وتهيئة 

الطرقات 

 والمسالك

أشجار 

 مثمرة

 التربية الحيوانية 

 نحل ماعز أغنام أبقار

 13909 119 ـ 1664 2030 96 10000 ـ ـ ـ

 3952 ـ ـ ـ ـ 1152 2800 ـ ـ ـ

 0 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 12820 ـ ـ ـ ـ ـ 9720 ـ 3100 ـ

 6000 ـ ـ ـ ـ ـ 6000 ـ ـ ـ

 28000 ـ ـ ـ ـ ـ 10000 ـ 18000 ـ

 9848 ـ ـ ـ ـ 48 8800 ـ 1000 ـ

 0 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 0 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 13500 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 13500 ـ

 17100 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 17100 ـ

 13500 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 13500 ـ

 60004 ـ ـ ـ ـ ـ 56004 ـ ـ 4000

 77904 ـ ـ ـ ـ ـ 77204 ـ ـ 700

0 22100 0 47320 1296 2030 1664 0 119 74529 

4700 44100 0 133208 0 0 0 0 0 182008 

4700 66200 0 180528 1296 2030 1664 0 119 256537 

 .2013الغابات. واليتي جيجل وميلة. المصدر: محافظة 
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 :2010لسنة بالمنطقة المندمجة المشاريع الجوارية للتنمية الريفية  .2

بكثرة العمليات بنوعيها، أي الموجهة لالستفادات الجماعية والفردية. أين بلغ  2010اتسمت برامج سنة 
مشروع، موزعة على كامل البلديات بمبلغ مالي  101مشروع، وعمليات اإلنتاج  59مجموع عمليات التهيئة 

ة المنطقة يحتل الجزء األكبر، دج. لكن يبقى الغالف المالي الموجه لتهيئة وحماي 1182489000قّدر بـــــ 
من حجم كامل االستثمار بالواجهة  % 74وعلى رأسه تعزيز الغطاء النباتي والغابي، فمثال ما نسبته 

 37لتعزيز الغطاء النباتي. في حين أنه بالواجهة الجنوبية، خّصص لها  % 56الشمالية، خصصت للتهيئة 
غ المالية لألشجار المثمرة )أشجار الزيتون(، والتي من حجم المبال % 31، لكن من جانب آخر وّجهت %

ببلديات  576هكتار بكامل المنطقة، منها  797تستعمل لغرضين: اإلنتاج وحماية الوسط. أين تّم تشجير 
 .والية ميلة

أّما عن باقي العمليات ذات االستفادات الفردية، والتي في مجملها عبارة عن تربية حيوانية، فهي تبقى تحت 
 دينار جزائري، كان لتربية النحل القسط األكبر. 71071000وحدة إنتاجية بمبلغ  393الطلب، أين تّم خلق 

 ، حظيت الواجهة الشمالية بمبالغ استثمار هاّمة مقارنة بالقسم الجنوبي.2009وعلى عكس سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010االستفادة.  (: حجم االستثمار بمشاريع التجديد الريفي حسب نوع13شكل بياني رقم )
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 .2010(: مشاريع التجديد الريفي بالمنطقة لسنة 32جدول رقم )

  

 استفادات فردية )وحدات إنتاجية( استفادات جماعية )عمليات تهيئة الوسط(

موارد 

مائية 

)عيون+ 

أحواض(   

 -وحدة-

تعزيز 

الغطاء 

النباتي 

والغابي 

 )هكتار(

التحسين 

العقاري 

 )هكتار(

فتح 

وتهيئة 

الطرقات 

والمسالك 

 )كلم(

أشجار 

مثمرة 

 )هكتار(

التربية الحيوانية )وحدة 

 إنتاجية(

 نحل ماعز أغنام أبقار

 18   22   22     5   غبالة ميالط

 1   3 2 17         سيدي معروف

 6   15 7 12   10     أوالد رابح

 4 1 7 9 35 1.5 120 223   ب.أوالد عسكر

 5 3 4 18 26 4   100   الشحنة

 3       54   290 538 2 جيملة

 3       55   155 312 7 ب.بني ياجيس

 7   5 5 103     150 1 حمالة

 20   6 4 43   10 50 2 شيقارة

 7   3 3 84     50 1 ترعى باينان

 5   2 3 80 4.5       عميرة أراس

 8   6   54     60 1 تسالة لمطاعي

 82   16 7 71       4 مينار زارزة

 34   20 19 141 1 30   2 تسادان حدادة

 40 4 51 36 221 4 575 1178 9 الواجهة الشمالية

 163 0 58 41 576 1 40 310 11 الواجهة الجنوبية

 203 4 109 77 797 5 615 1488 20 مجموع المنطقة

     . 2010(: حجم االستثمارات في إطار المشاريع الجوارية للتنمية الريفية بالمنطقة لسنة 33جدول رقم )
 دينار جزائري(. 10³) * 

 استفادات فردية )وحدات إنتاجية( استفادات جماعية )عمليات تهيئة الوسط(

 المجموع
موارد 

مائية 

 )عيون+
 أحواض(

تعزيز 

الغطاء 

النباتي 

 والغابي

التحسين 

 العقاري

فتح 

وتهيئة 

الطرقات 

 والمسالك

أشجار 

 مثمرة

 التربية الحيوانية 

 نحل ماعز أغنام أبقار

  215     1760   4576   2142 8693 

        1360 580 624   119 2683 

    400   960 2030 3120   714 7224 

  30929 4800 9000 2800 2610 1456 208 476 260071 

  15800   5200 2080 5220 832 624 595 653727 

1500 48074 11600   4320       357 65851 

5600 16896 6200   4400       357 33453 

750 22500     8240 1450 1040   833 34813 

1500 7500 350   3440 1160 1248   2590 17788 

750 7500     6720 870 624   833 17297 

      6120 6400 870 416   595 14401 

750 9000     4320   1248   952 16270 

        5680 2900 3328   9758 21666 

1500   1050 1006 11280 5510 4160   4046 28552 

7100 111914 23000 14200 17680 10440 10608 832 4760 200534 

5250 46500 1400 7126 46080 12760 12064 0 19607 150787 

12350 158414 24400 21326 63760 23200 22672 832 24367 351321 

 .2013المصدر: محافظة الغابات. واليتي جيجل وميلة. 
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 :2011المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة بالمنطقة لسنة  .3

عملية ، أين ُسّجلت خالل  109بالمنطقة  2011للتنمية الريفية لسنة بلغ عدد برامج المشاريع الجوارية 
عملية. كما حظيت بلديات والية جيجل بالقسط  66، عمليات تهيئة الوسط االهتمام الكبر بـــــــ هذه السنة كذلك

 عملية بها موزعة بين ذات االستفادات الجماعية والفردية. 79األكبر، أين تّم تنفيذ 

بالواجهة  %70البرامج، استهلكت عمليات فتح وتهيئة الطرقات والمسالك، مــــا فاق الـــــــ من ضمن هذه 
من حجم  %22الشمالية من الغالف المالي الكّلي، ثّم تلتها عمليات التشجير وتثمين الغطاء النباتي بما فاق 

 ومن ضمنها األشجار المثمرة. المبالغ المالية،

 105من قيمة االستثمار، وجهت لخلق  % 5.5ادات الفردية، فقد اقتصرت على أّما فيما يخص باقي االستف
وحدة إنتاجية بين أبقار، أغنام، ماعز ونحل. وكّلها بالقسم الشمالي للمنطقة دون بلدية سيدي معروف، 

 موزعة على العديد من المواقع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حجم االستثمار في مشاريع التجديد الريفي حسب(: 14)شكل بياني رقم
-الواجهة الشمالية-2011نوع االستفادة  
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 .2011التجديد الريفي بالمنطقة لسنة (: مشاريع 34جدول رقم )

  

 استفادات فردية )وحدات إنتاجية( استفادات جماعية )عمليات تهيئة الوسط(

موارد 

مائية 

)عيون+ 

أحواض(   

 -وحدة-

تعزيز 

الغطاء 

النباتي 

والغابي 

 )هكتار(

التحسين 

العقاري 

 )هكتار(

فتح 

وتهيئة 

الطرقات 

والمسالك 

 )كلم(

أشجار 

مثمرة 

 )هكتار(

التربية الحيوانية )وحدة 

 إنتاجية(

 نحل ماعز أغنام أبقار

 10   10 4 40 9 20 115 2 غبالة ميالط

                   سيدي معروف

 5   5 8 50 2   8 1 أوالد رابح

 1 1 12   85 9 70 121   ب.أوالد عسكر

 5 7 6   30 8 20 111 3 الشحنة

     8 3 92 13.2 30 135 1 جيملة

 5 4 6 5 70   185 50   ب.بني ياجيس

         30 5   14 1 حمالة

         90 8 15 44   شيقارة

                   ترعى باينان

                   عميرة أراس

                   تسالة لمطاعي

         20 2   30 2 مينار زارزة

         10 7.1   32   تسادان حدادة

 26 12 47 20 367 28 325 540 7 الواجهة الشمالية

 0 0 0 0 120 10 15 106 2 الواجهة الجنوبية

 26 12 47 20 487 38 340 646 9 مجموع المنطقة

 . 2011(: حجم االستثمارات في إطار المشاريع الجوارية للتنمية الريفية بالمنطقة لسنة 35جدول رقم )
 جزائري(.دينار  10³) * 

 استفادات فردية )وحدات إنتاجية( استفادات جماعية )عمليات تهيئة الوسط(

 المجموع
موارد 

مائية 

)عيون+ 

 أحواض(

تعزيز 

الغطاء 

النباتي 

 والغابي

التحسين 

 العقاري

فتح وتهيئة 

الطرقات 

 والمسالك

أشجار 

 مثمرة

 التربية الحيوانية 

 نحل ماعز أغنام أبقار

1500 17250 800 4500 3200 1160 2080   1190 31680 

                  0 

750 1414   2600 4000 2320 1040   595 12719 

  17508 2800 13000 6800   2496 208 119 42931 

2300 16650 800 44000 2400   1248 1456 595 69449 

750 19287 1200 286800 7360 870 1664     317931 

  4932 7400   5600 1450 1248 832 595 22057 

                  0 

                  0 

                  0 

                  0 

                  0 

                  0 

                  0 

5300 77041 13000 350900 29360 5800 9776 2496 3094 496767 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5300 77041 13000 350900 29360 5800 9776 2496 3094 496767 

 .2013المصدر: محافظة الغابات. واليتي جيجل وميلة. 
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 :2012المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة بالمنطقة لسنة  .4

أين نجد القسط اتسمت هذه الّسنة هي األخرى كسابقتها من حيث توزيع مشاريع التجديد الريفي بالمنطقة، 
 األكبر من عدد العمليات، ومن حجم المبالغ كذلك يتركز بالقسم الشمالي.

كما أّن عمليات التهيئة، نالت القسم األكبر من المبالغ المخصصة لالستثمار في مجال برامج التجديد 
لريفي، لكن باختالف بين الواجهتين، حيث أّنه ببلديات والية جيجل كان االهتمام موجه لتعزيز الغطاء ا

. في حين كانت األسبقية لفتح وتهيئة الطرقات والمسالك بجنوب المنطقة، أين كانت %79النباتي والغابي بـــــ 
لكن إذا ما -يد الريفي بوالية ميلة؛ من مبالغ االستثمار في مجال التجد % 68نسبة المبلغ المخصص لها 

 %90.5 ،قارنا المبالغ وليس النسب كذلك حجم العمليات والمساحات...فنجدها بالجزء الشمالي أكبر بكثير
. وككل مّرة تستعمل والية ميلة األشجار المثمرة كاستفادات فردية، وفي نفس الوقت هي -%9.5قابل م

من حجم االستثمار لهذه السنة. في المقابل لم يتّم تسجيل أّية  % 23وسيلة لحماية الوسط، فقد خّصص لها 
وحدة إنتاجية متفرقة  196ــ عملية من الوحدات اإلنتاجية الحيوانية، بينما نجدها حاضرة بالواجهة الشمالية بــــ

 بين مختلف األصناف.

 

 

 

 

 2012(: حجم االستثمار بمشاريع التجديد الريفي حسب نوع االستفادة. 15شكل بياني رقم )
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 .2012(: مشاريع التجديد الريفي بالمنطقة لسنة 36جدول رقم )

  

 استفادات فردية )وحدات إنتاجية( الوسط( استفادات جماعية )عمليات تهيئة

موارد 

مائية 

)عيون+ 

أحواض(   

 -وحدة-

تعزيز 

الغطاء 

النباتي 

والغابي 

 )هكتار(

التحسين 

العقاري 

 )هكتار(

فتح وتهيئة 

الطرقات 

والمسالك 

 )كلم(

أشجار 

مثمرة 

 )هكتار(

التربية الحيوانية )وحدة 

 إنتاجية(

 نحل ماعز أغنام أبقار

 38     10 20   20 123 2 غبالة ميالط

 19     7 40       4 سيدي معروف

         50     183 4 أوالد رابح

 7   13 18 50 39 50 86 2 ب.أوالد عسكر

 11   10 18 40 25   158 4 الشحنة

 13   6 6 40 6 135 178   جيملة

 13     7 55 12 280 175   ب.بني ياجيس

           6   25   حمالة

         80 13 10   1 شيقارة

         40 8   5 1 ترعى باينان

         10 3     1 عميرة أراس

         30 1.5       تسالة لمطاعي

         80 20.5 10   2 مينار زارزة

         100 17 20 7 4 تسادان حدادة

 101 0 29 66 295 82 485 903 16 الواجهة الشمالية

 0 0 0 0 340 47 40 37 9 الواجهة الجنوبية

 101 0 29 66 635 129 525 940 25 مجموع المنطقة

 . 2012(: حجم االستثمارات في إطار المشاريع الجوارية للتنمية الريفية بالمنطقة لسنة 37جدول رقم )
 دينار جزائري(. 10³) * 

 فردية )وحدات إنتاجية(استفادات  استفادات جماعية )عمليات تهيئة الوسط(

 المجموع
موارد 

مائية 

 )عيون+
 أحواض(

تعزيز 

الغطاء 

النباتي 

 والغابي

التحسين 

 العقاري

فتح وتهيئة 

الطرقات 

 والمسالك

أشجار 

 مثمرة

 التربية الحيوانية 

 نحل ماعز أغنام أبقار

1600 840194 800   1600 2900     4522 851616 

3100       3200 2030     2261 10591 

3200 20194     4000         27394 

1500 9287 2000 54040 4000 5220 2704   833 79584 

3100 10044   33439 3200 5220 2080   1309 58392 

  18894 5400 11600 3200 1740 1248   1547 43629 

  11904 11200 44880 4400 2030     1547 75961 

  2000   7800           9800 

800   400 8830 6400         16430 

800 275   10400 3200         14675 

800     3900 800         5500 

      1950 2400         4350 

1600   400 26150 6400         34550 

3200 385 800 22100 8000         34485 

12500 910517 19400 143959 23600 19140 6032 0 12019 1147167 

7200 2660 1600 81130 27200 0 0 0 0 119790 

19700 913177 21000 225089 50800 19140 6032 0 12019 1266957 

 .2013المصدر: محافظة الغابات. واليتي جيجل وميلة. 
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 خالصة المبحث

 تحوالت عميقة وعديدة خالل عشرية فقط، وعلى مستويات عّدة:عرفت القاعدة االقتصادية  

بدءًا بتخصص اليد العاملة، فالتخصص االقتصادي لليد العاملة بمختلف البلديات، ينتقل من نمط آلخر، مع 
سيطرة حديثة لقطاع الخدمات، وهذا يتماشى وفقا لحركية المجال العاّمة )الوجهة نحو التجمع، تدخل 

ا يثبت النظرية هو الفرق بين الواجهتين، فنسبة العمالة بقطاع الخدمات ترتفع بالقسم الجنوبي الدولة...(، وم
التي كانت مفقودة سنوات و  عنها بالشمالي، بحسب كثرة التجمعات، لكن يبقى للقطاع الفالحي مكانته

 .الثمانينات

 الزراعات الواسعة. اإلنتاج بمختلف المحاصيل على العموم عرف تطورا ملحوظا، وباألخص بمجال

نتاجها، فقد عرفت قفزة نوعية في الفترة  ، ما يعود للمخططات 2012-2000أّما عن الثروة الحيوانية وا 
، إضافة إلى بروز نوع حديث من التنموية من أجل إصالح الريف كما يسميها اختصاصيوا العلوم االقتصادية

 .التربية الحيوانية بالمنطقة )تربية الحلزون(

بة لقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهو يشهد حركية مقارنة بما كان عليه سابقا، بفعل بالنس
 دعم الدولة، وتحّركها لتنمية هذا الجانب.

لمنطقة حظيت بالعديد من المشاريع ذات االستفادات ، فاأّما بالنسبة للمشاريع الجوارية للتنمية الريفية
سبقية كانت دائما لتهيئة المجال فالغطاء المالي الذي خصص لهذه العمليات كان الفردية والجماعية، لكن األ

 أكبر من الموجه لإلنتاج، وهذا على الواجهتين.

االستفادات الفردية كانت بالقسم الشمالي أكثر منها بالجنوبي وهذا يعود لطبيعة المنطقة االجتماعية، حيث 
بالمنطقة المبعثرة أكثر منها بالتجمعات، وهذا هو الفرق المسجل بين تكثر التربية الحيوانية واالستثمار بها 

 الواجهتين.
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 :المبحث الثّاني

 طور المــــــــــــــــرافق والتجهيزات القاعدية والهيكليةت   

 

 تمهيد 

يمكن تعريفها عموما على أّنها جملة العناصر الهيكلية المترابطة، التي تتحكم في مدى ديناميكية  
المجال، فهي مجموعة من التجهيزات الجماعية الضرورية لتنشيط الحركية االقتصادية. وتشمل هياكل بنية 
تحتية )قاعدية( كالطرقات والسكك الحديدة، وهياكل تجهيزية صحية، تعليمية، إدارية، ترفيهية. ومدى توفرها 

 وسهولة بلوغها يخلق مجاالت متوازنة.

زة على واليتي جيجل وميلة، أّن الجزئين الجنوبي والشمالي للواليتين على أثبتت الدراسات السابقة المنج
التوالي، يعتبران األقل تجهيزا، واألكثر تهميشا مقارنة بمجال الواليتين، فالمنطقة على العموم تعتبر مجال 

ة، أم حافظ "طارد" ، فهل عرف المجال على مستوى التجهيزات والمرافق بهذه الفترة بعض التحوالت اإليجابي
 على ركوده.
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 أّوال: التجهيزات القاعدية

 "شبكة الطــــــــــــــــــــــرق"   

حيث ال يمكن إنكار دورها في فك العزلة، تبقى شبكة الطرقات بالغة األهمية على ممّر األزمنة،  
التهميش، الركود، المشاكل وخلق ليونة في الحركية على مستويات عّدة: اقتصادية، اجتماعية...فقد يزيد 

 األمنية، في حالة عدم وجود شبكة تربط المنطقة بالمراكز الهاّمة.

 

 تطور شبكة الطرقات .1

تتصف الطرقات بالواليتين جيجل وميلة  
، ²كم/كم 0.73: 2012أين بلغت سنة بالكثافة، 

على التوالي، وبمقارنة المنطقة  ²كم/كم0.74و
نجدها أكثر كثافة، إذ  بالمعدالت الوالئية المدروسة
؛ لكن تتميز بالحالة الرديئة في ²كم/كم 0.87بلغت 

بفعل كون معظمها يتّسم بكثرة  نسبة كبيرة منها،
دائمة لتواءات والضيق، إضافة إلى تعرضها بصفة اال

 لالنزالقات، وهذا ما تفرضه طبيعة المنطقة.

كس شهد القسم الجنوبي من المنطقة على ع 
ّمة بشبكة الطرقات، مّست الشمالي ، عمليات توسيع مه

التالية: الشيقارة، ترعى باينان، بالخصوص البلديات 
عميرة أراس، تسالة لمطاعي، وتسادان حدادة. أين تمت 

كلم. وجّلها طرق  100توسعة الطريق بما يفوق الـــ 
 بلدية.

.         105رقم (: الطريق الوطني 42صورة رقم )

 –بلدية تسالة لمطاعي -

 (2012) تحقيق ميداني. سبتمبر 

 -بلدية جيملة-(: طريق ريفي 43صورة رقم )

 يميزه الضيق وكثرة االلتواءات

 (2012) تحقيق ميداني. سبتمبر 
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، الذي استفادت منه والية ميلة على عكس والية جيجل، التي 2009-2005وهذا ضمن المخطط الخماسي 

 لم تسجل مشاريع في هذا المجال.

ا عن القسم الشمالي، فالتغييرات تتمحور فقط حول تغيير تصنيف بعض األجزاء من الشبكة، أي من بلدي أمّ 

 إلى والئي، أو من وطني إلى والئي، أو من والئي إلى وطني.

 توزيع شبكة الطرقات بالمجال يختلف من بلدية ألخرى، بحسب مواقع البلديات، على سبيل المثال:

 المهمة، فتكون منطقة عبور.توسطها بين المراكز  -

 قربها للمراكز الهامة أو الرئيسية. -

توفرها على طبوغرافيا مساعدة على إنشاء الطريق كاألودية مثال، فبالرغم من المشاكل التي  -

تواجه الطريق الُمنشأ على حافة الواد من انزالقات، إاّل أّن جّل الطرقات تُقام بها لسهولة شّقها 

 جمعات بها من جهة أخرى.من جهة، ولتموقع الت
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 عالقة الشبكة بالمجال .2

 .2013: مديرية األشغال العمومية. واليتي جيجل وميلة. المصدر

 

 معدل المسافة 

يعّبر معدل المسافة عن العالقة الموجودة بين المساحة والطرقات )البعد بين شبكة الطرقات(،  
ويحسب بقسمة مساحة المجال على طول الشبكة. وبتطبيق هذا المؤشر على مجالنا خلصنا إلى )النتائج 

 بالملحق(: (15)عبر البلديات مدونة على الجدول رقم 

طرقات، يعتبر معّدل المسافة بالمنطقة جّيد، باألخص باحتساب الطول اإلجمالي لشبكة ال -
كلم، ويعتبر  1.54كلم. أّما عن شمالها فقد بلغ  0.88بجنوبها أين ال يتعدى المتوسط بها 

كم؛ لكن القسط  2.51، حيث وصل ميالط كذلك جّيد. أعلى معّدل سجل ببلدية غبالة
بير منها غير معّبد، فهذه النتائج األكبر من هذه الطرقات، عبارة عن طرقات بلدية، وجزء ك

 ُمَجمََّلة، وال تعكس واقع المنطقة والصورة الحقيقية لها.
                                                           

 : تّم فيه حساب معدل المسافة باستعمال كامل شبكة الطرقات.1 

 : تّم فيه حساب معدل المسافة باستعمال طول شبكة الطرقات الوالئية والوطنية فقط.2 

 : كثافة الشبكة بالنسبة للمساحة.3 

 بالنسبة للسكان. : كثافة الشبكة4 

 2012(: بعض مؤشرات شبكة الطرقات بالمنطقة سنة 38جدول رقم )
معدل المسافة  شبكة الطرقات )كلم( 

 )كلم( 11
معدل المسافة 

 )كلم( 22
 13كثافة الشبكة 

 (²كلم100)كلم/
 24كثافة الشبكة 

 ساكن(1000)كلم/
نسبة تأثير 

 2012 2000 (%الطريق)
 129.89 4.06 64.94 3.20 1.54 38340 399.00 الواجهة الشمالية
 226.53 4.32 113.26 4.03 0.88 568.02 417.30 الواجهة الجنوبية
 174.28 4.21 87.14 3.54 1.15 951.42 816.30 مجموع المنطقة

 146.59 2.56 73.29 3.25 1.36 1756,60 1778.60 والية جيجل
 147.86 3.13 73.93 5.48 1.35 2573.10 1883.77 والية ميلة



 

170 
 

للتقرب نوعا ما من الوضعية الحقيقية، تّم حساب المعدل باستعمال طول الشبكة الوطنية والوالئية فقط، 
 وكانت النتيجة بروز ثالث فئات:

سيدي معروف، بوالسف أوالد عسكر، الشحنة، الفئة األولى: ضمت كل من البلديات التالية:  -
كلم ُسّجل ببلدية جيملة،  1.87جيملة، تسالة لمطاعي، مينار زارزة. بمعدل مسافة تراوح من 

كلم سّجل ببلدية تسالة لمطاعي. وتعتبر تغطية جّيدة للشبكة بالمجال. حيث  2.84إلى 
ب 135أ،  135، 41ئية رقم والوال 105و  77، 27بلديات الطرق الوطنية رقم تقطع هذه ال

 .142و 
كلم، إلى غاية  3.20الفئة الثانية: صّنفت ضمن هذه الفئة، المعّدالت التي تتراوح بين  -

كلم، والتي اختصت بها البلديات التالية: أوالد رابح، بودريعة بني ياجيس، الشيقارة،  4.71
المسافة للمنطقة ككل،  ترعى باينان، تسادان حدادة. وهي الفئة التي تصنفت ضمنها: معدل

كذلك الواجهتين الشمالية والجنوبية، إضافة إلى والية جيجل والتي قّدر معدل المسافة بها 
 كلم. 3.25بـــــ

الفئة الثالثة: تتميز بضعف التغطية بشبكة الطرقات، أين معدل المسافة بين طريق وآخر  -
سّجلت ببلدية غبالة، إضافة إلى كلم والتي  16.89كلم ببلدية حمالة، إلى  6.81تراوح بين: 

 كلم. 10.49بلدية عميرة أراس بــــ 

 

 /(:²كلم 100كثافة الشبكة بالنسبة للمساحة )كلم  

 كّلما ارتفعت نتيجة هذا المؤشر، كان دليال عن التغطية الجيدة للمجال. 

كثافة واليتي جيجل وميلة. لكن  . وهي أعلى من²كلم 100كلم/ 87.14متوسط الكثافة بالمنطقة ككل بلغ 

هذا ال يعّبر عن حسن الوضع بمجال الّدراسة أكثر مّما هو عليه بالواليتين، ألّنه وكما أشرنا سابقا فالجزء 

 أو غير معّبد.... بر من الطرقات إّما ضيق، أو رديءاألك
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، ما عدا بلدية ²كلم 100كلم/ 88.71و  ²كلم 100كلم/ 56.04تتراوح هذه الكثافة بالقسم الشمالي ما بين 

. أّما بالقسم الجنوبي فقد سجل به أعلى القيم، أين  ²كلم 100كلم/ 39.86غبالة والتي سجلت أدنى قيمة بـــــ 

بخمس بلديات، في حين كانت أدنى قيمة ببلدية حمالة وبلغت  ²كلم 100كلم/100تعّدت الـــ 

 .²كلم100كلم/76.96

  

 ( 1000كلم/كثافة الشبكة بالنسبة للسكان :)ساكن 

يعطي هذا المؤشر فكرة نسبية عن نصيب السكان من هذا التجهيز القاعدي، لكنه كذلك ال يعبر عن  
 الواقع، فكل منطقة ودرجة تجهيزها بحسب أهميتها: تجمع رئيسي، تجمع ثانوي، منطقة مبعثرة...

في حين نجدها بوالية جيجل  ساكن. 1000كلم/ 4.21بلغت كثافة الشبكة بالنسبة للسكان بالمنطقة ككّل 
 ساكن. 1000كلم/ 3.13ساكن، ووالية ميلة  1000كلم/ 2.56

  

   :المساحة المسقية من طرف الطريق 

عن درجة تغطية الطريق للمجال، أي نسبة تأثير الطريق على المناطق المجاورة، وهي تعّبر  
هذه المساحة على جهتي الشبكة، كما كلم بجانبه، قد تكون  2المساحة الموجودة بين حافة الطريق وعرض 

 يمكن أن تكون على جانب واحد فقط، لوجود التضاريس مثال بالجهة المقابلة.

كلم، ويقّسم الحاصل على مساحة  2تحسب هذه المساحة بضرب طول شبكة الطرقات اإلجمالي في مساحة 
 ، للحصول على نسبة تأثير الطريق.100المنطقة، بعدها تضرب في 

 كانت الوضعية جّيدة والعكس. % 100كّلما قاربت أو فاقت النتيجة الـــــ 

 بتطبيق هذا المؤشر على مجال الدراسة، تصنفت البلديات ضمن ثالث فئات رئيسية أين:
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. ضّمت % 200مّثلت الفئة األولى البلديات ذات الوضعية الجّيدة، والتي تعّدت فيها النسبة  -
ن، تسالة لمطاعي، تسادان حدادة، مينار زارزة بأعلى نسبة كل من: شيقارة، ترعى باينا

تجمعات ثانوية باإلضافة إلى التجمع الرئيسي  6، فهي كثيرة التجمعات: % 298.41
تومسلت، ما يعني شبكة طرقات بين هذه التجمعات. كما أّن مساحة البلدية صغيرة، فهي 

 التي تضم خمس تجمعات سكانية.ثاني أصغر بلدية مساحة بالمنطقة بعد بلدية شيقارة، و 
على العموم بلديات هذه الفئة مّيزتها إّما كثرة التجمعات، أو منطقة عبور كبلدية تسالة 
لمطاعي مثال )نحو والية جيجل مرورا ببلدية جيملة(، باإلضافة إلى الطبوغرافيا المالئمة 

 نسبيا عكس شمال المنطقة.
: تعتبر نسبة تغطية المجال حسنة، % 200 – 100الفئة الثانية تراوحت قيمتها بين  -

واندرجت ضمنها البلديات التالية: سيدي معروف، أوالد رابح، بوالسيف أوالد عسكر، الشحنة، 
، % 191.93جيملة، بودريعة بني ياجيس، عميرة أراس والتي سجلت بها أعلى نسبة بــــ 

المالئم، فهي تقع من جهة ، والتي تتميز بموقعها % 177.41تلتها بلدية سيدي معروف بـــ
 .ضمن حوض واد الكبير أي سهولة مّد الشبكة، ومن جهة أخرى تعتبر محور عبور هامّ 

، والتي سجلت أدنى نسبة تأثير ميالط أّما عن الفئة الثالثة واألخيرة، تضم بلدية غبالة -
، وتعتبر ضئيلة باألخص كون البلدية تحتوي على تجمع % 79.72للطريق على المجال 

الية للبلدية، وال يعبره سوى الطريق واحد فقط صغير المساحة إذا ما قورن بالمساحة اإلجم
 ، وهي األكبر مساحة بين البلديات المدروسةوالذي يصلها ببلدية سطارة 16 البلدي رقم
 تعاني أجزاءا منها العزلة الحقيقية. فالمنطقة المبعثرة بالبلدية، ²كلم 126.7

 

 "حسب نوعية الطريق مؤشر "سهولة الدخول: 

 يهدف هذا المؤشر في مضمونه لمعرفة مدى سهولة بلوغ المراكز الرئيسية لمختلف البلديات،
 . ات التي تعبر كّل مركز رئيسي، بحسب أهمّية الطريقشبكة الطرق تنقيط انطالقا من ويحسب
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مجموعة  فيه، وهذا بمنحهالممكن استعمالها  مستواه انطالقا من السرعة قمنا بتقييم كل طريق حسبحيث 
 نقاط كالتّالي:

 نقاط. 10 :طريق وطني -
 نقاط. 8 :طريق والئي -
 نقاط. 6 :طريق بلدي -
 .نقاط 4 :مسلك مهّيأ -
 تين.نقط :غير مهّيأمسلك  -

وأسفرت في النهاية هذه  وانطالقا من مجموع هذه النقاط يبرز مستوى مدى سهولة قابلية الدخول لهذا التجمع.
 العملية الحسابية إلى استنتاج أربع فئات، توزعت عليها بلديات المنطقة كالتّالي:

         

 (: ترتيب مستوى سهولة الوصول للمراكز الرئيسية39جدول رقم )

 البلديات

تسادان حدادة
ترعى باينان 
 

جيملة
الشحنة 
أوالد عسكر 

مينار زارزة 
عميرة اراس 
 

حمالة
شيقارة 
تسالة لمطاعي 

سيدي معروف 
 

أوالد رابح
غبالة ميالط 

 

مجموع 
 14 28 28 30 30 32 34 38 40 44 50 56 60 النقاط

 الفئات
 الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى

الفئة 
 الرابعة

 المصدر: أنجز انطالقا من خريطة شبكة الطرقات
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 نقطة( 60-50األولى: )الفئة 

هذه الفئة التجمعات ذات المنفذ السهل والسريع، مقارنة بباقي التجمعات، وتضم كل من التجمع تندرج ضمن 
التي تشقه: الطريق الوطني  يةي بميزة العديد من الطرقات الوطنالرئيسي المحد )بلدية جيملة(، واّلذي حظ

لجهة الشرقية للتجمع، مع بمنفذ واحد من ا 105من الجهة الغربية بمنفذين، والطريق الوطني رقم  77رقــم 
 77والتجمع الرئيسي تسادان، واّلذي يعبره الطريق الوطني رقم مزيج من المسالك المهّيأة وغير المهّيأة. 

 بمنفذين والعديد من الطرقات البلدية.

باينان( واّلذي ال تعبره طرق وطنية؛ لكن يحظى بمزيج كثيف  ترعى إضافة إلى التجمع الرئيسي باردو )بلدية
أ بمنفذين من الشمال والجنوب الغربي، 135من الطرقات بمختلف المستويات، أين يعبره الطريق الوالئي رقم 

 إضافة إلى طرقات بلدية ومسالك عديدة ساهمت في رفع مجموع نقاطها، أي تسهيل الدخول لهذا التجمع.

 نقطة( 44-38الثانية: )الفئة 

تضم مجموعة التجمعات التي تقطعها الطرق الوالئية لمرتين أو أكثر، إضافة إلى شبكة من الطرقات البلدية 
 والمسالك: 

من الشمال إلى الجنوب. والطريق الوالئي رقم  142التجمع الرئيسي الشحنة، والذي يشقه الطريق الوالئي رقم 
 ب من الجنوب الشرقي. 135

ب من منفذين  135، واّلذي يعبره الطريق الوالئي رقم لدية بوالسيف أوالد عسكر(التجمع الرئيسي الثالثا )ب
 أ بالقسم الشمالي. 135بالجنوب، والطريق الوالئي 

 .01إضافة إلى التجمع تومسلت )بلدية مينار زارزة(، واّلذي يعبره طوليا الطريق الوطني رقم 

 نقطة( 34-28الفئة الثالثة: ) 

حيث عدد البلديات، تضّم مجموعة التجمعات اّلتي تعكس واقع التنقالت الصعب  وهي الفئة األكبر من 
بالمنطقة، بحكم األغلبية، وتحوي هذه الفئة التجمعات الرئيسية التالية: سيدي معروف، الربعا )بلدية أوالد 
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دية أو المسالك رابح(، حمالة، زوابي )بلدية شيقارة(، واّلتي يعبرها طرق والئية بمنفذين، وبعض الطرق البل
 غير المهّيأة.

 .41التجمعين الرئيسيين سيدي معروف والربعا: يعبرهما عموديا وأفقيا على التوالي الطريق الوالئي رقم 

 .53التجمع الرئيسي حمالة: يشقه الطريق الوالئي رقم 

 .04التجمع الرئيسي زرابي: يشقه الطريق الوالئي رقم 

مع عدد قليل من المسالك.  105رقم والذي يقطعه الطريق الوطني  إضافة إلى التجمع الرئيسي تسالة،
والتجمع الرئيسي تاصافت )بلدية عميرة أراس(، والذي تشقه فقط مجموعة من الطرق البلدية تربطه بباقي 

 التجمعات الثانوية داخل مجال البلدية.

 نقطة( 14الفئة الرابعة: ) 

بمنفذ واحد فقط،  16العزلة أين يقطعه الطريق البلدي رقم تجمع غبالة، والذي تتجسد فيه معاني وتحوي 
 واّلذي ينتمي لمجال دائرة سطارة، وبعض المسالك. 40والمنشق من الطريق الوالئي رقم 

 خالصــــــة

إذا ما تمت مقارنة معطيات المجال المدروس، بالمنطقة التي ينتمي إليها إداريا )واليتي جيجل 
بمستوى أفضل. لكن الواقع مغاير، حيث أّن نسبة كبيرة من طرقات الشبكة عبارة عن وميلة(، تبدو أّنها 

 مسالك أو طرقات غير معّبدة، أو في حالة رديئة.

(، وهي بالقسم الجنوبي أفضل 20في التجمعات "حسنة" )خريطة رقم لكن إجماال تعتبر التغطية باألخص 
-2005من توسعة مؤخرا، ضمن المخطط الخماسي من شمال المنطقة، هذا لما عرفته شبكة الطرقات 

2009. 

يتحكم في توزيع الشبكة وجود التجمعات السكانية مع موقعها من الجانب التضاريسي، كذلك موقعها وسط 
 الوحيدة التي تفتقر لجميع هذه الخصائص. ميالط المراكز المهّمة. وتظل بلدية غبالة
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 ثانيا: تطور التجهيزات والمرافق الهيكلية

 "! "تحسن ملحوظ...لكن يبقى العجز من الثوابت    

إّن لمختلف التجهيزات والمرافق أهمية ال تقّل عن البنى التحتية، وباألخص الصحية والتعليمية منها،  

 خلق االستقرار وتحسين النمط المعيشي للسكان.فهي ذات أبعاد عديدة، أين تلعب دورا كبيرا في 

فيما يلي تّم جرد مختلف التجهيزات والمرافق: التعليمية، الصحية، الدينية والثقافية، الشبابية والرياضية، 

 اإلدارية واألمنية، لكامل المنطقة. ومن َثمَّ محاولة لتقييم الوضعية.

 

 :التجهيزات الصحية .1

، 1، تحوالت إيجابية ملحوظة2012و 2000في الفترة الممتدة بين شهدت وضعية القطاع الصحي  

أين أصبحت العيادات متعددة الخدمات تشمل جّل البلديات ما عدا: غبالة، الشحنة، وبودريعة بني ياجيس، 

نسمة،  19275ببلدية جيملة فقط. وبالتالي أصبحت في المعّدل عيادة لكّل  2000والتي كانت متوفرة سنة 

نسمة، وهذا يعّبر في الظاهر عن وضعية جيدة بهذا  48000ّن المعّدل الوطني يقدر بعيادة لكّل في حين أ

 القطاع في المنطقة. 

قاعة عالج، فبلدية  51قاعة إلى  34فيما يخّص قاعات العالج، ارتفع عددها هي األخرى من مجموع 

قاعات  أربع 2000)كانت بها سنة  ي الخدمةبودريعة بني ياجيس مثال، لم تكن تتوفر على قاعات عالج ف

ضافة إلى إثنان مغلقة(، وعلى عكس المؤشر السابق قاعات عالج )إ 05لـــكن مغلقة(، وأصبحت بها 

نسمة، في حين  4433وباحتساب معدل التغطية نجد أّن حظ المواطنين من قاعات العالج، هو قاعة لكّل 

أّن المتوفر بعيد جدا عن المستوى الوطني ويعّبر عن  نسمة، أي 2000أّن المعدل الوطني يحدد قاعة لكّل 

 عجز في أدنى مستويات التجهيزات الصحية.
                                                           

 (: تطور توزيع التجهيزات الصحية عبر البلديات بالمنطقة. بالملحق.17جدول رقم ): 1 
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لكن وباالحتكاك المباشر بالقطاع وبالسكان، وبعيدا عن هذه األرقام، نجد صورة أخرى مغايرة تماما لما سبق، 

العالج وجّلها حديثة، إاّل أّنها تفتقر أين حقيقًة هناك هذا الكّم من العيادات متعددة الخدمات، ومن قاعات 

عموما للتجهيز وللتغطية البشرية الاّلزمة، أين ال يزال سكان هذه المنطقة يتنقلون للبلديات الكبرى المجاورة أو 

 لمركز الوالية من أجل إجراء التحاليل، أو من أجل تلقي العالج أو إجراء فحوصات معمقة.....

 

الت اإليجابية، إاّل أّن التغطية الصحية الفعلية تحاكي الوضعية الصعبة إذن ومع هذا التطور والمعدّ 

دوائر، وتنقسم  4بلدية كاملة، من ضمنها  14بالمناطق الجبلية، فالنقائص كبيرة، إذ ورغم أّن المنطقة تحوي 

ر فقط على على واليتين إاّل أّنها ال تحتوي مثال على فروع تابعة للمستشفى، كما أّن القطاع الخاص يقتص

(، وانعدام األطباء 20121طبيب عام بالواجهة الجنوبية سنة  14بعض الصيدليات واألطباء العاّمون )

المختصون. يعود هذا إجماال وبطبيعة الحال إلى صعوبة بلوغ هذه المنطقة، وباألصل هي مجال طارد 

 لالستثمار.

   

 

 

                                                           

 .2013سنة  مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية ميلة. الدليل اإلحصائي :1 

(: قاعة العالج اإلخوة بن علي 44صورة رقم )
 –ية جيملة بلد –فدولس 

 (2012) تحقيق ميداني. سبتمبر 

(: عيادة متعددة الخدمات 45صورة رقم )
 –بلدية حمالـــــة  –)حديثة( 

 (2013) تحقيق ميداني. مارس 
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 :التجهيزات التعليميـــــــــــــة .2

التعليمية لألطـوار عرفت المنطقة إجماال في قطاع التعليم تحوالت إيجابية، أين ارتفع عدد المؤسسات  

ابتدائيات،  06، موزعة كاآلتي: 2012و  2000مؤسسة في الفترة الممتدة بين سنتي  28ككّل بـــــ 

  ما ينعكس حتما إيجابا على الوضعية التعليمية والتربوية بالمنطقة.، 1ثانويات 10متوسطة و 12

تتواجد المؤسسات التعليمية للطورين االبتدائي 

والمتوسط في كّل بلديات مجال الدراسة، إاّل أّن 

(. 22ها المجالي يتباين )خريطة رقم توزيع

فتوزيع هذه المؤسسات التعليمية بالمنطقة 

يختلف بين البلديات، وال يعتمد على منطق 

ميالط األكثر حركية، فنجد بلدية غبالة  المجال

 11مثال والتي بها سوى التجمع الرئيسي تحوي 

لمطاعي في حين أّن بلديتا حمالة وتسالة  ابتدائية،

 ابتدائيات. 08تحويان 

أّما فيما يخص مؤسسات الطور الثانوي، فنجد 

انتشارها يرتبط بالبلديات الكبرى إن صّح 

  وصفها.

من جهة أخرى وبالنسبة لتوزيع عدد التالميذ؛ 

ورغم أّن عدد االبتدائيات بقي ثابتا في العديد 

 من البلديات )سيدي معروف، حمــــالة، شيقارة، 

                                                           
 (: تطور توزيع المؤسسات التعليمية عبر البلديات بالمنطقة بالملحق.18جدول رقم ): 1 

(:المدرسة اإلبتدائية الشهيد بوجمعة بومعزة 46صورة رقم )
 –بلدية حمالة  –

 (.2013تحقيق ميداني. مارس )

 (: مؤسسة ثانوية 47صورة رقم )
 -بلدية تسادان حدادة  –
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عميرة أراس(، وانخفض بابتدائية واحدة في كل من الشحنة، بودريعة بني ياجيس، تسالة لمطاعي، وتسادان 

تلميذ، وهذا انعكاس مباشر  23تلميذ إلى  41.5حدادة، إاّل أّن معدل شغل القسم انخفض بالمنطقة ككّل من 

. )الهرم الديمغرافي 2008سنة يات للشكل الجديد والمرحلة الحديثة التي يعرفها الهرم الديمغرافي إلحصائ

(. وما يؤكد هذا، هو معّدل شغل القسم بالطور الرابع )الثـــــانوي(، والذي ال يزال مرتفعا ُرغم إنشاء 102ص

 العديد من الثانويات الحديثة.

مؤسسات ، الشحنة وبودريعة بني ياجيس إضافة إلى حمــــــالة، تفتقر إلى ميالط تبقى كّل من بلدية غبالة

 .2000بلديات في اإلجمال التي كانت ال تحتوي على ثانويات سنة  09ثانوية، بدل الــــــ 

 

 :التجهيزات الدينية والثقافية .3

تعرف التجهيزات الدينية بالمنطقة انتشارا  

واسعا يشمل كّل أطراف المجال من مساجد وأقسام 

ومدارس قرآنية، كما أّن تطور أعدادها في الفترة 

ملحوظ، أين كانت في  2012إلى  2000الممتدة من 

مسجد، وتقريبا ثلثيها بالقسم  102اإلجمال تحوي 

مسجد، موزعة تقريبا  141الشمالي، ارتفع العدد إلى 

 . 1بالتساوي بين الواجهتين

وفيما يخص التجهيزات الثقافية شهدت هي  

مراكز  3األخرى تحّسن في الوضعية، أين تّم إنشاء 

                                                           
 (: تطور توزيع التجهيزات الثقافية والدينية عبر البلديات بالمنطقة. الملحق.20جدول رقم ): 1 

 -بلدية الشحنة مركز –(:مسجد الـــــــرحمة 48صورة رقم )
 (2017)تحقيق ميداني. ماي 
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ثقافية حديثة بالقسم الشمالي، في كل من غبالة، 

جيملة، وبودريعة بني ياجيس، إضافة إلى المركز 

 الثقافي لبلدية الشحنة.

لمكاتب البلدية أصبحت متوفرة تقريبا كما أّن ا

ما عدا بلدية جيملة، عميرة أراس  بكامل المجال،

  وتسادان حدادة.

 

 

 :المرافق الشبابية والرياضية .4

تفتقر المنطقة كثيرا لمثل هذه المرافق خصوصا وأّنها تملك طاقات شبابية كبيرة، فرغم مرور عشرية  

 الحديثة، إاّل أّن المجال ال يزال يعاني نقصا ملحوظا.من الزمن ورغم تسجيل بعض المنشآت 

دور شباب بكّل من: الشحنة، جيملة، حمالة، عميرة أراس، مينار زارزة وتسادان  06تتوفر المنطقة على 

حدادة، إضافة إلى دار شباب في طور اإلنجاز ببلدية بودريعة بني ياجيس. بالنسبة لبيت الشباب هناك واحد 

 بلدية سيدي معروف، إضافة إلى ناديا شباب في كل من جيملة وبوالسيف أوالد عسكر.فقط على مستوى 

تبقى التجهيزات الرياضية هي األخرى تعرف نقصا، فمالعب كرة القدم أصبحت كامل المنطقة تتوفر على 

 مالعب فقط في كل من: سيدي معروف، حمالة، ترعى باينان، مينار زارزة وأخيرا تسادان حدادة. 05

 النسبة للقاعات متعددة الرياضات، هناك واحدة فقط ببلدية شيقارة.وب

لكن توفر الميادين الرياضية بكامل البلديات، غطى نوعا ما نقص المالعب والقاعات أين أصبحت المنطقة 

 ميدان رياضي. 25في اإلجمال تتوفر على 

 -بلدية الشحنة  –(:المكتبة البلدية 49صورة رقم )
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المصدر: أنجزت انطالقا من معطيات مديرية البرمجة ومتابعة 

 2013انية. واليتي جيجل وميلة الميز
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 :المرافق اإلدارية واألمنية .5

يتوفر مجال الدراسة على المرافق اإلدارية الرئيسية، من مقار للدوائر والبلديات، ومكاتب بريد 

بالتجمعات الرئيسية إضافة إلى فروعها ببعض التجمعات الثانوية، أين أصبحت ال تقتصر فقط على المراكز 

 ساهم في تقليص الضغط من جهة، وتسهيل بلوغها من جهة أخرى.الرئيسية، ما 

فيما يخص الجانب األمني، تتوفر جميع البلديات على مفرزات للحرس البلدي، إضافة إلى الشرطة  

بمقار الدوائر بطبيعة الحال، مع تواجد معتبر للدرك الوطني، إذ يتوفر بجل البلديات ما عدا: بوالسيف أوالد 

 بودريعة بني ياجيس كذلك مينار زارزة. عسكر، الشحنة،

 إضافة إلى ثكنة عسكرية ببلدية ترعى باينان.

 

 

 

 

 (:مكتب البريد والمواصالت 50صورة رقم )

 -تجمع بوغرداين بلدية عميرة أراس –

 (:مقر البلدية 51صورة رقم )
 -بلدية جيملة –

 (2012)تحقيق ميداني. سبتمبر 
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 .2012(: مصفوفة  مختلف التجهيزات الضرورية بالمنطقة حسب طريقة موجود وغير موجود. سنة 40جدول رقم )       

 البلديات
 تجهيزات إدارية ت.شبابية ورياضية تجهيزات ثقافية ت.دينية تجهيزات تعليمية تجهيزات صحية

قاعة 
 عالج

ق.م. 
 الخدمات

مركز  مسجد ثانوية متوسطة إبتدائية
 ثقافي

مكتبة 
 بلدية

قاعة 
 مطالعة

ميدان  دار شباب
 رياضي

 مقر بلدية مقر دائرة

              غبالة ميالط
              سيدي معروف

              أوالد رابح
              ب. أوالد عسكر

              الشحنة
              جيملة

              ب. بني ياجيس
     ـــــــــــ  ـــــــــــ       حمالة 
     ـــــــــــ  ـــــــــــ       شيقارة

     ـــــــــــ  ـــــــــــ       ترعى باينان
     ـــــــــــ  ـــــــــــ       عميرة أراس

     ـــــــــــ  ـــــــــــ       تسالة لمطاعي
     ـــــــــــ  ـــــــــــ       مينار زارزة

     ـــــــــــ  ـــــــــــ       تسادان حدادة

 خالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 خالصة المبحث 

مختلف المنشآت والتجهيزات بالمجال عرفت تحّسنا في الوضعية، بدءا بشبكة الطرقات التي اّتسعت  
 إلى مختلف باقي التجهيزات، أين لمسنا تحّسن في الوضعية.كلم بالجهة الجنوبية،  100بحوالي 

لكن تبقى ميزة "الجبلّية" تسيطر على الوضع، أين نجد شبكة الطرقات تتصف دائما بالضيق وااللتواءات. 
إضافة إلى مشكل االنزالقات وانعكاساتها السلبية على البنى التحتية وما تعود به من أثر سلبي، ووزن ثقيل 

 ية البلديات.على ميزان
أّما فيما يخص باقي المرافق والتجهيزات، فهي إجماال تقتصر فقط على التجهيزات األساسية والضرورية، أي 
تبقى في مستوى الحّد األدنى من التجهيز ، ما عدا بعضها كبلدية شيقارة مثال والتي تتوفر على قاعة متعددة 

 .بالملحق( 21وتعتبر الوحيدة. )جدول رقم  الرياضات
والمصفوفة السابقة لمختلف التجهيزات الضرورية بالمنطقة، حسب طريقة موجود وغير موجود، أسفرت عن 

 النتائج الموالية، أين برز تصنيف للتجهيزات على ثالث مستويات، تتوزع البلديات على حسابها كالتّالي:
فرها بكل بلدية مهما كان حجمها، المستوى األّول: يضّم مجموعة التجهيزات األّولية والضرورية، الواجب تو 
 وهي: مقر البلدية، قاعة عالج، ابتدائية، متوسطة، مسجد، وميدان رياضي.

كذلك، والتي ال غنى عنها، لكن تقل أهّمية مقارنة بسابقتها،  المستوى الثاني: يضم التجهيزات الضرورية
 ة.ية، والمكتبة البلدوهي: قاعة متعددة الخدمات، إضافة إلى المؤسسات التعليمية الثانوي

نجد جّل البلديات تتوفر على هذه المرافق كبلدية جيملة، أوالد رابح، بوالسيف أوالد عسكر. أو معظمها: 
 كبلديتا عميرة أراس وتسادان حدادة والّلتان تفتقران للمكتبة البلدية.

في منطقة ريفية جبلية، لكن تبقى بالغة  "الكمالية" التي يمكن وصفها بــــــــــ المستوى الثالث: وتضم التجهيزات
األهمية أين تساعد حتى في التنقيص من الفراغ والفساد االجتماعي اّلذي تعرفه فئة الشباب، كونها فضاءات 
ترفيهية. وتتمثل في: المراكز الثقافية، قاعات المطالعة، دور الشباب. تتميز بمحدودية االنتشار بمنطقة 

  الشح الكبير بالتجهيزات.الدراسة. وهنا يتجسد فعال
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 (: تصنيف التجهيزات حسب مستويات أهمّيتها عبر البلديات41) جدول رقم
 

 

غبالة ميالط
 

س.معرو 
أوالد رابح ف
ب. أ. عسكر 

 

الشحنة
جيملة 
ب.ب.ياجيس 

 

حمالة
شيقارة 
ترعى باينان 

 

ع.أراس
ت.لمطاعي 

مينار زارزة 
تسادان حدادة 
 

المستوى األّول
 

               مقر بلدية
               مسجد

               قاعة عالج
               ابتدائية
               متوسطة

               ميدان رياضي

المستوى 
الثاني

               ق.م.خ 
               ثانوية

               مكتبة بلدية

المستوى 
الثالث

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ        مركز ثقافي 
 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ        قاعة مطالعة

               شبابدار 
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 :الفصل ةــــخالص 

من خالل ما تّمت معالجته من معطيات اقتصادية، ومعطيات للقاعدة الهيكلية بالمنطقة، تجّلت  
 تحوالت هاّمة إيجابية في مجملها.

انجّرت غالبية التحوالت بالقطاع االقتصادي عن مشاريع التجديد الريفي، والتي كان من شأنها الرفع في 
اإلنتاج الحيواني، كذلك المساحات المزروعة، ما ساهم في إعادة اليد العاملة لقطاع الفالحة. كما ساهمت 

ح وتهيئة العديد من المسالك في تهيئة المجال، بهدف حماية الغطاء النباتي وفك العزلة عن طريق فت
فك العزلة" تكون قد توفرت الشروط  –عمل  -والطرقات، ما يؤدي لتثبيت السكان. حيث بهذه العمليات "سكن

 األساسية لخلق االستقرار.

وفيما يخص القاعدة الهيكلية من تجهيزات ومرافق، شهدت المنطقة إضافات في جميع القطاعات: صحة، 
تبقى  دين...حيث تّم إنجاز وفتح العديد من التجهيزات الضرورية. لكن ورغم هذا تعليم، رياضة، ثقافة،

التغطية ضئيلة، فالوصول لتلقي العالج مثال يعتبر مشقة في العديد من المشاتي، إذ أّنه ال تتوفر الطرقات 
ة التضاريس. هذا البلدية أو حتى المسالك المهيأة، وفي حالة توفرها، يستغرق الوصول وقتا طويال بفعل وعور 

من جهة، ومن جهة أخرى، حّتى ولو كانت األرقام تقر بوضعية حسنة فالواقع مغاير باألخص في مجال 
  الصحة، ففي الكثير من الحاالت هناك نقص إما في التأطير البشري أو المواد الضرورية...

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الّرابع



 

 

 

 

 حوصـلـــــــــــــة

 " النمطيـــــــة المجــــــــــــــــالية للمنطقة "
 

 

 

 النمطية المجالية بالمنطقة   أّوال:  

 

 التنظيم المجالي ألنماط المنطقة   ثانيا:  
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 تمهيـــــــــــــــــد

من جملة ما تّمت معالجته خالل هذا البحث، بدا واضحا أّن العوامل الطبيعية والديمغرافية، كذلك 
أخرى كالتاريخية والسياسية، االقتصادية، تختلف من بلدية ألخرى، وبحكم تداخلها مع بعضها ومع عوامل 

جابية؛ نتجت في المنطقة نوع من يوالتي أثرت مؤخرا على المنطقة بفرض تحوالت بها يمكن وصفها باإل
 الفسيفساء المجالية تتمازج بين بلديات ذات ديناميكية ومستوى تنموي معتبر، وأخرى تعاني نوع من الركود...

 ذا طبيعة جغرافية موّحدة إلى حّد كبير.وبالتالي بروز مستويات متباينة في مجال 

بغرض تصنيف البلديات وتوضيح النمطية المجالية الحالية للمنطقة، حّبذنا استعمال طريقة مصفوفة الرتب، 
واّلتي تفيد من جهة في إبراز مستويات التنمية في المنطقة، ومن جهة أخرى تساعد على توضيح النمطية 

، كذلك المصحوبة مع حالة التحوالت التي تعيشها األوساط الريفية الجزائرية واألبعاد المجالية المؤدية لها
 عموما والجبلية خصوصا.
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 النمطية المجالية بالمنطقةأّوال: 

 "فروقات مجالية توحي بعدم االتزان"

تصنيف مختلف  اإلحصائية "مصفوفة الرتب" لنتمكن منكما سبق و أشرنا، تم استعمال الطريقة  
مستويات التنمية التي تسفر عنها العملية انطالقا من مختلف الفئات الناتجة؛ وبالتالي بلديات المنطقة على 

استنتاج أنماط المجال. وهذا باعتماد مجموعة مؤشرات إحصائية تمت معالجتها وتحليلها خالل مجرى 
 البحث.

 مؤشرات التصنيف: .1

رات اإلحصائية، بهدف الوصول إلى تصنيف مختلف المستويات تّم اعتماد أربعة أصناف من المؤش
 المجالية، تتمحور في اإلجمال حول:

ختيار على مؤشر عدد السكان بمختلف البلديات، لما له من وزن وقع االمعايير البعد الديمغرافي:  -
التجهيزات في حركة المجال. فالعديد من العمليات تتوقف على عدد السكان بالمنطقة، كإقامة 

 التربوية، أو الربط بمختلف الشبكات...
 ، ويعتمد عليه باعتباره حوصلة للحركية الديمغرافية.كذلك مؤشر معدل النمو السنوي للسكان

إضافة إلى الكثافة السكانية وعدد التجمعات بكل بلدية والتي تعبر عن مدى الوجهة نحو التجمع 
 بمجال ريفي جبلي.

: وتشتمل على مؤشر جملة االستفادات من السكن االجتماعي، والتي تدل يمعايير البعد االجتماع -
على تمسك السكان بمجال بلديتهم، إضافة إلى مؤشر الخدمات المقدمة: الصحية والتربوية، مع 

 مختلف باقي التجهيزات الثقافية والرياضية.
لحياة االقتصادية، وتعتمد على ثالث مؤشرات ذات عالقة مباشرة با :معايير البعد االقتصادي -

 كالمساحة الزراعية المستغلة، إلى جانب معّدل الشغل ومؤشر اإلعالة.
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وارتأينا استعمال مؤشر الربط بمختلف الشبكات إضافة إلى طول  :معايير بعد الهيكلة القاعدية -
 شبكة الطرق الوالئية والوطنية، عبر مختلف البلديات.

 

 :منهجية العمل .2

المعطيات السابقة في جدول واحد، أنِجز خصيصا على مبدأ رتبة البلدية بعد أن تّم تجميع كّل 
المعنية وفقا لكّل مؤشر، تّم ترتيب بلديات المنطقة وفقا للمجموع المحصل عليه من النقاط. وذلك من أقل 

زداد المجموع مجموع إلى أكبره، فكّلما قّل المجموع، كّلما اتجهت البلدية نحو وضعية جّيدة، بينما كّلما تفاقم وا
 كّلما تفاقمت األزمة.

  المعطيات اإلحصائيةتحليل 

 "تأكيد إحصائي بوجود فوارق..."

 (، أمكن استقراء المالحظات التالية:42انطالقا من جدول الرتب رقم ) 

  نقطة، بين بلدية سيدي  94وجود فوارق شاسعة بين مختلف بلديات المجال، أين وصل الفارق إلى
 نقطة. 153نقطة وبلدية بودريعة بني ياجيس بــــــ  59معروف بـــــــ 

  .بلديات  5اّتساع القاعدة العددية للبلديات في حالة ركود وأزمة مقارنة ببلديات الفئتين األولى والثانية
 في وضعية حسنة. 3مقابل 

 ( 43)جدول رقم إمكانية تقسيم البلديات على خمس فئات: 
 وتتشكل من بلدية سيدي معروف.نقطة(:  59) 1الفــــــــــئة  -
. )أفضلية الرتبة الثانية نقطة(: وتندرج ضمنها بلديتا ترعى باينان ومينار زارزة 87) 2الفـــــــــئة  -

 لبلدية ترعى باينان، بفعل الرتبة اإلدارية، كونها مقر دائرة(.
حمالة، شيقارة، تسالة نقطة(: وهي الفئة األكبر، بستة بلديات: جيملة،  109-100) 3الفـــــــــئة  -

 لمطاعي، تسادان حدادة وعميرة أراس.
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 (: توزيع رتب البلديات حسب المؤشرات المختارة42رقم ) جدول

 البلديات

 ـــراتالمؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 12 136 2 2 2 1 3 5 8 2 2 14 2 9 5 9 11 8 5 6 14 12 14 ميالط غبالة

 1 59 2 1 2 1 1 2 1 1 1 5 5 3 8 2 2 4 6 5 2 2 3 سيدي معروف

 13 141 3 2 2 1 1 4 6 11 1 9 13 12 11 10 1 9 13 3 10 7 12 أوالد رابح

 10 129 1 2 2 1 1 3 7 12 1 2 12 13 13 1 3 9 14 3 11 9 9 أوالد عسكرب.

 11 129 1 2 1 1 3 4 13 13 2 1 14 6 2 5 14 1 1 5 13 14 13 الشحنة

 4 100 1 2 1 2 1 3 5 14 1 3 7 5 3 13 4 6 9 5 5 4 6 جيملة

 14 153 3 2 1 1 3 4 10 3 2 10 11 14 14 11 6 7 12 5 12 11 11 بني ياجيسب. 

 5 103 3 1 1 1 3 4 11 4 1 12 6 1 1 14 8 1 2 3 8 8 10 حمالة

 6 107 2 2 2 1 2 3 9 7 1 11 4 8 10 12 7 3 3 2 4 6 8 شيقارة

 2 87 2 1 2 1 1 2 3 5 1 6 10 4 7 8 12 4 7 4 3 3 1 ترعي باينان

 9 109 3 2 1 2 2 5 3 8 1 13 3 7 9 7 13 2 4 3 7 10 4 عميرة أراس

 7 107 3 2 2 1 2 1 12 9 1 8 8 2 6 3 10 7 11 5 6 1 7 تسالة لمطاعي

 3 87 2 1 1 1 2 3 2 6 1 7 1 11 12 6 5 7 10 1 1 5 2 مينار زارزة

 8 109 3 1 1 2 2 3 4 10 1 4 9 10 4 4 9 5 8 2 9 13 5 تسادان حدادة
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 تكرار الـــــرتب (: 43جدول رقم )

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Ʃ  الرتبة الرتب 

 1 59             1   1 3 1 2 7 6 معروف سيدي

 2 87     1   1   1 2 1 1 3 3 3 5 نترعى باينا

 3 87     1 1 1     2 2 2   1 4 7 ةمينار زارز

 4 100 1 1       1   1 2 4 2 3 2 4 جيملة

 5 103 1   1 1 1   3   1   2 3 1 7 حمالة

 6 107     1 1 1 1 2 2 1   2 3 5 2 شيقارة

 7 107     1 1 1 1 2 2 1 1   2 4 4 لمطاعيتسالة 

 8 109   1     2 3 1     2 4 2 3 3 دةتسادان حدا

 9 109   2     1 1 1 3   1 2 4 3 2 عميرة أراس

 10 129 1 2 2 1   3   1       3 3 5 سكرب. أوالد ع

 11 129 3 4             1 2 1 1 3 6 الشحنة

 12 136 3   1 1   2 2   1 3   1 5 1 طغبالة ميال

 13 141   2 2 2 2 2   1 1   1 2 2 4 أوالد رابح

 14 153 2   2 4 2     1 1 1 1 3 2 2 ب. بني ياجيس
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نقطة(: وتضّم كل من بوالسيف أوالد عسكر، الشحنة، غبالة ميالط،  141-129) 4الفئـــــــة  -
 أوالد رابح.

 نقطة(: وتندرج ضمنها بلدية بودريعة بني ياجيس. 153) 5الفئــــــة  -

 

 التحليل المجالي لنمطية المنطقة 

سمحت بالتحليل  هذه األخيرة(، 24ّم إنشاء الخريطة رقم )انطالقا من نتائج التحليل اإلحصائي، ت
، واّلتي يبرز عليها فروقات مجالية المجالي، وتوضيح نمطيته الحالية اّلتي تمّيز هذه المناطق الجبلية

 يمكن تلخيص أهّمها فيما يلي: .عديدة

تنتمي بلديات القسم الجنوبي دون استثناء إلى الفئتين الثانية والثالثة، أي المستويين الحسن  -
 المسيطر بمجموع خمس بلديات. والوسط، وهو

فيما تتمايز بلديات القسم الشمالي على كامل الفئات، أي من المستوى الجّيد إلى المستوى  -
 الضعيف جّدا، مع سيطرة المستوى الضعيف باحتوائه أربع بلديات.

فعليا من وهذا يوحي باالّتزان إن صّح القول بالمجال الجنوبي على عكس القسم الّشمالي، واّلذي يعاني 
 مشكل غياب التوازنات المجالية.

ويمكن حصر األسباب المؤدية لهذه الوضعية أساسا في ثالث عوامل رئيسية وهي: الموقع، التضاريس 
 تاريخ نشأة المراكز، وهي عوامل تتحكم في تنظيم المجال وديناميكيته، وبالتالي نمطيته.إضافة إلى 

تتميز بعراقتها، وتمّسك فعلي لسكانها بمجالهم، تعرف نوع من فالتجمعات ذات النشأة التاريخية والتي 
التوازن والديناميكية كبلديتا ترعى باينان )قبيلة زواغا( وجيملة على سبيل المثال، وما ساعدها هو موقعها 

كذلك التجمعات ذات النشأة االستعمارية، فمن جهة . الهام )عبور شبكة طرقات وطنية ووالئية هاّمة(
لم نقل جّيدة كسيدي معروف وحمالة، ومن جهة أخرى توفرها على قاعدة تحتية اقع حسنة إن حظيت بمو 

 مبدئية )شبكة الكهرباء، الصرف الصحي.....(
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النشأة، والّلذان تميزهما تضاريس وعرة بني ياجيس، الحديثي بودريعة و  ميالط في حين نجد تجمعي غبالة
 محيطة بهما، مع غياب شبكة طرقات هاّمة )بلدية غبالة(، جعل الديناميكية جّد محدودة.

 

 

 ثانيا: التنظيم المجالي ألنماط المنطقة

فيما يلي محاولة إقامة دراسة حالة لمختلف الفئات اّلتي برزت من نمطية المنطقة، تهدف للتقرب من 
المجالي، العوامل واألسباب اّلتي أّدت إلى بروز هذه االختالالت في التوازنات المجالية، بمنطقة تنظيمها 

 تعرف نفس المستوى وتعيش نفس األزمة.تتشارك في خصائص عديدة، وتظهر في البداية على أّنها 

نا بترجيح بلدية غبالة اختيار العينة كان على أساس الرتبة األولى من كّل فئة، ما عدا الفئة الرابعة أين قم
ميالط، لخاصيتها المميزة بين باقي البلديات من جانب تاريخ نشأة التجمع أو قرية غبالة، فهي مثال عن 

 القرى االشتراكية بالمناطق الجبلية.

وبالتالي فالبلديات المعنية بالدراسة هي: سيدي معروف، ترعى باينان، جيملة، غبالة ميالط، بودريعة بني 
 ياجيس.
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 دراسة حالة البلدية العينة للنمط األّول
 "بلدية سيدي معروف"

 

 ش
الموقع الجغرافي لبلدية 

 سيدي معروف

ةجبل مسيد عيش  

 سلسلة زواغا

دةجبل تامزقي  

 مجرى واد الكبير

25 
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 منوغرافيا البلدية: 

 مؤشرات الديناميكية االجتماعية(: 44جدول رقم  )

عدد السكان 
عدد السكان النظري 

 

صافي الهجرة
معّدل صافي الهجرة 
 %

 

الكثافة السكانية
 

)ن/كم
نسبة السكان المتجمعين (²

 
% 

عدد التجمعات
 (2008-1987) توزيع اليد العاملة 

قطاع الفالحة
بناء وأشغال  

عمومية
قطاع الخدمات 

 

1998 19248 18023 1225 8,6 311 34,48 02 6,8 23,6 62,6 

2008 21662 25690 -4028 -28 350 47,74 02 29,4 19,0 46,8 

 

 2012 (: مؤشرات القطاع التجاري45جدول رقم )

 األسواق بعض المؤشرات المحاّلت حسب أهّم النشاطات 
مواد 

غذائية 
 عامة

مالبس  مطعم مقهى
 وأحذية

نصيب  أخرى
 1الفرد 

نصيب 
 2الفرد 

معامل 
الجذب 
 3التجاري

سوق 
 يومي

سوق 
 أسبوعي

81 20 40 33 475 0,6 2,2 3,6 00 01 

 

 

 
                                                           

 . 100نسمة(، ويحسب بقسمة عدد المحالت الغذائية على عدد السكان مقسوم على  100: نصيب الفرد من المحالت الغذائية )محل لكل 1 

 .100: نصيب الفرد من المحالت غير الغذائية، ويحسب بقسمة عدد المحالت غير الغذائية على عدد السكان مقسوم على 2 

مل الجذب التجاري بقسمة عدد المحالت غير الغذائية على عدد المحالت الغذائية. ويعطينا مجالين: إذا كانت النتيجة أكبر : يحسب معا3 

فالعكس. وهذا يسمح لنا  1فهذا يعني أن للمنطقة أو المركز قدرة على ممارسة قوة جذب الزبائن من خارجها، وإذا كانت أقل من  1من 

 ت التجارية.بقياس مدى مركزية النشاطا
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 :التنظيم المجالي 
تقع بلدية سيدي معروف في الجزء الشمالي الشرقي لمنطقة الّدراسة، تحتل موقعا استراتيجيا أّهلها 

 لتكون أكثر بلديات المنطقة ديناميكية واتزانا، إذ كانت فيما مضى أحد قرى المعّمر.

، بطبوغرافيا جّد وعرة على جانبيها الشرقي والغربي، حيث بها العديد من القمم: ²كــــم 61,89تحتل مساحة 

م( بالشرق.  1176م( بالغرب، جبل مول الدمامن ) 1217م(، كاف سيدي معروف ) 1029جبل مسيد )

، هذا 27الوطني رقم  يفصلها من الشمال إلى الجنوب واد الكبير ذا الجريان الــــــّدائم واّلذي يجاوره الطريق

: الميلية بوالية جيجل، والقرارم قوقة بوالية ميلة. في نفس األخير يعبر البلدية ويصلها بأقطاب مجاورة هاّمة

 40الوقت جعل منها منطقة عبور بين واليتي جيجل وقسنطينة. يقطع البلدية كذلك الطريقين الوالئيين رقم 

 القسم، في شكل حزام ب1ّلذي يصلها ببلدية أوالد رابح التابعة لها إدارياوا 41واّلذي يصلها ببلدية سطارة، ورقم 

 . وتنتشر على حافتيهما العديد من القرى والمشاتي بكثافات سكانية معتبرة.يالجنوب

(، ومعّدل 2008سنة  ²ن/كــــم 350يمّيز مجال البلدية كثافات سكانية مرتفعة واّلتي تعتبر من الثوابت )

دليل على اتزانها واستقرارها النسبي سيما  1998-1987ية للفترة إليجابي اّلذي سّجل بالبلدصافي الهجرة ا

األزمة األمنية اّلتي عانت منها  ذبة لسكان البلديات المجاورة وقت، أين كانت منطقة جاخالل هذه الفترة

 األوساط الريفية الجبلية بحّدة.

ق يير متزن، أين يتركز بوسط البلدية بالقرب من الطر غ فهو التوزيع السكاني على المجالأّما بخصوص 

واد الكبير، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإّن حّدة التضاريس بباقي الطرق الوالئية، وبالقرب من الوطني و 

 المجال تلعب دور الحاجز ضّد التوسع العمراني الكبير.

تحوالت عميقة بالمجال بارتفاع هاّم في اليد العاملة  فهو يبرز االقتصادي للبلدية وفيما يتعلق بالجانب

بالقطاع الفالحي، تعكس نتائج سياسات التدعيم المعتمدة لهذا األخير. كما أّن عدد المحاّلت غير الغذائية 

الكبير والمنتشرة بالتجمعات، ينّبئ بارتفاع مستوى الخدمات، فقد انتشرت بالمنطقة عّدة نشاطات تجارية 

م تكن متوفرة في الماضي القريب كمحاّلت الخياطة ومغاسل السيارات...لكن تترّكز كّلها وخدماتية ل

                                                           
 : دائرة سيدي معروف تضم بلديتي سيدي معروف وأوالد رابح.1 
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أين بلغ معامل بالتجمعين سيدي معروف وسيدي زروق، وبهذا فهي تمارس قوة نفوذ على باقي مجال البلدية 

قد يضفي عليها في ، مما يؤكد أّن الدور المركزي اّلذي تلعبه البلدية في تحسن مستمر، 3,6الجذب التجاري 

المستقبل القريب وزن اقتصادي هاّم، بإمكانه التأثير على باقي تراب البلدية، سيما فيما يخص اقتناء المواد 

 غير الغذائية المعروفة بقوة جذبها.

 هذا ما سيكون له ال محالة، تأثير مباشر على الحركية والتنظيم بالمجال.
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المصدر: أنجزت انطالقا من الخريطة الطبوغرافية  

 + معطيات الديوان الوطني لإلحصاء 1/200000قسنطينة 
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 حالة البلدية العينة للنمط الثّانيدراسة 
 "ترعى باينان"بلدية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش

الموقع الجغرافي لبلدية 

 ترعى باينان

ةجبل مسيد عيش  

 سلسلة زواغا

 جبل  تامزقيدة

 مجرى واد النجا

72  



 

206 
 

 البلدية: منوغرافيا 

 

 (: مؤشرات الديناميكية االجتماعية46جدول رقم  )

عدد السكان 
عدد السكان النظري 

 

صافي الهجرة
معّدل صافي الهجرة  

% 

الكثافة 
السكانية )ن/كم
نسبة السكان المتجمعين  (²

% 

عدد التجمعات
 (2008-1987) توزيع اليد العاملة 

قطاع الفالحة
بناء وأشغال  

عمومية
قطاع الخدمات 

 

1998 20790 19917 873 5,6 263,16 51,21 2 15,3 31,1 50,2 

2008 23299 24655 -1356 -8,6 294,92 72,28 3 13,8 8,8 77,4 

 

 :التنظيم المجالي 

تعتبر بلدية ترعى باينان أحد أهّم البلديات الشمالية الحدودية لوالية ميلة، بتميزها بالعديد من الخصائص 

 اإليجابية، جعلت منها ذات ديناميكية على العديد من المستويات.

بطبوغرافيا وعرة بالنصف الشمالي، مقارنة بالجنوبي واّلذي يحــــــــــــــــّده في نهايــته  ²كــم 79أين تحتل مساحة 

مصدر لحركية المنطقة، أين تقوم على حوافه العديد من التجمعات السكانية في  واد النجا، هذا األخير يعتبر

 شكل مشاتي يستغلون المنطقة زراعيا.

، واّلذي يصل التجمع الرئيسي باردو بالتجمع  04بور الطريق الوالئي رقم الجزء الشمالي فهو يحظى بع أّمـــا

الثانوي الدار الحمراء، كما يربط البلدية ببلدية شيقارة شرقا. ما ساهم كذلك في تسهيل الحركية المجالية هو 

الطرق البلدية شبكة من أ  واّلذي يقطع القسم الغربي للبلدية طوليا، باإلضافة إلى 135الطريق الوالئي رقم 

والمسالك المهّيأة، والتي ساعدت في مجملها في ربط باقي مجال البلدية بالمركز الرئيسي باردو، والمراكز 
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لى خارج  الثانوية الدار الحمراء وعين حامد، وبالتالي تغطية جّل تراب البلدية وتسهيل حركية السكان داخل وا 

 في غالب األحيان. البلدية، ولو كانت هذه الشبكة تتصف بالّرداءة

ما يمّيز كذلك بلدية ترعى باينان هو عدد السكان المرتفع، إذ تحتل المرتبة األولى بين باقي بلديات المجال 

كامل مجال البلدية بطريقة متزنة ، بكثافة مرتفعة، موزعة على 1نسمة 24655المدروس في هذا البحث بــــــ 

مشاتي كثيرة العدد  المبعثرة، أين نجد السكان ينتشرون في شكلن صّح الوصف بالنسبة لسكان المنطقة إ

وكبيرة في غالب األحيان تتوزع على كامل مجال البلدية. كذلك الحال بالنسبة للتجمعات والتي تحتل تقريبا 

 ربع مساحة البلدية ، وتنتشر بالشرق والغرب في شكل طولي.

تحوالت التي تعرفها جّل المجاالت الريفية، أي الوجهة وفيما يخص الجانب االقتصادي ، نجده يتماشى مع ال

نحو قطاع الخدمات، والتي تتوافق طرديا مع الوجهة نحو تجـــــــــمع السكان. والتي تدل من جانب آخر عن 

قافي للسكان؛ حيث يدّل على أّن الجيل الحالي ذا مستوى دراسي ال بأس تحّسن نسبي للمستوى المعيشي والث

 لعمل باإلدارات والمكاتب بدل البناء والمهن الّشاقة.به، أّهله ل

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .2012حسب تقديرات مديرية التخطيط ومتابعة البرمجة لوالية ميلة سنة : 1 
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المصدر: أنجزت انطالقا من الخريطة الطبوغرافية  

 + معطيات الديوان الوطني لإلحصاء 1/200000قسنطينة 
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 للنمط الثّالثحالة البلدية العينة دراسة 
 "جيملة"بلدية 

 

 

 

 ش

الموقع الجغرافي لبلدية 

 جيمـــــــــــــلة

 ةجبل مسيد عيش

             

 سلسلة زواغا
دةجبل تامزقي  

 مجرى واد الّراحي

نجبل بوعفرو  

 جبل بوعزة

 مجرى واد جن جن

29 
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 منوغرافيا البلدية: 

 

 (: مؤشرات الديناميكية االجتماعية47جدول رقم  )

عدد السكان 
عدد السكان النظري 

 

صافي الهجرة
معّدل صافي الهجرة  

الكثافة السكانية )ن/كم %
نسبة السكان المتجمعين  (²

% 

عدد التجمعات
 (2008-1987) توزيع اليد العاملة 

قطاع الفالحة
بناء وأشغال  

عمومية
قطاع الخدمات 

 

1998 15555 15828 -273 -2,2 238,28 19,9 02 9,5 51,2 38,3 

2008 17373 18447 -1074 -8,6 266,13 67,69 02 23,6 17,8 57,7 

 

 

 2012(: مؤشرات القطاع التجاري 48جدول رقم )

 األسواق بعض المؤشرات المحاّلت حسب أهّم النشاطات 
مواد 

غذائية 
 عامة

مالبس  مطعم مقهى
 وأحذية

نصيب  أخرى
 1الفرد 

نصيب 
 2الفرد 

معامل 
الجذب 
 التجاري

سوق 
 يومي

سوق 
 أسبوعي

58 16 28 19 403 0,5 2,3 4,1 02 01 

 

 
                                                           

 نصيب الفرد من المحالت الغذائية.: 1 
 نصيب الفرد من المحالت غير الغذائية.: 2
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 التنظيم المجالي

موقع بلدية جيملة وسط عديد القمم الجبلية الهاّمة من السلسلة التلية، فهي محاطة بكّل من : جبل  
م، صّعب من مهمة وصولها، رغم وجود  1545م، جبل بوعزة  1352م، جبل بوعفرون  1620تامزقيدة 

يربطها بمركز  77شبكة طرقات وطنية ووالئية تقطع وسط البلدية في اتجاهات عّدة، فالطريق الوطني رقم 
 أ، يربطانها بوالية ميلة. 77رقم  ، و105رقم الوالية جيجل. الطريقين الوطني 

(، لكن كمنطقة آهلة بالسكان، 1958بالنظر لتاريخ نشأة جيملة كبلدية نجدها حديثة، )التقسيمات اإلدارية 
طقة تعتبر من الثوابت، رغم فهي جّد عريقة قائمة منذ النظام القبلي. والكثافات السكانية المرتفعة بالمن

التحوالت التي عرفتها من حيث التنظيم والسيطرة االستعمارية، كذلك الوضعية األمنية الّصعبة خالل فترة 
 األزمة.

لكن بالنسبة للتوزيع فقد عرف تحوالت، إذ أصبح جّل السكان يتمركزون بوسط المنطقة، توافقا مع األراضي 
ت من جهة أخرى، كذلك توفر مختلف الخدمات والمرافق، أين تعّدت المنبسطة من جهة، وشبكة الطرقا
في بعض القطاعات ضمن التجمع الرئيسي المحد، والثانوي  1 ²ن/كم 600الكثافة السكانية بهذا الجــــــــزء الـــ 

 .²ن/كم 200مرج عبد الّله. أّما باقي مجال البلدية فالكثافة السكانية تقل به عن 

االقتصادي، يبرز توزيع اليد العاملة على القطاعات االقتصادية، تحّولين هامين يتوافقان  فيما يخص الجانب
مع العينات األولى والثانية، وهما العودة لقطاع الفالحة، وهذا يعتبر نتيجة سياسات تدعيم هذا المجال والثاني 

 ائرية.هو ارتفاع نسبة العمالة في قطاع الخدمات، تماشيا مع وتيرة األرياف الجز 

وبالنسبة للجانب التجاري واّلذي يعطينا فكرة عن مدى قوة التأثير على المجال، تعتبر التغطية بالمحالت 
شخص. لكن  200التجارية الغذائية، ضئيلة مقارنة مع عدد السكان، أين النصيب الفردي هو محل لكل 

دية، وباألخص مع توفر األسواق اليومية معامل الجذب التجاري للمركز يثبت قّوة تأثيرها على باقي مجال البل
 واألسبوعية، وبالتالي توفير حاجيات السكان اليومية دون التنقل لخارج مجال البلدية.

                                                           
1 : BOUGHABA. A, BOUKERZAZA. H. « Le Tell Oriental : changements et adaptations ». CRASC. L’espace 

montagnard entre mutations et permanences. 2005.p 117,118. 
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المصدر: أنجزت انطالقا من الخريطة 

+  1/200000 سطيفالطبوغرافية  

 معطيات الديوان الوطني لإلحصاء
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 حالة البلدية العينة للنمط الرّابعدراسة 
 "غبالة ميالط"بلدية 

 

 

 

 

 

 

 
 ش

الموقع الجغرافي لبلدية 

 غبالة ميالط

ةجبل مسيد عيش  

 سلسلة زواغا

دةجبل تامزقي  

 مجرى واد الكبير

 كاف السامة

ســـــيدجبل م المرعيجبل    

31 
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 منوغرافيا البلدية: 

 

 (: مؤشرات الديناميكية االجتماعية49جدول رقم  )

عدد السكان 
عدد السكان النظري 

 

صافي الهجرة
معّدل صافي الهجرة  

الكثافة السكانية )ن/كم %
نسبة السكان المتجمعين  (²

% 

عدد التجمعات
 (2008-1987) توزيع اليد العاملة 

قطاع 
الفالحة

بناء وأشغال  
عمومية

قطاع الخدمات 
 

1998 5169 7186 -2017 -35,5 40,80 22,00 01 65 12,3 21,1 

2008 5236 6130 -894 -15,7 41,33 20,26 01 49,2 18,1 31,9 

 

 

 2012(: مؤشرات القطاع التجاري 50)جدول رقم 

 األسواق بعض المؤشرات المحاّلت حسب أهّم النشاطات 
مواد 

غذائية 
 عامة

مالبس  مطعم مقهى
 وأحذية

نصيب  أخرى
 1الفرد 

نصيب 
 2الفرد 

معامل 
الجذب 
 التجاري

سوق 
 يومي

سوق 
 أسبوعي

13 03 01 00 43 0,3 0,8 2,5 00 01 

  

 
                                                           

 : نصيب الفرد من المحالت الغذائية.1 

 : نصيب الفرد من المحالت غير الغذائية.2 
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 التنظيم المجالي: 

، لكن القرية غبالة، أو التجمع الرئيسي 1984لسنة  أنشئت بلدية غبالة بموجب التقسيم اإلداري 
للبلدية هو أحد القرى االشتراكية للثورة الزراعية. أنشئت في وسط جبلي يشهد كثافات سكانية منخفضة مقارنة 
بالبلديات المجاورة، وتسيطر عليه النمط المبعثر، أين تعتبر هذه القرية هي التجمع الوحيد بالمنطقة، وتقع 

 البلدية. غرب مجال

يحّد البلدية من الغرب بلدية سيدي معروف، من الشمال بلدية سطارة والتي تنتمي لمجالها كدائرة، من الشرق 
 وبنى ولبان بوالية سكيكدة، أّما من الجنوب فتحدها بلديتي حمالة والقرارم. بلديتي أم الطوب

معزولة عنها تماما، ما عدا بلدية سطارة، حيث لكن ورغم كبر المساحة، وكثرة البلديات المجاورة، إاّل أّنها 
، 16والذي يشق أقصى الشمال نحو بلدية سطارة. وآخر رقم  19يعبر مجال البلدية الطريق البلدي رقم 

المتجه نحو مركز  40والذي يربط التجمع مركز البلدية ببلدية سطارة كذلك، أين يلتقي بالطريق الوالئي رقم 
 ب بلدية سيدي معروف.بلدية سطارة، أو نحو جنو 

باقي مجال البلدية يبقى في عزلة تامة ما عدا بعض المسالك الريفية، نحو مركز البلدية، أو البلديات 
المجاورة. فسكان شمال البلدية يفضلون التنقل نحو بلدية سطارة لقضاء حاجياتهم، عن التوجه نحو مركز 

 ت المبدئية من المرافق والتجهيزات.البلدية، بالخصوص وأنه يظل يتوفر فقط على الضروريا

يظل يعتمد سكان مجال بلدية غبالة على النشاط الفالحي، من تربية حيوانية، لزراعة تقليدية بالدرجة األولى 
 مع نشاط الزيتون )معاصر الزيتون(. مع ارتفاع مالحظ للعمالة في قطاع الخدمات.

ا بفعل بعض األنشطة التجارية الخدماتية، لكن يتوقف هذا تبقى قوة الجذب التجاري لمركز البلدية، لها تأثيره
التأثير عند مركز البلدية وبعض المشاتي المجاورة، أين يظّل لشبكة الطرقات تأثير أقوى على الحركية 

 المجالية.
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المصدر: أنجزت انطالقا من الخريطة الطبوغرافية  

 + معطيات الديوان الوطني لإلحصاء 1/200000قسنطينة 

 ميالط
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 حالة البلدية العينة للنمط الخامسدراسة 
 "بودريعة بني ياجيس"بلدية 

 

 

 

 ش

الموقع الجغرافي لبلدية 

 بودريعة بني ياجيس

 ةجبل مسيد عيش

             

 سلسلة زواغا
دةجبل تامزقي  

نجبل بوعفرو  

 جبل بوعزة

 مجرى واد جن جن

33 
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 منوغرافيا البلدية: 

 

 (: مؤشرات الديناميكية االجتماعية51جدول رقم  )

عدد السكان 
عدد السكان النظري 

 

صافي الهجرة
معّدل صافي الهجرة  

الكثافة السكانية )ن/كم %
نسبة السكان المتجمعين  (²

% 

عدد 
التجمعات

 (2008-1987) توزيع اليد العاملة 

قطاع الفالحة
بناء وأشغال  

عمومية
قطاع الخدمات 

 

1998 10387 19019 -8632 -57,4 129,69 00 00 2,3 62,5 32,2 

2008 10710 12318 -1608 -10,7 133,72 19,88 02 33,5 20,0 45,0 

 

 

 2012(: مؤشرات القطاع التجاري 52جدول رقم )

 األسواق بعض المؤشرات المحاّلت حسب أهّم النشاطات 
مواد 

غذائية 
 عامة

مالبس  مطعم مقهى
 وأحذية

نصيب  أخرى
 1الفرد 

نصيب 
 2الفرد 

معامل 
الجذب 
 التجاري

سوق 
 يومي

سوق 
 أسبوعي

38 00 15 04 177 0,5 1,6 3,4 00 01 

 

 

 

                                                           
 الغذائية. : نصيب الفرد من المحالت1 

 : نصيب الفرد من المحالت غير الغذائية.2 
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 التنطيم المجالي: 

عطاء الفرصة لبعض المناطق مختلف التقسيمات اإلدارية أقيمت   بهدف خلق التوازنات المجالية، وا 
المهمشة والراكدة، وهذا بترقيتها لرتبة بلدية وبالتالي منحها مختلف األساسيات من تجهيزات ومرافق؛ وهكذا 
كان الحال مع بلدية بودريعة بني ياجيس، لكن صعوبة الطبوغرافيا، فالقسم الجنوبي وحتى الغرب يوافقه جبل 

مزقـــــــــــــــــيدة ذا االنحدارات الشديدة، مع غياب شبكة طرقات تغطي مساحة البلدية، وتربطها بمناطق ذات تا
أهمية أو ديناميكية ، إضافة إلى غياب تجهيزات أو مرافق تساعد على تنمية المجال، جعل منها تبقى في 

 مستويات متدنية من التنمية والحركية المجالية.

بشكل غير متزن على المجال، أين يتركز التجمعين الحديثين راس البور و صيدا، والمشاتي  يتوزع السكان
وهو الوحيد اّلذي يعبر مجال  03الكبرى بشرق البلدية، وهذا بطبيعة الحال بمحاداة الطريق الوالئي رقم 
في االتجاهين ما ساهم  أ 77و  77البلدية عموديا من الشمال إلى الجنوب، ويربطها بالطريق الوطني رقم 

 في خلق حركية محلية.

انخفاض العمالة بقطاع البناء واألشغال العمومية، وارتفاعها بقطاع الفالحة، داللة عن االستقرار النسبي، 
حيث أصبح السكان يقبلون على طلب االستثمار بالمنطقة، ويستغلون مجالهم فالحيا سواءا بالزراعة أو 

 نقل للبلديات أو الواليات المجاورة المتهان البناء.بتربية الماشية، بدل الت
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 بودريعة بني ياجيس

+  1/200000 سطيفالمصدر: أنجزت انطالقا من الخريطة الطبوغرافية  

 معطيات الديوان الوطني لإلحصاء
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 خالصـــــــــــــــــــــــــــــــة الفصل: 

ال يمكن في الوقت الحالي تمييز نمطية خاصة بالمنطقة، جاءت كنتيجة لسياسة التجديد الريفي،  
وهذا بفعل شساعة المنطقة من جهة، والوضعية الصعبة من جهة أخرى، فنتائج هذه المرحلة واضحة على 

ة التأثير على التوازنات المجالية، وبالتالي خلق نمطية معينة قائمة من المجال المحّلي، لكن لم ترقى إلى درج
 هذه التحوالت الحديثة، والتي نشهدها بجميع البلديات.

فمحاولة إيجاد نمطية معّينة بالمجال، أسفرت عن توضيح ترتيب للبلديات، أين العوامل األساسية التي لعبت 
 رافيا والجانب التاريخي.دورا في تصنيف العينات هي الموقع، الطبوغ

فعلى مّر هذا البحث كانت دائما تبرز نمطية بين الواجهتين بفعل الطبوغرافيا أساسا والموقع، أين الشمالية 
منغلقة وكثيرة القمم الجبلية، والجنوبية تطل على منطقة السهول العليا. كما برزت اختالفات بين بلديات نفس 

 انب التاريخي.الواجهة، بفعل أساسا الموقع والج
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 الخاتمة العاّمة 

والذي  إّن ما يميز األوساط الجبلية الجزائرية، زيادة على المظهر التضاريسي العاّم اّلذي تتشكل منه
اقتصادية وسكانية ، هو وجود خصائص أخرى يعتبر من الثوابت ذات الوزن الثقيل على المجال وتنظيمه

ال تؤثر أحيانا بصفة مباشرة على التنظيم ، بسبب تراكم وتفاقم األوضاع االقتصادية واألمنية، غير مستقرة
 المجالي والحياة العامة للسكان

دراسة تعتبر نموذجا مميزا لهذه الوضعية، كذلك لما تعانيه من مختلف المشاكل كالتهميش ولعّل أّن منطقة ال
كالحصيلة التي وردت برسالة  سابقة وبحوث دراسات وما أكدته زلة، هذا حسب ما آلت إليهوالركود والع
المقال الذي تّم إعداده من ، كذلك  شمال والية ميلة ،لمحلية بالمناطق الريفية الجبليةواقع التنمية االماجستير 

فهي مناطق تفتقر  ،والية جيجلعن المجاالت الهامشية باألوساط الجبلية،  طرف األستاذ لكحل عبد الوهاب
إلى العديد من التجهيزات والمرافق، في حين تتواجد بها كثافات سكانية عالية، ونسب بطالة كبيرة تعاني منها 

 .، فهذه المنطقة تشهد فوارق كبيرة بينها وبين باقي المجاالت الوالئية المنتمية لهاشرائح واسعة من المجتمع
 ي طالما عانت منها كل األوساط الجبلية بالجزائر منذ فترات طويلة.لتنتيجة سياسة التهميش اهذا 

، اتضح استلزام سياسة تنموية للمجاالت الريفية عامة، والريفية الجبلية خاصة، 2000ومع مطلع سنوات 
بهدف الحّد من هذه الوضعية المتأّزمة، ولخلق نوع من االستقرار والتوازن. واإلجابة كانت سياسة التجديد 

 الريفي. 

ها، والتي تميزت بالشمولية من حيث المواضيع ومن هذا المنطلق، ومع تطبيق البرامج التنموية المندرجة ضمن
، بتنفيذ برامج لحماية الوسط الطبيعي، وأخرى تهيئة المجال المعالجة؛ حظيت المنطقة بالعديد من عمليات

لفّك العزلة، بشق وتهيئة العديد من المسالك والطرقات، كذلك ساهمت في خلق وحدات إنتاجية محلية 
 خصوص، والتي في مجملها تساهم في تثبيت السكان، وخلق جّو االستقرار.بالمنطقة المبعثرة على وجه ال

عديدة أين صاحبت هذه التدخالت الحديثة على المنطقة لبرامج المشاريع الجوارية للتنمية الريفية،  تحوالت 
 بكامل المنطقة المبعثرة خاصة، على نمط مساكن التجديد الريفي كن، إذ يالحظكان أهّمها بمظهر المسا

جميع بلديات المنطقة بواجهتيها. كذلك الحال مع القطاع االقتصادي، أين شهد وألّول مرة عودة ارتفاع اليد 
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إضافة إلى العزوف عن قطاع  العاملة بالقطاع الفالحي، مع ارتفاع ملحوظ في اإلنتاج وخاصة الحيواني.
املة مقارنة بباقي القطاعات في سنة البناء واألشغال العمومية واّلذي كان يستوعب أكبر قسط من اليد الع

، والتي توافق سنوات األزمة والهجرة نحو المدن للبحث عن الحياة السهلة. وتبقى السيطرة لقطاع 1987
نحو التجمعات ما أدى إلى خلق العديد  السكاني االنسيابالخدمات نتيجة مظهر آخر تعيشه المنطقة وهو 

تجمعات القديمة وارتقائها إلى مستوى حضرية، وهذا ال يتوافق مع من التجمعات الثانوية الحديثة وكبر ال
 طبيعة المنطقة الريفية من جهة والغابية من جهة أخرى.

أّن مستويات التهميش والركود  التي مّست المناطق الجبلية غير متجانسة عبر البلديات التي بينت الدراسة 
وبالرغم من هذه التدخالت واالستثمارات الواسعة متنوعة، باشرنا فيها التحقيقات وخّصت بالتحاليل الكمية ال

الواقع يثبت  وعلى واجهتيها، وتبدو أّن المشاريع التنموية بالقسم الشمالي أكثر منها بالجنوبي، إاّل أنّ بالمنطقة 
، تبدو ذات ملمح اقتصادي جّد ضعيف على غرار بجنوب والية جيجل واآلهلة بالسكان أّن المنطقة الجبلية

المنطقة الجبلية المقابلة لها بشمال والية ميلة، فهي تفتقر في مجملها إلى شبكة طرق كفيلة لضمان وصولية 
قوية تمكنها من االندماج المباشر مع باقي تراب الوالية، باإلضافة إلى نقص البنية التحتية المهيكلة للمجال. 

استدراك النقائص وبعث وتيرة التنمية على أحسن  وعليه فهي بأمّس الحاجة إلى برامج تنموية قوية تمكنها من
، فالوضعية الحالية التي تميزها تبدو غير متناسبة وفق البرامج المطبقة، وذلك لقلة التموين المالي الذي وجه

ال يزال ضعيف وال يتماشى مع الحاجيات الضرورية للسكان، كما أّن االختالالت المجالية بهذه الواجهة 
 كس جارتها بوالية ميلة والتي تعرف نوع من التوازن.شاسعة جدا على ع

فعلى عكس هذه الوضعية نجد أّن البلديات الشمالية لوالية ميلة، ولو أّنها تعاني من التهميش وتفتقر إلى 
العديد من المؤهالت التنموية تبدو على أحسن وجه، فشبكة الطرق مثال بهذه البلديات تدعمت بما يفوق 

، باإلضافة إلى تسجيل نسب بطالة أقّل حدة من مماثلتها بالواجهة في إطار المخططات الخماسية كلم 100
 الشمالية لهذه الكتل الجبلية.

الكتلتين الجبليتين تتجلى بوضوح بين الجنوب والشمال، وهي تبدو حصيلة عدم التنسيق بين  فالفوارق بين
ب التشاور بينهما إلى أقصى حّد مع تحديد األولويات مختلف أصحاب القرار بين الواليتين، واألمر يتطل

أي التعامل مع هذه المنطقة ككتلة طبيعية لها مشاكلها وطرق تنمية خاصة بها، لبعث وتيرة التنمية بالمنطقة،
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من خلق أقطاب تنموية محلية بتخصصات مختلفة تتوافق مع مثال وهذا انطالقا  وليس كحدود إدارية
وتربية الماشية، خلق صناعات  تطوير الفالحة الجبلية من أشجار مثمرةيادة ز إمكانيات المنطقة، ك

نشاء سدود ترابية... كما ال  تحويلية..... وتدعيمها بشبكة طرقات حديثة تمكن من التغطية الجيدة للمنطقة، وا 
هذه  يجب أن نتجاهل العوامل ذات التأثير الكبير على ديناميكية هذه المناطق، والتي ساهمت في خلق

الفسيفساء المجالية من بلديات تعرف ديناميكية واتزان إن صح القول، وأخرى بمحاداتها تماما تعرف التأزم 
 درجاته.بأقصى 

سبقت دراسته، وكما سبق وأشرنا، للموقع والتضاريس وتاريخ النشأة األثر البالغ على التنظيم المجالي، مما ف
 تأثيرها نسبي.والسياسات الحديثة المتعاقبة يبقى 



 

 

 الملحــــــــق
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 .1998ن ان والسكالمصدر: الديوان الوطني لإلحصاء. اإلحصاء العام للسك          

 

 1998(: التركيب العمري للسكان 01جدول رقم ) 

 
 مجموع المنطقة مجموع الواجهة الجنوبية مجموع الواجهة الشمالية

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور الفئات العمرية

4 - 0 5296 5257 10553 7 636 7 744 15 380 12 932 13 001 25 933 

9 _ 5 6491 6252 12743 9 009 8 691 17 700 15 500 14 943 30 443 

14 _ 10 6131 6004 12135 8 695 8 458 17 153 14 826 14 462 29 288 

19 - 15 5057 5038 10095 6 885 6 773 13 658 11 942 11 811 23 753 

24 - 20 4042 3972 8014 5 248 5 348 10 596 9 290 9 320 18 610 

29 - 25 3165 3003 6168 4 025 4 008 8 033 7 190 7 011 14 201 

34 - 30 2240 2278 4518 3 312 3 305 6 617 5 552 5 583 11 135 

39 - 35 1730 1802 3532 3 066 3 316 6 382 4 796 5 118 9 914 

44 - 40 1303 1589 2892 2 121 2 308 4 429 3 424 3 897 7 321 

49 - 45 1429 1463 2892 2 013 1 983 3 996 3 442 3 446 6 888 

54 - 50 1008 1077 2085 1 454 1 402 2 856 2 462 2 479 4 941 

59 - 55 781 901 1682 1 184 1 320 2 504 1 965 2 221 4 186 

64 - 60 768 852 1620 1 114 1 167 2 281 1 882 2 019 3 901 

69 - 65 775 746 1521 961 882 1 843 1 736 1 628 3 364 

74 - 70 527 454 981 613 661 1 274 1 140 1 115 2 255 

79 - 75 307 300 607 434 389 823 741 689 1 430 

84 - 80 307 288 595 366 349 715 673 637 1 310 

85 + 13 30 43 8 18 26 21 48 69 
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 2008(: التركيب العمري للسكان 02جدول رقم )

 
 مجموع المنطقة الواجهة الجنوبيةمجموع  مجموع الواجهة الشمالية

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور الفئات العمرية

4 - 0 4071 3896 7967 5 747 5 559 11 306 9 818 9 455 19 273 

9 _ 5 3979 3845 7824 5 451 5 245 10 696 9 430 9 090 18 520 

14 _ 10 5013 4959 9972 7 084 6 991 14 075 12 097 11 950 24 047 

19 - 15 6060 5824 11884 8 308 8 177 16 485 14 368 14 001 28 369 

24 - 20 5462 5482 10944 8 010 7 663 15 673 13 472 13 145 26 617 

29 - 25 4225 4202 8427 6 145 6 043 12 188 10 370 10 245 20 615 

34 - 30 3156 3439 6595 4 373 4 722 9 095 7 529 8 161 15 690 

39 - 35 2469 2519 4988 3 172 3 399 6 571 5 641 5 918 11 559 

44 - 40 1945 2099 4044 2 795 3 042 5 837 4 740 5 141 9 881 

49 - 45 1554 1705 3259 2 665 3 027 5 692 4 219 4 732 8 951 

54 - 50 1260 1453 2713 2 033 2 112 4 145 3 293 3 565 6 858 

59 - 55 1310 1315 2625 1 869 1 682 3 551 3 179 2 997 6 176 

64 - 60 932 906 1838 1 357 1 250 2 607 2 289 2 156 4 445 

69 - 65 726 739 1465 1 054 1 151 2 205 1 780 1 890 3 670 

74 - 70 593 619 1212 892 837 1 729 1 485 1 456 2 941 

79 - 75 527 478 1005 643 545 1 188 1 170 1 023 2 193 

84 - 80 283 203 486 360 314 674 643 517 1 160 

85 + 171 169 340 243 206 449 399 353 752 

 .2008ن ان والسكالمصدر: الديوان الوطني لإلحصاء. اإلحصاء العام للسك
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بالشبكات الرئيسية بالمنطقة. (: تطور نسبة الربط03جدول رقم )   

 البلديات
 2008نسبة الربط بالشبكات سنة  1998نسبة الربط بالشبكات سنة 

 الصرف الصحي ماء الشرب الكهرباء الصرف الصحي ماء الشرب الكهرباء

 28,10 62,50 94,90 17,46 22,23 51,29 غبالة

 37,70 47,70 97,40 22,14 24,97 52,85 سيدي معروف

 12,80 35,60 94,50 5,77 12,47 46,11 أوالد رابح

 9,80 8,30 97,50 3,88 2,23 54,96 أوالد عسكر

 31,90 70,80 96,40 14,98 30,30 40,78 الشحنة

 33,70 65,30 92,60 19,10 13,19 68,32 جيملة

 5,60 7,50 94,10 1,01 2,59 43,28 بني ياجيس

 22,80 42,53 95,34 12,05 15,43 51,08 متوسط و.الشمالية

 71,90 82,90 91,70 37,25 54,96 70,83 حمالة

 28,20 39,80 93,70 3,15 2,49 63,35 شيقارة

 37,20 51,10 95,60 10,31 3,01 59,28 ترعي باينان

 30,70 42,40 95,90 7,49 2,66 48,65 عميرة أراس

 38,10 54,40 96,60 13,04 12,15 53,07 تسالة لمطاعي

 14,60 23,80 96,10 6,07 2,45 66,33 زارزةمينار 

 27,50 63,00 96,60 5,57 14,25 47,28 تسادان حدادة

 35,46 51,06 95,17 11,84 13,14 58,40 متوسط و.الجنوبية

 29,13 46,79 95,26 11,94 14,28 54,74 متوسط م. المنطقة

 61,6 70,7 96,6 33,92 40,75 83,83 والية جيجل

 71,4 73,6 97,2 45,79 42,78 71,46 والية ميلة

 المصدر: الديوان الوطني لإلحصاء.     
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(: تطور توفر المرافق األساسية بالمسكن بالمنطقة.04جدول رقم )   

 البلديات
 2008توفر المرافق األساسية  1998توفر المرافق األساسية 

 مرحاض حمام مطبخ مرحاض حمام مطبخ

 77,70 57,60 64,80 43,60 31,60 69,20 غبالة

 81,50 63,50 76,40 61,30 33,30 63,60 سيدي معروف

 63,30 34,10 47,40 31,60 8,80 35,80 أوالد رابح

 81,10 30,50 45,70 35,10 7,10 19,70 أوالد عسكر

 75,40 58,40 66,50 57,90 30,00 48,70 الشحنة

 90,50 50,70 66,10 64,10 25,20 72,50 جيملة

 69,10 28,00 49,60 54,80 13,60 28,30 بني ياجيس

 76,94 46,11 59,50 49,77 21,37 48,26 متوسط و.الشمالية

 88,20 61,40 77,70 71,20 39,10 71,80 حمالة

 85,90 35,20 55,90 43,00 9,50 31,30 شيقارة

 82,20 51,60 68,80 51,60 25,10 61,90 ترعي باينان

 83,50 56,70 76,50 49,10 25,40 55,10 عميرة أراس

 85,20 34,70 58,60 56,60 13,40 42,60 تسالة لمطاعي

 77,60 33,80 45,60 39,30 9,20 41,70 مينار زارزة

 83,90 40,00 67,20 44,20 9,10 46,00 تسادان حدادة

 83,79 44,77 64,33 50,71 18,69 50,06 متوسط و.الجنوبية

 80,36 45,44 61,91 50,24 20,03 49,16 متوسط م. المنطقة

 89,70 73,80 81,40 76,20 49,70 67,60 والية جيجل

 92,90 58,80 83,30 75,50 32,20 71,30 والية ميلة

 المصدر: الديوان الوطني لإلحصاء.      
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.2008المصدر: الديوان الوطني لإلحصاء. اإلحصاء العام للسكان والسكن     

2008(: درجة تجهيز المسكن بالمنطقة سنة 05قم )جدول ر   

 آلة طبخ ثالجة تلفزيون البلديات
آلة 

 غسل
 برابول مكيف

خط 

 هاتفي
جهاز 

 كمبيوتر
شبكة 

 إنترنت

 0,5 1,4 9,0 43,9 0,5 1,4 19,1 76,9 79,2 غبالة

 1,4 6,6 13,1 66,5 5,9 4,7 44,3 85,0 87,6 سيدي معروف

 0,5 2,4 3,8 35,9 0,6 0,8 9,3 77,4 85,3 أوالد رابح

 0,4 2,8 2,9 42,2 0,5 1,0 11,4 71,7 82,5 أوالد عسكر

 0,7 4,0 11,5 57,4 1,2 2,7 33,3 70,7 76,3 الشحنة

 1,0 6,0 31,1 57,8 1,3 3,8 36,1 76,7 88,7 جيملة

 0,5 1,6 10,7 33,2 0,1 1,3 24,6 74,9 83,1 بني ياجيس

 0,8 3,6 26,8 56,9 3,4 4,6 28,1 89,6 93,5 حمالة

 5,9 7,4 23,9 28,6 6,4 7,0 15,7 79,6 84,8 شيقارة

 2,7 5,9 17,8 29,1 3,4 6,3 26,3 79,4 87,3 ترعي باينان

 0,8 4,4 27,2 37,9 3,7 5,4 31,0 82,1 89,5 عميرة أراس

 2,7 5,2 18,7 38,1 2,9 5,1 29,5 68,2 87,2 تسالة لمطاعي

 0,6 1,4 13,0 23,8 0,6 1,0 26,8 72,5 84,2 مينار زارزة

 0,7 2,5 12,4 40,4 2,5 2,8 25,6 78,5 88,7 تسادان حدادة

 0,7 3,5 11,7 48,1 1,4 2,2 25,4 2, 76 83,2 متوسط و.الشمالية

 2,0 4,3 20,0 36,4 3,3 4,6 26,1 78,6 87,9 متوسط و.الجنوبية

 1,4 3,9 15,9 42,3 2,4 3,4 25,8 77,4 85,6 متوسط م. المنطقة

 2,1 10,3 23,6 67,3 5,7 14,2 53,6 87,4 91,3 والية جيجل

 2,8 10,5 28,8 70,0 10,4 18,5 44,8 89,5 94,6 والية ميلة
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 .2008، 1998المصدر: الديوان الوطني لإلحصاء. اإلحصاء العام للسكان والسكن    

 

 

 

 

 

.(: تطور توزيع أنماط السكن بالمنطقة06جدول رقم )   

 البلديات

 2008توزيع أنماط السكن سنة  1998توزيع أنماط السكن سنة 

 حديثنمط  نمط قديم نمط حديث نمط قديم

سكن 

 تقليدي
سكن 

 هش

% 

مجموع 

 النمطين

سكن 

 فردي
سكن 

 جماعي

% 

مجموع 

 النمطين

سكن 

 تقليدي
سكن 

 هش

% 

مجموع 

 النمطين

سكن 

 فردي
سكن 

 جماعي

% 

مجموع 

 النمطين

 55 6 373 45 24 281 55 0 330 45 152 123 غبالة

 88 376 2321 12 82 293 77 133 1846 23 234 347 سيدي معروف

 91 33 1207 9 56 69 64 6 849 36 197 289 أوالد رابح

 20 17 321 80 116 1266 51 5 831 49 58 737 أوالد عسكر

 28 144 137 72 432 287 49 48 488 51 121 444 الشحنة

 75 277 1258 25 12 493 65 96 1044 35 25 596 جيملة

 27 21 350 73 54 941 90 4 1161 10 59 69 بني ياجيس

 61 874 5967 39 776 3630 66 292 6549 34 846 2605 متوسط و.الشمالية

 92 64 1383 8 3 116 93 30 1358 7 56 51 حمالة

 71 4 1319 29 9 534 56 2 1058 44 46 796 شيقارة

 88 310 2506 12 8 380 51 50 1287 49 71 1199 ترعي باينان

 85 100 2013 15 1 381 55 11 1300 45 74 1003 عميرة أراس

 93 46 1833 7 3 148 76 2 1357 24 27 410 تسالة لمطاعي

 85 85 2290 15 5 414 61 4 1574 39 18 982 مينار زارزة

 70 104 1423 30 4 637 77 19 1694 23 14 499 تسادان حدادة

 84 713 12767 16 33 2610 65 118 9628 35 306 4940 متوسط و.الجنوبية

 74 1587 18734 26 809 6240 66 410 16177 34 1152 7545 متوسط م. المنطقة
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 .2013الفالحية. واليتي جيجل وميلة. المصدر: مديرية المصالح   

 

     

 

 .2012(: التوزيع العام لألراضي عبر البلديات. سنة 07جدول رقم )

 البلديات

 SATالمساحة اإلجمالية لألراضي الزراعية 

 )هـ(
المساحة 

 الغابية )هـ(

المساحة 

اإلجمالية 

 )هـ(
المساحة 

الزراعية 

 SAUالمستغلة 

أراضي غير 

منتجة + 

 مراعي وممرات

إجمالي الــ 

SAT 

 12670 2621 1966 532 1434 غبالة

 6189 521 4384 8299 1485 سيدي معروف

 7495 1028 6250 4150 2100 أوالد رابح

 9421 3355 3151 2807 344 أوالد عسكر

 8724 2742 2980 2198 782 الشحنة

 6528 1487 2628 895 1733 جيملة

 8009 1787 4205 3220 985 بني ياجيس

 6370 537 5224 2277 2947 حمالة

 5290 1175 4682 1606 3076 شيقارة

 7900 1666 6558 1101 5457 ترعي باينان

 8180 1503 7343 705 6638 عميرة أراس

 6130 814 5991 958 5033 تسالة لمطاعي

 5900 783 4627 2332 3195 مينار زارزة

 10380 2641 6700 2227 4473 تسادان حدادة

 59036 13541 25564 16701 8863 الواجهة الشمالية

 50150 9119 66689 11206 30819 الواجهة الجنوبية

 109186 22660 41125 27907 39682 مجموع المنطقة
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 2012سنة  بالمنطقة حسب نوع الملكية (: توزيع المستثمرات الفالحية08)جدول رقم 

 البلديات
 المجموع مستثمرات فالحية خاصة مستثمرات فالحية جماعية مستثمرات فالحية فردية

 العدد
المساحة 

 )هـ(
متوسط 

 العدد الحجم
المساحة 

 )هـ(
متوسط 

 المساحة )هـ( العدد الحجم
متوسط 

 العدد الحجم
المساحة 

 )هـ(
متوسط 

 الحجم

 2,86 1966 687 2,86 1966 687 0,00 0 0 0,00 0 0 ميالط غبالة

 8,38 4384 523 8,42 4344 516 5,67 34 6 6,00 6 1 سيدي معروف

 9,56 6250 654 9,56 6250 654 0,00 0 0 0,00 0 0 أوالد رابح

 2,63 3151 1200 2,63 3151 1200 0,00 0 0 0,00 0 0 أوالد عسكرب.

 3,71 2980 803 3,72 2974 800 0,00 0 0 2,00 6 3 الشحنة

 4,19 2627 627 3,48 2138 615 158 316 2 17,30 173 10 جيملة

 13,06 4206 322 13,10 4178 319 13,50 27 2 1,00 1 1 بني ياجيسب.

 22,66 5641,5 249 40,87 4536,5 111 0,00 0 0 8,01 1105 138 حمالة

 73,10 4605 63 90,46 4523 50 0,00 0 0 6,31 82 13 شيقارة

 16,07 7185 447 18,09 7072 391 0,00 0 0 2,02 113 56 ترعي باينان

 17,66 7383,5 418 19,49 7209,5 370 55 110 2 1,39 64 46 عميرة أراس

 16,07 5848,5 364 16,07 5848,5 364 0,00 0 0 0,00 0 0 تسالة لمطاعي

 22,51 5199 231 25,51 5076 199 0,00 0 0 3,84 123 32 مينار زارزة

 15,59 9430 605 15,73 9278 590 0,00 0 0 10,13 152 15 تسادان حدادة

 19,05 45292,5 2377 20,98 43543,5 2075 55,00 110 2 5,46 1639 300 الواجهة الشمالية

 18,86 84943,5 4505 20,44 82550,5 4039 55 220 4 4,70 2173 462 الواجهة الجنوبية

 19,05 90585 4754 20,98 87087 4150 55,00 220 4 5,46 3278 600 مجموع المنطقة

 .2013المصدر: مديرية المصالح الفالحية. واليتي جيجل وميلة.          
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 (2012-2000لبلديات بالمنطقة. )(: تطور توزيع الثروة الحيوانية عبر ا09جدول رقم )

 البلديات
 النحل )خلية( الدواجن )دجاجة( الماعز )رأس( األغنام )رأس( األبقار )رأس(

2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 

 5936 408 0 0 4070 3916 9550 9060 4603 3458 غبالة

 2965 342 97500 22800 4065 2760 5541 3890 3919 2537 سيدي معروف

 3619 404 0 0 4722 3560 9218 5226 4000 2790 أوالد رابح

 817 75 13600 0 3259 1674 3846 2116 1845 1674 أوالد عسكر

 1600 503 20500 6000 3690 3136 1763 1637 3773 3145 الشحنة

 890 350 62800 2500 2000 829 13853 3976 2260 1925 جيملة

 510 180 110200 113000 750 304 13160 3760 1139 961 بني ياجيس

 1506 110 50922 0 2454 436 15277 6249 5262 1889 حمالة

 1882 55 86772 0 732 916 5517 4341 2629 1485 شيقارة

 2530 450 359872 23500 1923 1033 9730 5072 3715 2826 ترعي باينان

 2100 305 311770 14200 1943 990 10214 7324 6137 3963 عميرة أراس

 2200 352 150222 11900 923 543 3793 2750 1738 1286 تسالة لمطاعي

 1351 66 40780 0 2464 1196 9615 4642 2843 786 مينار زارزة

 1693 150 101818 0 4224 1122 7968 4798 1839 1065 تسادان حدادة

 16337 2262 304600 144300 22556 16179 56931 29665 21539 16490 الواجهة الشمالية

 13262 1488 1102156 49600 14663 6236 62114 35176 24163 13300 الجنوبيةالواجهة 

 29599 3750 1406756 193900 37219 22415 119045 64841 45702 29790 مجموع المنطقة

 .2013المصدر: مديرية المصالح الفالحية. واليتي جيجل وميلة.        
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 .2013المصدر: محافظة الغابات. واليتي جيجل وميلة.      

 

 

 

 

 

 

 .2009لسنة  حسب الموقع وطبيعة البرنامج مشاريع التجديد الريفي بالمنطقة عدد عمليات (:10)جدول رقم 

 الموقع البلديات

 استفادات فردية )وحدات إنتاجية( استفادات جماعية )عمليات تهيئة الوسط(

موارد 

مائية 

)عيون+ 

أحواض(   

 -وحدة-

تعزيز 

الغطاء 

النباتي 

والغابي 

 )هكتار(

التحسين 

العقاري 

 )هكتار(

فتح وتهيئة 

الطرقات 

والمسالك 

 )كلم(

أشجار 

مثمرة 

 )هكتار(

التربية الحيوانية )وحدة 

 إنتاجية(

 نحل ماعز أغنام أبقار

 غبالة ميالط
بني  -دار أحمد -بني داود

 أسامة 
        1 1 1   1 

         1 1       غار ديبة -شكريدة -زوالم سيدي معروف

                 1 بومسعود أوالد رابح

           3   1   قاع الزان -دار الكبيرة ب.أوالد عسكر

           1       عين طيري الشحنة

           1   2   بوجوادة -فدولس جيملة

         1 2   1   راس البور -القرافة -صيدا ب.بني ياجيس

                     حمالة

                     شيقارة

               2   محاجر بني عافاك ترعى باينان

               2   راس الواد -أطية عميرة أراس

               2   بوزوران -جبل داية -بوداود تسالة لمطاعي

           1     1 تامولة مينار زارزة

           5     1 المنار تسادان حدادة

 1 0 1 1 3 8 0 4 1 ــــ الواجهة الشمالية

 0 0 0 0 0 6 0 6 2 ــــ الواجهة الجنوبية

 1 0 1 1 3 14 0 10 3 ــــ مجموع المنطقة
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 .2013المصدر: محافظة الغابات. واليتي جيجل وميلة.      

 

        

 .2010لسنة  حسب الموقع وطبيعة البرنامج مشاريع التجديد الريفي بالمنطقة عدد عمليات (:11جدول رقم )

 الموقع البلديات

تهيئة استفادات جماعية )عمليات 

 الوسط(
 استفادات فردية )وحدات إنتاجية(

موارد 

مائية 

)عيون+ 

أحواض(   

 -وحدة-

تعزيز 

الغطاء 

النباتي 

والغابي 

 )هكتار(

التحسين 

العقاري 

 )هكتار(

فتح 

وتهيئة 

الطرقات 

والمسالك 

 )كلم(

أشجار 

مثمرة 

 )هكتار(

التربية الحيوانية )وحدة 

 إنتاجية(

 نحل ماعز أغنام أبقار

 غبالة ميالط
 -بني أسامة -القلية -سوق الحد

 دار أحمد
  2     2   2   2 

 1   1 1 1         غار ديبة -شكريدة سيدي معروف

 أوالد رابح
 -الزاوية -تامخراط -بوطويل

 بومسعود
    1   2 2 2   1 

 1 1 1 1 2 2   5   المنازل -األرطة -قاع الزان ب.أوالد عسكر

 1 2 2 2 2     1   تانّرت -لحفيرات -عين طيري الشحنة

 1       3   2 7 2 لعدامة -دار خالد -بوعفرون جيملة

 1       3   2 4 2 تينقالست -طمرة ب.بني ياجيس

 2   2 2 2     2 1 حباشة -النشم حمالة

 3   1 1 1 1 1 1 1 الهواري شيقارة

 1   1 1 1     1 1 المربع ترعى باينان

 1   1 1 1 1       دار آيت عميرة أراس

 1   1   1     1 1 عين بغلة تسالة لمطاعي

 مينار زارزة
 -عين جانب بوهارون -مستينة

 بوقران
3       3 3 3   3 

 تسادان حدادة
رقعة  -الخميس -أوالد بوشريط

 -رمانة -تافيرست -الحمرا

 أيرمان
2 1 3 1 6 6 6   6 

 8 3 8 6 15 2 5 19 4 ــــ الواجهة الشمالية

 17 0 15 14 15 3 4 6 9 ــــ الواجهة الجنوبية

 25 3 23 20 30 5 9 25 13 ــــ مجموع المنطقة
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 .2013المصدر: محافظة الغابات. واليتي جيجل وميلة.     

 

 

  

 

 

 

 .2011 لسنة حسب الموقع وطبيعة البرنامج مشاريع التجديد الريفي بالمنطقة عدد عمليات (:12جدول رقم )

 الموقع البلديات

استفادات جماعية )عمليات تهيئة 

 الوسط(
 استفادات فردية )وحدات إنتاجية(

موارد 

مائية 

)عيون+ 

أحواض(   

 -وحدة-

تعزيز 

الغطاء 

النباتي 

والغابي 

 )هكتار(

التحسين 

العقاري 

 )هكتار(

فتح 

وتهيئة 

الطرقات 

والمسالك 

 )كلم(

أشجار 

مثمرة 

 )هكتار(

التربية الحيوانية )وحدة 

 إنتاجية(

 نحل ماعز أغنام أبقار

 2   2 2 2 1 1 3 1 بّرا -بني تليالن -الرمامن غبالة ميالط

                     سيدي معروف

 1   1 1 2 1   2 1 نقية -بوطويل أوالد رابح

 1 1 1   2 2 2 4   نغرا -المنازل ب.أوالد عسكر

 الشحنة
عين  -أزراز -أيدلن

 لحفيرة -طيري
2 3 1 4 2   2 2 2 

     1 1 2 3 2 4 1 الجيزة -الجردة جيملة

 1 1 1 1 2   2 3   راس البور -صيدا ب.بني ياجيس

         1 2   2 1 بوهارون حمالة

         3 2 3 6   اوارزيز -قيقبة -زوابي شيقارة

                     ترعى باينان

                     عميرة أراس

                     تسالة لمطاعي

         2 1   1 1 السواط مينار زارزة

         1 2   2   بوشقوف تسادان حدادة

 7 4 8 5 12 11 8 19 5 ــــ الواجهة الشمالية

 0 0 0 0 7 7 3 11 2 ــــ الواجهة الجنوبية

 7 4 8 5 19 18 11 30 7 ــــ مجموع المنطقة
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 .2012 لسنة حسب الموقع وطبيعة البرنامج مشاريع التجديد الريفي بالمنطقة عدد عمليات (:13جدول رقم )

 الموقع البلديات

استفادات جماعية )عمليات تهيئة 

 الوسط(
 استفادات فردية )وحدات إنتاجية(

موارد 

مائية 

)عيون+ 

أحواض(   

 -وحدة-

تعزيز 

الغطاء 

النباتي 

والغابي 

 )هكتار(

التحسين 

العقاري 

 )هكتار(

فتح 

وتهيئة 

الطرقات 

والمسالك 

 )كلم(

أشجار 

مثمرة 

 )هكتار(

التربية الحيوانية )وحدة 

 إنتاجية(

 نحل ماعز أغنام أبقار

 2     2 2   1 3 1 اندلو -المايدة -بني يزار غبالة ميالط

 1     1 1       2 آيت واد اغاز سيدي معروف

         2     4 2 راس الواد -ديسا أوالد رابح

 2   2 2 2 10 1 5 1 نغرا -المنازل ب.أوالد عسكر

 2   2 2 2 5   3 3 عين طيري -الشحنة الشحنة

 2   1 1 2 1 1 3   قبيبات -الحوزة جيملة

 1     1 1 3 1 3   عشوش ب.بني ياجيس

         2 1       البور -الوصاف حمالة

         1 2 1   1 مخاط شيقارة

         1 1   1 1 الغربية ترعى باينان

         2 2     1 قوباع -سمطة عميرة أراس

         1 1       سداري تسالة لمطاعي

 مينار زارزة
 -امزال سفلى -عين جانب

قاع  -العنصر -مستيناي

 الكاف
2 1 1 7 5         

 تسادان حدادة
 -تيميزر -عين مرج

 ماّلرا -واد كبير -سطح
4 1 2 4 5         

 10 0 5 9 12 19 4 21 9 ــــ الواجهة الشمالية

 0 0 0 0 17 18 4 3 9 ــــ الواجهة الجنوبية

 10 0 5 9 29 37 8 24 18 ــــ مجموع المنطقة

 .2013المصدر: محافظة الغابات. واليتي جيجل وميلة.     
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 .2013مصدر: مديرية األشغال العمومية. واليتي جيجل وميلة. ال     

  

 

 

 

 

 

 (2012-2000الطرقات عبر البلديات بالمنطقة )(: تطور توزيع شبكة 14جدول رقم )

 البلديات
2000 2012 

طرق 

 وطنية
طرق 

 والئية
 طرق بلدية

مجموع 

 الشبكة
طرق 

 وطنية
طرق 

 والئية
 طرق بلدية

مجموع 

 الشبكة

 50,50 43,00 7,50 0,00 60,20 60,20 0,00 0,00 غبالة

 54,90 30,89 11,50 12,51 61,00 47,00 0,00 14,00 سيدي معروف

 42,00 24,00 18,00 0,00 41,00 41,00 0,00 0,00 أوالد رابح

 59,00 22,50 36,50 0,00 59,80 22,50 37,30 0,00 أوالد عسكر

 57,50 11,00 46,50 0,00 57,50 36,50 21,00 0,00 الشحنة

 56,30 21,48 5,70 29,12 56,30 27,50 7,30 21,50 جيملة

 63,20 46,20 11,80 5,20 63,20 58,00 0,00 5,20 بني ياجيس

 48,85 39,50 4,20 5,15 47,75 38,40 4,20 5,15 حمالة

 62,50 49,80 12,70 0,00 45,90 45,90 0,00 0,00 شيقارة

 95,24 71,44 23,80 0,00 57,60 41,10 16,50 0,00 ترعي باينان

 78,50 70,70 1,50 6,30 47,40 40,00 7,40 0,00 عميرة أراس

 71,95 50,35 0,00 21,60 47,85 26,25 21,60 0,00 تسالة لمطاعي

 88,03 65,60 15,40 7,03 80,00 73,00 0,00 7,00 مينار زارزة

 122,95 96,20 0,00 26,75 90,80 63,30 0,00 27,50 تسادان حدادة

 383,40 199,07 137,50 46,83 399,00 292,70 65,60 40,70 الواجهة الشمالية

 568,02 443,59 57,60 66,83 417,30 327,95 49,70 39,65 الواجهة الجنوبية

 951,42 642,66 195,10 113,66 816,30 620,65 115,30 80,35 مجموع المنطقة

 1756,60 1018,10 534,20 204,30 1778,60 1182,00 373,60 223,00 والية جيجل

 2573,10 1885,68 275,14 359,92 1883,77 1359,45 283,67 240,65 والية ميلة
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 2012(: بعض مؤشرات شبكة الطرقات بالمنطقة عبر البلديات سنة 15جدول رقم )

  
معدل 

 المسافة
م.م وطنية 

 ووالئية
كثافة الشبكة 

1 
كثافة 

 2الشبكة 
نسبة تأثير 

 الطريق

 79,72 8,96 39,86 16,89 2,51 غبالة ميالط
 177,41 2,36 88,71 2,58 1,13 سيدي معروف

 112,07 3,66 56,04 4,16 1,78 أوالد رابح
 125,25 4,09 62,63 2,58 1,60 أوالد عسكر

 131,82 6,09 65,91 1,88 1,52 الشحنة
 172,49 3,01 86,24 1,87 1,16 جيملة

 157,82 5,49 78,91 4,71 1,27 بني ياجيس

 153,38 4,11 76,69 6,81 1,30 حمالة
 236,29 3,99 118,15 4,17 0,85 شيقارة

 241,11 3,83 120,56 3,32 0,83 ترعي باينان
 191,93 3,84 95,97 10,49 1,04 عميرة أراس

 234,75 4,32 117,37 2,84 0,85 تسالة لمطاعي
 298,41 3,67 149,20 2,63 0,67 مينار زارزة
 236,90 6,77 118,45 3,88 0,84 تسادان حدادة

 129,89 4,06 64,94 3,20 1,54 الواجهة الشمالية
 226,53 4,32 113,26 4,03 0,88 الواجهة الجنوبية

 174,28 4,21 87,14 3,54 1,15 مجموع المنطقة

 146,59 2,56 73,29 3,25 1,36 والية جيجل

 147,86 3,13 73,93 5,48 1,35 والية ميلة

 2013معطيات مديرية األشغال العمومية. واليتي جيجل وميلة. المصدر: تّم حسابه انطالقا من   
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 2012(: سهولة بلوغ المراكز الرئيسية بالمنطقة )عبر البلديات(.16جدول رقم )
 المجموع مسلك غير مهّيأ مسلك مهّيأ طريق بلدي طريق والئي طريق وطني 

 14 2 ــــــــــــــــــــ 12 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ غبالة
 28 12 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 16 ــــــــــــــــــــ سيدي معروف

 18 12 ــــــــــــــــــــ 6 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ أوالد رابح
 50 18 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 32 ــــــــــــــــــــ أوالد عسكر

 44 8 12 ــــــــــــــــــــ 24 ــــــــــــــــــــ الشحنة
 48 4 16 ــــــــــــــــــــ 8 20 جيملة

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ بني ياجيس
 32 10 ــــــــــــــــــــ 6 16 ــــــــــــــــــــ حمالة

 32 2 ــــــــــــــــــــ 30 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ شيقارة
 60 20 ــــــــــــــــــــ 24 16 ــــــــــــــــــــ ترعى باينان
 34 4 ــــــــــــــــــــ 30 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ عميرة اراس

 26 10 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 16 ــــــــــــــــــــ تسالة لمطاعي
 54 10 ــــــــــــــــــــ 24 ــــــــــــــــــــ 20 مينار زارزة
 68 16 ــــــــــــــــــــ 24 8 20 تسادان حدادة

 202 56 28 18 80 20 الواجهة الشمالية
 306 72 ــــــــــــــــــــ 138 56 40 الواجهة الجنوبية
 508 128 28 156 136 60 مجموع المنطقة

 2013المصدر: تّم حسابه انطالقا من معطيات مديرية األشغال العمومية. واليتي جيجل وميلة. 
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 .2013المصدر: مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية. واليتي جيجل وميلة.     
  

 

 

 

                                                           

، كانت تتوفر المراكز الصحية، بدل القاعات متعددة الخدمات. مركز صّحي واحد في كل من: سيدي 2000: في سنة 1 

 معروف، أوالد رابح، الشحنة بوالية جيجل. و حمالة، شيقارة، ترعى باينان، تسالة لمطاعي، تسادان حدادة بوالية ميلة.
 )ـــــ( معطيات غير متوفرة.

 1(2012-2000(: تطور توزيع التجهيزات الصحية عبر البلديات بالمنطقة )17رقم )جدول 

 البلديات

عيادة متعددة 

 الخدمات

صيدلية )قطاع  قاعـــــــــــــــــــة عالج

 2012 2000 خاص(

 2012 2000 مغلقة مفتوحة مغلقة مفتوحة 2012 2000

 ــــ ــــ 1 5 1 3 0 0 غبالة

 ــــ ــــ 0 6 0 5 1 0 سيدي معروف

 ــــ ــــ 1 2 1 2 1 0 أوالد رابح

 ــــ ــــ 0 2 0 3 1 0 أوالد عسكر

 ــــ ــــ 2 2 2 1 0 0 الشحنة

 ــــ ــــ 1 2 1 1 1 1 جيملة

 ــــ ــــ 2 5 4 0 0 0 بني ياجيس

 1 0 ــــ 5 ــــ 4 1 0 حمالة

 3 1 ــــ 3 ــــ 3 1 0 شيقارة

 7 1 ــــ 5 ــــ 3 1 0 ترعى باينان

 4 1 ــــ 3 ــــ 3 1 0 عميرة اراس

 3 1 ــــ 3 ــــ 1 1 0 تسالة لمطاعي

 4 0 ــــ 5 ــــ 4 1 0 مينار زارزة

 4 0 ــــ 3 ــــ 1 1 0 تسادان حدادة

 ــــ ــــ ــــ 24 ــــ 15 4 1 الواجهة الشمالية

 ــــ ــــ ــــ 27 ــــ 19 7 0 الواجهة الجنوبية

 ــــ ــــ ــــ 51 ــــ 34 11 1 مجموع المنطقة
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 (.2012-2000(: تطور توزيع المؤسسات التعليمية عبر البلديات بالمنطقة. )18جدول رقم )

 البلديات

 التعليم الثانوي التعليم المتوسط التعليم االبتدائي

2000 2012 2000 2012 2000 2012 

عدد 

 المؤسسات

معدل 

إشغال 

 القسم

عدد 

 المؤسسات

معدل 

إشغال 

 القسم

عدد 

 المؤسسات
معدل إشغال 

 القسم
عدد 

 المؤسسات

معدل 

إشغال 

 القسم

عدد 

 المؤسسات

معدل 

إشغال 

 القسم

عدد 

 المؤسسات

معدل 

إشغال 

 القسم

 ــــ 0 ــــ 0 27 1 31 1 16 11 24 9 غبالة

 ــــ 2 ــــ 1 32 4 42 3 22 21 39 21 سيدي معروف

 ــــ 2 ــــ 0 33 2 43 1 19 13 43 12 أوالد رابح

 ــــ 2 ــــ 0 30 3 41 2 22 12 48 10 أوالد عسكر

 ــــ 0 ــــ 0 28 2 43 1 22 7 28 8 الشحنة

 ــــ 2 ــــ 1 31 3 67 1 26 14 42 12 جيملة

 ــــ 0 ــــ 0 29 2 52 1 20 10 39 11 بني ياجيس

 0 0 0 0 30 2 48 1 24 8 40 8 حمالة

 44 1 0 0 34 3 33 1 24 11 43 11 شيقارة

 42 2 57 1 28 4 43 2 27 17 47 16 ترعى باينان

 40 1 39 1 15 1 40 2 13 8 44 17 عميرة اراس

 41 1 0 0 60 5 50 1 40 17 51 9 تسالة لمطاعي

 57 1 10 1 38 3 39 2 26 19 47 17 مينار زارزة

 40 1 0 0 33 3 42 1 24 16 46 17 تسادان حدادة

 ــــ 8 ــــ 2 30 17 46 10 21 88 38 83 الواجهة الشمالية

 ــــ 7 ــــ 3 34 21 42 10 25 96 45 95 الواجهة الجنوبية

 ــــ 15 ــــ 5 32 38 44 20 23 184 42 178 مجموع المنطقة

 .2013المصدر: مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية. واليتي جيجل وميلة.          
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.2013المصدر: مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية. واليتي جيجل وميلة.            

 (2012-2000عبر البلديات بالمنطقة. ) (: تطور معدل التأطير بمختلف األطوار التعليمية19جدول رقم )

 البلديات

 التعليم الثانوي التعليم المتوسط التعليم االبتدائي
2000 2012 2000 2012 2000 2012 

 معلمينعدد ال
معدل 

 التأطير
 عدد المعلمين

معدل 

 التأطير
 عدد المعلمين

معدل 

 التأطير
 عدد المعلمين

معدل 

 التأطير
 عدد المعلمين

معدل 

 التأطير
 عدد المعلمين

معدل 

 التأطير

 0 0 0 0 16 18 17 13 13 48 20 42 غبالة

 20 72 20 27 16 114 23 81 22 90 22 163 سيدي معروف

 16 29 0 0 19 54 25 21 16 67 27 75 أوالد رابح

 21 38 0 0 16 77 20 40 28 46 27 95 أوالد عسكر

 0 0 0 0 16 42 23 34 29 24 22 63 الشحنة

 19 54 23 26 17 100 25 58 15 125 26 121 جيملة

 0 0 0 0 15 54 28 24 14 73 27 75 بني ياجيس

 0 0 0 0 18 42 25 27 19 60 27 70 حمالة

 18 40 0 0 18 75 23 41 19 93 30 98 شيقارة

 18 103 26 37 17 119 24 70 19 136 29 143 ترعى باينان

 18 55 20 40 17 40 23 58 18 53 26 145 عميرة اراس

 21 40 0 0 18 126 25 28 20 127 30 83 تسالة لمطاعي

 21 57 22 6 21 96 24 40 20 136 30 131 مينار زارزة

 19 37 0 0 19 77 24 26 18 111 28 121 تسادان حدادة

 ــــ 193 ــــ 53 16 459 23 271 20 473 24 634 الواجهة الشمالية

 ــــ 332 ــــ 83 18 575 24 290 19 716 29 791 الواجهة الجنوبية

 ــــ 525 ــــ 136 17 1034 24 561 19 1189 27 1425 مجموع المنطقة
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 .2013المصدر: مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية. واليتي جيجل وميلة.     

 

 

  

 

 

                                                           

 : )ــــ(: معطيات غير متوفرة.2 

 (2012-2000والدينية عبر البلديات بالمنطقة. )(: تطور توزيع التجهيزات الثقافية 20جدول رقم )

 البلديات

 التجهيزات الثقافية التجهيزات الدينية

 قاعة مطالعة مكتبة بلدية 2مركز ثقافي األقسام القرآنية المساجد

2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 

 0 0 1 0 1 0 5 2 9 6 غبالة

 0 0 1 0 1 1 10 3 15 11 سيدي معروف

 1 0 1 0 0 0 6 2 11 10 أوالد رابح

 0 0 1 0 0 0 0 1 13 12 أوالد عسكر

 1 0 1 0 0 1 3 4 5 5 الشحنة

 1 0 0 0 1 0 15 13 8 7 جيملة

 1 0 1 0 1 0 13 14 15 12 بني ياجيس

 ــــ ــــ 1 0 ــــ ــــ 2 5 6 5 حمالة

 ــــ ــــ 1 0 ــــ ــــ 5 6 6 6 شيقارة

 ــــ ــــ 1 0 ــــ ــــ 4 6 10 9 باينان ترعى

 ــــ ــــ 0 0 ــــ ــــ 5 4 5 7 عميرة اراس

 ــــ ــــ 1 0 ــــ ــــ 1 2 6 3 تسالة لمطاعي

 ــــ ــــ 1 0 ــــ ــــ 4 19 18 4 مينار زارزة

 ــــ ــــ 0 0 ــــ ــــ 3 13 14 5 تسادان حدادة

 4 0 6 0 4 2 52 39 76 63 الواجهة الشمالية

 ــــ ــــ 5 0 ــــ ــــ 24 55 65 39 الواجهة الجنوبية

 4 0 11 0 4 2 76 94 141 102 مجموع المنطقة
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 .2013المصدر: مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية. واليتي جيجل وميلة.     

 

       

 

 

 
                                                           

 : دار الشباب ال تزال في طور اإلنجاز.3 

 (: تطور توزيع المرافق الشبابية والرياضية عبر البلديات بالمنطقة. 21جدول رقم )

(2000-2012) 

 البلديات
 دار الشباب

ملعب كرة قدم 

 )جواري(
قاعة متعددة 

 الرياضات
ميدان رياضي          

(Aire de jeux) 

2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 

 2 1 0 0 0 0 0 0 غبالة

 2 1 0 0 1 0 0 1 سيدي معروف

 1 1 0 0 0 0 0 0 أوالد رابح

 3 3 0 0 0 0 0 0 أوالد عسكر

 3 2 0 0 0 0 1 1 الشحنة

 3 1 0 0 0 0 1 0 جيملة

 1 0 0 0 0 0 1 0 3بني ياجيس

 1 1 0 0 1 0 1 1 حمالة

 2 0 1 0 0 0 0 0 شيقارة

 2 1 0 0 1 0 0 0 ترعى باينان

 1 0 0 0 0 0 1 0 عميرة اراس

 1 0 0 0 0 0 0 0 تسالة لمطاعي

 2 0 0 0 1 0 1 0 مينار زارزة

 1 0 0 0 1 0 1 0 تسادان حدادة

 15 9 0 0 1 0 2 2 الواجهة الشمالية

 10 2 1 0 4 0 4 1 الواجهة الجنوبية

 25 11 1 0 5 0 6 3 مجموع المنطقة
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  (: توزيع التجهيزات اإلدارية واألمنية عبر البلديات بالمنطقة.22جدول رقم )

 البلديات

 التجهيزات األمنية التجهيزات اإلدارية

مقر 

 الدائرة
مقر البلدية 

 +فرع بلدي
مكتب البريد 

 والمواصالت
الحرس 

 البلدي
 الشرطة

الدرك 

 الوطني
ثكنة 

 عسكرية

 0 1 0 1 2 1 0 غبالة

 0 2 1 2 1 2 1 سيدي معروف

 0 1 0 2 1 2 0 أوالد رابح

 0 0 0 2 1 1 0 أوالد عسكر

 0 0 0 1 1 2 0 الشحنة

 0 2 1 1 1 1 1 جيملة

 0 0 0 1 1 1 0 بني ياجيس

 0 1 0 1 3 1 0 حمالة

 0 1 0 1 2 1 0 شيقارة

 1 1 1 2 2 2 1 ترعى باينان

 0 1 0 2 2 1 0 عميرة اراس

 0 1 0 1 1 1 0 تسالة لمطاعي

 0 0 0 1 2 2 0 مينار زارزة

 0 1 1 2 1 1 1 تسادان حدادة

 0 6 2 10 8 10 2 الواجهة الشمالية

 1 6 2 10 13 9 2 الواجهة الجنوبية

 1 12 4 20 21 19 4 مجموع المنطقة

     

 

 

   

المصدر: خرائط الديوان الوطني لإلحصاء. )خرائط البلديات+خرائط التجمعات الرئيسية والثانوية(. 
 2008إحصاء 

 



 

 

 المراجــــــــع



 المراجع بالّلغة العربية 

 

 رسائل ماجستير وأطروحات دكتوراه -

  " .التهيئة القديمة والجديدة والفعاليات االجتماعية االقتصادية في جبال األوراس، حالة واد ازرايب الصاحل
 .2011". أطروحة دكتوراه علوم. جامعة منتوري قسنطينة.  عبدي وواد لبيض

 رسالة ماجستري.جامعة منتوري  تهيئة المجاالت الجبلية المعزولة. حالة إقليم القل إشكالية. " خبوش مراد ."
 . 1995قسنطينة. 

  " .أطروحة  إشكالية التنمية المتوازنة في المناطق الجبلية في والية برج بوعريريجبن صفية سفيان ."."
 .2016دكتوراه علوم. جامعة منتوري قسنطينة. 

  " .2005جامعة منتوري قسنطينة.  ". رسالة ماجستري. المجاالت الهامشية بوالية جيجلبوجردة نزيهة. 
  " .جامعة منتوري قسنطينة  ". رسالة ماجستري. والية ميلة. التنظيم الترابي والتنمية المحليةبيدي فاطمة الزهراء

1998. 
  " .رسالة  شمال غرب سطيف التحوالت الريفية في البلديات المهمشة، حالة بلدياتشواش عبد القادر ."

 .2001جامعة منتوري قسنطينة.  ماجستري.
  " .الدينامية اإلقليمية ورهانات التنمية المحلية المندمجة، حالة دراسية لبلديات من شواش عبد القادر

 .2012". أطروحة دكتوراه علوم. جامعة منتوري قسنطينة.  اإلقليم الشمالي لوالية سطيف
  " .جامعة  ". رسالة ماجستري. لتنمية المحلية بالمناطق الريفية الجبلية. شمال والية ميلةواقع اصيفي زهري

 .2003منتوري قسنطينة. 
  " .المؤهالت المحلية ومستويات التنمية في المناطق الجبلية. حالة بلدية القل، تمالوس،  عصام بوغايطة

 .2010جامعة منتوري قسنطينة.  ". رسالة ماجستري. كركرة
  جامعة منتوري  رسالة ماجستري. ". حواض الحياة في الجنوب الشرقي لوالية جيجلأ " .بولقروننعيمة

 .2003قسنطينة. 

 .كلية العلوم " 2006-2000في الجزائر  تقييم المخطط الوطني للتنمية الفالحية" هامشي الطيب ،
 .2007االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة تلمسان، مذكرة ماجستري، 

  " .أطروحة دكتوراه علوم. جامعة أبو بكر  التوجه الجديد لسياسة التنمية الريفية في الجزائرهامشي الطيب ."
 .2014بلقايد. تلمسان. 



  " .التنمية الريفية والفالحية في بلديتين على السفوح الجنوبية للسلسلة النوميدية. بني حميدان ويلي صاحل
 .2009جامعة منتوري قسنطينة.  ماجستري. ". رسالة )قسنطينة( وحمالة )ميلة(

 

 مقاالت -
  .جملة "سياسة التجديد الفالحي والريفي وانعكاسها على القطاع الفالحي في والية قالمة." بوعزيز ناصر

 .2016. جامعة حممد خيضر بسكرة. 43العلوم اإلنسانية. عدد 
  .جملة علوم  في الجزائر: حالة إقليم القل ". "دراسة ميدانية حول المجاالت الجبلية المهمشةطمني رشيد

 . جامعة منتوري قسنطينة.2007. جوان 25وتكنولوجيا. رقم 
 

 وثائق أخرى -
 :اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 
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 Abstract 

 

The impact of the different policies and programs applied on the space can be 

translated into a number of levels, such as the general aspect and the organization. 

The successive policies applied on the Algerian rural environment have left an 

imprint. 

The effects of the current phase the space is facing since approximately two 

decades have been clearly highlighted. Especially as concerns the mountainous 

regions which have long been far from the different interventions (like programs and 

developments). In spite of its immense need; it was until the 2000’s, that these were 

integrated in a straightforward manner. 

Nevertheless, however important are the interventions and their impact on the 

space; there still exist other factors such as the location and the history of foundation, 

which play an important role in the dynamic of the space, and consequently its 

typology. 
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Résumé 

 

L’impact des différentes politiques et programmes appliqués dans l’espace se 

traduit par l’aspect général et l’organisation. 

Les politiques exercées sur l’environnement rural algérien ont laissé leurs 

empreintes (impacts). 

La phase actuelle que connait cet espace depuis environ 20 ans se caractérise 

notamment dans les milieux montagnards qui étaient à l’abri de tous les programmes 

de développement et de soutien malgré leurs besoin immense jusqu’au début des 

années 2000, ou leur prise en charge a été ressentie. 

 Toutefois et malgré  le volume des interventions et leurs aboutissement dans 

l’espace, il existe quelques facteurs tels que l’historique et le site qui influent 

considérablement sur le développement et l’alignement de la localité, et donc sa 

typologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-Clés : espace montagnard, versant nord, versant sud, politique du 

renouveau  rural, mutation, équilibre, dynamique, stagnation, stabilisation de la 

population, typologie spatiale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملــــــــــخص

إّن وقع مختلف السياسات والبرامج المطبقة على المجال، ُيترجم بتحوالت على مستويات  
 عّدة كالمظهر العام والتنظيم...

فالسياسات المتعاقبة على المجال الريفي الجزائري تركت بصمتها، والمرحلة الحالية التي يعيشها هذا 
برزت آثارها بوضوح، خصوصا في األوساط الجبلية واّلتي طالما كانت األخير منذ حوالي عشريتين، 

، رغم حاجتها الماّسة لها بعيدة عن مختلف التدخالت، من برامج وتدعيمات على مستوى التنمية
 أين ُدِمجت بطريقة صريحة. 2000حتى مطلع سنوات 

بعض العوامل كتاريخ ل لكن مهما يكن حجم التدخالت ووقعها على المجال من تحوالت، يبقى هناك
ية المنطقة وتجاوبها مع ما تعيشه، وبالتالي النشأة والموقع، األثر البالغ والّدور الهاّم في مدى ديناميك

 التأثير على نمطيتها.
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