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  ھداءاإل

 إلى الوالدین الكریمین



  تقدیرشكر و 

 األطهار َبیته آل وعلى اهللا، عبد بن محمد سیدنا َبعده نبي ال َمنْ  على والسالم والصالة وحده، هللا الحمدُ 

 .والنهار اللیل تعاقب َما باقیة صالة ،األبرار وأتباعه األخیار وأصحابه

ه أن لي َیطیبُ   -  عبد الغني الدكتور األستاذبجزیل الشكر والتقدیر واإلمتنان إلى أستاذي الفاضل  أتوجَّ

ما تعلق منها الذي أشرف على إنجاز هذا البحث وأفادني بنصائحه وتوجیهاته القیمة وخاصة  غانم

 َخْیر َعني أجزه فاللَُّهمَّ  مما كان له أثره في إخراجه بهذه الصورة ث الجامعي األكادیميالبحإعداد بمنهجیة 

 خالل هذه المرحلة الصادقة التي بذلها معيالجبارة و على المجهودات  وعافیته صحته في له وَبارك الجزاء

أحسن بن  ،عبد الحفیظ العایب رابح بوالصوف، :ةالمناقشة الموقر  لجنة أعضاءإلى كل الشكر الجزیل   -

 .اومناقشته اوتقییمه األطروحة ههذ راءةق قبولهم على محمد الشریف عداد وعبد الحكیم كبیش میسي،

 أشكركما و  ،أساتذتي بكلیة علوم األرض الجغرافیا والتهیئة العمرانیة كل شكرأ نأب المقام لي یطیب كما  -

 .مهام وتسهیل اهتمام من منهم لمسته لما مكتبة الكلیة عمال لكوكذالكلیة بإدارة  العمال والعامالت كل

زمالئي األساتذة بالمدرسة العلیا لألساتذة آسیا جبار بقسنطینة إلى  الشكر بجزیل أتقدم أن یسعدنيكما و   -

   .، اإلعالم اآللي والعلوم الدقیقةاللغات األجنبیة ،وآدابها ، الفلسفة، اللغة العربیةقسم التاریخ والجغرافیافي 

 :التالیةالعمومیة  ةهیئات اإلدار  إلى وتقدیري ُشكري بخالص أتقدم بأن رفنيشویُ  وُیسعُدني  -

  .في مدینة العلمة المدارس اإلبتدائیة لوالیة سطیف وكل مدراءمدیریة التربیة  عمال  -

 .العلمة ةمدیریة التجارة لوالیة سطیف والمفتشیة اإلقلیمیة للتجار  عمال  -

 .فرع العلمةمصلحة السكن لوالیة سطیف العمران السكن و عمال مدیریة   -

  .لبلدیة العلمة الموارد البشریةو ، مصلحة االنتخابات التهیئة العمرانیةالمالیة،  ،المصالح التقنیة عمال  -

  ثمرة جهدي يهذا البحث ولو بكلمة طیبة أهذ مٕالى كل من شجعني على إتماو   

 العالمین رب هللا الحمد أن دعوانا وآخر
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  :المقدمة العامة

تعد المدینة نظام معقد ومتشابك من العالقات االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة واإلداریة حیث تمثل أهم 

والفئات والطبقات  وأبرز صور العمران الحضري ومركز الكثافة السكانیة التي یصاحبها تنوع العناصر

والمواهب والقدرات والعادات والتقالید فضال عن أنها منبع الحضارة ومركزها اإلشعاعي، ولذا نالت اهتماما 

كبیرا من طرف الباحثین األكادیمیین والمتخصصین في دراسات الجغرافیا الحضریة والعلوم األخرى 

والتوسع  ین في المجال الحضري المستمر في النموالنظریة والتطبیقیة، ومما زاد من اهتمام مختلف الباحث

هو النمو الحضري السریع وظهور المدن الكبرى حیث ساهمت العدید من العوامل في هذا النمو منها 

تعتمد على المعاصرة  المدنن وكما أ، )1(العمرانیة والمجالیة والدیمغرافیة واالقتصادیة والتاریخیة والسیاسیة

التخطیط الحضري في تحقیق ذاتها وحل مشكالتها حیث یعتبر التوجه والتخطیط في میدان التهیئة 

الحضریة بصفة عامة والبناء والتعمیر بصفة خاصة أسلوبا متبعا في كل األنظمة الرأسمالیة منها 

ري في المدن التي كانت واالشتراكیة على حد السواء، فبعد الثورة الصناعیة في أوروبا بدأ النمو الحض

تنمو بسرعة من جراء التصنیع والتدفقات السكانیة من الریف نحوها والذي أدى إلى نوع من الفوضى في 

، األمر الذي جعل الدول األوروبیة تخضع هذه االستخدامات إلى إطار في المدناستخدامات األرض 

وعلى الرغم من االهتمام . نموها الحضريقانوني ومبادئ تحكم التخطیط لهذه المدن وتساعد على تنظیم 

األكادیمي بالنمو الحضري في المدن إال أن كل مدن العالم تشهد تحوالت عمیقة یصعب قیاس نتائجها 

بدقة حیث أصبح تنظیم وتسییر النمو الحضري في ظل هذه التحوالت والتراكمات یشكل الجانب األكثر 

المستدیم غیر أن الواقع یعكس مجموعة من المظاهر السلبیة  تعقیدا ومرونة نظرا الرتباطه بمفهوم النمو

التي ال تتماشى وتطلعات السكان ومختلف الفاعلین، وجاءت نتائج مختلف دراسات النمو الحضري في 

المدینة تحمل تصورات وأفكار وسیناریوهات تختلف باختالف المتدخلین في هذا النمو وباختالف حجم 

یجب أن تتم دراسة المدینة بشكل یتوافق مع : تكزة على ثالثة أسس متكاملة هيالمدینة غیر أنها تبقى مر 

مختلف المتدخلین في النمو الحضري في دورها وتفاعلها مع محیطها، والعمل على التنسیق والتوفیق بین 

والبحث عن التوجهات المثلى للتحكم في النمو الحضري  المدینة من سیاسیین وٕاداریین ومجتمع مدني،

رقیة مختلف المكونات العمرانیة التي ترتكز علیها حیاة السكان في المدینة في األفاق مثل الباحات وت

    .إلخ...السكن، المرافق والمنشآت العمرانیة ،المساحات الخضراء ،العمومیة

                                                           
(1)

 Pierre Laborde, Les espaces urbains dans le monde, N0 d’édition S51531 (Do, VII) CI /N0 

d’impression L33019, France, septembre1989, p11 
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 وحضریة المدن الجزائریة في المرحلة الراهنة من تاریخها تحوالت اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة تشهد

في النمو الحضري  غالمحلي واإلقلیمي مما كان له األثر البال نواسعة ومتعددة االتجاهات على الصعیدی

من  كبیرتركز عدد  من خالللمدن الجزائریة في ا المضطرب النمو الحضريیظهر حیث والتحضر 

     ل منعرف معدل النمو السنوي لسكان الحضر فیها تطورا كبیرا حیث انتقحیث السكان في المدن 

ولكن  )1987، 1977(خالل الفترة الثانیة %  5.46إلى  )1977 ،1966(األولى  خالل الفترة%  5.4

أما خالل و ، )1(% 3.57 ب) 1998 ،1987(خالل الفترة  هذا المعدل في االنخفاض حیث سجل استمر

 ال یتجاوزسكان ال إلجماليمعدل النمو جاء حین  في )2(% 2.89 بسجل ف) 2008 ،1998(الفترة 

كل هذا یرافقه تطور و  ،على التوالي % 1.60%  2.76%  3.08%  3.21خالل نفس الفترات السابقة 

تواجه الیوم  ولذلك فالمدن الجزائریة .الكبرى والمتوسطة والصغرى في عدد المدن المتفاوتة األحجام بین

تحقیق األمن اإلنساني وجودة الحیاة الحضریة وتناسق فیما یخص  كبیرةأكثر من أي مضى تحدیات 

من خالل توفیر المرافق والخدمات للمواطن مثل الصحة والتعلیم واألمن وغیرها عبر  المجال الحضري

المجال الحضري للمدینة وضمان التنمیة المستدامة والحكم الراشد من خالل وضع مؤشرات یمكن تكرارها 

تتوافق جمیعها مع تحقیق النمو مستقبلیة بدائل تهیئة حول كیفیة وضع تعقیدات واجه الیوم تكما و 

تقع في إقلیم السهول العلیا التي وعلیه فإن مدینة العلمة ، المتكامل االقتصادي واالجتماعي والحضري

الذي یعتبر أحد األقالیم الشرقیة في شرق والیة سطیف التي تقع بدورها في إقلیم الشمال الشرقي الجزائري 

 لهذا اإلقلیم الهامة والخدماتیة والحضریة التجاریةو االقتصادیة  إحدى األقطابتعتبر  الكبرى في الجزائر

حیث ساهم اإلشعاع الجهوي المتباین لالستثمار التي عرفت نموا حضریا هاما منذ االستقالل إلى الیوم 

  :ما دفعنا لطرح اإلشكالیة التالیةوهذا التجاري خاصة في جعل المدینة قطبا اقتصادیا من الدرجة األولى 

  :في هذه الدراسةاإلشكالیة المطروحة 

تعتبر مدینة العلمة كحالة عن النمو الحضري السریع وغیر المتوازن الذي تشهده المدن الجزائریة عامة 

المنبسطة وهذه  الفالحیةحیث تضاعفت مساحتها العمرانیة منذ االستقالل على حساب األراضي 

لیس فقط من األریاف ولكن حتى من الوالیات المجاورة المؤهالت جعلت منها وجهة لحركات سكانیة كبیرة 
                                                           
(1) Akakba Ahmed, ville d’Eulma: le développement urbain, remodelage, possibilités d’extension 

et gestion des risqués associés (risqué d’inondations et industriels), Thèse de Doctorat science, 

spécialité Aménagement du territoire, Université Hadj Lakhder Batna, faculté des sciences de la terre 

et  de l’univers, Année 2015, p52 

  2008و 1998 تيالتعداد العام للسكان والسكن لسن (2)
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لالستفادة مما تقدمه من فرص للعمل والسكن ومختلف خالل فترات متالحقة وخاصة بعد االستقالل 

ویضاف لیم الشرق الجزائري، مستوى مدن إقالخدمات الحضریة وهذا ما جعلها قطبا حضریا هاما على 

حیث یعتبر  في الشمال الشرقي الجزائري التجاریة المنظومةإلى ذلك األهمیة اإلقلیمیة لهذه المدینة داخل 

رؤوس األموال  من القطاعات االقتصادیة الهامة واألكثر استقطابا لتوظیف واستثمار بهاالنشاط التجاري 

 توجیهوتیرة النمو الحضري عن طریق  المساهمة في تسریع الخاصة ومحرك أساسي للعالقات المجالیة

حیث تحتل أسواقها مكانة هامة بعد سوق الحراش والخروب االقتصاد الحضري  التدفقات وتطویر

والتطور العمراني وسوء  عدم التوافق بین النمو السكانيالمقومات الحضریة نتج عن هذه و  ،وتاجنانت

ذات الملكیة  الفالحیةعلى حساب األراضي  طور العمرانيالعقاریة بالتلالحتیاطات التنظیم واالستغالل 

القائم  الحضري وما یطرح ذلك من إشكالیة تهیئة المجال العقاریة الخاصة والجودة العالیة واستنفاذها

وعلى العموم فإن الصعوبات التي تعاني منها المجاالت  في الوقت الراهن،والمحیط بهذه المدینة 

عن جزائریة ناتجة عن ضعف التكامل بین التهیئة العمرانیة وتنظیم وتسییر النمو الحضري الحضریة ال

، وأمام هذا الوضع أصبح لزاما علینا كمهیئین تقییم الواقع القائم للنمو طریق أدوات التهیئة والتعمیر

توجیهات  من أجل معرفة مساره والتحدیات التي تواجهها والوصول إلى وضعالمدینة في هذه الحضري 

بما یخدم النمو الحضري المستدیم واإلیجابي لهذه هذا الواقع سلبیات علمیة وعملیة لمعالجة مختلف 

نعمم النتائج المتوصل إلیها على مختلف مدن الشبكة الحضریة الواقعة  وفي األخیر المدینة في األفاق،

المفارقة بین الواقع القائم والبدائل لإلجابة عن هذه و  وعلیه ،في الشمال الشرقي الجزائري بشكل خاص

  :المستقبلیة للنمو الحضري في مدینة العلمة بوالیة سطیف تم طرح سلسلة من التساؤالت الفرعیة كما یلي

 ما هو اإلطار النظري والمفاهیمي المناسب لدراسة النمو الحضري في الجزائر ؟   -1

  ؟ دینةمالاتجاهات النمو الحضري وتوزیعه المجالي في  كیف هي  -2

 ؟  في مدینة العلمة ما هو الواقع القائم للنمو الحضري  -3

 ما هي مؤشرات قیاس النمو الحضري في مدینة العلمة ؟  -4

 وما مقدار مساهمة النشاط التجاري في ذلك؟ ؟ العوامل المساهمة في تشكیل هذا الواقع طبیعةما هي   -5

 ؟في مختلف اآلماد ما هي االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة للنمو الحضري في مدینة العلمة   -6

 ؟مدینة العلمة في المستقبلیة و  الحالیة بترشید عملیة تلبیة االحتیاجاتما هي آلیات التخطیط الكفیلة   -7

للنمو الحضري القائم المقدمة لمعالجة سلبیات الواقع المستقبلیة التهیئة  توجیهاتبدائل و ما هي   -8
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  :فرضیات الدراسة

تقوم خطة البحث على افتراض نظري من أنه إجابة مؤقتة عن إشكالیة البحث والتي جاءت مرتبطة 

ومن تم فإنه  ةبالواقع القائم للنمو الحضري في المدن الجزائریة عامة كما هو بالنسبة لمدینة العلمة خاص

  :لإلجابة عن إشكالیة البحث نقترح الفرضیتین التالیتین

الممارسات التي أنتجت الواقع القائم للنمو الحضري في مدینة العلمة ال تخدم النمو الحضري المستدیم  -

 .في األفاق من جهة وال االستدامة من العوائق واألخطار الطبیعیة والتكنولوجیة من جهة أخرى

توافق للنمو  حالةینتج عنها وس ةهیئة لمستقبل النمو الحضري بالمعاییر الحدیثة فعالوضع بدائل ت -

 .مستقبال من جمیع النواحي العمرانیةفي مدینة العلمة الحضري 

  :المقاربة المنهجیة التالیةلإلجابة عن األسئلة الفرعیة المطروحة في هذه اإلشكالیة اعتمدت و 

 النمو الحضري في الجزائرظاهرة اإلطار النظري والمفاهیمي لدراسة : الفصل األول

مضامین  وتتبع باإلطار النظري لدراسة النمو الحضري في الجزائر من خالل تفسیریرتبط هذا الفصل 

النمو ظاهرة  معالمأهم المفاهیم المستعملة وأبعادها وعالقتها بالنمو الحضري، وكما أنه جاء یتناول 

وكذلك توضیح اإلطار التشریعي للنمو الحضري في  والعوامل المتحكمة فیها في الجزائر الحالیة الحضري

 . الجزائر عن طرق التعریف بأهم األدوات المنتهجة في میدان التهیئة والتعمیر وآلیاتها

  اتجاهات النمو الحضري وتوزیعه المجالي في مدینة العلمة: الفصل الثاني

في مدینة للتطور العمراني االتجاهات العامة و  الجغرافیة والحضریة ممیزاتالبالدراسة هذا الفصل فتناول 

   .تطور الحضیرة السكنیة واتجاهاتهاوأخیرا للسكان  االجتماعیة واالقتصادیة میزاتالمكذا و  العلمة

   المجالیةالتجاریة والعالقات  والوظیفیة العمومیة الخدمیة والمرافق الحضري النمو: الفصل الثالث

والوظیفیة  العمومیةالخدمیة  المرافق ،المواصالت طرقو  النقل شبكةبدراسة واقع یرتبط هذا الفصل 

  .األساسیة في مدینة العلمة الشبكات التقنیةوكذا والعالقات المجالیة التجاریة 

 الحضري في مدینة العلمةتحلیل وتفسیر عوامل وأسباب الواقع القائم للنمو  :الفصل الرابع

من   یرتبط هذا الفصل بتحلیل وتفسیر العوامل المتحكمة في الواقع القائم للنمو الحضري في مدینة العلمة

خالل التطرق إلى مختلف العوامل سواء التشریعیة والرقابیة التاریخیة وسیاسة التقسیمات اإلداریة 

الوافیة والدقیقة  العلمیةلثقافیة وهذا وفق المنهجیة االجتماعیة وا التخطیطیة والحضریة، ،االقتصادیة

  .عبر المدن الجزائریة عامة ومدینة العلمة خاصة لنمو الحضريللواقع القائم ل الفهم الجیدلوصول إلى ل
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  مدینة الالمستقبل الكمي للسكان واالحتیاجات الحالیة والمستقبلیة للنمو الحضري في : الفصل الخامس

 المرافق ،للمساكنالحالیة والمستقبلیة حتیاجات وكذا اال المستقبل الكمي للسكانتناول هذا الفصل بالدراسة 

 العموميالنقل الحضري و شبكة الطرق ، األساسیة لشبكات التقنیة، االخدمیة العمومیة والوظیفیة التجاریة

التطرق في ، وكما تم البیئة الطبیعیة موارد وتلویثالعوائق واألخطار الطبیعیة والتكنولوجیة ، الجماعي

 على العملرادة اإلبین السكان وتشجیع  التالحم االجتماعيإجراءات التخطیط لتعزز األخیر إلى بعض 

 ومتكامال شامال احضری التحقیق نمو سویا وهذا المدینة والسلطات المحلیة هذه سكان المشترك بین 

  .مستقباللهذا النمو من األخطار والعوائق  واالستدامةالحضریة المنظمة ق الرفاه والتنمیة یحقویضمن ت

  بدائل واختیارات علمیة جدیدة لمستقبل النمو الحضري في مدینة العلمة: الفصل السادس

تنظیم النمو  علىبدراسة البدائل اإلیجابیة واالختیارات العلمیة والتخطیطیة المساعدة یرتبط هذا الفصل 

وكذا  مستقبال النمو الحضريتخطیط جدید للنمو الحضري وسیاسة لتنظیم  الحضري من خالل وضع

صیاغة مشكل هذه المدینة في التوجه نحو أو ب التشریع القانوني الخاص بالنمو الحضري وٕاصالحتفعیل 

یتضمن نوعا من التفكیر ضوء مفهوم جدید هو المتروبول أي المدینة الرئیسیة في المنطقة وهو مفهوم 

  .مستقبال یتجاوز اإلطار المحلي للمدینة ویضعها في حوار مستمر مع محیطها الجهوي وحتى اإلقلیمي

  :كانت من خالل المراحل التالیة :مراحل البحث

  :مرحلة البحث النظري.1

اإللمام باإلطار النظري االطالع على مختلف الوثائق والمعطیات التي تحتاج إلیها هذه الدراسة و تم فیها 

التي لها عالقة مباشرة مطالعة العدید من المصادر والمراجع ب والمفاهیمي للنمو الحضري والبحث المعمق

هذه األطروحة من كتب وتقاریر وأبحاث علمیة من رسائل بحث، مقاالت  بموضوعأو غیر مباشرة 

العلمة من خالل تتبع الظاهرة منذ وخاصة تلك المتعلقة بالنمو الحضري في مدینة مجالت وخرائط 

التشریعیة القانونیة المتعلقة  راجع، وكما تم االطالع أیضا على مختلف الماالستقالل إلى الوقت الراهن

  .بالنمو الحضري في الجزائر

  :مرحلة التشخیص والتحلیل.2

المصالح من خالل االتصال بمختلف مدینة هذه التم فیها تشخیص الواقع القائم للنمو الحضري في  لقد

  :منهاو لمتعلقة بالبحث اواإلدارات ومكاتب الدراسات قصد الحصول على المعطیات والوثائق المختلفة و 

 )ONS(الدیوان الوطني لإلحصاء   -

 مصالح البناء والتعمیر ببلدیة العلمة  -
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  مدیریة السكن والعمران لوالیة سطیف، مصلحة السكن فرع العلمة   -

  )URBA.S( مركز الدراسات واإلنجاز في التعمیر بسطیف  -

 مدیریة التربیة لوالیة سیطف  -

  الفرع المحلي للسجل التجاري ملحقة والیة سطیف  -

 مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة لوالیة سطیف  -

 العلمةبشیة اإلقلیمیة للتجارة تالمف -

 لألساتذة مسعود زغار بالعلمة االمدرسة العلی -

 الفرعیة الجهویة، خزینة بلدیة العلمةالمدیریة  -

 الوكالة العقاریة الخاصة بمدینة العلمة -

 لبلدیة العلمة ةمصلحة التسویة القانونی -

 مصلحة السكن االجتماعي، دائرة العلمة -

إجراء مسح میداني لألنشطة التجاریة الموجودة خاصة في شارع دبي والتعرف على أنوعها وهذا كما تم و 

بإجراء محادثات مباشرة بمحاورة السكان القاطنین في بعض أحیاء هذه المدینة والمسؤولین المحلیین بقصد 

وكما تم خالل  مختلف المصالح المذكورة سابقا،من تحدیث وتدعیم وٕاكمال المعلومات المتحصل علیها 

ساعدتنا على تشخیص دقیق للنقائص والسلبیات السائدة في هذه الخرجات المیدانیة التقاط عدة صور 

  . المدینة وتصنیف المباني السكنیة حسب األنماط السكنیة المقامة عبر النسیج الحضري لها

  :مرحلة المعالجة.3

المستخرجة من العمل المیداني من أجل الحصول على تفاصیل أكثر تم خاللها تحلیل مختلف المعطیات  

دقة وتدوینها في جداول وخرائط محاولة منا اإلجابة على معظم التساؤالت المطروحة في اإلشكالیة 

والخروج من خاللها ببدائل واقتراحات للمستقبل تساعد على وضع خطة لمعالجة وتنظیم الواقع القائم للنمو 

تخطیط جدید للنمو الحضري  وضع نحوینة العلمة سواء كان ذلك على مستوى التوجه الحضري في مد

أو على المستوى التشریعي بمراجعة وتنقیح القوانین المتحكمة  وسیاسة لتنظیم التطور العمراني في األفاق

التعمیر في النمو الحضري وتطبیق ما جاءت به قوانین التعمیر وتسلیط عقوبات صارمة في میدان البناء و 

للنمو الحضري في المستدیم الفعال و كنمط للتسییر  لدور التهیئة الحضریةأو التوجه نحو تصور جدید 

لموضوع النمو ونظرا لقلة الدراسات السابقة ، كبدیل مناسب لتنظیم النمو الحضري مدینة العلمة في األفاق

راسة على العمل المیداني حیث تم اعتمدت هذه الد االحضري وانعدامها في بعض أجزائها وهذا لصعوبته
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تمكن من تفسیر الواقع القائم للنمو االعتماد على إحصائیات میدانیة مستخرجة من االستمارة االستبیانیة 

وهذا للحصول على تفاصیل أكثر دقة والتي تعتبر قاعدة لصیاغة بدائل  الحضري في مدینة العلمة

جاءت عملیة ائریة عامة ومدینة العلمة خاصة، وعلیه لمستقبل تنظیم النمو الحضري في المدینة الجز 

الموزعة عبر كامل المجال توزیع االستمارات االستبیانیة موجهة ألولیاء تالمیذ المدارس االبتدائیة 

وضع استمارة  :الحضري حیث تم إنجازها وفق الخطة التالیة ومرورا بعدة مراحل یمكن تلخیصها فیما یلي

اختبار هذه االستمارات ، تعدیل االستمارة بعد التعرف على المیدان، األساسیة تمهدیة باختیار األسئلة

 .بعد الحصول على نتائج تم تعدیل االستمارة في صیغتها النهائیةو بتوزیع عشوائي على عدد السكان 

  :التحقیق المیدانيكیفیة توزیع استمارة 

أهمیتها في هذا النوع في هذه المدینة و ن إن محدودیة تفاصیل المعطیات االجتماعیة واالقتصادیة للسكا

جاءت عینة الدراسة حیث  بالسكان ةمن الدراسات كان الزما علینا إجراء استمارة تحقیق میداني خاص

من مجموع عدد  10 /1من خالل استعمال حجم عینة تمثلقائمة باالعتماد على العینة العشوائیة الحرة 

مع استمارة  2392أسرة وبذلك كان عدد االستمارات االستبیانیة الالزمة هو 23926األسر البالغ عددها 

الذي االستمارات عدد في  النقص یضو لتعإضافیة أخرى استمارة  108 دلاه تم إضافة ما یعأنالعلم 

هذه وجاءت عملیة توزیع ، استمارة 2501یحدث لیصبح إجمالي عدد االستمارات الموزعة هویمكن أن 

قطاعات  وفقفي مدینة العلمة لمجال الحضري الجدید لتقسیم اعتمادا على الاالستبیانیة االستمارات 

 :كما یلي) 01(رقم الجدول  كما یبینوالمقارنة والتفسیر من أجل تسهیل عملیة التحلیل وذلك حضریة 

  توزیع عدد االستمارات االستبیانیة عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة): 01(الجدول رقم 

 رقم القطاع الحضري )هكتار(المساحة  )نسمة(عدد السكان  عدد العائالت عدد االستمارات

 األول 109.17 16386 4106 411

 الثاني 123.62 16059  2951  295

 الثالث 159.44 20135 3675 368

 الرابع 307.91 25486 3201 320

 الخامس 570.89 43362 5683 568

 السادس 220.67 19244 4310 431

 السابع 423.83 العلمة المنطقة الصناعیة

 المجموع 1915.53 140672 23926 2393

 2017، جانفي )Google Earth(و )Auto CAD(مثل اعتمادا على خریطة القطاعات اإلحصائیة وتقنیات أخرى مرتبطة باإلعالم اآللي  إنجاز الباحث: المصدر 
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بعیدا عن االفتراضات النظریة األولى أخر خطوة تمت بوضع البدائل واالقتراحات كحلول تعكس الواقع 

ول والخرائط المنجزة االجد لجةوالتي كانت مؤقتة كإجابة على إشكالیة البحث وذلك بعد مطابقة ومعا

مع العلم أنه  ،الكميانطالقا من المعطیات المتحصل علیها وفق هدف أساسي هو االعتماد على التحلیل 

   من مقاییس كبیرة  انطالقاالدراسة هذه تم إنجاز مختلف الخرائط بمقاییس مختلفة وهذا حسب أهمیتها في 

   .أصغر المقاییس ىإلى متوسطة وصوال إل

  :أهداف الدراسة

عدة نقاط موضوعیة هامة على المستوى األكادیمي من تظهر في هذا الموضوع ف دراسة اأهدجاءت 

ومقاربات تفسیریة في موضوع هذه الدراسة  وأبعادها خالل التطرق إلى االفتراضات النظریة من مفاهیم

والمتمثل في النمو الحضري، وأما على المستوى العلمي هو التطرق للواقع القائم للنمو الحضري في مدینة 

  :   العلمة حیث یمكن حصرها فیما یلي

فیه عنصر من الجدة ي الجزائر عامة وفي هذه المدینة خاصة إشكالیة النمو الحضري فكون موضوع   -

التوفیق بین لذا وجب العمل على  والحداثة في بعض جوانبه التي لم یتطرق إلیها الكثیر من الباحثین

 .  ومتكاملة األفضل لجعل مكونات هذه المدینة منسجمة والتصور المستقبليوٕایجاد المنهج الواقع القائم 

الواقع القائم للنمو الوقوف على الدور الذي تلعبه كل من اإلدارة العمومیة والمجتمع المدني في   -

 .الحضري وكذا ترقیة المظهر الجمالي للمدینة والمحیط المعیشي للسكان في ظل القوانین الساریة المفعول

ینة العلمة وفي مقدمتها تفسیر وفهم مختلف العوامل المتحكمة في الواقع القائم للنمو الحضري في مد  -

 .تعدد االستراتجیات المیدانیة والنصوص التشریعیة المنظمة للنمو الحضري في الجزائر

التنوع العمراني وتخطیط المدینة ما تعلق ب خاصةالبحث عن بدائل علمیة وعملیة لتجاوز هذه اإلشكالیة   -

ع المنشآت الصناعیة وكیفیة التخطیط وحركة السكان واألنشطة االقتصادیة الممارسة فیها ال سیما مواق

هذه في  عن دور المجتمع المدني ومساهمة القطاع الخاص في النمو الحضريناهیك  لشبكة الطرق

نعلم أن هناك سیاسة عمرانیة یقتصر مفهومها على التسییر الحضري للنمو  خاصة ونحن المدینة

الحضري في المدن الجزائریة عامة من خالل القیام ببعض عملیات التهیئة الحضریة فقط، وبالمقابل هي 

 .للمدینة والساكنة ةسیاسة ال تتجاهل المتطلبات الموضوعی

ي توعیة الغیر ببعض المفاهیم واألفكار الحدیثة هذا باإلضافة إلى هدف شخصي یتمثل في رغبتنا ف -

القرارات الرسمیة المنظمة للمدینة  اتخاذ والبناءة حول النمو الحضري وهذا عن طریق إشراك المواطن في

  .التعمیر في الجزائرو مضامین أدوات التهیئة مع تماشیا 
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  :أهمیة الدراسة

تبرز أهمیة دراسة إشكالیة النمو الحضري في الجزائر من خالل دراسة حالة مدینة العلمة بوالیة سطیف 

مواطن تحدید و تشخیص الواقع القائم كهذا وتسعى من خالله إلى  افي كونها األولى التي تناقش موضوع

رغم االعتمادات المالیة  الحالة المتردیة التي یعرفها المجال الحضريتركز السكان بكثرة و  في ظل الخلل

تحسین المحیط لالرتقاء بجودة الحیاة الحضریة و المعتبرة المخصصة من طرف السلطات العمومیة 

التي وضعها المشرع الجزائري  التشریعیةللسكان وكذا األدوات التقنیة والنصوص الراحة  المعیشي وتوفیر

 هاعملیات النمو الحضري وٕادارتها وتسییر البلدیة من أجل تنظیم  خاصةبین یدي الجماعات المحلیة و 

ستمرار النمو بتقدیم بدائل للمستقبل اللتالقي ذلك عند التخطیط المستقبلي أدوات التهیئة والتعمیر  بواسطة

  .مدینة العلمة خاصةعامة و الجزائریة الشبكة الحضریة مختلف مدن في الحضري 

  :الدراسات السابقة

للواقع وبدائل للمستقبل دراسة حالة مدینة العلمة  ةالحضري في الجزائر دراسیعتبر موضع إشكالیة النمو 

بوالیة سطیف من المواضیع الصعبة والمعقدة نظرا لتداخل االتجاهات فیها من جوانب إخضاع مجالها 

الحضري للمالحظة والتحلیل وهذا ما جعل الدراسات السابقة في النمو الحضري منعدمة إن صح القول 

  :دة عموما تناولت هذا الموضوع من اتجاه معین حسب تخصص الدارسین وأهمها تمثلت فیما یليوالموجو 

أطروحة الباحث أحمد اعقاقبة التي تناول فیها مدینة العلمة والتنمیة الحضریة وٕامكانات التوسع وتسییر   -

 غیر مباشر  الخطر الفیضاني والصناعي الذي یتناول ربما بعض الجوانب من موضوع هذا البحث بشكل

(AKAKBA AHMED, ville d’Eulma: le développement urbain, remodelage, possibilités 

d’extension et gestion des risqués associés (risqué d’inondations et industriels),Thèse pour 

diplôme de Doctorat science en aménagement du territoire,Université Hadj Lakhdar Batna, Faculté des 

sciences, Département des sciences de la terre et de l’univers, Année 2014 /2015 .)  

دراسة حالة -خطر الفیضانات في المناطق شبه الجافة الباحث أحمد اعقاقبة أیضا التي تناولمذكرة   -

مذكرة  ،دراسة حالة مدینة العلمة- شبه الجافةخطر الفیضانات في المناطق  ،أحمد عقاقبة(مدینة العلمة 

تهیئة األوساط الفیزیائیة واألخطار الطبیعیة، جامعة تخصص  )غیر منشورة(ماجستیر مقدمة لنیل شهادة 

 .)2005لسنة  ،الحاج لخضر باتنة

موضوع التصنیع والتحضر في مدینة العلمة أیضا الذي تناول فیها  باباس بلخیريالباحث مذكرة   -

 )غیر منشورة(ماجستیر مقدمة لنیل شهادة مذكرة ، العلمةفي مدینة التصنیع والتحضر  ،باباس بلخیري(

  .)1985لسنة الجزائر،  ،جامعة هواري بومدین للعلوم والتكنولوجیا ،تخصص تهیئة عمرانیة
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دراسة  المتوسطةعوامل النمو الحضري في المدن موضوع التي تناولت فیها  جهیدة نزاري الباحثةمذكرة   -

دراسة - عوامل النمو الحضري في المدن المتوسطة ،جهیدة نزاري( والیة سطیف میدانیة بمدینة العلمة

االجتماع تخصص علم  ،ماجستیرمقدمة لنیل شهادة مذكرة  ،والیة سطیف-میدانیة بمدینة العلمة

 )2009لسنة  ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،والدیموغرافیا

مدینة العلمة السكان والعمران وٕاشكالیة موضوع الذي تناول فیها  عبد اهللا مطاوع خلیلالباحث مذكرة   -

  مدینة العلمة السكان والعمران وٕاشكالیة المجال الحضري، خلیل عبد اهللا مطاوع( المجال الحضري

 1، جامعة منتوري قسنطینةتخصص تهیئة عمرانیة ،)غیر منشورة(ماجستیرمقدمة لنیل شهادة مذكرة 

  )1994 جوان

   :صعوبات الدراسة

  :تمثلت صعوبات الدراسة فیما یلي

التخطیط الحضري والتسییر والتهیئة الحضریة في مدینة العلمة تقییم الممارسة اإلداریة فیها من حیث   -

 . وذلك في ظل القوانین الساریة والظروف السائدة

لنمو ل الحضري تسییرالالبحث عن الكیفیة المثلى إلشراك المجتمع المدني وٕاعطاء دور للجمعیات في   -

  . لذلك الحضري بالبحث عن النصوص التشریعیة والتطبیقیة المالئمة

للسیاسة العقاریة في الجزائر وهل هي  ةصعوبة فهم نظرة المشرع الجزائري لمختلف القوانین المنظم  -

 .لحضري عبر مدن الشبكة الحضریة الجزائریة عامةمالئمة للنمو ا

صعوبة الحصول على غیاب بعض المعلومات حول التطور العمراني لبعض األحیاء السكنیة وكذا  -

العمومیة التي زادت من المعطیات باألرقام حول هذا الموضوع نتیجة لغیابها أو لبیروقراطیة اإلدارة 

 .المیدانيوالتحقیق مهمة البحث صعوبة 

طبیعة حالة الدراسة والمتمثلة في مدینة العلمة والتي تعتبر حالة صعبة الفهم تحتاج إلى تحلیل وفق   -

لالحتیاطات العقاریة بالتوسع غیر العقالني االستغالل وعالقته بتصور عمیق ودقیق للتطور العمراني 

 . المحیطة بالمدینة ذات الملكیة العقاریة الخاصة والجودة العالیة الفالحیةعلى حساب األراضي 

حیث ساهم ذلك وبشكل كبیر في صعوبة شارع دبي في  التجارينشاط ال لمحالت التركز الكبیرالتكتل و   -

 .وتصنیف أنواع األنشطة التجاریة المكونة للنشاط التجاري في هذه المدینة یللتح

  . نقص المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع النمو الحضري في مدینة العلمة  -



 الفصل األول

  

  

  

  

  

    

النمو الحضري ظاهرة اإلطار النظري والمفاهیمي لدراسة 

 في الجزائر

 تمهید  

 المفاهیم األساسیة لدراسة ظاهرة النمو الحضري: أوال

 النظریات الكالسیكیة الحضریة المفسرة لظاهرة النمو الحضري: ثانیا

  ظاهرة النمو الحضري في العالم: ثالثا

  الجزائر في الحالیة ظاهرة النمو الحضري معالم: رابعا

  النمو الحضري في الجزائرالعوامل المتحكمة في ظاهرة : خامسا

  ظاهرة النمو الحضري والواقع القائم للمدینة الجزائریة الحدیثة المعاصرة: سادسا

  النمو الحضري في الجزائرظاهرة اإلطار التشریعي المنظم ل: سابعا

  واقع الممارسة العمرانیة في المدینة الجزائریةي عملیة تعكس ظاهرة النمو الحضر : ثامنا

 خالصة الفصل  
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 :     تمهید

العصر الحدیث حیث تحتاج إلى دقة كبیرة  المتشعبة التي تمیز مواضیعالمن  ظاهرة النمو الحضريتعد 

اإلطار النظري للنمو الحضري في ركزت دراستنا على ومن أجل تقییم واقع ذلك  ،في المعالجة والتحلیل

لمعرفة ما یمكن القیام وهذا في االنطالق نحو المستقبل  استند إلیهیبمثابة األرضیة التي الجزائر الذي هو 

الواجب توفیرها إلنجاز والبشریة المرجوة وتسخیر الوسائل المادیة والغایات به من خالل رسم األهداف 

اإللمام بمختلف جوانبه النظریة وهذا لتقدیم صورة واضحة تتطلب هذه الدراسة وعلیه فإن  ،تلك األهداف

   :العناصر التالیةالتطرق إلى والتي یمكن معرفتها من خالل في الجزائر عامة  ظاهرة النمو الحضريعن 

   :النمو الحضريظاهرة المفاهیم األساسیة لدراسة : أوال

المشكلة لمیدان البحث والمتعلق بالنمو الحضري في الجزائر األساسیة ضبط المفاهیم تعتبر إشكالیة 

ألنه في حالة غیاب إجماع یكون االستخدام  طریقة علمیة لكیفیة استخدام المفهوم بطریقة دقیقة ومفهومة

ومن تم كان من الضروري جدا توضیح وشرح بعض المفاهیم المرتبطة بشكل مباشر أو له مبهم وغامض 

ولذلك فالهدف من  ،الحضریة والنمو الحضري ،التحضروخاصة  األطروحةه هذبموضوع غیر مباشر 

 اهتماما كبیرامع العلم أن هذه المفاهیم قد نالت  لدراسةل المفاهیميتحدید اإلطار  فين مكی المفاهیمتحدید 

العلوم األخرى مختلف من طرف الباحثین األكادیمیین والمتخصصین في دراسات الجغرافیا الحضریة و 

  :كما یليحیث اختلفت المفاهیم لكل حسب وجهة نظره وتعددت زوایا الدراسة والتحلیل  النظریة والتطبیقیة

I. مفهوم التحضر : 

هذه الدالالت  مع العلم أن توجد للتحضر دالالت حضریة وحضاریة ودینیة واجتماعیة وبیئیة واقتصادیة

هي التي تطبع الحیاة المدنیة بصفات وخصائص تمیزها عن سواها من الریف وفي الوقت نفسه تعطي 

التحضر تبرز الداللة االصطالحیة من أن  البشریة، وعلیهمجتمعات مختلف الانعكاسا ممیزا على مستوى 

 یاف إلى المدن واكتسابهم تدریجعملیة من عملیات التغیر االجتماعي یتم بواسطتها انتقال أهل الری هو

وهنا یقصد بالتحضر  )1(ویحدث التكیف الحضري إذا ما اكتسبوا أنماط الحیاة الحضریة ،أنماط الحضر

 اویرتبط اسم التحضر بنموذج معین للحیاة یختلف كلی ،الحیاة في مجتمعات منظمة ومستقرة تسمى المدن

عن الحیاة في الریف وللحضر نظام اجتماعي واقتصادي ومعیشي وبیئي یختلف عن النظام الحیاتي في 

كما أن لدیه القدرة على و  ،یتسم بطرق خاصة من حیث التفكیر والسلوكنجد الحضري فالفرد  ،الریف

                                                           
، مجلة الجمعیة قیم التثقیف الحضري وانعكاساتها في سكان المدینة دراسة میدانیة لمدینة بغدادمحمد صالح ربیع العجیلي،  )1(

  .  129، ص2001سنة  ،47الجغرافیة العراقیة، العدد 
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مدینة القول أن التحضر في وعلیه یمكن  ،)1(مع األحداث والظروف الحضریة المتغیرة باستمرار التكیف

السكان  اصةالمدینة وخهذه في حیاء األال یزال تسوده بعض أنماط الحیاة الریفیة في كثیر من العلمة 

أنماط الحیاة  اكتسابأنماط حیاتهم و  علیهم تغییرأنه لیس من السهل  مع العلمو  ،من األریاف الوافدون

  .ظروف البیئة الحضریةفي التفاعل أو التكیف مع التغیر المستمر  تواجه عملیة ات التيصعوبأمام ال

II .مفهوم النمو الحضري:  

 الدیمغرافيبالبعد األول یتعلق : من تداخل بعدینینتج تبرز الداللة االصطالحیة من أن النمو الحضري 

 في یكون والذي السكاني الكبیر النمو ظاهرة على الدالة المؤشرات إحدىیعتبر النمو الحضري  حیث

 سكان عددفي  زیادةالالنمو الحضري بأنه  ، وكما یعرف)2(المركز حساب على والضواحي األطراف صالح

 المدن إلى الریفیین السكان هجرةلزیادة  نتیجة هذا یحدث أن یمكنحیث  األریاف سكان بعدد مقارنة المدن

 رأيحیث  العمراني الثاني فیتعلق بالبعدوأما  ،)3(المدینة سكان عدد في مستمرا تزایدا یسبب الذي األمر

 توسعأي  السلبي بمعناه لكن الحضري للتوسع الجدیدة التسمیة النمو الحضري هو بأن الباحثین بعض

 المبنيالحضري  للمجال األفقي التوسع أیضا یعنيوكما  ،له المجاور المجال على سكاني تجمع مساحة

 زیادةال عملیة يهفظاهرة النمو الحضري وبالتالي  ،)4(في التوسعیعبر عنه بأنه العمران حیث  للمدینة

   .حضریةال التنمیة لعملیة المنطقیة النتیجةو  المبني المجال توسعالحضري و  المجال أبعادفي  المستمرة

مع العلم  لنمو الحضريا لظاهرة النظري الجانب على ركزت التعاریف هذهأن یمكن استنتاج مما سبق و 

 على ینعكس مما السكان زیادة نسبة بوتیرة تفوقوذلك  المبنیة لمساحةا بزیادةهذه األخیرة مرتبطة كمیا أن 

وعلیه فالنمو الحضري میزة ، المدینة مركز عن ابتعدنا كلما حلقي بشكل تقل أنها ذلك السكانیة الكثافة

 توسع المجالو  السكان عدد زیادة :هما كالتالي مظهرین خالل منالزمت المدینة منذ نشأتها ویتجسد ذلك 

 یؤدي مام السكان زیادة تفوق بوتیرة للنسیج الحضري مورفولوجي تغیرأي  المساحة حیث من الحضري

یستغرقه وصف النمو الحضري بأنه نمو سریع من حیث الزمن الذي یحیث  المبنیة المساحة زیادة إلى

 منها مدینة العلمة بوالیة سطیف حالة الدراسةمدن الجذب والتي على مستوى سكان اللتضاعف عدد 

                                                           
 صنعاء، الجهاز المركزي لإلحصاء ،التحضر ونمو المدن في الجمهوریة الیمنیة مظاهره وأثاره ،أحمد عبد الرب محمد وآخرون )1(

  .8ص ،1998سنة 
(2)

 P. BESSEY-PETRI, Les formes récentes de la croissance urbaine, Economie et statistiques, n° 336, 2000, p35-52 .  

) نشرللدون تاریخ (منشأة المعارف ، علم االجتماع الحضري ومشكالت التهجیر والتعمیر والتنمیة ،قباري محمد إسماعیل )3(

  .24ص ،اإلسكندریة

(4)
 P. JULIEN, Mesurer un univers urbain en expansion, Economie et statistiques, n° 336, année 2000, p 3-33. 
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ال یصاحبها تقدم ونمو عادة ارتفاع معدالته التي عن مباشرة الناتجة السلبیة  ثارمختلف األٕاضافة إلى و 

حیث یعتبر هذا النمو الحضري تلقائي ودون  االقتصادیة واالجتماعیة المیادینمختلف متوازیان في 

  . الدولة طرفمن محكمة معینة مرتبطة بإستراتیجیات منطقیة ات تصور  قائم علىحضري مسبق تخطیط 

III . المدینةمفهوم:    

إن المدینة كائن حي یمثل خالصة تاریخ الحیاة الحضریة، فهي السكان والمواصالت وهي التجارة 

االقتصاد، الفن، العمارة، الحكومة، السیاسة، الثقافة وهي أدق تعبیر النعكاس ثقافة الشعوب وتطور 

تمییز أو المقارنة بینه األمم، والمدینة أیضا مفهوم صعب التحدید وعادة ما یتم تناوله بالدراسة في إطار ال

وبین الریف حیث غالبا ما یتم االعتماد على معاییر عدد السكان، غیر أن هذا العدد یختلف من دولة 

ألخرى ومن حقبة تاریخیة ألخرى كذلك، وبذلك نجد مثال أن بعض الدول األوروبیة كفلندا والسوید تعتبر 

نسمة ونجد تمییز المراكز الحضریة أو  200 د عدد سكانه عنیزاتكل تجمع سكاني تجمعا حضریا إذا 

  .)1(المتقدم والمتخلف العالم مختلف بلدانالمدینة یبین بوضوح درجة التحضر في 

وكما أن معیار العدد والكثافة السكانیة المتمركزة في مجال معین من أجل تحدید الفرق بین المدینة والریف 

السكاني وبمفهوم التحضر غیر كافیة إلعطاء تحدید دقیق یبقى ضعیفا ألن مسألة ربط المدینة بالنمو 

للمدینة كمجال له خصائص فیزیائیة موضوعیة أي المواصالت، المرافق العمومیة، المباني العالیة 

إلخ ومجال لتجمع أفراد ذوي نمط خاص في العیش والتعامل، وٕاضافة إلى معیار الكثافة ...المؤسسات

ییر األخرى كالمعیار اإلداري الذي یعتبر أنه كلما توفرت المرافق السكانیة نجد العدید من المعا

إلخ اعتبر المجال حضریا وكلما قل ...كالمستشفیات، األسواق، الحدائق، المنتزهات، المدارس الجامعات

تواجد هذه المرافق اعتبر المجال ریفیا، وكما نجد كذلك المعیار الضریبي الذي یعتبر أنه إذا كانت 

قاریة وذات مداخیل متعددة تدفع عن المباني والمنشآت الصناعیة والتجاریة اعتبر المجال الضرائب ع

حضریا، وٕاذا كانت هذه الضرائب تدفع مثال على اإلنتاج الزراعي كان المجال ریفیا، وهناك كذلك المعیار 

المجال الحضري أو العمرانیة بحیث أن  المبانيالعمراني الذي یمیز بین المدینة والریف من خالل طبیعة 

المدینة هي التي توجد فیها الحدائق والمرافق الخدماتیة واألسواق، وأما المجال الریفي فهو الذي یغیب فیه 

هذا النمط العمراني وهذا بغض النظر على المعیار التاریخي وكذلك الشأن بالنسبة للمعیار المهني حیث 

، غیر )2(ل طبیعة المهن والحرف واألنشطة االقتصادیةیتم التمییز بین المجالین الحضري والریفي من خال

                                                           
(1) 

Leonardo benevolo, Histoire de la ville, Edition parenthèse, Paris, janvier 1995, p17 -25. 
(2) 

Pierre Merlin et Françoise Choay : Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Quercy 

France Année 2005, p 939. 
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ا یمكن قوله على هذه المعاییر الكمیة هو أنها تبقى معاییر محدودة لتحدید مفهوم المدینة مأهم من  هإن

ألن المسألة أكثر من ذلك بكثیر وتحتاج إلى نوع من المقاییس الكیفیة المتعددة األبعاد خاصة وأن 

باألساس ظاهرة ثقافیة مرتبطة بثقافة المجتمع ككل وال یمكن الحدیث عن الظاهرة الحضریة هي 

 . خصائص عامة تمیز المدینة في كل زمان ومكان

ولذلك فالمدینة بشكل عام بوصفها وحدة اجتماعیة حضریة محدودة المساحة والنطاق ومقسمة إداریا 

وتتنوع فیها  في قطاع الفالحة ونتغلویعتمد النشاط فیها على الصناعة والتجارة وتقل فیها نسبة المش

الخدمات والوظائف والمرافق وتمتاز بكثافتها وسهولة مواصالتها، وتخطیط مرافقها ومبانیها وهندسة 

وتنظیم أراضیها وكما تتمایز فیها أیضا األوضاع والمستویات االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وعلیه 

  :)1(والتي یمكن توضیحها فیما یلي) Mumford(حسب ممفورد  فإن المدینة تتمیز بمراحل نمو مختلفة

وتتمیز بانظمام بعض القرى إلى بعضها البعض واستقرار الحیاة ): Eopolis(ویسمیها مرحلة النشأة  -

بعد اكتشاف الزراعة وقیام الصناعات الیدویة والحرفیة البسیطة وكانت الجماعات  االجتماعیة ال سیما

 .التي تكون المدن في البدایة جماعات مرتبطة برابطة الدم والقرابة

وتتمیز بوضوح التنظیم االجتماعي واإلداري والتشریعي واستقرار الوضع ): Polis(المدینة المتوسطة  -

لمحكومة وانتعاش التجارة واتساع نطاق األسواق وتنوع األعمال والوظائف السیاسي للطبقتین الحاكمة وا

والتخصصات والتمییز الطبقي بین مختلف الفئات وقیام مختلف المرافق وقد أصبحت المدینة في هذه 

  .مختلف احتیاجاتهم اقتناءالمتقدمة و الحضریة المرحلة مركز الثقل یقصدها األفراد لالستمتاع بمزایا الحیاة 

أو المدینة األم حیث نجد في كل إقلیم مدینة تنفرد بممیزات ) Métropolis(ویسمیها: المدینة الكبیرة  -

فیها خاصة وتأخذ موقعا استراتیجیا متمیزا وتتوافر فیها الطرق السهلة المعبدة وتحتل التجارة والصناعة 

تركز فیها كل مظاهر النشاط وتالمراتب األولى وقد تصل بعض هذه المدن إلى أن تصبح عاصمة الدولة 

 .االجتماعي والسیاسي واالقتصادي بحیث تصبح بشكل كبیر هي المدینة األم

وتعد هذه المرحلة بدایة انحالل المدینة وتأخذ عوامل الضعف في ): Megalopolis(المدینة المتروبول  -

وتأخذ الفردیة في  ریفیةالتقلیدیة ال الوظائفیحل محل  الخدماتيأن اإلنتاج نجذ من أهمها و الظهور 

ورغم جاذبیة وشمول هذا الطرح حول . أسباب الصراع بین أصحاب رؤوس األموال والعمال زایدالظهور وت

في كثیر من الدراسات األكادیمیین والمتخصصین مراحل تطور المدینة فإن أغلب الباحثین المعاصرین 

 دائماكانت أنماطها وأحجامها فهي  مهمایرون أن المدینة الحدیثة إلخ ..واالقتصادیةالحضریة االجتماعیة 

                                                           
(1) 

  .131 -119، ص1966فهمي، مكتبة أنجلو المصریة، القاهرة، سنة  ترجمة إبراهیم، المدینة على مر العصورلویس ممفورد، 
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 توسیع مجال نفوذها واستمرار نموها الحضري ألن المدن وجدت لتبقى وتزدهر ال لتنهار من أجل تسعى 

  :ولذلكتتباین فیها مختلف المستویات االجتماعیة بین السكان وهي تتجه باستمرار إلى خلق حیاة حضریة 

حددا للمدینة بوصفها طریقة واضحة وممیزة في الحیاة فالمدینة في متعریفا ) Wirth(ویرثتبنى   -

هي مقر دائم ألفراد غیر متجانسین أیضا تصوره هي وحدة عمرانیة كبیرة نسبیا تتمیز بالكثافة السكانیة و 

المقیمین في  عدداجتماعیا ویظهر تأثیر المدینة على اإلنسان كلما ازدادت نموا في الحجم وبازدیاد 

المدینة تزداد الروابط بینهم ضعفا، وكما تصبح العالقات االجتماعیة غیر شخصیة وسطحیة ومؤقتة 

تمارس في المدینة بوتیرة متسارعة ویؤكد ویرث على تنوع جماعات المدینة الحیاة أن وسریعة الزوال وكما 

 .)1(متزاید لسكانهاوالصراع بین مختلف االنتماءات والحراك الجغرافي واالجتماعي ال

أن المدینة لیست فقط تجمعات من السكان مع ما یجعل حیاتهم فیها أمرا  )Park(في حین یرى بارك  -

ممكنا بوجود الشوارع والمباني والكهرباء ووسائل المواصالت، وكما أنها لیست فقط مجموعة من النظم 

واإلدارات بل هي فوق هذا كله اتجاه عقلي ومجموعة من العادات والتقالید والتصرفات في العادات 

اإلنسان وٕانما هي نتاج الطبیعة وذات  مباني صنعهاوبمعنى أخر أن المدینة لیست فقط مكان فیزیائي أو 

لإلنسان المتمدن  طبیعة إنسانیة على وجه الخصوص ومن ثمة فالمدینة في النهایة مكان إقامة طبیعي

   .)2(ولهذا فإنها تعد منطقة ثقافیة تتمیز بنمط ثقافي محدد

 فحاول أن یتحدث في األسس النفسیة التي تكمن وراء الطابع المتروبولي للحیاة )Simmel(أما زیمل  -

األفراد الذین ینجحون في مثل  فدرس التوترات والتصرفات ونوع الذكاء الذي یجب أن یتمتع به الحضریة

هتم في الوقت ذاته بدراسة التنظیم االجتماعي المتناهي التقید الذي أهذا النوع من المدن الكبرى، وكما 

یعتقد زیمل أن أهم خاصیة في كما یؤدي إلى روابط وجماعات متعددة تعتمد على تقسیم دقیق للعمل و 

 .)3(أبعد من حدودها الطبیعیةتعریف المدینة الكبرى هي امتدادها الوظیفي 

ن دورها كظاهرة أإلى أن المدینة تعد مركزا للسیطرة والهیمنة االقتصادیة و  )Miner(وكما ذهب ماینز  -

  مهم ویظهر ذلك في القوتین السیاسیة واالقتصادیة، وعادة ما توجدان معا في المدینة وبشكل شيءللقوة 

للمدینة  أولیةفإن وظائف المدینة من حیث السیطرة السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة هي خصائص  عام -

    .)4(وأن شكل المدینة هو نتیجة لهذه الوظائف ولذلك فإن تباین أشكال المدن یرجع إلى اختالف وظائفها

                                                           
(1) 

Louis Wirth, le phénomène urbain comme mode de vie, journal américain de la sociologie, juillet 1938, p1-24   

(2) 
  95 -43، ص1967، مدرسة شیكاغو، سنة المدینةروبرت بارك، 

(3) Georg Simmel, les grandes villes et la vie de l’esprit, petite bibliothèque Payot, mars 2013, p19-77 
(4) 

Horace Miner, the city in modern africain, London palle mall press, année 1967, p297 -355. 
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IV. 1(لمدینةلالعامة خصائص ال(:  

فمن الصعوبة تحدید خصائص للمدن حیث تفسر كل مدینة  ولذلكدة ال تتكرر یتمثل كل مدینة ظاهرة فر 

في ضوء ظروفها التاریخیة وعوامل نموها الحضري، وربما كانت خاصیة التمایز والالتجانس االجتماعیین 

أبرز ما یمیز الطابع الحضري نظرا لما تتصف به المدینة من اختالفات شدیدة من حیث المهن والمراكز 

 الفالحة یعمل سكانه في أغلب المهن ما عدا مجالویجعلنا نقول أن المدینة هي  االجتماعیة واالقتصادیة

  : م، وجاءت خصائص المدن كما یليوٕانتاجه مووقته مفیها بحیاته السكانوهي بیئة صناعیة یتزاید تحكم 

الوظائف  وٕاضافة إلى) الدفاع، الدین، الثقافة، اإلدارة والترفیه(تتمثل في الوظائف االجتماعیة  :المهنة  -

وینتج عن ذلك أن المدینة تنقسم إلى مواقع ومناطق ) التجارة، الصناعة، اإلنتاج والخدمات(االقتصادیة 

وأخرى للصناعة ورابعة للترفیه، وكما ینقسم السكن  یةلتجار لألنشطة ا صنافممیزة فهناك أقسام للسكن وأ

 .إلى مناطق للطبقات الفقیرة، المتوسطة والغنیة

حف ومقاهي اتمتاز المدینة بأنها كبیرة ومتنوعة وبها مجاالت واسعة ومعارض ومت :الثقافیةهر االمظ  -

ألغنیاء مالصقة ألحیاء الفقراء سكنیة لوفي العمارة ترى العمارة الحدیثة إلى جوار المباني القدیمة وأحیاء 

حیث تسمح وتشجع  وكل هذه المظاهر مجتمعة في المدینة وهي مساحة تختلط فیها األجناس والثقافات

 . تأكید الفروق الفردیة باستمرار وللسكان فیها طبائع متباینة بعضها ریفي واألخر مستورد من الخارج

مع نمو حجم المدینة یقل معرفة الفرد باآلخرین معرفة شخصیة وبالتالي تصبح  :اإلنسان الحضري  -

 .المدینة بالتنقل وال یقف موقفا جادا أمام التقالید إنسانالعالقات االجتماعیة سطحیة ومؤقتة وال یتصف 

توضع هذه التشریعات للضبط االجتماعي في المدینة ولتحل محل احترام  :التشریعات القانونیة  -

 .االقتصادیةاالجتماعیة و التقالید وذلك بصفتها وسیلة أساسیة لتنظیم عالقات سكان المدن وحیاتهم 

ال تقف المدینة عند حدودها المحلیة بل تمتد خارج حدودها وتوثر  :امتداد حدود المدینة للخارج  -

  .التي تقع خارج هذه الحدودالقریبة والبعیدة وتسیطر على المناطق 

V. التحضر وعالقته بالحضریة:  

ترتبط الحضریة بالتحضر والنمو الحضري ارتباطًا وثیقًا، فالحضریة ما هي إال نتاج نهائي لعملیة 

الحضریة نماذج الثقافة والتفاعل االجتماعي التي تنجم ب حیث نقصدالتحضر وعوامله والقوى الدافعة إلیه 

د تقسیم العمل عن تركز عدد كبیر من السكان في مناطق محدودة، وتعكس تنظیم المجتمع في حدو 

، والتنقل االجتماعي السریع، واالعتماد بین أعضائه في أداء المختلفةالمعقد ومستویات التكنولوجیا 

                                                           
(1) 

  15-11ص المصدر الذي سبق ذكره،، المدینةروبرت بارك، 
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فالحضریة هي طریقة الحیاة في المدینة  وبعبارة أخرى، الوظائف االقتصادیة واالجتماعیة غیر الشخصیة

، فهي تؤثر في )1(أن ساكن المدینة هو أكثر تقبًال لنمط الحیاة الجدیدة وأقل التزاما بالتقالید القدیمة ذلك

نوع الحیاة التي تتكون بفعل سلسلة من العملیات التي تتولد في المدینة والتي تؤدي في النتیجة إلى تغیر 

رافق جتماعیة مع بعضهم البعض، ومع المقیم السكان ومفاهیمهم الحیاتیة والسلوكیة في شبكة عالقاتهم اال

التي یعیشون فیها، ومما یساعد على ذلك االبتعاد الحضریة مع مكونات البیئة كذلك ، و الخدمیة العمومیة

 .)2(التدریجي لسكان المدن عن التجانس

VI. مفهوم المجال الحضري: 

 )3(بشریةالثقافیة و التاریخیة و الطبیعیة و العوامل ال مجموعة منتداخل محصلة لیعتبر المجال الحضري 

حتى وتنظیمه تهیئته یقوم اإلنسان بف المجال الحضري بأنه المكان أو الحیز الذي یعر یمكن ت وعلیه

حسب إمكانیته الحضري فاإلنسان یشكل بعض عناصر المجال ولذلك ، یعیش ویرتكز فیهیمكنه أن 

بشكل یختلف مع العلم أنه  ومتوازن أو فوضوي منظموحاجیاته وأفكاره وینتج عن كل هذا مجال حضري 

كما أن تحدید المجال الحضري لیس باألمر السهل ذلك أن و ، )4(عن الوسط أو المجال الطبیعيكلي 

المعاییر المعتمدة في تعیین حدود المجال الحضري تختلف من بلد إلى أخر وأول ما یفكر فیه عند القیام 

و الرجوع إلى الحدود اإلداریة لذلك المجال حیث عادة ما یسود حدود المجال الحضري هوضبط بتعیین 

االعتقاد في أنها تنطبق على الحدود الحضریة ولكن ذلك غیر صحیح إذ غالبا ما تجاوزت المدن الحدیثة 

وعلیه  .)5(المستمر تلك الحدود اإلداریة التي تنطبق على األقل على النواة الرئیسیة للمدنالحضري بنموها 

لكن من و المجال الحضري  حالنمو الحضري مرتبط بمصطل حمصطلیبرز التداخل بین المفهومین من أن 

وهذا لضمان السیر الحسن لهذه الدراسة ونجاحها  تخصهالضروري جدا التحدید الدقیق له قبل أي دراسة 

تمثل في المجال والحصول على نتائج دقیقة تنعكس بشكل مباشر علیه حیث طبیعة العالقة بین الكل والم

عملیة تعكس زیادة عدد هو أن النمو الحضري ذلك الحضري والجزء في كیفیة تهیئته هي عالقة تكاملیة 
                                                           

، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، بغداد  التخطیط الحضري والمشكالت اإلنسانیةمحمد جاسم العبیدي،  ،مالك إبراهیم صالح )1(

  .239ص ،1990سنة 

 سنة ون الثقافیة، بغداد،ؤ ، دار الش382، الموسوعة الصغیرة، العدد نمو المدن العربیة ومشكالتها الحضریةخالص األشعب،  )2(

  .11ص ،1992
( 3 ) Nouefel,  Bahri, et Abla Rouag, les grands ensembles, entre configuration spatiale et 

comportement humain dans Jeunesse ville et marginalité de Abla Rouag Djenidi, Chiheb 

Editions, Algérie –France, Année 2008, p21 -32. 
 .63ص ،2002 ، سنةالدار العلمیة للنشر والتوزیع ،ومفاهیم األردنالتخطیط الحضري أسس  ،خلف حسین علي الدیلمي(4) 

 .123ص،1989 سنة ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،حلیمي ترجمة عبد القادر ،الجغرافیة الحضریة ،جاكلین بوجو قاریني )5(
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المصنفة على أنها حضریة وبرتبها الحضریة یقاس بعدد سكان المراكز كما نجده و  ،السكان الحضر

هنا إلى أن نمو سكان المدن ال یعني المختلفة وبغض النظر عن القیمة النسبیة لهذا العدد وتبقى اإلشارة 

أو بالضرورة زیادة نسبة أو درجة التحضر ویفسر ذلك أن معدل النمو الطبیعي العام عاٍل مما یقلل  ادوم

ما یرافق نمو سكان الحضر توسع المدن بغض النظر  امهما یكن فغالبو  ،من وزن العدد المتزاید للحضر

لمختلف سبق من عرض على ما  بناءو  ،حجمها وتعدد وظائفهاوكبر  عن تزاید أو تراجع عملیة التحضر

مفهوم الدقیق الجماع حول اإلغیاب المحددة لإلطار النظري في هذه األطروحة نستنتج أنه هناك مفاهیم ال

 .نمو السكان وحركتهمطبیعة أساس على  تقوم كلهاحیث الحضریة والنمو الحضري  ،التحضر لتعاریف

VII.  انعكاساته السلبیة على تنظیم المجال الحضري بعضالنمو الحضري و:  

 )1(للمدینة المجسدعلى مكونات المجال الحضري  الدالة المفاهیمالقائمة بین  توالفروقا اتختالفاال جاءت

في معنى واحد أال وهو شكل من أشكال التدخل البشري سواء كان ذلك كلها أنها تشترك  إال ظاهرة للعیان

 وعلیه فإن مختلف .مختلفةوطرق  أسالیبب وذلك )2(تلبیة حاجیات اإلنسان دوریا أو فصلیا بغرض

من نتائجها كان  تسارع وتیرة النمو الحضريفي  الكبیر هادور للمدن و مؤهالت السكانیة واالقتصادیة ال

 الالتوازنالمجاالت الحضریة و الكثافة السكانیة والسكنیة عبر  في تباینالو  مساحة النسیج الحضرياتساع 

بیئیة  ،خدماتیة ،ةمجالیعدة ظواهر سلبیة  ذلك ما ترتب عن مكونات المجال الحضريتوزیع في 

جانب  ىاجتماعیة واقتصادیة متداخلة ومتشابكة حیث أضحت في ظلها الحیاة الحضریة للسكان معقدة إل

نوعیة مختلف  رداءةالعمومیة والوظیفیة التجاریة، وٕاضافة إلى المرافق مختلف تراكم العجز في السكن و 

                                                           
 الذي الرئیسیة الخدمات ومنطقة النابض المدینة قلب هوو : المدینة مركز.1:یلي فیما مكونات المجال الحضري للمدینة تتمثل  )1(

 تقدیم إلمكانیة بالمدینة متوسطة مساحة في یقع ما غالبا وهو المختلفة المعیشیة والمتطلبات واألنشطة الخدمات أغلب فیه یتركز

 من المختلفة النقل ووسائل الطرق ملتقى على ویحتوي المدینة داخل الحركة بؤرة أیضا حیث یمثل المحیطة للمناطق بالتساوي خدماته

 حسب كل متفرقة مناطق أو مناطق مجمعة هیئة في تظهر رئیسیة أنشطة من یتكون أنه كما، و وغیرها والحافالت الحدیدیة السكك

 وهي :السكنیة المنطقة.2، الحرف أو الخفیفة الصناعات ومنطقة االجتماعیةو  واإلداریة التجاریة المنطقةأیضا  وهي حالتها،طبیعتها و 

 العمومیة الخدمات.4، الحدیدیة والسكك أنواعها بكل الطرق وهي :المواصالت شبكات.3 ،بأنماطها المختلفة المتجاورة األحیاء السكنیة

 الورشاتو  المصانع على تحتوي التي هيو  :الصناعیة المنطقة.5إلخ،...والمدارس كالمستشفیات المدینة قلب في تتمركز ال التي وهي:

 .وغیرها اللعب ومساحات والحدائق والساحات المنتزهات في تمثلتو: والمفتوحة الخضراء المساحات.6 الكبیرة

أطروحة ، مدینة صبراتة - التركیب الوظیفي والمظهر الخارجي من واقع استخدامات األراضي، محمد عرب نعمة الموسوي: أنظر

      ، كلیة اآلداب، قسم الجغرافیاىالعربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظم دكتوراه في جغرافیة العمران، جامعة الفاتح بالجماهیریة

  .18ص ،2004سنة 
)2(

، جامعة النجاح في المدن الصغیرة األرضاستعماالت  كتاب أنماط استعماالت األراضي في عنبتا نموذج ربى عبد الحمید، 

   .69، ص2003سنة الوطنیة، فلسطین، 
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یتطلب تحسین نظام التسییر الحضري مع هذه الظاهرة  معالجةوكما أن  ،الخدمات وتدهور المحیط البیئي

إلى جانب  الحوكمة الحضریةأدوات التهیئة والتعمیر في إطار مضامین ضرورة تطبیق ما جاءت به 

وجعله للمدن الحضري النمو اإلرتقاء بلمشاركة بین الهیئات الحكومیة والسكان في تجسیده وهذا من أجل ا

  .یظهر بصورة متوازنة ومتجانسة ومتكاملة وخلق بیئة حضریة منظمة وراقیة للسكان

  :لنمو الحضريالظاهرة النظریات الكالسیكیة الحضریة المفسرة : ثانیا

الباحثین بخصوص  ظاهرة النمو الحضري التي قام بها بعضات الخاصة بدراسمختلف اللقد ساهمت 

في العالم في التوصل إلى كثیر من المدن عبر الالمدن وتركیبها الوظیفي في  الحضري نموالأشكال 

عوامل إلى عدة الحضري المدن تخضع في نموها غالبیة بالرغم من أن  هوالمتمثلة في أنبعض النتائج 

نمو هذا الالعوامل والظروف التي تتحكم في هذه بعض أوجه التشابه في  توجد إال أنهمتفاوتة وقوى كثیرة 

لتفسیر منهم ولة االحضریة محنظریات بعض ال وضعالمدن ومن تم حاول بعض الباحثین الحضري في 

  :بینها ومن األرض الحضریة اتاستخداممختلف وعالقته ب هواتجاهاتالحضري نمط وطبیعة هذا النمو 

I.  الدوائر المتراكزةنظریة:  

 وظهر األوائل اإلیكولوجیینالباحثین ب تأثره عن یكشف كبیرا حیث جاء إسهاما برجس أرنست قدملقد 

 هذه یقیم ولكي كولوجیةیاإل النظریة بتطویر مهتما برجس حیث كان المدینة نمو تابهك في هذا إسهامه

 ذلك في مستخدما المساحي وتنظیمها المدینة بها تنمو التي للطریقة بیاني ووصف نموذج وضع النظریة

 في وتمایزها الحضري امتدادها ضوء في الحضري نموها وعالج وغشیكا لمدینة النمو الحضري خریطة

 المدینة قلب في أقصاها تبلغ الوصول وسهولة األراضي أسعار أن هي أساسیة فكرة من منطلقا المكان

 وسهولة األراضي أسعار أن هي أساسیة فكرة أكد ثم المركزیة المنطقة عن بالبعد تتراجع ثم التجاري

 نموها في المدینة أنهي  أساسیة فكرة من كذلك أنطلق وكما أخرى، مدینة في أقصاها تبلغ الوصول

  :التاليك متتابعة مناطق وهي المركز متحدة أو متناقصة نطاقات أو حلقات خمس تتخذالحضري 

  :)1(زیةكالمر  األعمال منطقة .1

 كل على الحیویة النواة وتشكل للمدینةالمركز التجاري هي المدینة أي  مركز في المنطقة هذه تقع

 ثركأ وتعتبر النشاطات بها وتكثر لمواصالتل ملتقى فهي لخ،إ...وثقافیا اجتماعیا، اقتصادیا األصعدة

 ةعملی خالل من تمتد هذه المنطقة مع العلم أن ربحا ثرهاكوأ المواقع أفضل جعلها مما ثافةك المناطق

                                                           
         قسنطینة  -، منشورات جامعة اإلخوة منتورياإلشكالیات النظریة والواقعسلطانیة، إسماعیل قیرة،  حمید خروف، بلقاسم )1(

 .21-20، ص1998سنة 
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 یةكز المر  األعمال منطقة موقع أفضلیة نأ ، وكماالموالیة الثانیة المنطقة حساب على النمو الحضري

یؤكد على  برجس جعل مما أسعارها ارتفاع مع األرض على الطلب زیادة إلى أدى إلیها الوصول وسهولة

  .عالیة بكثافةفیها  الحضریة األرض وتستخدم نسبیا مرتفعا ربحا تحقق أعمال بها توجد المنطقةهذه  أن

  :التحول أو االنتقالیة المنطقة .2

 له تتعرض الذيالحضري  النمو عن ناتجة تغییرات فیها تحدث حیث باألولى المحیطة المنطقة وهي

 السكانیة بالكثافة تتمیز ، وكما أنهاالمستمر للتغییر عرضة المنطقة جعلی مما زیةكالمر  األعمال منطقة

 وٕاضافة إلى أنها االجتماعي،كالتفكك  االجتماعیة األمراض انتشارو  الفردي الدخل في واالنخفاض العالیة

مع العلم أن تسكنها  لإلیجار المخصصة والغرف والمصانع المخازن فیها وتنتشر المتدهورة نكالمسا تضم

  .التطور نحو المنطقة الموالیة ةعملی بفعل تمتد، وكما مأوى بدون واألفراد الجدد المهاجرینفئة السكان 

  :العمال سكن منطقة .3

 المنطقة سكان أن جلیا یبدوا ما المهاجرین وأطفال الكتابیة والحرف المهن أصحاب المنطقة هذه وتضم

 السكانیة الفئات إلى ینتمون بأنهم ویقرونواالقتصادي  المعیشي مستواهم تحسین في راغبین الثالثة

  .االجتماعي السلم لصعود یحفزهم قوي دافع ولهم في المدینة الهامشیة

  :أفضل سكنیة منطقة .4

 الفنادق وبعض العماراتو  الشققو  المحلیة األعمال وأحیاء الواحدة األسرة نكمسا في المنطقة هذه تتمثلو 

 .الراقیة المهن أصحاب السكان الذین هم المنطقة هذه یسكنكما و 

  :الضواحي أو الیومي السفر منطقة .5

 األحیاء بعض أو المرتفع الدخل لذوي سكنیة منطقة وتعتبر المدینة حدود خارج المنطقة هذه تقعو 

 العمل برحلة یقومون سكانها ومعظم الوسطىو  العلیا الطبقات من المنطقة هذه تتكونحیث  المتخصصة

 خمس في تتمثل ودوائر حلقات شكل في وتتوسع تنمو المدینة أن برجس نظریة أوضحت وهكذا، الیومیة

 عند یتوقع یكن لم أنه برجس على أخذه یمكن ما أولكما أن ، و الحضري النمو من متتابعة حلقات

 الذي النموذج زال ماومع العلم أنه  مدینة لك في یوجد زةكالمترا الدوائر نمط أن المثالي للنموذج صیاغته

 التالیة النقاط في تلخیصها یمكن ضعف ونقاط ثغرات وجود مع إجابات لها تقدم لم تساؤالت یطرح قدمه

 المناطق لحدود العشوائي التحدید، مدینةأو  منطقة كل مجال في األرضات استخدام في الهام التنوع

 لواقع مطابق زةكالمترا الدوائر نموذج إنه فیوعل ،الحضریة للمتغیرات برجس ٕاختیارو  تعمیمیةو  محدودیة

 هذا مطابقة عدم انتقاد لها وجه لذلكو  للهجرة نتیجة بیرةك بسرعة نمت مرحلة في األمریكیة المدن بعض
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 یفرضه الذي التعدیل من ثیرك إلى تحتاج النظریة هذه أن إلى النقاد توصل وبذلكالقائم،  للواقع النموذج

 .أخرى اعتباراتوٕالى  والمواصالت النقل ونظامالنمو الحضري 

 :منطقة الهوامش .6

المناطق المتباعدة من المدینة ویسكنها ذوي الدخل المتوسط والمحدود الذین یبحثون عن أماكن  وهي 

   .سكنیة بسعر أقل لبعدها عن قلب المدینة

II .1(نظریة القطاع(:  

 زةكاالمتر  الدوائر نظریة لها تعرضت التي العدیدة لالنتقاداتاستجابة ك 1939 سنةظهرت هذه النظریة 

مدن تحكمه الطرق التي تخرج لل الحضري نموالأن  رأى حینما )Hoyt( هویت هومر ید على ذلك انكو 

من قلب المدینة في اتجاه األطراف ویؤدي التباین في إمكانیة الوصول إلى فروق في أسعار األراضي 

 یحدد تصوریا إطارا قدموهذا بعدما القطاعات المختلفة  عبر ضویؤثر ذلك بدوره على استخدامات األر 

 سورةیالتي تسكنها األسر الم أمریكیة مدینة 142ل  دراسته بعد القطاع فكرة ضوء في الحضري النمط فیه

وقطاعات في شكل محاور الحضري وهكذا یكون النمو  وممیزاتها نكلمسال یجاراتمستویات اإل ناحیة من

 مع العلم أن ،ویكون العنصر المهیكل فیها هو الطرق والمحاور الرئیسیة تحركها الوظائف األساسیة

 الطرق هو للمدن الداخلي یبكالتر  یحكم وما األفراد سكن یحدد الذي هو الدخل أنأكد على  هویت

 ثالثحیث قسمها إلى  السكنیة لمناطقل بیرتبوضع تأیضا قام  وكما، األطراف إلى زهاكمرا من الخارجة

 :كما یلي المدینة زكمر  في التجاریة النشاطات مناطق جانب إلى أساسیة قطاعات

 المحدود الدخل ذوي العمال ویضم المنخفضة اإلیجارات قطاع .1

 المتوسط الدخل ذوي األفراد ویضم المتوسطة اإلیجارات قطاع .2

 المرتفع الدخل ذوي األغنیاءاألفراد  ویضم المرتفعة اإلیجارات قطاع .3

 الخطوط طول وعلى الرئیسیة النقل خطوط على سرعته بأقصى یتم الحضري النمو أن هویت دكأوكما 

 مثل قطاعات إلى المدن بعض نقسامال الواقعیة مشاهداته على بناء هذا إطاره إلى وتوصل مقاومة األقل

 هو القطاع نظریة إلى الموجهة االنتقادات أهم، وعلیه فإن فرجینیاو  بولیس مینا، فرانسیسكو سان مدن

 في المدن بعض واقع یعكس حضري نمط على االعتماد خالل من وذلك تطبیقها نطاق وضیق محدودیتها

 المدن بعض واقع على تطبیقها ینحصر بحیث التاریخي للبعد إغفاله إلى ٕاضافةو  ،معینة تاریخیة مرحلة

  .العالم مدن بقیة على تعمیمها الصعب من یجعل الذي األمر األوروبیة

                                                           
 .139، ص1981سنة لیبیا، العربیة، النهضة دار ،المدینة مجتمععبد المنعم شوقي،  )1(
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III. 1(األنویة المتعددة نظریة(:  

 النظریة بهذه نادى والقطاع زةكالمترا الدوائر نظریة إلى الموجهة االنتقادات بسبب األخرى هي ظهرت

 زكمر  ال مدینة لك في زكالمرامن  عدد هناك أن في وتتلخص )Harriss and Ullman(وألمان هاریس

 عوامل أربعة إلى وألمان هاریس أشار وقد زهاكمرا وعدد نوع في األخرى عن تختلف مدینة كل وأن واحد

  :كما یلي وهي المدینة في األنویة قیام أي األنشطة فمختل توزیع في تؤثر

 .المدینة من محددة أجزاء في توجد خاصة تسهیالت األنشطة بعض تتطلب .1

 لطبقةل اإلقامة كانوم الصناعة مثل تجاورها أي واحد مكان في وجودها من األنشطة بعض تستفید .2

 .الصناعیة العاملة

 تجاورها إحتمال من یقلل مما سلبیا بعضها تأثیر ویكون متعارضة تكون أن إلى األنشطة بعض تمیل .3

 .الراقیة الغنیة الطبقة نكومسا المصانع تجاور لتعارض بالنسبة الحال هو ماك

 مماو  اإلیجاریة التكالیف ارتفاع بسبب اإلستراتیجیة المواقع على الحصول األنشطة بعض تستطیع ال .4

 بیرةك مساحات إلى تحتاج التي التخزین أنشطة مثل منخفض إیجار ذات مواقع عن البحث إلى یدفعها

 .الفقیرة الهامشیة المناطق في وتقع

 التجاریة النشاطات منطقة وهي المدینة زكمر  في الرئیسیة النواةك األنویة عن أمثلة الباحثان ركیذكما و 

 نواة ذلككو  الرئیسیة النواة من بالقرب الخفیفة والصناعات الجملة تجارة ونواة الرئیسیة والخدمات

 الدخل لذوي بعضها متنوعة سكنیة مناطق األنویة هذه حول وتتوزع المدینة أطراف على الثقیلة الصناعات

 أخرى نظریات النظریات هذه جاءت بعدو  المرتفع والدخل المتوسط الدخل لذوي خراأل وبعضها المحدود

 اإلتصال ووسائل النمو أقطاب نظریة مثل المدینةفي  الحضري نموال تفسیر مهمة عاتقها على أخذت

 التي واألشكال لمدنل الحضري نموال تفسر وأسباب عوامل على تعتمد نظریة لكو  الحضري واإلستقطاب

إذن تعتبر هذه النظریة أن المدینة لیست كتلة واحدة ذات مركز واحد بل متعددة المراكز حیث  .تتخذها

ارتباط بعض األنشطة وحاجتها إلى التواجد على أهمها و مختلفة  لعوامل امن المدن تبع عینشأ هذا النو 

كسبا في مطبیعي إلى تجمع بعض األنشطة التي تجد التجاه االو  ،مقربة من بعضها مثل التجارة واألعمال

طرد لبعض الي إلى جذب أو ؤدیالذي وعامل ارتفاع سعر األرض  ،إلخ...ذلك مثل السینما والمسرح

تنافر بعض االستخدامات أن كما و  ،مما یؤدي على خلق نواة تجمع على هذا األساساالستخدامات 

كتنافر المنطقة السكنیة ذات الدخل المنخفض لسكانها عن المصانع وتجار  فیما بینها وهذایجعلها تجتمع 
                                                           

  133، ص2002، سنة 1ط بنغازي، یونس، قار جامعة منشورات ،الحضري االجتماع علم ،الزوي صالح لوجي )1(
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لمدن یمكن اعتبار أن المجال الحضري الحضري لنمو المستوى  أنه علىوعلیه یمكن اعتبار  ،الجملة

   الحضریة المجاالتفي كوحدة من العالقات المتبادلة حیث یتخذ سكانه أشكال مختلفة ومتباینة في التوزیع 

  :ظاهرة النمو الحضري في العالم: ثالثا

النمو  حیث نجد ظاهرةبفعل الزیادة الطبیعیة والهجرة نحو المدن  هامامدن العالم نموا حضریا  شهدت

التقدم باإلنتاج الصناعي و  بصورة مباشرة مرتبطةالحضري في الدول المتقدمة هي ظاهرة تاریخیة 

التنمیة استثمارات حتمیة لمختلف فهي على هذا المستوى نتیجة ولذلك  ،جمیع المیادینالتكنولوجي 

مع العلم أن المدن  الحضري في نمووتیرة الوزادت من للسكان معیشة الرفعت من مستوى التي لصناعة ا

دول بالنسبة لللدول المتقدمة أو ل بالنسبةكان ذلك له إیجابیاته وسلبیاته سواء  هذا النمو الحضري

إلى تقدیم صورة واضحة ومختصرة عن ظاهرة وعلیه سیتم التطرق في هذا العنصر من البحث  ،المتخلفة

  :یلي عربي كماالوطن الو  الدول المتخلفة ،النمو الحضري في الدول المتقدمة

I. ظاهرة النمو الحضري في الدول المتقدمة:   

مرادفا للتصنیع والتحدیث في مدن  ظاهرةهذه ت لقد ارتبط النمو الصناعي بالنمو الحضري حیث أصبح

دول غرب أوروبا فرنسا  ،ةروسیا االتحادی ،في كل من الوالیات المتحدة األمریكیةوذلك الدول المتقدمة 

األنشطة مختلف وعلیه یمكن الجزم أن  ،الصینو الجنوبیة  اكوری ،الدول الصناعیة الجدیدة ،الیابان ،ألمانیا

مدن بعض الة المتزامنة مع ظهور الثورة الصناعیة هي التي عملت على خلق مدن جدیدة ونمو یالصناع

یة أعلى المدن التي نمت في العصر الحدیث هي التي كانت تسجل فیها التنمیة الصناعنجد قائمة حیث ال

  .إدخال الصناعات الحدیثةعملیة هي التي لم تواكب بطیئا تشهد نموا لم التي مستویاتها غیر أن المدن 

II.  الدول المتخلفةظاهرة النمو الحضري في:  

 إال أن لها نقاط مشتركة خاصة في میدان العمران الحضريالمتخلفة  دولالبالرغم من اختالف وتنوع 

لم تتمكن من التحكم في نموها الحضري السریع  المتخلفة دولهذه ال حیث أن على عكس الدول المصنعة

 المتدهورةنتیجة للظروف االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  النزوح الریفيإلى  والذي یرجع في المقام األول

النمو ظاهرة م یتضح أن ثومن  ،لدولهذه ال السیاسات الحضریةطبیعة إلى  ٕاضافةو  ،أریافهاالسائدة في 

أسیا وأمریكا  ،قارة أفریقیاكل من مدن للغایة عبر  متسارعة بوتیرة تقد تمالمتخلفة  دولالالحضري في 

  .المتخلفة الدول مدنالنمو في هذا لتصبح هذه المناطق إحدى المصادر الرئیسیة المسؤولة عن  الالتینیة

III. باإلضافة إلى لعوامل السیاسیة والتاریخیة واالقتصادیة  :ظاهرة النمو الحضري في الوطن العربي

إلقامة في المدن له عدة أسباب منها عوامل الجذب للمدن وراء االتي مرت بها البلدان العربیة فإن السعي 
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م بها واالستفادة من الممیزات والخدمات التي تقدمها وعوامل الطرد التي تدفع بسكان 

على أمل تحسین الصعبة لحیاة المعیشیة الریفیة 

عامة النمو في المدن العربیة هذا یمكن حصر أهم العوامل التي تساهم فعال في 

 ة قطاع الخدماتطر سیكذا سیاسة التصنیع و 

  :ویمكن تلخیصها فیما یلي

القائمة بین العالقة تكشف عن طبیعة 

وهذا إن دل على عدد السكان المبعثرین 

بصفة عامة حیث  نمو الحضريللظاهرة ا

في مختلف المدن أین  الستقراروا 

یبین ) 01(الشكل رقم جاء و التي تحقق شروط الحیاة الحضریة الكریمة، 

 :كمایلي )2008 ،1966(بین خالل الفترة 

 

اعتماد وهذا الجزائر في الشبكة الحضریة 

 الحضریةأرقى الخدمات  على تتوفر

0

10000000

20000000

30000000

40000000

1966 1977

التراجع في عدد السكان المبعثرین مقارنة بالسكان المجتمعون خالل الفترة  

  )01( الشكل رقم

)نسمة(  

اإلطار النظري والمفاهیمي لدراسة ظاهرة النمو الحضري في الجزائر.................................................

24 

م بها واالستفادة من الممیزات والخدمات التي تقدمها وعوامل الطرد التي تدفع بسكان 

لحیاة المعیشیة الریفیة انزوح نحو المدینة كعدم كفایة الدخل وظروف 

یمكن حصر أهم العوامل التي تساهم فعال في ولذلك 

سیاسة التصنیع و  ،النزوح الریفي ،في ثالثة عوامل هي الزیادة الطبیعیة للسكان

ویمكن تلخیصها فیما یلي :الجزائر في الحالیة ظاهرة النمو الحضري

  :جتمعونمقارنة بالم المبعثرین السكان

تكشف عن طبیعة  ظاهرة النمو الحضري في الجرائر مكونات

عدد السكان المبعثرین  وتراجع في ینسكان المجتمعالعدد في تزاید 

لظاهرة ا مرتفعة معدالت سجلت یةالجزائر  شيء فإنما یدل على أن المدن

 التجمع على الصعبة، االجتماعیة واالقتصادیة األمنیة

التي تحقق شروط الحیاة الحضریة الكریمة، یمكن أن تتوفر بعض اإلجراءات 

خالل الفترة في الجزائر  نوالمبعثری المجتمعونالسكان 

الشبكة الحضریة عدد مدن  تطورلقد  :الحضریة السكانیة لتجمعات

تتوفروالتي الحضریة الكبرى المدن على المعاییر المعتمدة للتصنیف وهي 

1977 1987 1998 2008

التراجع في عدد السكان المبعثرین مقارنة بالسكان المجتمعون خالل الفترة  

)2008، 1966(بین 

عدد السكان المبعثرین

عدد السكان المجتمعون

 )ONS( للسكان والسكنالعامة 

 

..............................................:.األول الفصل  

م بها واالستفادة من الممیزات والخدمات التي تقدمها وعوامل الطرد التي تدفع بسكان یعلتال بدافعالعربیة 

نزوح نحو المدینة كعدم كفایة الدخل وظروف الریف لل

ولذلك  ،وضعهم المعیشي

في ثالثة عوامل هي الزیادة الطبیعیة للسكان

ظاهرة النمو الحضري معالم: رابعا

I. السكان عدد تراجع

مكوناتتحلیل جاءت عملیة 

تزاید الالنمو الحضري و 

شيء فإنما یدل على أن المدن

األمنیة لظروفساهمت ا

یمكن أن تتوفر بعض اإلجراءات 

السكان عدد إجمالي توزیع 

II.لتجمعاتل العدد الكبیر

على المعاییر المعتمدة للتصنیف وهي 

التراجع في عدد السكان المبعثرین مقارنة بالسكان المجتمعون خالل الفترة  : الجزائر

عدد السكان المبعثرین

عدد السكان المجتمعون

العامة  اتالتعداد :المصدر

 التعداد
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عبر مختلف  الحضري النموتسارع ظاهرة فلذلك إلخ، و ...العمومیة والصحةالتعلیم الجامعي وخاصة منها 

إلى جانب  فاریاأل سكانل حتمیة لعملیة استقطاب كبیرة مدن الشبكة الحضریة الجزائریة جاء كنتیجة

 عدةخلفت  حیث الجزائر في لنمو الحضريا وهذه الظاهرة هي من مظاهر بها للسكان الطبیعیةالزیادة 

 ضعفبسبب وهذا االقتصادیة، االجتماعیة والمجالیة  سلبیة متفاوتة في جمیع المیادین انعكاساتها

أما المراتب و  ،مجاورة للمدن الكبرىجاءت التجمعات الحضریة المتوسطة نجد بینما ، و الحضري التخطیط

  :كمایليالتجمعات الحضریة طبیعة یبین ) 02(الجدول رقم وجاء حضریة  الشبةلتجمعات األخیرة فعادت ل

  تصنیف المراكز الحضریة اعتمادا على عدد السكان : الجزائر): 02(الجدول رقم 

  )نسمة(عدد السكان 
  الفئات

  المجموع
  الشبه حضریة  المجاورة للمدن  الحضریة  الحضریة الراقیة

  38  00  00  05  33  100000أكثر من 

50000- 100000  09  31  05  02  47  

20000- 50000  02  111  24  05  142  

10000- 20000  04  116  100  18  238  

5000- 10000  00  84  158  44  286  

  751  69  287  347  48  المجموع

  100  09.18  38.22  46.21  06.39  )%(نسبة  سكان الحضر 

  )ONS( 2008 الشبكة الحضریة لسنة: المصدر

III. عن تعتبر التجمعات السكانیة إحدى الدالئل األساسیة  :تطور عدد التجمعات السكانیة الحضریة

 في جاءت التجمعات السكانیة نم المتزایدة األعداد هذهذلك أن ظاهرة النمو الحضري في الجزائر واقع 

نمو الهذا  تسارعوالسیر نحو  التجمع نحو االتجاه نإف وعلیه ،صغیرة ةتجمعات سكانی عن عبارة األساس

لمدن الجزائریة اكل على  الغالب الطابع وهبعد استقالل الجزائر ما منذ الفترة االستعماریة إلى الحضري 

  :كمایلي )2008 ،1966(التجمعات السكانیة خالل الفترة عدد یبین تطور ) 03(الجدول رقم جاء و عامة 

  )2008 ،1966(بین تطور عدد التجمعات السكانیة خالل الفترة : الجزائر): 03(الجدول رقم 

  التعداد
فئة أقل من 

  نسمة 5000
5000-

10000  
10000-
20000  

20000-
50000  

50000-
100000  

أكثر من 
100000  

  المجموع

1966  1616  84  46  27  10  04  1787  

1977  1985  113  73  38  16  08  2233  

1987  2962  260  100  93  37  18  3470  

1998  3218  409  216  133  51  30  4057  

2008  3562  465  257  178  61  40  4563  

  )ONS( 2008الشبكة الحضریة لسنة : المصدر
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  : النمو الحضري في الجزائرالعوامل المتحكمة في ظاهرة :خامسا

لیست ولیدة الساعة بل لها أسبابها ودوافعها التاریخیة واالقتصادیة والسیاسیة  ظاهرة النمو الحضريإن 

هذا النمو  فإن وعلیه ،وفق مراحل تطوریة متعاقبةیة الشبكة الحضریة الجزائر النمو في مدن هذا جاء حیث 

  :یلي مافی هعواملأهم  وتتلخصاألسباب واألهداف من حیث مر بمرحلتین تاریخیتین أساسیتین مختلفة قد 

I. التفاوت القائم بین المدینة والریف:  

عملیة  تفعیلاألریاف من خالل في رغم الجهود الكبیرة المبذولة من قبل الدولة الجزائریة في تثبیت السكان 

زالت المدینة والمراكز  الالتي  يالجزائر المجال في تبقى االختالالت قائمة إال أنه التنمیة االقتصادیة 

واستثمار األموال الحضریة السكان والمرافق والخدمات عدد من الحضریة الكبرى تستحوذ على أكبر 

لذلك فالمجال و  ،العولمة إطارفي التحوالت الجدیدة  العدید في ظلالمبادالت التجاریة خاصة تطور و 

وجاء ، في استقرار السكانكبیرة العزلة والفراغ والعجز وصعوبة بین مختلفة الریفي الجزائري یحمل دالالت 

المعطیات  مختصر حیث تكشف لناالسكانیة بشكل  الممیزاتبعض لنا یبین الموالي ) 04(الجدول رقم 

كانت ال تمثل  مامستمر فبعدبشكل سكان الحضر عدد في المسجل لتطور ل التصاعدیةالوتیرة الواردة 

  .2008 سنة خالل%  53.71ب تسجلأصبحت  نجدها 1954 سنة خالل% 25.05ب نسبة تقدرسوى ب

 )2008، 1954(بین خالل الفترة  الریفیونو  الحضریونتطور عدد السكان : الجزائر): 04(الجدول رقم 

  )1((%)نسبة الحضر
 )نسمة(عدد السكان 

 السنوات
 الحضریون الریفیون  المجموع

25.05 8614704 6456766 2157938 1954 

31.43 12022000 8243518 3778482 1966 

39.45 16948000 10261215 6686785 1977 

49.57 23038942 11618508 11420434 1987 

58.29 29100853 12137283 16963570 1998  

65.95 34074911 11603732 22471179 2008  

    )ONS( تعدادات السكان والسكن: المصدر

II. التباین في التطور االقتصادي واالجتماعي بین المجاالت الوطنیة: 

وضعتها الدولة التي المخططات التنمویة الوطنیة بین المدن الجزائریة طبیعة التباینات القائمة  تكشف

باختالالت  تتمیز  أوضاعحیث واجهت البالد وخاصة في فترة السبعینیات بعد االستقالل  الجزائریة

                                                           
)1(

  100×  سكانعدد الإجمالي / عدد سكان الحضر(%) = نسبة الحضر 
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البرامج االستعجالیة التي تركزت في  عن طریق وضعبموجبها الدولة اقتصادیة واجتماعیة كبیرة تدخلت 

 أفضلحضریة المدن مما دفعت بالسكان إلى النزوح باتجاه تلك المدن لما تقدمه من شروط حیاة بعض 

نجاز نسیج صناعي إها من خالالجزائریة على القطاع الصناعي حیث حاولت الدولة  ها ركزتمع العلم أن

مثل أخرى صناعیة ومناطق متخصصة صناعیة  أقطاب تجسد في شكلعبر العدید من المدن حیث هام 

التوازن  سیاسةلباتجاه عكسي  تسار  الكبیرة اتإال أن هذا المجهود إلخ..قسنطینة ،عنابة الصناعي قطبال

فقد لذلك و  بعد السیاسة االستعماریةعامة  الجزائري ظاهرة تهمیش الریف تعمیقما أدى إلى وهذا  الجهوي

) 1()%8 ،4(ما بینشمال الالقائمة في خاصة  الجزائریة مدنالتراوحت معدالت نمو سكان الحضر في 

  : یلي كمافي الجزائر معدالت النمو الحضري قیمة و الحضر یبین نمو سكان ) 05(الجدول رقم جاء و 

  )2008، 1987(بین نمو سكان الحضر ومعدالت النمو الحضري خالل الفترة : الجزائر): 05(الجدول رقم 

  التجمع
  )%(معدل النمو الحضري   قیمة النمو الحضري  )نسمة(عدد سكان الحضر 

1987  1998  2008  87/98  98/08  87/98  98/08  

  3.11  4.12  2506352  2592790  9604736  7098384  4505594  100000أكثر من 

50000-100000  1847611  2209748  3151727  362137  941979  1.60  3.67  

20000- 50000  2279481  3434335  4265810  1154854  831475  3.71  2.22  

10000- 20000  1273192  2711755  3283634  1438563  571879  6.95  1.96  

5000 - 10000  1514556  1509348  2165272  5208-  655924  0.03 -  3.73  

  2.89  3.58  5507609  5543136  22471179  16963570  11420434  المجموع

 )ONS( 2008الشبكة الحضریة لسنة : المصدر

III. فوارق بین الشریط الساحلي والمناطق الداخلیة:  

الظاهرة قد زادت في تعمیق حدتها هذه فإن  االستعماریةلسیاسیة لهي نتائج ظاهرة الساحلیة الإذا كانت 

 بواسطةدعم سیاسة احتالله  الذياالستعمار الفرنسي  خلفهااالقتصادیة التي  المرافقق استغالل یعن طر 

حیث ساهم ذلك في تزاید عدد المراكز الحضریة وتسارع وتیرة النفوذ إلى المناطق الداخلیة تعمیق مجاالت 

لسكان لالساحلیة هي مناطق االستغالل المكثف وتمركز وكما نجد أن السهول  ،هاالنمو الحضري فی

عبارة عن مناطق  المجال الوطنيبالمقابل نجد باقي و  ،الخدمیةالمرافق معظم حیث توجد بها  ناألوروبیی

المدن في  النمو الحضري السریعتفاقم ظاهرة  مما أدىالعاملة الفالحیة  للقوى طاردة للسكان وخاصة

العدید من تفاقمت أزمة السكن وظهرت وعلیه فقد  ،الخصبة الفالحیةعلى حساب األراضي  وذلكالساحلیة 

قدمتها الدولة األحیاء القصدیریة في شكل أحزمة حول المدن الكبرى بالرغم من الجهود المعتبرة التي 

                                                           

  . 21، ص2000 سنة الجامعیة، المطبوعات دیوان ،الجزائر في العمرانیة والتهیئة التحضربشیر،  التجاني.د )1( 
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 )1(المدن نحو هذهاستمر فق النزوح الریفي دوتإال أن النمو السكاني الكبیر في هذا المیدان  الجزائریة

التوجیه قانون كذلك و بالتهیئة والتعمیر  المتعلق 29 /90ات إثر صدور قانونیمنذ بدایة التسعینوخاصة 

المجال الوطني حیث ترجمت بدراسات هامة  تنظیماقتراح إعادة وجاءت على إثر ذلك عملیة  ،العقاري

ظاهرة النمو وتیرة المجال والتحكم أكثر في هذا تمثلت في تقسیم المجال الوطني لمعالجة وضعیة 

كل هذا و شمال البالد والهجرة السكانیة الداخلیة في مختلف مدن الحضري والتركز السكاني واالقتصادي 

  .العولمة تكذا متطلباو الصعبة جتماعیة والثقافیة والتخطیطیة والسیاسیة واالفي ظل الظروف االقتصادیة 

  :لمدینة الجزائریة الحدیثة المعاصرةالقائم لواقع الالنمو الحضري و ظاهرة : سادسا

، واختفى اجدیدا بعدالحضري إن التطور التكنولوجي أدى إلى أن أصبحت بعض المدن تأخذ في نموها 

المكون من طابق واحد  المسكن الواحدواالمتداد حین لم یعد الحضري االتساع كداللة وحیدة على النمو 

 سكانیتحرك فیها الرض األسطح توجد إلى جانبها أنفاق تحت  وأصبحتأو طابقین هو القاعدة المنتشرة 

 السكنیة تشترك مع العمارات كما توجد في بعض المدن طرق معلقةو  ،والمواصالت مختلف وسائل النقلو 

المدن الحدیثة التي أصبح لها حجم ولیس  الحضري في لنمولفي وجود أبعاد مختلفة  واإلنفاق مرتفعةال

عدة وفي بعض المستویات الرأسیة توجد  اأیض افقط بل ورأسی اأفقی یتالءممجرد مساحة وصار نموها ال 

والصرف الصالحة للشرب العذبة شبكات المیاه  مثل شبكات التقنیةوالخصوصا الخدمات  هامةوظائف 

على المحور وقفا عد یالمدینة المعاصرة لم في  الحضري نموالوعلى الرغم من أن  ،)2(إلخ...الصحي

 هناكن النمو األفقي للمدن في العصر الحدیث قد اتسع إلى درجة لم یسبق لها مثیل، وأصبح فإاألفقي 

المدینة التي تمثل مركزها الیوم مثلما تمثل محور الحیاة وسط تباین واضح في خطة المدینة، ففي 

ومن الحضریة  الوظائففي  اوتعدد اوأكثرها ارتفاعالسكنیة والحركة النابض فیها توجد أعلى المباني 

نها تجذب أكبر قدر من االستثمارات سواء في نمط البناء أو األموال أو أمالمح هذه المنطقة المركزیة 

ظل حتى وقت قریب أكثر  وسط المدینةن أهو سبب ذلك لعل و  المختلفةالخدماتیة التجارة أو المؤسسات 

سواء من أحیاء المدینة الداخلیة أو حتى من خارجها  إلیهاأجزاء المدینة سهولة من حیث الوصول 

 أسعارالوصول هذه أثر بالغ في جذب األنشطة المختلفة إلیها مما أثر بدوره في ارتفاع  نیةإلمكاوأصبح 

   المتعددة  من الظواهرتعتبر النمو الحضري فإن ظاهرة  علیهو ، كبیر في المنطقة المركزیة بشكل األراضي

                                                           

 )1(
Meskaldji Ghanima, l’Habitat spontané à Constantine, DEA, IST université de Constantine 

Année 1979, P83 -91.     
(2) 

Semmoud Bouziane, les grandes villes et enjeux de la météorisation en Algérie, Sétif, Année 

2005, p25.
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 االتجاهات السیاسیة واالقتصادیة

  :العوامل االقتصادیة األساسیة

النمو االقتصادي، العولمة، سعر الطاقة والنقل واالتجاه 

 نحو الملكیة الفردیة

 السیاسیة الوطنیة للتحكم في مسارات التحضر الحوكمة

 الماكرو

 المیزو

 المیكرو

 خصوصیات المجال المحلي

 العوامل االجتماعیة والثقافیة
وضع  :الخیارات السیاسیة

السیاسات المحلیة للتهیئة 

 والتخطیط الحضري

 العوامل المیكرو اقتصادیة

التضاریس  :والبیئیة عوائق الموضع الطبیعیة

األودیة  ،، الشواطئ، الغاباتر، األنهاالطبوغرافیا

 .الخضراء والمحمیاتالمساحات 

 ،النمو :اتجاهات النمو السكاني

 التركیبة السكانیة، اتجاهات الهجرة

نوعیة شبكة النقل  :أنظمة النقل الحضري

الجماعي  النقل ،والمواصالت، السیارة الفردیة

تكلفة االستعمال، مواد الطاقة، طرق دون 

 .حقوق للدفع

السعر المرتفع : المشاكل القائمة في المدینة

للعقار، الشقق السكنیة الصغیرة الحجم، مشاكل 

التلوث، تدهور نوعیة الحیاة الحضریة، بیئة 

 .ذات نوعیة ردیئةحضریة 

 االختیارات المعیشیة الفردیة لألسر

السكنیة البحث عن الشقق  :االختیارات المفضلة لألسر

الواسعة، البحث عن اإلطار السكنیة الفردیة، البحث عن الشقق 

 ، الشعور بالحنین للریفالشخصیةاألحسن للحیاة 

 عملیة النمو الحضري

 مستویات متعددة ىالحضري علظاهرة النمو لنطاقات التعدد تمثیل م: ةالمعاصر الحدیثة المدینة الجزائریة 

 2017إنجاز الباحث، جانفي  :المصدر )02( الشكل رقم
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تعكس و والسكان الحضري مرتبطة بالمجال حیث جاءت  ةومتفاوتعلى مستویات مختلفة وذلك النطاقات 

 یتضمن تمثیل متعدد) 02(رقمالسابق الشكل ، وعلیه جاء ةحضریال تمجاالاللسكان داخل القائم ل واقعال

 عامة المعاصرةالحدیثة المدینة الجزائریة في  ظاهرة النمو الحضري على مستویات متعددةل نطاقاتال

  : في الجزائرالنمو الحضري ظاهرة ل المنظماإلطار التشریعي : سابعا

التحوالت االجتماعیة واالقتصادیة مع لقد شهدت السیاسة الحضریة الجزائریة عدة تطورات هامة تزامنت 

وضع تتطلب الحضریة عملیة التهیئة إن ف لكلذو  ،والسیاسیة التي عرفها المجال الحضري الجزائري

وفي تحدیدها بمختلف  اوالتحكم فیهفي الجزائر النمو الحضري ظاهرة تسییر لتنظیم و منهجیة شاملة 

 االقتصادي ،الرهان الماليفي هذه الرهانات وعلیه یمكن تلخص  ،الجزائریةالرهانات التي تواجه المدینة 

اإلطار التشریعي وكما أن ، إلخ...)1(والعولمة ي الحضريالتسییر  ،البیئي ،التراثيو  الثقافي ،االجتماعي

لنجاح تطبیق كل التخصصات بما فیها ظاهرة النمو الحضري في یعتبر الهیكل المنظم والعمود الفقري 

والمكاني للمجال  رات مرتبطة دائما باإلطار الزمانيیولذلك فهو یشهد دائما حركیة وتغی ،)2(الجزائر

وهذا في  الحضري حیث یتمثل هدفه األول في تحقیق أرقى لجودة الحیاة الحضریة في المدن الجزائریة

إطار مساعي الدولة الجزائریة الرامیة منذ االستقالل لتحقیق مدینة متناسقة ومنسجمة مع جمیع مكوناتها 

كان تتغیر من فترة ألخرى استجابة للظروف  العمرانیة، ولذلك أصدرت منذ ذلك الوقت جملة من القوانین

في میدان التهیئة  1990بعد سنة  جاءما  اهأهملعل و والعوامل المتغیرة مع الزمن عبر المجال الوطني 

 تجدیدة شملت جمیع الهیئاومراسیم لمدینة یخضع لقوانین ل الحضري تخطیطالأصبح حیث  العمرانیة

لكل المواطنین وتحسین إطار الحیاة الحضریة الحضري النمو ظاهرة تنظیم هدفها األسمى هو و واألدوات 

أدوات اإلطار التشریعي من خالل سیتم التطرق في هذا العنصر من البحث إلى  وعلیه ،الجزائریین

 :یلي كما الحضري لنموالمنظمة لالمحلیة  هیئات الردع والمراقبةو التخطیط الحضري، الوسائل القانونیة 

I.  في الجزائر ظاهرة النمو الحضريل ةالمنظمأدوات التخطیط الحضري:  

وهذا لتحقیق أهداف معینة سطرها طبقت أدوات التهیئة والتعمیر في الجزائر منذ الفترة االستعماریة 

وذلك بإنشاء مخططات التهیئة وتحسین وتوسیع المدن من خالل قانون كورنیدات المستعمر الفرنسي 

ومن مهامه  مستعمراتها الذي طبقته فرنسا ألول مرة في مجالها وفي مختلف 1924جویلیة الفرنسي في 

                                                           
)1(

مقال منشور في ، قسنطینةمعالجة جدیدة لإلشكالیات المطروحة في مدینة ) علي منجلي(المدینة الجدیدة غانم عبد الغني، .د 

  .29، ص2004 ، سنة02منتوري قسنطینة، العدداإلخوة مجلة مخبر التهیئة العمرانیة، جامعة 

)2(
، أطروحة دكتوراه علوم في التهیئة النمو الحضري بالتجمع القسنطیني بین اإلطار القانوني والممارسة، الصادق مزهود.د 

  .341 -333 ، ص2010كلیة علوم األرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، جوان ، منتوري قسنطینةاإلخوة جامعة ، )غیر منشورة(الحضریة 
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، مع العلم )1(الحفاظ على االحتیاطات العقاریة الواجب تركها من أجل االرتفاقات وخاصة منها العسكریة

جزائر سنة أن أدوات التهیئة والتعمیر ظهرت في فرنسا ألول مرة في نهایة الخمسینیات وطبقتها في ال

 نموجهة لخدمة األحیاء التي یسكنها الفرنسییكانت  هذه األدواتوهذا في إطار مخطط قسنطینة و  1958

أن  الفترة ذلكهذه التهیئة والتعمیر التي عرفتها الجزائر خالل دوات ألالعنصر یتضمن عرض وجاء هذا 

سا بظهور النمط العمراني الفرنسي، وكما أن مرتبطة أساجاءت  یةالمدن الجزائر الحضري في نمو السیاسة 

 یرتكز علىحیث اك في فرنسا الذي هو نفسه المعتمد في الجزائر ذلعمران آنلظهور القانون الجدید 

وهو یتناول المجال بشكل إحصائي وذلك عن طریق ربطه بالتركیبة  )PUD(المخطط العمراني الموجه 

فیقوم على ) PUP(المخطط العمراني المؤقتعن وأما ، المجالیةالسكانیة التركیبة االقتصادیة والتركیبة 

في المراكز الحضریة  ةالسابق والمتمثلتبني إستراتیجیة تكمیلیة للجوانب التي لم یتطرق لها المخطط 

وٕاضافة إلى  ،التي یقوم علیها وأهدافهالمخطط العمراني الموجه من حیث األسس  كثیراالصغیرة وهو یشبه 

األخیرة  هيتعتبر للتهیئة والتعمیر حیث جدیدة فقد ظهرت أدوات  1990أما بعد سنة و  ،مرانيالبرنامج الع

 المؤرخ في 29 /90رقمقانون الصدور خاصة بعد و التهیئة العمرانیة في الجزائر التخطیط و في منظومة 

 األراضي إنتاج تنظیم إلى الرامیة العامة لقواعداوالذي یحدد  والتعمیر المتعلق بالتهیئة )2(1990دیسمبر

 السكن وظیفة بین والموازنة لألراضي االقتصادي رإطار التسیی في المبنى وتحویل وتكوین للتعمیر القابلة

 على والتاریخي الثقافي والتراث والمناظر الطبیعیة طالمحیط واألوسا وقایة وأیضا والصناعة والفالحة

 :فیما یلي تتمثلجاءت هذه األدوات علیه و  العمرانیة للتهیئة ةالسیاسة الوطنی وأهداف مبادئ احترام أساس

  :)PDAU()3(والتعمیر للتهیئة التوجیهي المخطط .1

 1990دیسمبر  01المؤرخ في  29 /90القانون رقم ظهر المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بموجب 

قانون والمتضمن  2004أوت  14المؤرخ في  05 /04والمتمم بموجب القانون المتعلق بالتهیئة والتعمیر 

 ماي 28المؤرخ في  177 /91التهیئة والتعمیر والنصوص التطبیقیة له المتمثلة في المرسوم التنفیذي رقم

للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق  يوالذي یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیه 1991

 اهتنظرا للنقائص التي تضمن) PUD(المخطط بدیل للمخطط العمراني الموجه یعتبر هذا ،وكما المتعلقة به

                                                           

 )1(
Maouia Saidouni, Elément d’Introduction à L’Urbanisme, Histoire, Méthodologie, Réglementation, 

Alger, casbah édition, Année 2000, p202. 

)2( 
المتعلق بالتهیئة  1990دیسمبر  01الصادر في  29 /90القانون  ،1990دیسمبر  02الصادرة بتاریخ  ،52 العدد ،الجزائریة الجریدة الرسمیة

. 1652ص ،والتعمیر
  

3)(
  1654ص  ،16المادة رقم  ،مرجع سبق ذكره ،52 العدد ،الجزائریة الجریدة الرسمیة 
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  ضمان توازن النمو الحضري على المدى المتوسط إلى البعید  ولعل من أهم أهدافه هو أثناء التطبیق

المتعلق مخطط المنطقة هذا الوعلیه یقسم  ،وذلك لتقدیر احتیاجات التعمیر المستقبلي) سنة 20، 15من (

بها وذلك وفق أجال یحددها حیث  الحضري النموظاهرة تسهیل التحكم في من أجل  ذاإلى أقسام وه بها

) المعمورةالقطاعات  :یلي كما تم تقسیمها إلى أربعة قطاعات أساسیة 1 )(UA)  المبرمجة القطاعات

  .)4((NU)رللتعمیالقطاعات غیر القابلة أخیرا و  )3((UF) قطاعات التعمیر المستقبلیة ،(UB)(2)للتعمیر

  :)POS(مخطط شغل األرض  .2

المتعلق  1991 ماي 28المؤرخ في  178 /91القانون رقم بموجب  )POS(ظهر مخطط شغل األرض 

ویهدف من وهو أداة قانونیة للتعمیر والتسییر الحضري ینظم حقوق استخدام األرض، بالتهیئة والتعمیر 

من  اتقنین المساحات والنسیج الحضري والتي تشمل جزءخالل الدراسة لحي من مدینة أو من قطاع إلى 

احترام التوجیهات العامة  في إطارهذا المخطط  وكما یتم وضع ،أو القابلة للتعمیر المعمورةالقطاعات 

في مضمونها على التخطیط المجالي في الجزائر  أدوات تجمعوعلیه  ،للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

والجهوي  )SNAT()5(الوطني  المخططتوجیه عملیة النمو الحضري مع مراعاة مضامین في التحكم 

)SRAT()6( والوالئي)PAW()7(  الشكل الموالي رقم جاء للتهیئة العمرانیة و)العالقة هذهیبین طبیعة ) 03 .  

   :النمو الحضري المنظمة لعملیةالوسائل القانونیة  .3

 وكذاالحضري  وتنظیم عملیة التعمیرترشید التي تتولى عملیة حسن لیات اآلقوانین و الونقصد بها بعض 

  التجزئة، البناء رخص وهي  وثالث والتقسیم التعمیرالمطابقة،  وهي شهادات بثالث المحددة التعمیر عقود

                                                           
1)(

  20المادة رقم  ،سبق ذكرهالذي مرجع ال ،52العدد ،الجزائریة الجریدة الرسمیة 

2)(
  22المادة رقم  ،سبق ذكرهالذي مرجع ال ،52 العدد ،الجزائریة الجریدة الرسمیة 

  21المادة رقم  ،سبق ذكرهالذي مرجع ال ،52العدد  ،الجزائریة الجریدة الرسمیة )3(

4)(
  23المادة رقم  ،سبق ذكرهالذي مرجع ال ،52العدد  ،الجزائریة الجریدة الرسمیة 

)5(
ویرسم الصورة المستقبلیة لجزائر الغد ویحدد التوجهات والمبادئ التي  ):SNAT( العمرانیةلتھیئة لالوطني  مخططال: المستوى الوطني 

ضرورات التنمیة الوطنیة لومراعاة الجزائریة الدولة  تقطاعامختلف نظرا لكونه یركز على عمل منسق یشمل  التحقیقهالجهود ینبغي أن تتظافر 

  .لتنفیذها المیدانیة والمتابعة الدوري التقییم عملیة للتهیئة العمرانیة الوطني المجلسأیضا  یتولىكما و  ا،وعوائقه یةقالیم الوطنمختلف األوخصوصیات 
هو أداة إستراتیجیة لتنمیة المخطط الوطني للتهیئة العمرانیة حیث و  ):SRAT( العمرانیةلتھیئة لالجھوي  مخططال: المستوى الجھوي )6(

 یبین الصورةكما و  ،وبین المخطط الجهويللتهیئة العمرانیة المخطط الوطني في یتولى في حدود مجاله شرح وتوضیح التوجیهات والمبادئ المقررة 

  .األخرى واألنشطة یةالسكن لالستخدامات قلیم الجهوي وقواعد التوزیع المتوازناألهداف األساسیة لتثمین اإلأیضا ویحدد  الجهويقلیم إلالمستقبلیة ل
)7(

وم كل والیة بإعداد مخططها المتمیز حسب تقهو أداة إستراتیجیة للتخطیط حیث و  ):PAW(مخطط التھیئة الوالئي : المستوى الوالئي 

النحو للوالیة مختلف  الذلك فهو یشرح ویوضح ویضبط على هذو  ،الذي یهمهما والمخطط الجهوي التوجهات والمبادئ المحددة في التهیئة العمرانیة

  . مساحات تخطیطها
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هندسة السلطة ورهانات -تسییر وتهیئة الحواضر الجزائریة لعروق، محمد الهادي :المصدر

مجلة مخبر التهیئة العمرانیة، جامعة منتوري قسنطینة، العدد مقال منشور في  ،الحكم الرشید

 .08، ص2008، 07

  أدوات التخطیط المجالي

 المستوى الوطني

 المستوى الجهوي

 الوالئيالمستوى 

)المدینة( أدوات التخطیط الحضري المستوى المحلي  

 )POS( مخطط شغل األرض

 )PDAU(والتعمیر المخطط التوجیهي للتهیئة

 مخطط تهیئة المدینة

  (PAVN)  الجدیدة  

 

المخطط الدائم لحفظ 

 (PPPS)القطاعات 

المخطط الدائم لتسییر 

 المساحات الخضراء

)PGEV( 

المخطط البلدي 

 لتسییر النفایات

  الیة والحضریة في النموذج الجزائريجالعالقة بین مستویات التهیئة العمرانیة الم

  )SNAT) (01( المخطط الوطني للتهیئة العمرانیة

 )03( الشكل رقم

 )SRAT( )09(المخططات الجهویة للتهیئة العمرانیة 

المخططات التوجیهیة 

  )SDS) (15(القطاعیة 

 )48(مخطط التهیئة الوالئي 

(PAW)  

المخطط التوجیهي لتهیئة مجاالت 

 )SDAAM(الحواضر 
مخطط التحكم في 

نمو المدن الكبرى 

)MCU( 

التناسق  مخطط

(SCU)الحضري 

مخطط عصرنة 

 حاضرة قسنطینة

(PPRPMMC
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المتضمن التوجیه العقاري  )1(1990 سبتمبر 18المؤرخ في  90 -25القانون رقم  :حیث نجدوالهدم 

الحیازة  قانونا إنشاء الوكالة العقاریة المخول لها تمحیث وضع قواعد جدیدة تحترم الملكیة ولتحقیق ذلك 

وٕاضافة ، موجه للتعمیر وترقیة المساحات الصالحة للتعمیر وتحدید المناطق القابلة للنمو الحضريالعقار لل

المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة و  )2(1982فیفري من سنة  07المؤرخ في 02 /82القانون رقم إلى 

والذي یحدد كیفیات تسلیم  )3(1982أكتوبر  9المؤرخ في  304 /82األراضي للبناء لیتبع بالمرسوم رقم 

الرخص الواردة في القانون السابق وبعد ثالث سنوات من صدوره أصبحت هذه األدوات غیر مجدیة وغیر 

في  ركزت على رخصة البناء ورخصة التجزئةو اعتبارا  لعامل الزمننها ال تعطي متكاملة ومنسجمة أل

في  هي محصلة لمجموعة من األدوات الخاصة بالتهیئة والتعمیر تاو هذه األدفیه الوقت الذي تعتبر 

القواعد یحدد الذي  )4(1991ماي 28المؤرخ في  175 /91المرسوم التنفیذي رقم وٕاضافة إلى  الجزائر

رخصة و  البناء ،رخصة التجزئة ،المطابقة ،التقسیم ،التعمیرشهادة  :وهي للتهیئة والتعمیر والبناء العامة

 رخصة لتسلیم الجدیدةیضبط التدابیر یحدد و الذي  1175 /11المرسوم التنفیذي رقم  ، وثم جاءالهدم

 أو األراضي شغل مخطط لتوجیهات البناء مشروع مطابقة مدى الطلب تحضیر  في یشترط ذلك أنه البناء

 لتعلیماتا أو والتعمیر للتهیئة التوجیهي المخطط تعلیماتوعلیه فإن  انعدام ذلك، حالة في حتى

ى یراع أن ه یجبأن تنص على والتعمیر للتهیئة العامة بالقواعد المتعلقة لألحكام تطبیقا علیها المنصوص

 وحجمها وخدماتها إنشائها ومحل ونوعها المبرمجة المباني أو البنایة موقعتحدید  التحضیر أثناء عملیة

مختلف و  الحضري التعمیر لتوجیهات اعتباراوذلك  النسیج الحضري القائم مع وتناسقها العام ومظهرها

 المبرمجة أو الموجودة والخاصة العمومیةالمرافق  وكذا المعني الموقع على المطبقة اإلداریة الخدمات

المتعلق بشروط اإلنتاج  )5(1994ماي 18المؤرخ في  07 /94رقم  التشریعيمرسوم إلى الوٕاضافة 

یحدد قواعد  2008 جویلیة 20المؤرخ في15/ 08رقم  قانونالوأخیرا  المعماري وممارسة مهنة المهندس

                                                           
 1990نوفمبر  18المؤرخ في  ،25 /90القانون  ،1990نوفمبر  18الصادرة بتاریخ  ،49العدد  ،الجزائریة الجریدة الرسمیة )1(

.1560ص ،01المادة رقم  ،المتضمن التوجیه العقاري
  

 (2)
.242ص  ،02 /82القانون رقم  ،1982فیفري  09 الصادرة بتاریخ ،6 العدد ،الجزائریة الجریدة الرسمیة

 

 (3)
 .1897ص ،304 /82المرسوم رقم  ،1982أكتوبر  12 الصادرة بتاریخ ،41العدد  ،الجزائریة الجریدة الرسمیة

4)(
 1991ماي  28المؤرخ في  175 /91التنفیذي  مالمرسو  ،1991جوان  1 الصادرة بتاریخ ،26العدد  ،الجزائریة الجریدة الرسمیة 

  .954ص  ،01المادة رقم  ،المتضمن تحدید القواعد العامة للتهیئة والتعمیر

)5(
 1994 ماي 18المؤرخ في 07  /94التشریعي  مالمرسو  ،1994ماي  25 الصادرة بتاریخ ،32 العدد ،الجزائریة الجریدة الرسمیة 

   .4ص ،يالمتضمن شروط اإلنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعمار 
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عبر  القائمةلمخالفات لهذه األدوات تعد غیر كافیة بالنظر  وعلیه فإن ،انجازها وٕاتمام المبانيمطابقة 

 .)1(قدمت صورة ألدوات التخطیط للنمو الحضري في الجزائرالوسائل وعلیه فإن  ،المجاالت الحضریة

  :النمو الحضريظاهرة توجیه المتحكمة في المحلیة  هیئات الردع والمراقبة .4

 في الجزائر ظاهرة النمو الحضري مراقبة في المحلیة جماعاتال صالحیات تأكید زیادةإن السعي وراء 

والتي  المحلیة لجماعاتلهامة  صالحیات تقدیم ظاهرة عن طریقالهذه الحق في عملیة تنظیم  إعطائهاب

 تالتعدیالوٕاضافة إلى  ،الوكالة المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین بإنشاء إلزامهامن بینها 

 العامة المنفعة أجل من الملكیة نزعل قانون وهذا إلى جانب أیضا إصدار والوالیة البلدیة قانون فيالمدرجة 

 العقاریة األرضیة والمساحات للقطععملیة البیع والشراء في لتحكم وهذا من أجل زیادة ا الشفعة وقانون

: یمكن تلخیصها فیما یليتنظیمیة حیث  ةقوانین ومراسیم تنفیذی عدةٕاضافة إلى و ، الموجهة للبناء والتعمیر

الذي یحدد شروط المواطنین المؤهلین  1995أكتوبر 19المؤرخ في  318 - 95المرسوم التنفیذي رقم 

 90 - 08رقم  القانون، لتقصي مخالفات التشریع والتسلیم ومعاینتها في میدان الهندسة المعماریة والتعمیر

المؤرخ  90-25القانون رقم النمو الحضري، المنظم لعمل البلدیات في تنظیم  1990 أفریل 07المؤرخ في

جدیدة تحترم الملكیة ولتحقیق  وضع قواعدتم المتضمن التوجیه العقاري، حیث  1990مبر سبت 18في 

موجه للتعمیر وترقیة الالحضري  عقارال علىالحیازة  قانونا إنشاء الوكالة العقاریة المخول لها تمذلك 

المؤرخ في   74 -26األمر رقم للبناء والتعمیر، المساحات الصالحة للتعمیر وتحدید المناطق القابلة 

األرض  اتوالتعمیر واستخدام البناءوالذي أعطى صالحیات واسعة للبلدیة في میدان  1974فیفري

 حیث تم  البیئةو  شرطة العمرانباإلضافة إلى مصالح مختلفة، وهذا  عمومیةخدمیة مرافق  إلقامة الحضریة

وأخیرا وفي تطور نوعي سنة  ،كهیئة مكلفة بالتحقیق 29 /90تأسیس شرطة التعمیر بموجب القانون رقم 

 االستقالل منذ مرة ألولحیث و أصدر المشرع الجزائري في إطار التأسیس لسیاسة جدیدة للمدینة  2006

 للنظام مكرساو ) 2(2006فیفري  20صدر بتاریخ حیث  06/06رقم للمدینة التوجیهي القانون جاء

وبذلك تكون الدولة قد أدركت أن التهیئة  المدینة لسیاسة العامة المبادئ بعض وهو یتضمن الدیمقراطي

والتعمیر هي قبل كل شيء إرادة سیاسیة واختیار استراتیجي یهدف إلى ترشید النمو الحضري والنهوض 

 ظاهرةتتوفر على التشریعات المقننة المتعلقة بالتحكم في  یةالجزائر الدولة وعلیه فإن ، الحضري دباالقتصا
                                                           

 2008جویلیة  20المؤرخ في  15 /08لقانون ا ،2008أوت  03 الصادرة بتاریخ ،44 العدد ،الجزائریة الجریدة الرسمیة )1(

.29 -19ص ،المتضمن تحدد قواعد مطابقة المباني السكنیة وٕاتمام إنجازها
  

)2( 
  2006فیفري  20المؤرخ في  06/06القانون  ،2006 مارس 12الصادرة بتاریخ  ،15العدد  ،الجزائریة الجریدة الرسمیة

.16ص ،01المادة  ،الجزائریة التوجیهي للمدینة المتضمن القانون
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ذلك أن التشریع الجزائري یمنح  ،اإلطار القانوني ال یملك قوة القانونهذا غیر أن  ،النمو الحضري

المحلیة في میدان مراقبة وتوجیه عملیة النمو الحضري للمدن  تصالحیات ومهام كثیرة ومتنوعة للجماعا

وما یمثله من تدهور وقصور واقعها القائم في المدن الجزائریة و الحضري لكن المتتبع لحالة العمران و 

التخطیط الحضري في الجزائر واضحا في أداء مختلف أدوات  خلالین یمكنه استنتاج بأن هناك كبیر 

   .ورفاه السكانالحضریة  ةبالبیئاالرتقاء مستوى لعمران و الحضریة لتنمیة الوالفاعلین ألدوارهم في 

  :العمرانیة في المدینة الجزائریة اقع الممارسةو عملیة تعكس  ظاهرة النمو الحضري: ثامنا

یندرج المسار المتدرج لصناعة قرار التهیئة العمرانیة ضمن مسعى الدولة في تحقیق تناسق أدوات التهیئة 

في  التهیئة العمرانیة والتنمیة االقتصادیة التي تحددها السلطات العمومیة مختلف مخططاتوالتعمیر و 

  :النبیل لم یتحقق میدانیا بالقدر المنتظر منه وذلك لعدة أسباب منهالكن هذا المسعى و  ،الدولة الجزائریة

I. ضعف القدرات الفنیة والمهارات التقنیة:  

مكن من إنجاز دراسات ومخططات التهیئة تالتي ال  ،فیما یتعلق بالموارد البشریة والهیاكل التقنیة للبلدیة

حیث یلجأ إلى الوصایة التي تكلف مكاتب الدراسات العمومیة أو مدیریات الوالیة  ،في الجزائر والتعمیر

وبذلك تتحول سلطة صناعة أدوات  ،مراحلهامختلف للسكن والتعمیر للتكفل بهذه الدراسات واإلشراف على 

ولما  ،التهیئة والتعمیر إلى هذه األطراف بسبب تحكمها في المهارات المهنیة وسیطرتها على المعلومات

وكما أن هذه الدراسات  ،من موارد بشریة متخصصة وتجهیزات ومصالح وموارد مالیة هامة ایتوفر له

تحال بعد انتهائها إلى المجالس الشعبیة البلدیة للمناقشة واإلثراء وهي ال تملك في معظم الحاالت إال 

المجلس من غیر ذوي الموافقة علیها أو الطعن المحتشم في بعض تفصیالتها ألن غالبیة أعضاء 

االختصاص وبذلك یصبح دور البلدیات شكلیا وهذا ما یؤثر سلبا على واقعیة ونجاعة المنتج التخطیطي 

  . وتوجهات ومصالح وأولویات البلدیات الجزائریة على المستوى الوطني وقدراته على التعبیر عن تطلعات

II .العامل الزمني:   

حیث یؤدي ثقل اإلجراءات اإلداریة المرتبطة باإلعداد والموافقة ثم المصادقة، والتي تأخذ في المتوسط 

ثالثة سنوات تضاف إلى مدة إنجاز الدراسات إلى أن تفقد هذه المخططات كفاءة االستجابة لألهداف 

البرامج والعلمیات على  واقع میداني جدید یعیق تطبیق بتكونوالخیارات المقررة ألن األحداث تجاوزتها 

مخطط  780 ما یعادل، ویتأكد ذلك إذا ما عرفنا أن وزارة السكن والتعمیر قررت مراجعة الواقع أرض

مستوى المجاالت الحضریة واقع على للمخطط غیر مالئم وتجاوزها  1541تعمیر من جملةالتهیئة و لل

شغل مخطط  12000نحو 2013 سنة خاللأما مخططات شغل األراضي والتي بلغ عددها الوطنیة و 
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تمت فقط %  28مخطط أي  3337فقط قید اإلنجاز في حین أن % 34مخطط أي بنسبة  4109فإن

  .)1(فالزالت قید الدراسة واإلعداد%  40بومخطط  4747أما الباقي أيو المصادقة علیها وتنتظر التطبیق،

III. ةالتعدیات على التوجهات التخطیطی:  

الفعالیة والمصداقیة والجدوى الضروریة توجهاتها اإلهمال في میدان التطبیق یفقد هذه األدوات  حیث أن

مثل السكوت عن خاصة وذلك لظروف ترتبط بمصالح تتعلق بتحقیق مكاسب شخصیة  ،ألداء التخطیط

ة والتي في مواقع غیر مناسبالتوسعات الفوضویة الممارسات العمرانیة المخالفة وغض النظر أو تشجیع 

الضوابط التخطیطیة مختلف ث تأثیرات بیئیة واقتصادیة وعمرانیة سلبیة أو التستر على مخالفات دقد تح

مؤسساتها بما یؤدي إلى مختلف و الجزائریة والهندسیة من طرف األفراد وحتى من مصالح الدولة الحضریة 

  .من األخطار والعوائق لسكانریة لالبیئة الحضأهداف التنمیة الحضریة وسالمة ببرامج و اإلضرار إلحاق 

IV. تعدد أدوات التهیئة والتعمیر في الجزائر:  

خاصة بالنسبة للمدن الكبرى سواء من الناحیة و الترابط والتكامل والتناسق بینهما  إشكالیةوهو ما یطرح 

أو من جهة توافق أو تعارض وتناقض المشاریع المبرمجة والخیارات المحددة في كل  ،اإلجرائیة والتنفیذیة

  .ك ال تخضع لمراقبتها وهذا ما یزید في حیرة وارتباك الجماعات المحلیةلوهي بذ ،ون الرجوع إلیهادأداة 

V. المضاربة في أسعار العقار الحضري:  

قد  ،من حیث طبیعة ملكیتها واستخدامهاالجزائریة دن ملالحضري في ا للنموحیث أن األراضي الموجهة 

وغالبا ما  في الجزائر تضع رغبات المالكین لها في وضع معارضة مع أهداف مخططات التهیئة والتعمیر

وتحقیق  واإلیكولوجیة تصبح محل مضاربة دون أدنى مراعاة لمبادئ االقتصاد الحضري والتوازنات البیئیة

  .ن القائمةمدعبر الوتناسق النسیج الحضري تلف أنواع التلوث المعروفة من مخشروط السالمة واألمن 

VI .تشابك أدوات التهیئة والتعمیر وأدوات التهیئة العمرانیة:  

التخطیطیة  واإلمكانیاتحیث تستند منظومة التخطیط المجالي والحضري على قاعدة واسعة في األدوات 

والمخططات ) POS(تبدأ بمخططات شغل األراضي حیث وأهداف غیر متشابهة  لمهامالتي تتصدى 

توجیه في وهي األدوات األساسیة المرتبطة بتخطیط المدن والتحكم ) PDAU(التوجیهیة للتهیئة والتعمیر 

تتشكل على المستوى الوالئي من مخطط  تخطیطیة أعلىمستویات  حیث جاءتالنمو الحضري ظاهرة 

، وفي )SRAT( العمرانیةلتهیئة ل، وعلى المستوى الجهوي من المخطط الجهوي )PWA( الوالئيتهیئة ال

األساسیة و  ، وتشكل هذه األدوات القاعدة المرجعیة)SNAT( العمرانیةلتهیئة لالقمة نجد المخطط الوطني 

                                                           
  2013نوفمبر  29لیوم  ،جریدة الخبر ،وزیر السكن والعمران )1(
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ى التي تستوحي منها أدوات التهیئة والتعمیر معظم توجهاتها ومبادئها وأهدافها، حیث ینص التشریع عل

ألن مخططات التهیئة والتعمیر   ذلك عكسلكن الواقع و  ،إلزامیة االستئناس بهذه األدوات اإلستراتیجیة

تاریخ صدور قانون  2001ألنه منذ سنة  تدرس ویصادق علیها في غیاب كامل لهذه األدوات المرجعیة

تاریخ المصادقة على مشروع  )1(2010نتظار حتى سنة االتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة كان ال بد من 

في حین أن المخططات و  ،2007الذي وافق علیه مجلس الوزراء في سنة المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم

زال العمل ی الفإنه لوالیات لتهیئة الأما مخططات و  ،الدراسةعملیة قید  لالجهویة لتهیئة اإلقلیم فال تزا

توافق أدوات التهیئة والتعمیر مع  إشكالیةهذا األمر یطرح بجدیة ولذلك فإن ، جاریا بالمخططات القدیمة

تصنیف متطلبات وبرامج وأهداف اإلستراتیجیة الوطنیة للتهیئة العمرانیة التي تحدد لكل مدینة مكانتها في 

  .إمكانیة حدوث تعارض بینهماوبالتالي  مرافقهاووظائفها و بصفة عامة مدن الجزائریة الشبكة الحضریة لل

   :صة الفصلخال

   :ما یليالنمو الحضري في الجزائر ظاهرة لدراسة والمفاهیمي من خالل معالجة اإلطار النظري یتبین 

جملة ولیدة الساعة بل لها  تلیسظاهرة أبرزت الدراسة النظریة لظاهرة النمو الحضري في الجزائر أنها  - 

بوتیرة المدن  ساهمت في نمواالقتصادیة، االجتماعیة  ،ةواألمنی التاریخیة، السیاسیة دوافعالو  سبابمن األ

في التي  الزیادة السكانیةو  لسیاسة االستعماریةا تحت تأثیرمنذ الفترة االستعماریة إلى الیوم وهذا متسارعة 

القائمة على إرساء عملیات  الوطنیة المختلفة التنمیة اتسیاسلكان كما و  ،طبیعیةالزیادة المقدمتها 

حیث  الریف الجزائري بصفة عامةوخاصة من  السكان الوافدونالتصنیع عامال فعاال في جلب واستقطاب 

 .ونموهاالقائمة  تزاید عدد المراكز الحضریةو  ریفيالالنزوح  تسارع وتیرة فيالنمو الحضري  معالمتجلت 

موروثة عن أدوات وبرامج  أنها في الجزائرللنمو الحضري لظاهرة اإلطار التشریعي أثبتت دراسة  - 

النصوص  خول لها القیام بالمهام وفقحیث  شهدت بعض التعدیالت المتعاقبة ياالستعمار الفرنس

عامة المدن الجزائریة  فيالنمو الحضري  الواقع القائم لظاهرةمع العلم أن و  ،والمواثیق القانونیةالتشریعیة 

المجسد في والمجالي التخطیط الحضري التعدیات الناتجة عن ضعف وٕاهمال تطبیق أدوات عكس یجاء 

  .دوات التي سطرت من أجلهاهذه األمختلف أهداف و  ةوفعالی ةفقد مصداقیالممارسات العمرانیة التي ت

بمجموعة من  بصفة عامةالجزائریة  ةالقائمة في المجاالت الحضریظاهرة النمو الحضري  اتصفت - 

الوطنیة الحضریة  األنسجةالتي جاءت مرتبطة بتوجیه و صعوبات الالتنظیم و االختالالت المستمرة في 

 .النمو المتسارعهذا ضغوطات  ناتجة عن حضریة إشكالیاتمن عدة  تعاني جعلهامما في المدن  القائمة

                                                           
  العمرانیةلتهیئة لالمتضمن المصادقة على المخطط الوطني  ،2010جوان  29المؤرخ في  ،02 -10القانون   )1(
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 :     تمهید

 أسباب كانت مهما مدینة أي في والقوة الضعف نقاط لمعرفةة الحقیقی اتالمؤشر یعتبر النمو الحضري من 

سیتم الذي  العلمةیهدف تشخیص الواقع القائم للنمو الحضري في مدینة  یهلوع ،)1(نموها اتجاهاتو  نشأتها

دراسة وذلك عن طریق  لنمو الحضريهذا اتجاهات الواقع القائم ال علىضمن هذا الفصل إلى التعرف 

وهو ما تطلب مسح میداني شامل وكامل للمجال هذه المدینة النمو في لهذا جالیة التوزیعات المو تطوره 

 بكل مكوناته العمرانیة ووفق فترات زمنیة معینة لها عالقة مباشرة بالسیاسة السكینة الحضري للمدینة

الوصول من أجل هذا و إلى الیوم منذ الفترة االستعماریة  في المدینة الجزائریة ووسائل تجسیدها ةالمنتهج

من المدن  هاباعتبار مدینة العلمة في  للنمو الحضري الواقع القائم العوامل المتحكمة في تحلیل وتفسیرإلى 

 :كما یليالحضري صر النمو امعالجة عنعلیه سیتم التطرف في الجزء من البحث إلى و  ،الجزائریة الهامة

  :مدینة العلمةفي  الجغرافیة والحضریة ممیزاتالو النمو الحضري : أوال

I. االمتداد التاریخي والجغرافي لمدینة العلمة:  

تقاطع مهمة في  ةالمدن عادة في المواضع التي تتوفر فیها موارد وثروات اقتصادیة والتي تكون عقد قامت

قبل الخوض في دراسة وتحلیل وعلیه فإنه  ،وهذا ما ینطبق على مدینة العلمة )2(شبكة الطرق وحركة النقل

ولو عامة عن تاریخ نشأة مدینة العلمة یجدر بنا أوال وقبل كل شيء أخد فكرة في  عناصر النمو الحضري

لقد اختلفت اآلراء حول تاریخ وأسباب نشأة مدینة العلمة حیث تكونت نواتها األولى بجوار و هذه المدینة، 

) Aine Taftikia( تفتیكیةتسمى عین مسكن متجمعة حول عین  40 حوالي تجمع عمراني صغیر یضم

 االستعمار الفرنسي تابعة لنومیدیا ءيمجفي وسط منطقة زراعیة منبسطة السطح حیث كانت العلمة قبل 

تشیر مصادر تاریخ المغرب إلى أن نومیدیا كانت تمتد من قرطاج إلى غایة نهر مالوي في الغرب وكما 

الرومانیة في إطار اتفاق  لإلمبراطوریةم أصبحت العلمة ونواحیها تابعة  429وبعد مجيء الوندال سنة 

من ملوك روما وجانسي ریك ملك الوندال الذي یقضي بتعیین وتحدید م المبرم بین الفنتنیان وثالثة  442

م ثم االحتالل  476وجاء بعد ذلك سقوط اإلمبراطوریة الرومانیة سنة  ،المناطق التابعة لكل مملكة

وكما عثروا على مجموعة من اآلثار ، أخیرا الفتح اإلسالميو ) 3(م 640م إلى غایة 533البیزنطي سنة 

                                                           
دار النور هادف، الطبعة األولى  ،قسنطینة مدینة على تطبیقیة دراسة الحضري المجال ضوء في السكن أزمة مزهود، الصادق 1)(

  .24ص، 1995 سنة الرواشد، الجزائر،

)2( 
.24ص ،1980 ،الكویت ،وكالة المطبوعات ،االتجاهات المعاصرة في الدراسات الحضریة ،إسحاق القطب ،عبد اإلله أبو عیاش

  

، دیوان المطبوعات ترجمة إسطنبولي رابح وعاشور، الجزائر بین الماضي والحاضرایف ال كوست، أندري برنیان، نوشي،  )3(

  .292، ص1984الجامعیة، الجزائر، سنة 
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أطلق علیها اسم مدینة تعرف  ، مع العلم أن االستعمار الفرنسياألول بمنطقة عین الحنشتعود لإلنسان 

أرنو المدعو لوروي  توهذا نسبة إلى المارشال الفرنسي سان )1(1868سنة ) Saint Arnaud(بسانت أرنو

بشأنه بهذا االسم حتى بعد االستقالل والذي نذكر مدینة العلمة وبقیت ) Leroy Achill()2(ذي أشیل

بعض التفسیرات أوال نسبة لكثرة عیون الماء بها ویقصد به على الماء ومع مرور الوقت حرف لیصبح 

وهناك اعتقاد أخر وهو ما نرجحه أن السبب في تسمیتها یعود للشیخ منصور العلمي الذي جاء  العلمة

تجمیع القبائل حوله مهاجرا من منطقة بجایة وسكن جبل براو ولكونه رجال تقیا متدینا فقد نجح في 

صارت هذه القبائل تحمل اسمه وهو االسم الذي أطلق على جمیع القبائل التي كانت تسكن  وعرفانا لدوره

العلمة خمسة قبائل رئیسیة تعكس مدینة حیث تضم ) Sénatus-consulte(المنطقة قبل تطبیق قانون

)3(هیكلة اجتماعیة معقدة
  .أوالد سالمو عمور الظهرة ، عمور القبلة ،أوالد عبد النور ،قبیلة العلمة: هيو 

II. لمدینة العلمة ضمن اإلقلیم الشمال الشرقي الجزائري يالموقع الجغرافأهمیة:  

مدینة العلمة في إقلیم السهول العلیا الشرقیة في شرق والیة سطیف التي تقع بدورها في إقلیم الشمال تقع 

وجاءت أهمیة الموقع الجغرافي لهذه  ،)4(الكبرى في الجزائرالذي یعتبر أحد األقالیم الشرقي الجزائري 

ور الطرق الرئیسیة التي احیث تقع على مح ربط أساسي للمواصالت رمحو  لمدینة تنحصر في كونهاا

الذي یقسم ) 05(تربط بین مدینة قسنطینة شرقا والجزائر العاصمة غربا والمتمثلة في الطریق الوطني رقم 

البالد الرابط بین الجزائر وتونس في المدینة إلى قسمین متساویین تقریبا وخط السكة الحدیدیة الرئیسي 

الذي یربط بین جیجل شماال ) 77(الطریق الوطني رقم  مع) 05(وعند نقطة تقاطع الطریق الوطني رقم 

 الطریق السیار شرقبهذه المدینة بواسطة هذا فضال عن تدعیم إمكانیة الربط واالتصال و  ،وباتنة جنوبا

الشبكة الحضریة الذي سهل أكثر حركة المرور نحوها وجعلها ملتقى اتصاالت رئیسي لكل مدن غرب 

وٕاضافة إلى كونها  ،الوطنیةالجغرافیة  بین مختلف األقالیمهام والیات الشرق الجزائري ومركز عبر القائمة 

حیث ساهم اإلشعاع  لهذا اإلقلیم الهامة والخدماتیة والحضریة التجاریةو االقتصادیة  إحدى األقطاب

                                                           
)1(

في شبه جزیرة القرم ) ALMA(وقتل في معركة آلما 1798أوت  20 بتاریخ سانت أرنو هو قائد عسكري فرنسي ولد في باریس 

  .جرامه في حق الشعب الجزائريإكبیرا في محاربة الثورات الشعبیة الجزائریة وكان یفتخر ب اولعب دور  1854سبتمبر 29وذلك في 

  .219، صسبق ذكرهالذي مصدر الایف ال كوست، أندري برنیان، نوشي، : أنظر

( 2  ) Roger Troussel, Notes sur les populations Indigènes de la commune d’el Eulma, Revue 

Africaine société historique Algérienne, vol N 85, Alger, Année 1941, p230 -241.  
 جامعة أم البواقي ،مهندس دولةلنیل شهادة مذكرة تخرج  ،تهیئة منطقة توسع في مدینة العلمة ،عنان رضا ،معلم عبد الرؤوف )3(

  .24ص ،2007 سنة ،قسم تسییر التقنیات الحضریة

    .1987 سنة ،500000/ 1مقیاس ،ةیلجزائر السیاحاخریطة ، )INC(معهد الوطني للخرائط بقسنطینة ال )4(
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الدرجة األولى له الجهوي المتباین لالستثمار التجاري خاصة في جعل هذه المدینة قطبا اقتصادیا من 

إمكانیة المنافسة لمدینة سطیف بغض النظر على األقطاب الجهویة األخرى حیث یتمتع بقدرة جذب كبیرة 

فروع الشركات الكبرى العمومیة الوطنیة العدید من و  نلألفراد ومختلف المتعاملین التجاریین واالقتصادیی

خاصة بعد التحوالت حلیا ووطنیا ودولیا و وعدید الناشطین من مختلف المجاالت مإلخ ...والعالمیة

االقتصادیة واالجتماعیة التي شهدتها الدولة والمتعلقة باالنفتاح على اقتصاد السوق وتحریر المعامالت 

   أن مدینة جمیلة األثریة التي أسست سنةذلك  اوباإلضافة إلى كونها معلما أثریا وسیاحیا هام ،التجاریة

 میلة وسطیف ،الشرق الجزائري بعد كل من قسنطینةإقلیم المدینة الرابعة في هي قبل المیالد كانت  96

 % 25.75أي ما یعادل  هكتار 1915.53 بتقدر إجمالیة على مساحة تتربع  العلمة مدینة مع العلم أن

تتمیز هذه المدینة وعلیه فإن  ،من إجمالي مساحة والیة سطیف % 0.30من إجمالي مساحة البلدیة و

  .الجزائري يالشرق يالشمالأهلها ألن تكون مدینة ذات وزن حضري هام في مما بموقع جغرافي استراتیجي 

III.  الموقع اإلداري لمدینة العلمةأهمیة :  

 الجزائري يالشرقالشمال  إقلیمداخل لمدینة العلمة وهذا الموقع الوسطي ) 01(یتبین من الخریطة رقم 

 وكما ،بالسهول العلیا السطایفیة الذي یسمى الغربي ءالجز  في وتحدیداالسهول العلیا  إقلیمفي تقع حیث 

هذه الحدود  وجاءت ،كلم شرقا 100ب كلم غربا وعن مدینة قسنطینة  25ب تبعد عن مقر والیة سطیف 

الجهة من  ،الجهة الشرقیة بلدیة بئر العرش من، الجهة الغربیة بلدیة أوالد صابر من مبینة كما یلي

تعتبر مدینة العلمة  ولذلك فإن، الجهة الجنوبیة بلدیة بازر سكرةمن و  لتة الزرقاءڤبلدیة ال الشمالیة

مشابها لغالبیة مدن عمرانیا مما جعل لها طابعا  الفترة االستعماریة إلى تعود بدایة نشأتهاحدیثة النشأة 

مدینة تسعى للنمو تبعا للوظیفة التي وعلیه فكل  ،الفترةالشمال الشرقي الجزائري التي شیدت في تلك 

 یقومونالسكان الذین عدد نوع الوظیفة و تؤدیها والتي أنشأت من أجلها وما یترتب عن ذلك من تطور في 

تعتبر  اإداری ٕاضافة إلى أنهاو ، مدینة العلمةفیه وتتوسع مساكن أكثر عددا أو مجاال أوسع تنمو إقامة ب

حدود  ، وجاءتلتة الزرقاء وبازر سكرةڤال وهي) 1(مجالها بلدیات إلىكمقر دائرة حیث تؤطر باإلضافة 

بالعة  ،بئر العرش: الشرق البلدیات التالیة منو ،من الشمال بلدتي تاشودة وبني فودة دائرة العلمة كالتالي

بذلك و  ،قجال وأوالد صابرمن الغرب بلدیتي و  بلدیتي التلة وعین لحجر من الجنوب وحمام السخنة

   والیة سطیف من إجمالي مساحة % 5.62بنسبة أي  2كلم 365.58ب تستحوذ على مساحة إجمالیة تقدر 

                                                           
(1) PDAU Intercommunale :El-Eulma, Ain lahdjar, Baser sakhra, Bir El arch, Guelta zerga, Belaa, Elouldja 

et tachouda, première phase : Etat de fait, Diagnostic et options d’aménagement, volume 03: Analyse urbaine, 

sept 2013.  
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األخیر العام  خالل التعدادنسمة  1489979 نسمة من سكان الوالیة البالغ عددهم 198506 تضمكما و 

الشمال الشرقي  في وٕاداریابلدیات الواقعة جغرافیا الهذه مجال كما جعلت ، و 2008سنة للسكان والسكن ل

 مع العلم أنهاو  2كلم 1038.42 بتقدر  مساحةتغطي في مجملها حیث  كبیرةحركیة یعرف لوالیة سطیف 

              لتة الزرقاءڤال ،2كلم 224.64 بعین لحجر  ،2كلم 74.40 بالعلمة  :البلدیات كما یليهذه تتوزع عبر 

  الولجة ،2كلم 77.67 ببالعة  2،كلم 139.81 ببئر العرش ، 2كلم 157.18 ب  بازر سكرة 2،كلم 134 ب

   .التعدادنفس خالل  نسمة 284941بیقدر وبإجمالي عدد سكان  2كلم 81.20 ب وتاشودة 2كلم 149.52ب

IV.  لمنطقة ومظاهره العامةل العام الموضعطبیعة:  

منطقة اتصال كیعتبر على سطح  حیث توسعتنحدار االوقلة باالنبساط عامة  العلمة مدینةیتمیز موضع 

 في التجانس عدم بسبب جاءت مظاهر التضاریس الكبرى واضحة المعالمو  ،بین إقلیمین طبیعیین متباینین

ومن تم جاء موضع هذه المدینة بممیزات طبیعیة  ،الفیزیائیة المجموعة داخل موقعهاو  السطح مظهر

   :كما یلي )1(والسهول العلیا الشرقیةالجبال التلیة  هيو  رئیسیةتكون من وحدات طبیعیة وطبوغرافیة حیث ی

  :األراضي السهلیة المنبسطة.1

هضبة على شكل تظهر  وبذلكعن مستوى سطح البحر  امتر  1000و 900بین ما حیث یتراوح ارتفاعها 

موضع في وٕاذا ما معنا النظر في مظاهر السطح  ،مرتفعة تضم مجموعة من الوحدات الطبوغرافیة

       في الشمال امتر  960قد أقیمت في منطقة منبسطة یتراوح ارتفاعها بین هاالمدینة األولى نجد أن

المدینة نفسها هذه في الغرب حیث یبلغ متوسط ارتفاع  امتر  960و 950في الجنوب وبین  امتر  950و

وضع في وسط حوض مللناظر الذي یقدم من أي جهة على أنها تتالمدینة  موضعولهذا یبدو  امتر  955

  .التالل المرتفعة من الشرق والشمال ومتفتحة على سهل أقل منها ارتفاعا في الجنوببمجموعة من محاط 

  :األراضي ذات االنحدار النسبي.2

ویتضح كذلك أن االرتفاع العام للمنطقة یقل تدریجیا كلما اتجهنا من الشمال للجنوب أو من الشرق للغرب 

مع العلم أنه  ،لتة الزرقاءڤبالقرب من مقر بلدیة الذلك  في الشمال امتر  1022 بحیث یقدر االرتفاع 

وكما نجد االرتفاع  ،بالقرب من شط البیضاءوذلك في الجنوب  امتر  908ینخفض تدریجیا إلى أن یصل 

سطیف ویقل مدینة بالقرب من  امتر  1090في الغرب بالقرب من دوار أوالد صابر و امتر  1012 بیقدر 

  مدینة العلمةموضع  ومن ذلك یعتبر ،في بئر العرش امتر  933مدینة العلمة و امتر  950في الشرق لیبلغ 

                                                           
اإلخوة جامعة  )غیر منشورة(، رسالة ماجستیرمدینة العلمة السكان والعمران وٕاشكالیة المجال الحضري، خلیل عبد اهللا مطاوع )1(

  .02ص ،1994التهیئة العمرانیة، قسم التهیئة العمرانیة، جوان و الجغرافیا  ،كلیة علوم األرض منتوري قسنطینة،
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 السابقبكیر وطالي �حي مرتفع منها خاصة بمدینة العلمة و التالل المحیطة مجموعة المنخفض مقارنة ب 

 المنطقة إال أنهذه ب نمو الحضريوالوالتعمیر فإذا كان انبساط السطح یحفز ویسهل عملیة البناء وعلیه 

مساحات كبیرة من النسیج تتسبب في إمكانیة تعریض مدینة على هذا السطح المنخفض هذه الوضع مت

وطالي والثنیة الحمراء وبالتالي یشكل عائقا �مطار عند أقدام مرتفعي األعند سقوط  لفیضانل الحضري

  )1(ضعیفالطبیعي  لصعوبة تصریف المیاه ألن االنحداروهذا  الجنوبیة في الجهة المدینةهذه أمام توسع 

V. في مدینة العلمة يالسكان الحجمأهمیة تطور :  

اندماج وٕاضافة إلى  ،العلمة منذ نشأتها إلى الوقت الحالي تزایدا مستمرا في عدد السكان مدینةلقد شهدت 

السكانیة التجمعات بعض مقابل نمو مع التجمع الرئیسي وهذا الثانویة السكانیة التجمعات مجموعة من 

ة لظاهرة عالمتسار وتیرة مقدمتها العوامل وأساب عدیدة متداخلة ومتباینة في في ذلك حیث ساهم المبعثرة 

وجاءت معطیات  زمنیة متتالیة،خالل فترات عامة وذلك بصفة النمو الحضري في المدینة الجزائریة 

  :   یلي كما) 06(رقم  لوذلك كما یبین الجدو سكان السكانیة في عدد الالزیادة هذه السكان تؤكد تضاعف 

  )2008، 1966( بین خالل الفترة يالسكان الحجم تطور: العلمة مدینة): 06(الجدول رقم 

  )ACL(التجمع الرئیسي   )AS( التجمع الثانوي  )ZE( ةالمنطقة المبعثر البلدیة
 التعداد

  العدد  %  العدد  %  العدد  % المجموع %

100 33472 - - 23,47 7855 76,53 25617 1966 

100 52080 20,19 10516 - - 79,81 41564 1977 

100 79406 9,58 7603 4,87 3870 85,55 67933 1987 

100 119622 4,96 5936 7,46 8928 87,57 104758 1998 

100 150250 03.37 5060 03.00 4518 93.63 140672 2008 

    )ONS( والسكن العامة للسكان تعداداتال: المصدر

VI. مدینة العلمةفي النمو الحضري  تمؤشرا:  

في أي  ة العامةالحضری اتفي دراسة االتجاه الحضري من المتغیرات األساسیةالنمو تعتبر ظاهرة 

ظاهرة النمو الحضري في مدینة الجزائریة الواقع القائم لدراسة  فإنلذلك البشریة، و مجتمع من المجتمعات 

بكل  الحضريالنمو دراسة مؤشرات على بصفة خاصة ستكون مبنیة أساسا  بصفة عامة وفي مدینة العلمة

                                                           
)1( 

ماجستیر في تهیئة ال مقدمة لنیل شهادةمذكرة  ،دراسة حالة مدینة العلمة خطر الفیضانات في المناطق شبه الجافة ،أحمد عقاقبة

قسم  ،األرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة علوم ةكلی ،باتنة جامعة الحاج لخضر، )غیر منشورة(األوساط الفیزیائیة واألخطار الطبیعیة 

 .106ص ،2005 /2004السنة الجامعیة  التهیئة العمرانیة،
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 مؤشر ،العمرانيالتطور مؤشر  :فیما یلي تتلخصوجاءت هذه المؤشرات  خصوصیاتها وبشكل مفصل،

المؤشر  ،االقتصاديالمؤشر  ،الخدماتمؤشر  الحضیرة السكنیة،تطور مؤشر  ،ي ومعدالتهالسكان النمو

زیادة تعمیق وذلك لما لها من أهمیة كبیرة في  إلخ...األنشطة الحضریة مؤشرو الصحي المؤشر الثقافي،

  :وذلك حسب ما یليالدقیق لواقع هذا النمو في هذه المدینة والظواهر القائمة فیها والتفسیر الفهم والتحلیل 

  :العمراني التطورمؤشر .1

لعقار لستهالك االهي عملیة التطور العمراني في مدینة العلمة عملیة أن ) 02(یتبین من الخریطة رقم 

كان أفقیا أو رأسیا أو بشكل مخطط أو غیر مخطط وذلك  سواءو طراف األ باتجاهمستمرة  بصورة الحضري

األسباب واألهداف من حیث وفق مراحل تطوریة متعاقبة حیث مرت بمرحلتین تاریخیتین أساسیتین مختلفة 

  :االستقالل كما یليما بعد مرتبطة بمرحلة فهي الثانیة أما و  ،االستعماریة بالمرحلةمرتبطة جاءت فاألولى 

   ):1962 -1862( المرحلة االستعماریة.1.1

أوائل  مجيءمع  )1(1862شكل مركز استیطاني سنة فيلمدینة العلمة  األولىالعمرانیة  النواة توسعت

سنة  )la Commune Mixte( مختلطةبلدیة حیث أصبحت العلمة  1855سنة في المستعمرین األوروبیین 

عسكریة اختارها األوروبیون الوتطبیقا لسیاسة الجنرال بیجو  1875دیسمبر  24في بمرسوم الحاكم 1875

، حیث هجمات القبائلل والتصدي سطحها الذي ساعد على سهولة الدفاع انبساطمقرا إلقامتهم بسبب 

حیث توسعت المستعمرین األوروبیین  طرفبطیئا جدا نوعا ما الحتكاره من  تطورا عمرانیاشهدت المدینة 

   )2(هكتار 86ب  العمرانیة تهامساح قدرتو على األراضي غیر الصالحة للزراعة الغرب المدینة باتجاه 

شارع أول نوفمبر  وأهمهاموزعة على جوانب الشوارع الستة الرئیسیة الأحیاء مركز المدینة وهي متمثلة في 

شارع محمد فنجد وأما من الشمال  ،والنصرفي الوسط یوازیه في الجنوب كل من شارع بشیر قصاب 

رئیسي أخر من الشمال إلى الجنوب وهو شارع  ویقطعهما شارع الترتیبخمیسي وعبد العزیز خالد على 

جاءت أغلبیة المباني مكونة من طابق واحد مبني بالحجارة وسقفها من القرمید ووسطها مساحة و  ،الثورة

أما األهالي و  ،تستعمل للنشاط التجاري والجهة الداخلیة للسكنو صغیرة لها باب كبیر یطل على الشارع 

ا عن مساكن بعید األولىفقد تركزوا عبر األحیاء المحیطة مثل حي العید في الجنوب الغربي للنواة 

التركي وشماال في حي دوار السوق مولف تمثل في حي حیث استمر التوسع شرقا وكما  ،المستعمرین

                                                           
)1( 

 مقدمة لنیل شهادةمذكرة  ،دراسة میدانیة بمدینة العلمة والیة سطیف عوامل النمو الحضري في المدن المتوسطةجهیدة نزاري، 

السنة  ،قسم علم االجتماع والدیموغرافیا ،كلیة العلوم اإلسالمیة واالجتماعیة ،الحاج لخضر باتنة جامعة ،علم االجتماعفي ماجستیر ال

 .97، ص2009 /2008الجامعیة 
)2( 

 .1979سنة  ،بلدیة العلمة ،)PUD(الموجه  العمرانيالمخطط 
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أحیاء شعبیة یظهر علیها الطابع التقلیدي الجنوب على شكل وفي  ،بالقرب من سوق الماشیة القدیم

تطل على الشارع  بشوارع ضیقة وأبواب صغیرةالبعض و مزدحمة ومتراصة ومتقابلة مع بعضها  لمساكن

 مناطقبني وفق خطة أمنیة أكثر منها عمرانیة تتمثل بتركیز األهالي في  الذيحي المذبح وأهمها  مباشرة

الفرنسیة  السلطاتحي بوسیف موسى الذي أقامته وكذا  مبعثرة وبعیدة عن الحي المركزي للمستعمرین،

مراقبته ومراقبة األحیاء السكنیة لكریة كمحتشد للنازحین من األریاف ولیس بعیدا عنه أقیمت ثكنة عس

حیاء بعض األأقیمت  حیثالغرب خاصة باتجاه  كما استمر التوسعو  ،القریبة منه مثل حي دوار السوق

حي العید لیمتد جنوبا قریبا من محیط مستشفى وسع مشابهة مثل حي الشهداء حالیا وتالخرى األسكنیة ال

تكفل بسبب  هذاو هذه المدینة المتبعة في مركز العمرانیة وخط السكة الحدیدیة دون احترام الخطة المدینة 

   .الكبرى الجزائریة الفرنسیة أبان الثورة التحریریة السلطات دون تدخلمن مساكنهم  بناءباألهالي السكان 

  ): 2018 -1963( المرحلة ما بعد االستقالل.2.1

الزراعیة على حساب األراضي  سریعةبوتیرة وذلك  تطورا عمرانیا هاماعرفت مدینة العلمة بعد االستقالل 

  :كمایلي جاءتزمنیة فرعیة متتالیة إلى أربعة فترات كذلك  قسمتهذه المرحلة مع العلم أن و المحیطة بها 

  :)1979 - 1963( الفترة األولى.1.2.1

 ومدینة العلمةعامة تزامنت مع استقالل الجزائر حیث  حاسمة في میدان البناء والتعمیر فترةوتعتبر  

واجهت السلطات وعدم التوازن حیث بالعشوائیة  یتمیزالتطور العمراني  حیث جاءعایشت هذه الظاهرة 

عمرانیة تمثلت دراسة وساهمت في إنجاز أول المختصة صعوبة كبیرة في عملیة تنظیم مكوناته العمرانیة 

یتضمن تحدید التوسع و  )CADAT(من طرف  1979سنة خالل ) PUD( الموجهعمراني المخطط في ال

وٕاضافة إلى  ،المدى القریب والمتوسط دون أن یتبع بمخطط عام للتوسع على المدى البعیدالعمراني على 

في ظهور عدة  أزمة السكنلحل  آنذاك الخواصبها  قامالتي  العقاریة الترقیة مختلف تحصیصات ةساهمم

حي �وطالي وأهمها  من أهم األحیاء ذات الكثافة السكانیة المرتفعة الراهنتعتبر في الوقت أحیاء سكنیة 

ما یعادل أي  سنة 17خالل مدة فقد أنجز  الغرب يف بینماو  ،الشمالي ولعبیدي وبورفرف في الشرقبكیر 

ومع العلم ) 1979، 1973(الفترة ما بینخالل من مباني المدینة التي أنجزت غالبیتها %  39.60نسبة 

توسع المساحة العمرانیة لهذه المدینة في  ساهمت 1976 سنة أنجزتالتي العلمة المنطقة الصناعیة أن 

 نحوبتقدر  نسبة الفترةهذه  خالل منهات أنجز  حیث الجماعي نمطعن طریق توفیر السكن للعمال وفق ال

ما  خالل الفترةالعمراني التوسع ولذلك فإن  ،مدینةلهذه ال یةشرقالجهة الوتتركز غالبیتها في %  55.50

لعبیدي والشهداء وبورفرف حي  تمثل فيتو تركز في غرب وجنوب غرب المدینة ) 1973، 1962(بین
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 تمثل فيو شمال غرب وشمال شرق المدینة في تركز ) 1979، 1973(ما بین الفترة الثانیة خالل وبینما

ة الشرقی یةالشمالالجهة في بكیر وحي �وطالي  ةالغربی یةالشمالالجهة جوان في  19مسكن و 400 حي

 وهذا )1(هكتار 286حوالي  إلى 1979سنة  خالل للمدینة العمرانیة مساحةإجمالي الوصلت فقد وعلیه 

   امن إجمالي المساحة العمرانیة لهوذلك  %10.44 ب تقدر یعادل نسبةأي ما  هكتار 200 ب قدرتبزیادة 

  :)1987 - 1980( الفترة الثانیة.2.2.1

لها من  للفترات السابقةواستمرارا  تشهدت مدینة العلمة خالل هذه الفترة تطورا عمرانیا في كل االتجاها

وتحدیث المجال المبني القائم وٕاتمامه من الداخل خاصة بوسط المدینة حیث تمثل  حیث التوسع الخارجي

لتشكل مع مقر شرطة الدائرة  ةحدیث بنایةدار البلدیة إلى  حولتمسجد األمیر عبد القادر و ذلك في تشیید 

والمحكمة وصندوق الضمان االجتماعي ومقر الشركة الوطنیة للتأمین والدائرة ومجموعة البنوك ومقر 

قصد تخفیف الضغط على مركز وهذا الدرك الوطني الجدید حیا سكنیا جدیدا یحمل اسم الحي اإلداري 

لتتحول من باني بوسط المدینة وفق النمط الحدیث وٕاضافة إلى إعادة ترمیم وتجدید عدة م المدینة القدیم،

إلى جانب وهذا  من طابقین أو أكثر بنایةلسكن إلى لطابق واحد مخصص للنشاط التجاري أو ب بنایة

ساهمت وبینما ، مسكن 400إنشاء مجموعة من الحدائق العمومیة منها حدیقة الثورة وحدیقة حي 

 باتجاه خاصةو ف في التطور العمراني وفي كل االتجاهات التوسعات العمرانیة التي ظهرت على األطرا

التي ینافس  الفردیةالعمارات والمساكن عددا معتبرا من حي ثابت بوزید الذي یضم في  متمثلةالشرق 

بإنجاز بكیر �وطالي حي التوسع في  وكما استمر ،الحجم واالرتفاع من حیثالسكنیة بعضها العمارات 

لمدخرین في الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط بجوار شارع أول ل هةالموجمجموعة من العمارات 

لعمران مع االصقة تنوفمبر، وأما في الشمال فقد استمر التوسع بظهور مناطق التحصیصات الجدیدة م

مسكن وهواري بومدین في الشمال الغربي وٕاتمام  419السابق مثل حي حویفي عبد اهللا وحي المجاهدین و

بین محیط وهذا الستخدام المساحات العقاریة الشاغرة الموجودة  ،مسكن 46مسكن و 250مشروع كل من 

وأما في  ،مسكن 40عمارة تضم كل حیث بناء ثالث عمارات جدیدة  فيجوان  19الدائرة وبهلولي و

على جانبي شارع أول نوفمبر عقاریة تعاونیات شكل في توزیع مجموعة من التحصیصات فتم الغرب 

    النور والخیاموأهمها المدینة والتي تطل على دوار سمارة غربا هذه ة البنزین الواقعة غرب لتتصل بمحط

وجاءت  ،في الجنوب الغربي بالقرب من حي لعبیدي وبورفرف حصة 202و حصة 432و حصة 276 ب

                                                           
، جامعة )غیر منشورة(التهیئة العمرانیة فيماجستیر ال مقدمة لنیل شهادةمذكرة  ،العلمةفي مدینة التصنیع والتحضر باباس بلخیري،  )1(

 20ص،1985سنة التهیئة العمرانیة، قسم التهیئة العمرانیة، الجزائر، و الجغرافیا  ،كلیة علوم األرض ،هواري بومدین للعلوم والتكنولوجیا
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سابقة سكنیة لكونها أحیاء وهذا المدینة في  ةالشطرنجیة الخطوفق بشكل واضح العمرانیة التوسعات هذه 

، وكما أنها جاءت مشابهة للمباني المقامة في مركز المدینة بهاوالتعمیر البناء  عملیةت اكتملو  التجهیز

 وهذا هكتار 735 حوالي إلى 1987خالل سنة لمدینة لة العمرانیة مساحالإجمالي  وصلتفقد وعلیه 

  اإجمالي المساحة العمرانیة لهمن وذلك  %23.44 بأي ما یعادل نسبة تقدر  هكتار 449 ب قدرتبزیادة 

   :)1998 - 1988(الفترة الثالثة .3.2.1

التطور العمراني في كل االتجاهات حیث جاءت أغلب التوسعات عملیة باستمرار  تمیزت هذه الفترة

بسبب تزاید عدد السكان واستمرار التطور  يالعمرانیة التي نشأت بعیدا عن النسیج الحضري الرئیس

منها و الجهة الشرقیة في ذات الملكیة الخاصة الخصبة العمراني الفوضوي على حساب األراضي الزراعیة 

المنظمة السكنیة الجهة الغربیة فقد تم توزیع مجموعة من التحصیصات في وأما  ،حي ثابت بوزید

       هواري بومدین ،أوت 20 ،مسكن 419: التالیةاألحیاء السكنیة تضم كل من والمخططة حیث 

هكتار أي  1047بلمدینة العلمة العمرانیة مساحة ال جماليإ سجلتفقد وعلیه ، مزیان ساعوو مسكن  600

   .امن إجمالي المساحة العمرانیة له % 16.29 بأي ما یعادل نسبة تقدر  )1(هكتار 312 ب قدرتبزیادة 

   :)2018 - 1999(الفترة الرابعة .4.2.1

لنسیج ابالتخطیط وتنظیم  تمیزحیث  العمراني التطور ا فيهذه الفترة استمرار شهدت مدینة العلمة خالل 

 التالیة لمتابعة والمراقبة من طرف السلطات المختصة كما هو بالنسبة لألحیاء السكنیةبواسطة ا الحضري

مسكن والسكنات االجتماعیة في الجهة  500مسكن و 250 ،مسكن 200،مسكن 633 مسكن، 800

من القطع األرضیة التي تضمنها المخطط التوجیهي للتهیئة  اكبیر  اتوزیع عدد تم وكما ،الجنوبیة

 المدینة أطراف في البناء الفوضوي غیر المراقب انتشار، وٕاضافة إلى 1998لسنة  )PDAU(والتعمیر

مع العلم و  ،مثل حي سڤني النعیجة و�وطالي بكیر المخططةغیر  ةالعمرانیتوسعت بعض التجمعات  حیث

 العمراني التطوربهدف زیادة عملیة التحكم في  زنجااإلجاء قرار  حیث إنجاز قطب حضري جدید أنه تم

واستغالل االحتیاطات العقاریة المبرمجة للتعمیر على المدى القریب والمتوسط لخلق بیئة حضریة مستقبلیة 

راقیة وفق حوكمة حضریة حیث یحتل موقعا جغرافیا هامشیا بالنسبة لمدینة العلمة ومجاورا للنسیج 

یة معینة وبطابع معماري حیث یتمیز بمورفولوج طوليالحضري القائم لها من الجهة الشمالیة وهو بشكل 

حدیث متمیز، وكما تجدر اإلشارة هنا إلى أنه مقام داخل حدود محیط التعمیر لمدینة العلمة أي أنه یعتبر 

  بعض الجزائریة فيكجزء من النسیج الحضري القائم وهذا خالفا لسیاسة المدن الجدیدة التي أقامتها الدولة 

                                                           
 .2009سنة العلمة، ) PDAU(المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر )1(
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المدن الكبرى المهیكلة للشبكة الحضریة ومن أمثلتها نذكر المدینة الجدیدة علي منجلي بقسنطینة المستقلة 

التعمیر داخل حدود محیط هو الجدید القطب الحضري هذا أن إقامة  ومع العلمعن المدینة القدیمة األم، 

هكتار أي  1916 بحوالي 2018سنة خالل  العمرانیة لمدینة العلمةمساحة ال فقد سجلتوعلیه  ،للمدینة

  .لهامن إجمالي المساحة العمرانیة  % 45.37 بأي ما یعادل نسبة تقدر  )1(هكتار 869ب  قدرتبزیادة 

  :مدینة العلمةللسكان في  االجتماعیة واالقتصادیة ؤشراتالمالنمو الحضري و : ثانیا

سیتم التعرف من خالل هذا بعدما تم التعرف على اتجاهات التطور العمراني في مدینة العلمة بشكل عام 

مؤشر حیث تتمثل في  هذه المدینةفي  لنمو الحضريلدراسة الواقع القائم لالمؤشرات األخرى على العنصر 

  :كما یلي بكل تفاصیلهوتحلیل المؤشر االقتصادي للسكان النمو السكاني ومعدالته والعوامل المتحكمة فیه 

I.  سكانالمؤشر نمو:  

مؤشر الرئیسي ولیس الوحید للنمو النستعرض فیما یأتي سعناصر هیكل النمو الحضري  توضیحبعد 

االقتصادیة  ،بحكم أهمیتها اإلقلیمیةمدینة العلمة  وعلیه فقد شهدت ،)2(النمو السكانيالحضري وهو 

إلى وبعد االستقالل الفترة االستعماریة منذ نموا سكانیا مستمرا كغیرها من المدن الجزائریة واالجتماعیة 

طبیعة اإلستراتیجیة استمرار النمو الحضري فیها و تظهر واألسباب وتحكمت فیه العدید من العوامل الیوم 

من خالل المعطیات و  لیهعو المتبعة من قبل السلطات العلیا في البالد أو المحلیة على حد سواء، 

 تعدادات السكان والسكناإلحصائیة المتحصل علیها سواء من دراسات وبحوث أنجزت سابقا أو من نتائج 

إلى مرحلتین أساسیتین مدینة هذه الفي تقسیم مراحل هذا النمو السكاني  یمكنمتتالیة خالل فترات زمنیة 

   :كما یلي االستقاللما بعد مرتبطة بمرحلة  فجاءتالثانیة أما و  ،االستعماریة بالمرحلةاألولى مرتبطة هما 

  ):1962 -1872(ما قبل االستقالل  :األولىمرحلة ال.1

 هذه المرحلة أن )1م(في الملحق صفحة رقم ) 07(الجدول رقم الذي یؤكده ) 04(الشكل رقم  یتبین من

البالد بشكل عام واستمرار  األوضاع فياستقرار بسبب عدم وهذا  تمیزت بعدم االنتظام في نمو السكان

واألمنیة لتحوالت االقتصادیة والظروف التاریخیة ا ٕاضافة إلىو  ،حركة االستیطان األوروبي المكثف بها

حیث كان المجتمع السكاني آنذاك  الجزائریة بصفة عامة ومدینة العلمة بصفة خاصة المدینةها تالتي شهد

لسكان فهي لالثانیة فئة أما الو  ،السكان األهالي الجزائرییناألولى خاصة بفئة الفیها یتكون من فئتین هما 

                                                           
(1)

AKAKABA AHMED,KALLA MAHDI, DRIDI HADDA, FILLALI ABD ELWAHHEB: modélisation du 

Plan d’Urbanisme de la ville d’el Eulma (Algérie), apport de l’intelligence territoriale dans la gouvernance 

urbaine, Rev. Roum. Géogr /Rom. Journ Geogr, 58, Bucureşti le 24 décembre 2013, p 43 –56. 
   119ص، 1980 سنة ، دار المعارف، مصر،النمو الحضري دراسة لظاهرة االستقطاب الحضري في مصرمحمود الكردي،  )2(
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وكما تجدر اإلشارة هنا إلى أنه في هذه المرحلة من البحث ونظرا لطبیعة الدراسة السكانیة ، األوروبیین

  :هما نفترتین أساسیتی إلىوذلك هذه المرحلة لتقسیم  وضع العمل علىبات من الضروري جدا وأهمیتها 

  ):  1935 -1872(الفترة األولى .1.1

 متوازنبشكل  األوروبیینو  الجزائریینتطور عدد السكان حیث سار عرفت مدینة العلمة نموا سكانیا مستمرا 

قدرت حیث  األوروبیین الجزائریینعدد السكان  تجاوزمع العلم أنه وألول مرة  1931إلى غایة سنة وهذا 

لسكان األوروبیین لوأما عن معدل النمو السنوي  ،على الترتیب نسمة) 3403، 940(الزیادة السكانیة قیمة 

النمو السكاني المسجل وهذا أكبر من معدل  على الترتیب )%2.52 ،3.10( بآنذاك فقد قدر  الجزائریینو 

الزیادة السكانیة هذه ویمكن تفسیر  ،نفس الفترة خالل )1(% 0.38 بالمقدر و الوطني على المستوى 

غیاب الخدمات و قسوة السیاسة االستعماریة الفرنسیة المسجلة خالل هذه الفترة إلى عامل أساسي تمثل في 

سنة خالل المجاعة التي حدثت كذا و واالستقرار غیاب األمن و  المعیشیة للسكان األوضاعسوء و الطبیة 

فیفسر االنخفاض  1921أما قبل سنة و ، 1867سنة خالل وانتشار وباء الكولیرا على نطاق واسع  1866

 العلمة نحو مدینة من األریافالسكان  نزوح معدالت يف بالتراجعفي عدد السكان الجزائریین المسجل 

  . اء والرزقذالغفي األساسي  مصدرال تمثلالتي  لسكان باألراضي الزراعیةالكبیر لالهتمام ا هذا بسببو 

  ):1954 -1936(الفترة الثانیة .2.1

بنمو میز تتبحكم أهمیتها الثانیة الفترة فترة األولى جاءت لبعدما تم التعرف على كیفیة النمو السكاني في ا

  : هما نإلى فترتین أساسیتی هي األخرىحیث یمكن تقسیمها  السابقةالزمنیة  بالفتراتسكاني متوازن مقارنة 

    ):1948 - 1936(الفترة األولى .1.2.1

عدد إجمالي بلغ  1936سنة خالل ففي  عرفت مدینة العلمة خالل هذه الفترة استمرارا في النمو السكاني

وبالتالي مثلت الزیادة السكانیة         نسمة 9478 إلى 1948ثم لیصل سنة  نسمة 5006 بالسكان الجزائریین 

وهذا المعدل جاء بدوره أكبر من  ،% 5.15ب قدرأما عن معدل النمو السنوي آنذاك فقد و نسمة،  4472 ب

الزیادة ویمكن تفسیر  ،)2(% 2.10 ب على المستوى الوطني والمقدرخالل هذه الفترة المعدل المسجل 

وبالمقابل نجد ، 1943جفاف سنة كذا المأساویة و  1945ماي  8مجازربنتائج  ةالسكنیة خالل هذه الفتر 

تدریجي مقارنة بالفترة التي سبقتها بشكل في التراجع  1936منذ سنة  قد شرع األوروبیینعدد السكان أن 

  .% 0.42 -  ب ةسالببالقیمة ال السنويمعدل النمو  جاء وعلیه فقد ،الصفریقارب إذ بطیئا جدا كان حیث 

                                                           
)1(

  63، ص المرجع الذي سبق ذكره، خلیل عبد اهللا مطاوع 

  65، ص المرجع الذي سبق ذكره، خلیل عبد اهللا مطاوع )2(
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  ):1954 - 1948(الفترة الثانیة .2.2.1

 نسمة 9478 ب 1948سنة خالل حیث سجل هذا العدد  الجزائریینتمیزت هذه الفترة بارتفاع عدد السكان 

وأما معدل النمو نسمة،  837بحواليحیث مثلت الزیادة السكانیة  نسمة 10315 ب 1954خالل سنة وأما 

المعدل الوطني المسجل في تلك الفترة مع حیث سجل ترجعا مقارنة  % 1.41 بفقد قدر للسكان السنوي 

 الفرنسي االستعمار استكمالبالمسجلة خالل هذه الفترة السكانیة ویمكن تفسیر الزیادة  ،%2.68 بوالمقدر 

 وتوزیعها أراضیهم من الجزائریین وتجرید الوطني المجال عبر نفوذه توسیعبدایة و  للجزائر االحتالل عملیة

 یتراجعون جزائریینالالسكان  جعلتحیث  بخسة أثمانوذلك ب األوروبیین عمرینالمست على بشكل مجاني

،وأما بالنسبة اء لهمذالغ وتوفیر تشغیلهم على قادرةال غیرو  خصوبة األقل الوعرة الجبلیة األراضي إلى

  .1948نسمة سنة  995نسمة بعد ما كان 1003ب 1954سنة خالل فقد بلغ عددهم  األوروبیینلسكان ل

  

  ):2008 -1954(االستقالل  بعدما : الثانیةمرحلة ال.2

من أجل زیادة الدقة وعلیه و  ،لدولة الجزائریةلاستقالل ما بعد مرحلة مع تتوافق الثانیة المرحلة هذه جاءت 

نمو الب ارتبطال سیما ما العلمة في مدینة للنمو الحضري  لواقع القائمالجید لالفهم التشخیص والتحلیل و في 

في الجدول  الواردةاإلحصائیة السكانیة المعطیات على في ذلك االعتماد  سیتم ومعدالته يالسكان

   :جاءت كما یليمتتالیة زمنیة  فتراتخمسة إلى هي األخرى  ذه المرحلةه یمتقسم ت ومع العلم أنه) 08(رقم
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  )2008 -1954( بین خالل الفترةالنمو السكاني : مدینة العلمة): 08(الجدول رقم 

 معدل النمو السنوي

(%))3 (  

 نسبة الزیادة

(%))2(  

 قیمة الزیادة

 )1()نسمة(

الفاصل الزمني 

)سنة(  

سكان العدد 

)نسمة(  
 التعداد

- - - - 11318 1954 

6.47 55.82 14299 12 25617 1966 

4.32 38.37 15947 11 41564 1977 

4.82 38.82 26369 10 67933 1987 

3.88 35.15 36825 11 104758 1998 

2.93 25.53 35914 10 140672 2008 

    )ONS( والسكن العامة للسكان تعداداتال: المصدر

  ):1966 -1954(الفترة األولى .1.2

لیصل  )4(نسمة 11318 ببلغ عدد سكانها  1954متسارعا ففي سنة  نموا سكانیا شهدت مدینة العلمة

أي ما یعادل نسبة  نسمة 14299حیث مثلت الزیادة السكانیة نسمة  25617إلى  1966خالل سنة 

حرب ، وبالرغم من أن % 6.47 بفقد قدر ، وأما عن معدل النمو السنوي للسكان % 55.82ب تقدر 

عدم استقرار  بواسطة السكانمكن أن تؤدي إلى التراجع في عدد المالجزائریة الكبرى التي من  التحریر

إال أن هذا المعدل یعتبر األكبر في تاریخ الوفیات على المستوى الوطني عدد وارتفاع الوضع السیاسي 

یز یوهنا یمكن التم % 6 بالمعدل الوطني المسجل في تلك الفترة والمقدر جاء یقارب  حیث هذه المدینة

تعود في األساس إلى عدم االستقرار في السنوي حیث معدل النمو  ما یخصبین فترتین بارزتین فی

تحویل العدید وذلك ب سیاسة األرض المحروقةلوٕاتباع فرنسا لمدینة العلمة المناطق الریفیة والجبلیة المجاورة 

الریفیین هجرة أعداد كبیرة من السكان نزوح و من المناطق الریفیة إلى مناطق محرمة مما أدى إلى 

أي منذ بعد االستقالل أما ، و ألمن واالستقراروذلك من أجل البحث عن ا هذه المدینة المقیمین بها نحو

السكان من نزوح  ظاهرةتضاعف لنتیجة كوهذا نسمة  25617إلى عدد السكان  ارتفعفقد  1962سنة 

 الدولة بذلتها التي المجهوداتوٕاضافة إلى  ،مدینة العلمة نحووالوالیات المجاورة والقریبة  األریافمختلف 

                                                           
  السابق التعدادعدد السكان في  -الالحق التعدادعدد السكان في )= نسمة(قیمة الزیادة  )1(
� :تم حساب نسبة الزیادة السكانیة بالطریقة التالیة )2(

(�����)

��
� ×100  

  السابق التعدادعدد السكان في :P1 ،الالحق التعدادعدد السكان في :P2: حیث

)3(
�      =معدل النمو : ب معدل النمو السنوي للسكان بالطریقة التالیةاتم حس 

(�����)

�
×

�

(�����)
� ×100   

  عدد السنوات الفاصلة: N:حیث

 . )ONS(الدیوان الوطني لإلحصاء  )4(
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 الوفیات عدد تراجع فيحیث ساهمت  المعیشة مستوى وتحسین الصحیة الرعایة تطویر في الجزائریة

وذلك على االنتقال إلى المدن  األریاف سكانتحفیز تشجیع و وهذا ما زاد في  الموالید عدد ارتفاعمقابل 

فقد  لذلكو  ،ن الجزائریة عامةالمد أغلبیةتعرفها  تيالوالنمو الحضري  التحضر تيظاهر  مواكبةمن أجل 

لنمو  معدل النمو السنوي العامجدا یقارب بشكل كبیر العلمة دینة مفي  النمو السنوي للسكانجاء معدل 

  .)1(% 7.29 بوالمقدر في تلك الفترة   الجزائري يالشرقفي إقلیم الشمال  قائمةالالمراكز الحضریة سكان 

  ): 1977 -1966(الفترة الثانیة .2.2

إلى أن وصل في نسمة  25617 ب 1966مدینة العلمة حیث بلغ خالل سنة  كانساستمر ارتفاع عدد 

       یعادل نسبة تقدرنسمة أي ما  15947حیث مثلت الزیادة السكانیة نسمة  41564إلى 1977سنة 

بدأت في التزاید قد  في هذه المدینةإلى أن معدالت النمو السكاني وكما تجد اإلشارة هنا  ،% 38.37ب 

حیث  % 4.32 بفقد قدر ، وأما بالنسبة لمعدل النمو السنوي للسكان الستینیاتسنوات بدایة  منذ المتسارع

لغیره من المراكز وكذا بالنسبة  % 3.08 ببدأ هذا المعدل في التوازن لیقارب معدل النمو الوطني المقدر 

إرجاع یمكن و  ،% 4.87تراجعت معدالتها إلى حیثالجزائري  يالشرقالشمال  إقلیم فيالواقعة الحضریة 

المعیشیة االقتصادیة و تفسیر هذه الزیادة السكانیة المسجلة خالل هذه الفترة إلى عامل تحسن األوضاع 

ساهم نجده قد وهذا  1972عن طریق الثورة الزراعیة في سنة  ونظام اإلصالح الزراعي الخدمات الطبیة

   .مدینة العلمةنحو  السكانیة التدفقاتالنزوح الریفي وحجم ظاهرة  ف منیخفالتتثبیت سكان األریاف و  في

  ):    1987 –1977( الثالثةالفترة .3.2

 1977نسمة خالل سنة  41564 بقدر باستمرار ارتفاع عدد سكان مدینة العلمة حیث تمیزت هذه الفترة 

أي ما  نسمة 26369حیث مثلت الزیادة السكانیة  1987نسمة خالل سنة  67933إلى أن یصل إلى 

كان أقل فقد  % 4.82 بقدر الذي ، وأما عن معدل النمو السنوي للسكان % 38.82ب یعادل نسبة تقدر 

السكانیة الهجرة  بسیطرة تدفقات ویمكن تفسیر هذه الزیادة السكانیة ،%5.46 بالمقدر من المعدل الوطني 

بسبب وهذا  ةالمغادر السكانیة على الهجرة أو البعیدة األریاف والوالیات المجاورة والقریبة سواًء من الوافدة 

تطور و بمساحات شاسعة ومتباینة وبیع القطع األرضیة الجزائریة حریة التملك والتنازل عن أمالك الدولة 

إلى المدن أسر بكاملها  توافدساعد على وكل هذا مراقب  علیها بشكل عشوائي وغیروالتعمیر البناء عملیة 

                                                           
)1(

دراسة للنمو الحضري وتسلسل  الشبكة الحضریة في الشرق الجزائري: عدنان رشید حبیب وشارك فیه مجموعة من األساتذة.د 

مطبعة النصر  ،التهیئة العمرانیةقسم  ،، الجغرافیا والتهیئة العمرانیةعلوم األرض ، كلیةقسنطینةاإلخوة منتوري جامعة  ،الحجم والتباعد

  .15ص ،1985سنة  ،الكبرى قسنطینة
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باألزمة تأثرت قد الهجرة المغادرة بالمقابل نجد أن و  ،عامة ومدینة العلمة بصفة خاصةالجزائریة بصفة 

إقامة  التي تجسدت فيللدولة و الصناعیة  تاالستثماراساهمت كما و  ،البالد مرت بهااالقتصادیة التي 

استقطاب القوى في  1976سنة خالل بموجب المخطط الرباعي الثاني وذلك العلمة صناعیة المنطقة ال

الخدمات مختلف توفیر االستقرار السیاسي واألمني و إلى جانب العاملة من مختلف المجاالت الوطنیة 

  .الحضري في هذه المدینة نموالوتیرة تسارع  ساعد علىاألمر وهذا  إلخ...الصحة ،مثل التعلیم العمومیة

  ):    1998 –1987(الفترة الرابعة .4.2

 خالل سنةالعدد  اوصل هذاستمرار ارتفاع عدد السكان في مدینة العلمة حیث كشفت هذه الفترة عن 

الزیادة أن نجد حیث  نسمة 104758 بفقد سجل  1998خالل سنة  بینمانسمة، و  67933 إلى 1987

، وأما عن معدل النمو السنوي % 35.15ب أي ما یعادل نسبة تقدر  نسمة 36825 ب مثلت السكانیة

هو أقل بینما و %  03.67 بالعلمة المقدر هو یقارب معدل النمو لبلدیة ف % 3.88 بقدر الذي للسكان 

 وعلیه یمكن تفسیر هذه الزیادة السكانیة ،في نفس الفترة % 2.09ب  الذي قدرمن معدل النمو الوطني 

خالل بصفة عامة األریاف الجزائریة  كلالتي عاشتها  القاسیةالمعیشیة و األوضاع األمنیة الصعبة بطبیعة 

عن  لیبدك الحر االقتصاد وتبني السیاسي النظام لتحولباإلضافة  ،سنوات التسعینیات من القرن الماضي

 كماو  للسكان، واالجتماعیة الوظیفیة البنیة على مستوى تتحوالعدة  أحدثالذي  األمر الموجه االقتصاد

 االجتماعي التعمیرالبناء و  وأشكال العمومیة اإلسكان مشاریع على عدد كبیرالجزائریة  الدولة يتخل أن

  أفراد المجتمع الشباب لدى الزواج سنر یتأخو  البطالةظاهرة  تفاقم من زاد االقتصادیة المؤسسات وتطهیر

  ):2008 - 1998(الخامسة  الفترة.5.2

نسمة في أخر تعداد خالل سنة  140672إلى أن وصل إلى  ةاستمر ارتفاع عدد السكان في مدینة العلم

 نسمة 35914مثلت الزیادة السكانیة حیث نسمة  104758 ب 1998بعد ما سجل خالل سنة  2008

سجل أدنى مستویاته فقد  وأما عن معدل النمو السنوي للسكان ،% 25.53ب أي ما یعادل نسبة تقدر 

من معدل النمو هو أكبر بینما و  ،% 2.93 بقدر حیث الزمنیة السابقة  فتراتعلى اإلطالق مقارنة بال

 الدولة واعتماد األمنیة، األوضاع الرغم من تحسنوهذا ب في نفس الفترة %1.60ب  الذي قدرالوطني 

 إلى اإلضافةو  الوطنیة المأساة مظاهر تخفیف إلى تهدف اجتماعیة تنمویة سیاسیة علىالجزائریة 

 الخماسي والبرنامج االقتصادي لإلنعاش األول الخماسي البرنامج في ضخمة مالیة إعتمادات تخصیص

النسیج  إلیها وصل التي تشبع النسیج الحضري القائم حالة أن إال النمو السكاني، دعمالذي  الثاني

وأهمها الثانویة كمراكز جذب بدال من المدینة السكانیة بروز التجمعات  الزمهاالحضري في هذه المدینة 
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 توكما اندمج سكانللالسنوي  النمو

سامي بوخبلة وبهلولي ومن أهمها 

وهذا یمثل مؤشرًا هامًا على العمراني 

 العمراني التشبع حالة فإن لذلكو ،

 لمعدالت نسبيال ستقراراال فيكبیر 

  : مدینة كمایليهذه الفي یبین تطور عدد السكان 

  

والذي كان مختلفا ومتباینا من  مدینة العلمة

، وذلك من خالل مدى تأثیر سواء مباشرة أو غیر مباشرة

طبیعیة والتي أو  الهجرة وحركة السكان

  :العناصر التالیةكل هذا سیتم التطرق إلیه من خالل 

ن معدل أوالذي یلیه وبعبارة أخرى 

یسمى الذي الوافدة والمغادرة والفارق بینهما 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1954 1966

1954 ،2008(

 )05(الشكل رقم 

)نسمة(   

اتجاهات النمو الحضري وتوزیعه المجالي في مدینة العلمة .......................................................

56 

النمو لمعدل نسبيال تراجعال في ساهمما هذا و قریة مكاوي وطلحي زیدان 

ومن أهمها  يالحضري الرئیسالتجمع  فيالحقا بعض التجمعات السكانیة الثانویة 

العمراني  التطورالمدینة بفعل هذه هامة في الحیاء األ

،النمو المطردهذا وعلى مدى استجابتها لعوامل  النمو الحضري

كبیر  بشكل ساهم مدینة العلمةفي الحضري القائم إلیها النسیج 

یبین تطور عدد السكان ) 05(رقم الموالي وجاء الشكل  بها

  :سكانالالعوامل المتحكمة في نمو 

مدینة العلمةفي وتتبع معدالته  النمو السكاني تحلیل مؤشر

سواء مباشرة أو غیر مباشرةوتحكمت فیه العدید من العوامل 

الهجرة وحركة السكانغیر طبیعیة والتي تتمثل في بعض العوامل علیه سواء كانت 

كل هذا سیتم التطرق إلیه من خالل و  الوفیات والزیادة الطبیعیةو الموالید 

  :العوامل غیر الطبیعیة

والذي یلیه وبعبارة أخرى  ذات طبیعة تراكمیة بین كل تعدادو  السكانیة متفاوتة

الوافدة والمغادرة والفارق بینهما السكانیة الهجرة تعتبر وعلیه  متباینجاء 

1966 1977 1987 1998 2008

1954(تطور عدد السكان خالل الفترة بین : مدینة العلمة

  )ONS( لسكان والسكنالعامة ل

....................................................:.الثاني الفصل  

قریة مكاوي وطلحي زیدان 

بعض التجمعات السكانیة الثانویة 

األأصبحت من  حیث

النمو الحضريدینامیكیة 

إلیها النسیج  وصل التي

بهاللسكان السنوي النمو 

العوامل المتحكمة في نمو .3

تحلیل مؤشربعد تشخیص و 

وتحكمت فیه العدید من العوامل فترة إلى أخرى 

بعض العوامل علیه سواء كانت 

الموالید عدد  تتمثل في

العوامل غیر الطبیعیة.1.3

السكانیة متفاوتة الزیادة جاءت

جاء سكان السنوي للالنمو 

مدینة العلمة

)نسمة(عدد السكان 

العامة لتعدادات ال: المصدر
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في المدینة  تحلیل مؤشر نمو السكانالمساهمة في أهم األسباب والعوامل غیر الطبیعیة من صافي الهجرة 

طبیعة بمثابة مؤشرات حقیقیة تعكس تعتبر كما أنها و  ،الجزائریة بصفة عامة ومدینة العلمة بصفة خاصة

  :خالل العناصر التالیة من هذه العواملتأثیر  ةهذا المنطلق تمت دراس ومنفیها  السكانالواقع القائم لنمو 

  :مدینة العلمة فيالوافدة والمغادرة السكانیة الهجرة  حركة.1.1.3

بشكل مفصل و جاء هذا العنصر یضم فقد  لذلكتعتبر الهجرة السكانیة شكال من أشكال الحراك السكاني و 

عن طریق تبیان  الراهنفي الوقت  التي عرفتها مدینة العلمة )1(والمغادرة الوافدة لحركة السكانیةا ةظاهر 

القریبة المجاورة  الوالیاتمختلف نجد أن الهجرة السكانیة الوافدة كانت من فإننا وعلیه  ،خصائصهامختلف 

هذه نحو مختلف  العلمة مدینةمن الهجرة السكانیة المغادرة فهي عن وأما  ،مدینةهذه ال عنوالبعیدة 

 عن الصادرة على المعطیات اإلحصائیة اعتمادا وهذاأنه تم اختیار عینة عشوائیة مع العلم و  ،المجاالت

خالل الفترة الممتدة الوافدة والمغادرة المتعلقة بحركة الهجرة السكانیة و  العلمة لبلدیة االنتخابات مكتب من

  :كمایلي هيف ةالسكانیهجرة التوزیع حركة إلى أما بالنسبة و  2017مارسشهر إلى  2015جانفيشهر من 

   :المجال الوالئي السطایفي من مدینة العلمة نحو السكانیة الهجرة حركة.1.1.1.3

أن ) 1م(رقم صفحة  في الملحق) 09(الجدول رقم  همایؤكدالذي  )04(و )03(رقم  تینمن الخریط یتبین

إجمالي وافدة ویقدر هجرة تنقسم إلى ئي السطایفي الوالالمجال من مدینة العلمة في  السكانیة حركة الهجرة

المغادرة الهجرة أما و  ،إناث نسمة 1955وذكور نسمة  1362نسمة وهي بین  3317بعدد السكان بها 

 نسمة إناث 570و نسمة ذكور 640نسمة حیث نجد منها  1210بإجمالي عدد السكان بها فقد بلغ 

حركة الهجرة توزیع عملیة  تجاءفقد وعلیه  ،وٕاناث 1385ونسمة ذكور  722ب فارق یقدرب وطبعا هذا

 ةتباینمخالل هذه الفترة  ئي السطایفيالواللمجال المنظمة لبلدیات المختلف  من مدینة العلمة السكانیة نحو

 البلدیات المجاورة والقریبة منبعض خاصة من و یرتفع عدد السكان الوافدون والمغادرون حیث ومتفاونة 

بئر العرش  ،لتة الزرقاءڤال، بازر سكرة ،جمیلة: البلدیات التالیةفي مقدمتها نجد  حیثمدینة العلمة 

ربما و  ،دهامشة ومعاویة ،عین السبت ،بني فودة ،حمام السخنة ،البالعة ،تاشودة ،بني عزیز ،سطیف

هو هذا من جهة وأیضا القرب الجغرافي من مدینة العلمة  یرجع تفسیر ذلك إلى عامل أساسي تمثل في

المجال الوالئي البلدیات مختلف لفروق الكبیرة في مؤشرات النمو السكاني بین ل منطقیة نتیجةعبارة عن 

  برامج من خالل السطایفي المجال الوالئيبلدیات كل بین  الموجودةفوارق الوالتي تعكس نظریا  السطایفي

                                                           
)1(

أي عدد العلمة والمغادرون منها لكال النوعین  مدینةالوافدون إلى  لسكانلاألصل الجغرافي لقد اعتمدنا في هذا البحث على تحدید  

  .المشار لها أنفاالزمنیة فترة ال خالل تبعا لعدد السكان الوافدون والمغادرونوذلك الذكور واإلناث مع استنتاج الفارق بین النوعین 
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المجال الوالئي تفاوت في عوامل الجذب والطرد على حد سواء للسكان واستقرارهم في كذا و المحلیة التنمیة 

وبذلك یقل عددهم كلما بلدیات األخرى الوبالمقابل نجد هذه الحركة قلیلة من  ،جهة أخرىمن السطایفي 

تشكل  بالتالي فهيو المجال الوالئي هذا بالنسبة للسكان الوافدون من خارج وذلك مدینة العن هذه ابتعدنا 

من إجمالي %  72.09 بیعادل نسبة تقدر وافد أي  2829نسمة منها  3924ما یقارب  في مجملها

%  27.91بما یعادل نسبة تقدر أي  هامننسمة من إجمالي السكان المغادرون  1095والوافدون سكان ال

 لىأنثى ع 1159ب تفوق عدد اإلناث یتمیز بنوعي الفارق علیه فقد جاء الو  ،سكان المغادرونالإجمالي 

باالستقرار العام في التركیب العمري یمكن تفسیره فارق مع العلم أن هذا الو  ذكر 575 بحواليالذكور 

 مختلف بلدیاتفي المسجلة  ينمو السكانالدینامكیة ٕاضافة إلى طبیعة التحول الدیمغرافي وكذا و  ،والنوعي

عین  ،قجال ،بیضاء برج: البلدیات التالیة الوسطىثم لتلیها في المراتب و  السطایفي، الوالئي المجال

عین الحجر  ،طایة ،بابور ،عموشة ،تالة ایفاسن ،أوالد صابر ،التلتة ،عین الكبیرة عین أزال ،أرنات

 في مجملها عدد سكان  حیث تمثل عین عباسة والولجة ،بئر حدادة ،عین ولمان ،عین الروى ،بوقاعة

الوافدون السكان  من إجمالي%  80.88بما یعادل نسبة تقدر وافد أي  440نسمة منها  544ب یقدر

وعلیه یمكن  ،المغادرونإجمالي %  19.11بما یعادل نسبة تقدر المدینة أي هذه مغادر من  104و

بطبیعة العالقة القائمة بین معدل الزیادة الطبیعة والنمو السكانیة الوافدة والمغادرة تفسیر هذه الحركة 

تفوق عدد فقد جاء یتمیز بنوعي الفارق الوأما عن  ،الوالئي السطایفي المجالبلدیات في السكاني العام 

الهجرة الوافدة والمغادرة الباقیة فتتمثل  عن حركةأما و  ،ذكر 136ب أنثى عن الذكور 200ب أیضا اإلناث 

قصر  ،حمام قرقور ،سرج الغول ،مزلوق ،بوطالب ،األوریسیة تیزي نبشار ،قالل: في البلدیات التالیة

ما  وافد أي 49منها نسمة  59 بحیث یقدر إجمالي عدد السكان  ،إلخ...أوالد عدوان ،بوعنداس ،األبطال

ما یعادل نسبة أي  هامغادر من 11ووافدون سكان الالعدد من إجمالي %  81.36ب یعادل نسبة تقدر

وعلیه یمكن تفسیر الحركة في هذه الحالة بكون  ،بالمدینةإجمالي سكان الحركة من %  22.44 بتقدر 

عكس البلدیات  نالسكاالزیادة الطبیعیة مقابل تراجع في معدل نمو  في تتمیز بارتفاع جاءتالبلدیات  هذه

نوعي الفارق كما جاء الو في كل من معدل نمو السكان والزیادة الطبیعیة،  اارتفاع سجلتالسابقة التي 

تعتبر إحدى محطات  العلمةوعلیه فإن  ،ذكر 11بأنثى عن الذكور  26ب تفوق عدد اإلناث یتمیز ب

إلخ ...، بئر العرشأوالد صابر مثلها مثل مدینة سطیف وخاصة من عین أرنات،ة للسكان االستقبال الهام

عوامل عدة حركة ساهمت في إنتاجها ال وكما أن هذه وهي مراكز تتواجد في المجاالت الخلفیة للمدینة،

  بین الخدمات والسكان  نقلة الموارد الطبیعیة واختالل التواز كذا و  غیاب األمن خالل الفترات السابقة منهاو 
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   :الكبرىالنطاقات الجزائریة  مدینة العلمة من نحو السكانیة الهجرة حركة.2.1.1.3

جاءت  المجال الوالئي السطایفي مدینة العلمة من نحو السكانیة الهجرة حركةبعد ما تم التعرف على واقع 

قدر حیث  الثانیة المرتبةفي  الكبرى والیات الجزائرمختلف  مدینة العلمة من نحوهذه الحركة السكانیة 

لوصول إلى نظرة شاملة ودقیقة امن أجل مع العلم أنه نسمة و  1280 ب والمغادرون نعدد السكان الوافدو 

زیادة تفعیل وتسهیل عملیة التحلیل و عامة مدینة هذه الفي العوامل المتحكمة في النمو السكاني على 

والطاردة لمستقبلة للمناطق لتنظیم وضع  تمخاصة في هذه المدینة للنمو الحضري والتفسیر والمقارنة 

نطاقات كبرى تسعة إلى الجزائري  لمجال الوطنيل تقسیم وهذا عن طریق وضعمدینة العلمة  فيللسكان 

وعلیه فقد  ،2010سنةخالل العمرانیة  الجهوي للتهیئة مخططالفي  الذي حدد التقسیمعلى  دباالعتماوذلك 

   :یلي كما) 10(رقم الموالي في الجدول  ةبینم يهفالنتائج أما و  مجموعة من الوالیات كل نطاق یضمجاء 

 النطاقات الجزائریة الكبرى من 2017مارس إلى 2015جانفيشهر من  الممتدةخالل الفترة  الوافدون والمغادرون: العلمةمدینة ): 10(الجدول رقم  

 یةنطاقات الجزائر ال

  )1(الكبرى

  الفارق  المغادرون من مدینة العلمة  الوافدون نحو مدینة العلمة

 اإلناث الذكور عدد اإلناث  الذكورعدد  عدد اإلناث  الذكورعدد 

 121 71 105 66 226 137  يشرقال يالتل الشمالنطاق 

 71 28 34 23 105 51  یةشرقالالهضاب العلیا نطاق 

 13 13 74 63 87 76  وسطال يالتل الشمالنطاق 

 9 10 10 22 19 12  الغربيالتل الشمال نطاق 

 2 18 20 13 22 31  يشرقال يالجنوبالنطاق 

 13 9 6 6 19 15  ىوسطالالهضاب العلیا نطاق 

 5 4 4 3 9 7  یةغربالالهضاب العلیا نطاق 

 1 5 3 5 2 00  يغربالالجنوب النطاق 

 1 2 00 1 1 3  الكبیر يالجنوبالنطاق 

 234 130 256 202 490 332 المجموع

  2017أفریل  ،بلدیة العلمة ،مكتب االنتخابات: المصدر

                                                           
)1( 

  .122ص ،2010 جوان 29المؤرخ في  02 /10القانون  ،2010أكتوبر  21الصادرة بتاریخ  ،61العدد  ،الجزائریة الجریدة الرسمیة

 ، سوق أهراسعنابة، قسنطینة، سكیكدة، جیجل، میلة :التل الشمالي الشرقي.1:الوالیات التالیة الكبرى یةنطاقات الجزائر ال تضم -

الجزائر : التل الشمالي الوسط.3سطیف، باتنة، خنشلة برج بوعریریج، أم البواقي، تبسة،: العلیا الشرقیة بالهضا.2المة،� ،الطارف

وهران، تلمسان، مستغانم  :الشمالي الغربي التل. 4البویرة، المدیة، تیزي وزو، بجابة، الشلف، عین الدفلى، ،البلیدة، بومرداس، تیبازة

الجلفة : الوسطى الهضاب العلیا.6لة، الوادي، بسكرة،�غردایة، ور : قيالجنوب الشر .5غلیزان، سیدي بلعباس معسكر، ،عین تموشنت

بشار، تندوف : الجنوب الغربي.8سعیدة، تسمسیلت، النعامة، البیض، ،تیارت: الغربیة الهضاب العلیا.7األغواط، المسیلة،

  .تمنراست، إلیزي :الجنوب الكبیر.9،أدرار
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تتم وفق اتجاهین حیث الكبرى لجزائر امتباینة عبر نطاقات جاءت حركة الهجرة السكانیة في مدینة العلمة 

 إناث نسمة 490نسمة ذكور و 332 ومنهانسمة  822ب عددهم السكان الوافدون ویقدر  :هماو أساسین 

ومن أجل أعطاء  إناث 256ذكور و 202 منسمة أي منه 458 عددهمبلغ فقد ون المغادر السكان وأما 

  :تم حصرها ضمن نطاقات كبرى كما یليحركة السكانیة نحو مدینة العلمة القائم للواقع الصورة أدق عن 

سجلت فیه أقصى قیمة للسكان الوافدون نحو مدینة العلمة مقارنة  :يشرقال يالتل الشمالنطاق  -

نسمة  226نسمة ذكور و 137 ومنهاوافد  363 ب عدد السكان الوافدون بالنطاقات األخرى حیث بلغ

الموقع الجغرافي اإلستراتیجي لمدینة العلمة أهمیة  تعكسجاءت هامة النتائج ال فإن هذهومن ثم  إناث

ضمن اإلقلیم الشمالي الشرقي الجزائري حیث تعتبر دائرة مركزها مدینة العلمة حیث تقع في المجال 

المساهمة أبرز األسباب من الشرقي ذلك أنها تعتبر  السطایفي الوالئي المجالالخلفي لقطب سطیف في 

تكمن في االقتراب من الخدمات التي توفرها هذه المدینة وٕاضافة  حیث یةالسكانحركة الهجرة في توجیه 

، وأما بالنسبة طةیفي القوى العاملة النش ةض المتوفر و العر  في مقدمتها أهمیةإلى توفر عناصر أخرى 

كما جاء و  ،نسمة إناث 105ونسمة ذكور  66 مومنهوافد  171بكان المغادرون فقد بلغ عددهم للس

 .ذكر 71بالذكورعدد أنثى عن 121بتفوق عدد اإلناث یتمیز ب ةالهجرة الوافدة والمغادر بین نوعي الفارق ال

یة من حیث شرقالالهضاب العلیا یأتي مباشرة بعد النطاق األول نطاق  :یةشرقالالهضاب العلیا نطاق   -

ویمكن  ،نسمة إناث 105نسمة ذكور و 51ومنها وافد 156 بعددهم حیث بلغ  عدد السكان الوافدون

هي سطیف، باتنة، أم البواقي المكونة لهذا النطاق والتي أهمها والیات تفسیر هذه الحركة بكون هذه ال

 ةتعاني من تسارع وتیر في اآلونة األخیرة أقطاب حضریة واقتصادیة هامة على المستوى الوطني أصبحت 

 لكولذالعقاریة الكبیرة  والمضاربةفي ظل ارتفاع أثمان العقار الحضري خاصة النمو الحضري فیها ظاهرة 

شروط أفضل و بحثا عن ظروف  العلمة وذلك مدینةحركة الهجرة السكانیة نحو في استمرار نجد أن هناك 

نسمة  34ونسمة ذكور  23 مومنهوافد  57هموأما بالنسبة للسكان المغادرون فقد بلغ عددللحیاة الحضریة،

 .ذكر 28بأنثى عن الذكور  71بعدد اإلناث في تفوق یتمیز هو األخر بنوعي الفارق كما جاء الو ، إناث

من حیث حركة الهجرة في المرتبة الثالثة  وسطال يالتل الشمالجاء نطاق  :وسطال يالتل الشمالنطاق   -

نسمة  76 نجد ومنهاوافد  163 ب هامنه نحو عدد السكان الوافدون قدر حیث السكانیة نحو مدینة العلمة 

أهمها الجزائر والتي من النطاق  هذاالمكونة ل والیاتالبأن ومما سبق یمكن القول  ،نسمة إناث 87ذكور و

استقبلت السكان خالل الفترات السابقة ولكن  التي قد مجاالتمن التعتبر  إلخ...العاصمة، بومرداس

  ةالثقافیلف اإلمكانیات االقتصادیة، االجتماعیة، ترغم توفرها على مخ طاردة للسكان مجاالتتحولت إلى 
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 مومنهوافد  137بهم فقد بلغ عدد نحو مجاالت مختلفة من مدینة العلمةوأما بالنسبة للسكان المغادرون 

حدى مجاالت إقلیم إ العلمةمدینة ویمكن تفسیر ذلك بكون أن  ،نسمة إناث 74وكذا نسمة ذكور  63

إحداثها الظروف االقتصادیة ساهمت في حیث التي شهدت حركة سكانیة غیر مستقرة عامة  االسهول العلی

 .ذكر 13 بالذكور مع أنثى  13 بعدد اإلناث فیه  یتساوىنوعي الفارق ال ومع العلم أن ،خاصة التجاریة

السكان  حیث بلغ عددیظهر كما هو الحال بالنسبة للنطاقات السابقة  :الغربيالتل الشمال نطاق   -

التراجع المسجل في عدد السكان الوافدون وهذا  نسمة إناث 19نسمة ذكور و 12ومنهاوافد  31ب الوافدون

وأما بالنسبة للسكان المغادرون من  ،مدینة العلمة منالبعد الجغرافي عامل جاء بحكم  نحو مدینة العلمة

 نسمة إناث 10وكذا نسمة ذكور  22 ومنهموافد  32بمدینة العلمة نحو مجاالت مختلفة فقد بلغ عددهم 

الظاهرة بكون أن القرارات الفردیة للسكان عادة ما تكون خاضعة لتحلیل األعباء  هذهویمكن تفسیر 

واألرباح وهذه المعادلة في بعض األحیان تترجم بواسطة مؤشرات عدیدة مثل العمل، المناخ واألمن 

االجتماعي حیث یصبح الفرد یختار ما یراه مفیدا ویحقق مصلحته الشخصیة في االستقرار في مجال 

 .أنثى 9 ب اإلناثعن  ذكر 10بتفوق عدد الذكور یتمیز بنوعي الفارق كما جاء الو ، أو المغادرة منه معین

بعدد السكان الوافدون أقل من النطاقات  قير جاءت حالة النطاق الجنوبي الش :يشرقال الجنوبينطاق ال  -

وعلى العموم هذه النتائج  نسمة إناث 22نسمة ذكور و 31ومنهموافد  53 بالسابقة حیث یقدر عددهم 

لة �غردایة، ور : جاءت تدل على أن عدد السكان الوافدون نحو مدینة العلمة من الوالیات الجنوبیة التالیة

ظاهرة  إلى، وٕاضافة على اتساع الظاهرة الحضریة في المجال الوالئي السطایفيالوادي وبسكرة 

تفضیل وكذا االستقطاب التجاري لمدینة العلمة التي جعلت منها قبلة للعدید من التدفقات التجاریة 

وأما بالنسبة للسكان المغادرون من ، مدینة لالستثمار فیهاهذه الاألموال االنتقال إلى  سأصحاب رؤو 

وكذا نسمة ذكور  13 ومنهموافد  33 بفقد بلغ عددهم  القریبة أو البعیدة عنهامجاالت المدینة العلمة نحو 

  .أنثى 2 ب اإلناثعدد عن  ذكر 18 ب تفوق عدد الذكوریتمیز بنوعي الفارق كما جاء الو  ،نسمة إناث 20

  وافد  34 بفي الحركة السكانیة الوافدة هذا النطاق مساهمة جاء  :ىوسطالالهضاب العلیا نطاق   -

ویمكن تفسیر هذه الحركة بحكم البعد الجغرافي أیضا من مدینة  ،نسمة إناث 19نسمة ذكور و 15ومنهم

نسمة  6 ومنهموافد  12بفقد بلغ عددهم أخرى نحو المجاالت  هاوأما بالنسبة للسكان المغادرون منالعلمة،

 ذكر 9 ب الذكورعن  أنثى 13 ب اإلناثتفوق عدد یتمیز بنوعي الفارق كما جاء الو  ،نسمة إناث 6وذكور 

 وذلكالتراجع في تستمر سء الوافدة أو المغادرة اسو في مدینة العلمة مع العلم أن هذه الحركة السكانیة و

  .الكبیر يالجنوبو يغربال يالجنوب ،یةغربالالهضاب العلیا : یلي المتمثلة فیماالباقیة و  ىاألخر  النطاقاتفي 
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   :مدینة العلمة من خارج الوطن نحوالهجرة  حركة.3.1.1.3

وعلیه فقد  ،ظروف حیاة أفضل علىفي سبیل البحث  الهجرة على أنها االنتقال من مكان إلى أخرتعرف 

في نمو السكان في هذه المدینة بشكل من خارج الوطن  العلمةساهمت حركة الهجرة السكانیة نحو مدینة 

 افي إحداثهحیث ساهمت على مستوى المجال الوالئي السطایفي  المدنباعتبارها ثاني أكبر وذلك هام 

 مدینة العلمة بصفة خاصةو الظروف االقتصادیة التي شهدها الدولة الجزائریة بصفة عامة جملة من 

في و  ،نسمة إناث 17نسمة ذكور و 58 ومنهموافد  75 بقدر إجمالي عدد السكان الوافدون فقد  لذلكو 

داخلیة  توجد هجرة سكانیة مع العلم أنهو  ،مدینة العلمةالمغادرون من لم نسجل أي حالة للسكان  حین

هذه المدینة نفسها حیث تتمثل في تغییر مكان اإلقامة وذلك باالنتقال من مكان في محدودة ولكن تبقى 

بانتقال السكان هذه الحركة السكانیة تمت وعلیه فقد  ،خر داخل المحیط الحضري لهذه المدینةأإلى 

من أحیاء مركز المدینة إلى األحیاء السكنیة  المیسورة الحال االجتماعیة لفئاتالذین هم ضمن ااألصلیین 

 الظروف البیئیةوهذا بغض النظر عن  للبحث عن الهدوء والراحةالموجودة في األطراف والسكن فیها 

في هذه المناطق في بعض األحیان لسكن لإلقامة واغیر مالئمة والتي یمكن أن تكون  السائدةوالصحیة 

السیما ما  وظهور بعض اإلشكالیات المترتبة على ذلك هاة عدد السكان الوافدون نحو زیادوهذا كله بسبب 

، ووسائل المهن والحرفخاصة و والنشاطات البشریة المختلفة الخدمات الناتج عن مختلف ضجیج تعلق بال

في على توزیع السكان عبر المجال الحضري المباشر ثر كان له األبدوره إلخ وهذا ...المواصالتالنقل و 

بعد تقدیم نظرة شاملة حول واقع حركة و  ، وعلیهمدینة العلمة وارتفاع أسعار العقار الحضري واإلیجار معا

المستخرجة نتائج المن وهذا انطالقا سیتم تأكید ذلك مدینة هذه الالهجرة ومساهمتها في النمو السكاني في 

في الملحق ) 11(الذي یؤكدها الجدول رقم ) 05(حیث یتبین من الخریطة رقم  االستبیانیةمن االستمارة 

من المجال الوالئي السطایفي وذلك  كانتمدینة هذه الالهجرة نحو  أغلبیة تدفقات أن) 3م(صفحة رقم 

من مختلف والیات الوطن  ننسبة السكان الوافدو في المرتبة الثانیة وثم لتلیها  ،%72.93 ببنسبة قدرت 

وذلك وبینما عادت المرتبة الثالثة للسكان الوافدون من أماكن أخرى غیر محددة  ،%19.86 بحیث قدرت 

تباین في أماكن اإلقامة مال تفاصل أكثر حول التوزیعالحصول على ومن أجل  ،% 7.21ببنسبة قدرت 

  :كمایليهي  تخمسة مجموعافي الحضریة القطاعات  ضمتم العلمة للسكان الوافدون نحو مدینة السابقة 

إزداوجیة مكان اإلقامة ما بین بلدیات المجال الوالئي السطایفي ووالیات الوطن األخرى  :المجموعة األولى  -

السطایفي المجال الوالئي داخل  من هذا القطاعنحو  الوافدونالسكان  مثل حیث القطاع الثالث ویمثلها

  الوافدونالسكان نسبة  جاءتمباشرة وبعدها  من إجمالي السكان الوافدون %72.80تجاوزت مرتفعةبنسبة 
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 عادت أضعف النسب بینماو  ،من إجمالي السكان الوافدون %17.60ب  وذلكوالیات الوطن  من مختلف

 . إجمالي السكان الوافدون إلیهامن  %9.60بأخر غیر محدد مكان من  هذا القطاعللسكان الوافدون نحو 

تضم القطاع الرابع حیث  جاءت هذه المجموعة حیث :سیطرة كلیة لوالیات الوطن: المجموعة الثانیة -

المجال الوالئي السطایفي مختلف بلدیات داخل  من هذا القطاعأكبر النسب للسكان الوافدون نحو  عادت

هذا نحو نسبة السكان الوافدون في المرتبة الثانیة وثم تلتها ، من إجمالي السكان الوافدون %76 بوذلك 

عادت المرتبة وبینما  من إجمالي السكان الوافدون، % 16.80ب والیات الوطن وذلك  من مختلف القطاع

  .الوافدونمن إجمالي السكان  %7.20 بقدرت  نسبةب وذلكلسكان الوافدون من مكان غیر محدد ل األخیرة

هذه المجموعة وتضم  :ومكان غیر محددإزداوجیة مكان اإلقامة ما بین والیات الوطن :المجموعة الثالثة  -

 % 79.15ب  المجال الوالئي السطایفيداخل من الوافدون لسكان ل النسب عادت أكبر حیث القطاع األول

في  والیات الوطن من مختلف الوافدوننسبة السكان  جاءتفي حین و  ،من إجمالي السكان الوافدون

المرتبة أضعف النسب فجاءت في أما و ، من إجمالي السكان الوافدون %12.80ب وذلك المرتبة الثانیة

 الوافدونمن إجمالي السكان  %8.50 حیث بلغت نحومن مكان غیر محدد  للسكان الوافدونوهي الثالثة 

الثاني والسادس جاءت هذه المجموعة تضم القطاعین و : لمكان غیر محددسیطرة كلیة :المجموعة الرابعة  -

من داخل مختلف بلدیات المجال الوالئي  هذاین القطاعینلسكان الوافدون نحو لحیت مثلت أكبر نسب 

  من إجمالي السكان الوافدون على الترتیب )%74.76 ،74.19(تراوحت بینمتقاربة بنسب  السطایفي

) %20.95 ،20.16(تراوحت بینحیث  والیات الوطن من مختلفثم تلتها مباشرة نسبة السكان الوافدون و 

من إجمالي السكان الوافدون، وأما نصیب هذاین القطاعین من السكان الوافدون من مكان  على الترتیب

 .السكان الوافدونعلى الترتیب من إجمالي ) % 5.65 ،4.29(تراوح بینحیث  منخفضاغیر محدد فكان 

: مكان غیر محدد وبلدیات المجال الوالئي السطایفيإزداوجیة مكان اإلقامة ما بین : المجموعة الخامسة  -

حیت مثلت أكبر نسب للسكان الوافدون من داخل بلدیات المجال  القطاع الخامسوتضم هذه المجموعة 

من مختلف  الوافدوننسبة السكان  كانتفي حین و  ، من إجمالي السكان الوافدون % 60.68 بالسطایفي 

 معمقارنة  منخفضةنسب نجد  وبعدها مباشرة ،من إجمالي السكان الوافدون %30.85 ب والیات الوطن

من إجمالي السكان %  8.47بحوالي  وذلكمن مكان غیر محدد  الوافدونالسكان وهي خاصة بالسابقة 

أي في مدینة العلمة داخلیة الهجرة السكانیة الوجود حركة استمرار كل هذا هناك وٕاضافة إلى  ،الوافدون

السعي وراء وهذا من أجل المكونة لهذه المدینة انتقال السكان عبر األحیاء السكنیة استمرار عملیة 

أغلبیة السكان الوافدون أن ما سبق یمكن استنتاج وعلیه م، الراقیة الحیاة الحضریة ممیزاتالحصول على 
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من السكان الوافدون وثم  ،السطایفيالوالئي المجال بلدیات  مختلف العلمة هم من داخلنحو مدینة 

ڤلتة الزرقاء بئر لا، بازر سكرة ،جمیلة وأهمهاالوالیات المجاورة القریبة منها مختلف والیات الوطن سواء 

أو  دهامشة ومعاویة ،عین السبت ،بني فودة ،حمام السخنة ،تاشودة البالعة ،بني عزیز، سطیف ،العرش

مع العلم أن حركة الهجرة السكانیة و األخیر نجد السكان الوافدون من مكان غیر محدد  وبینما في ،البعیدة

 تفي هذه المدینة حیث ساهمت في استهالك االحتیاطاالعوامل المتحكمة في النمو السكاني  ىحدإهي 

لتعمیر كانت للبناء واحیث ظهرت أشكال جدیدة  الحضريالنمو العقاریة األمر الذي أدى إلى تسارع وتیرة 

في شكل سكنات ذات صیغة اجتماعیة أو ترقویة توزعت كلها عبر المجال الحضري لمدینة العلمة 

بشكل و كلها ساهمت  حیث النسیج الحضري عبر كاملة ودوخاصة عبر الجیوب العقاریة الشاغرة الموج

مع العلم أن أغلب من حدة الطلب على السكن بالنسبة لسكان المدینة والدائرة معا تخفیف المباشر في 

قد استفادت في إطار السیاسیات السكنیة العلمة نجد أن مدینة  وكما ،المدینةهذه مشاریعه وجهت لسكان 

في  بصفة خاصة وفق فترات زمنیة متعاقبة العلمة ومدینةبصفة عامة  مدنهاالتي انتهجتها الدولة في 

عن طریق الجزائریة حیث جسدتها الدولة في هذه المدینة ومنظمة مخططة حضریة تكوین توسعات 

مدینة استفادت  )2016 ،2010(خالل الفترة الممتدة بینو أنه  وتدعیما لكل هذا نجد وسائل إنجاز مختلفة

مسكن  2170و مسكن جماعي اجتماعي 3600خاللها  إنجاز حیث تم من عدة مشاریع سكنیة العلمة

المتداولة االجتماعیة األخرى الجماعیة السكنیة والصیغ باقي األنماط  عبر ةموزعمع العلم أنها جاءت و 

  .المنظم لمدینة العلمةالنسیج الحضري  رعبعامة بصفة  تم إنجازهاكما و  ،في السیاسة السكنیة الجزائریة

  :السكانیة الهجرةتحلیل مراحل حركة .2.1.3

 وغیر متجانسة وذلك بتواجد بلدیات طاردة للسكان الوالئي السطایفي بحركیة سكانیة متباینة یتمیز المجال

خالل ب األمن اطاردة للسكان وهذا بسبب غی فالبلدیات التي تقع في جنوب المجالوأخرى جاذبة للسكان 

هذا المجال مثل البلدیات التي تقع في المجال الخلفي للمدن الهامة في أن وفي حین نجد  ،فترة معینة

سیتم التطرق في هذا الجزء من من هذا المنطلق و  ،)1(سطیف عین ولمان هي جاذبة للسكان ،مدینة العلمة

المساهمة واألسباب من أهم العوامل وذلك باعتبارها  في مدینة العلمة البحث إلى دراسة الهجرة السكانیة

 وعلیه بصفة عامة ومدینة العلمة بصفة خاصة، في المدینة الجزائریة الزیادة السكانیةفي نمو السكان و 

  :فیمایلي )12(كما یبین الجدول رقم وهذا خمسة فترات زمنیة متتالیة  یمكن تقسیم هذه المرحلة الزمنیة إلى

                                                           
)1( 

، أطروحة والیة سطیفلدراسة حالة البلدیات السهول العلیا -الفوارق االجتماعیة واالقتصادیة وٕاشكالیة التنمیة المتوازنةلحسن فرطاس، .د

  .89، ص2014سنة دكتوراه علوم في التهیئة العمرانیة، جامعة اإلخوة منتوري قسنطینة، كلیة علوم األرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، 
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   )2008 -1954( بینتطور الزیادة السكانیة الطبیعیة وصافي الهجرة : مدینة العلمة): 12(الجدول رقم 

SM )%()3(  SM)2(  A)1(  r  VG  'P   P 

  نسبة صافي التعداد

  الھجرة 

  صافي 

  الھجرة

  الزیادة 

  الطبیعیة

  معدل 

  %)(النمو 

  الزیادة 

  العامة

  عدد السكان

  النظري 
 

 عدد السكان

)نسمة(   

- - - - -  
24015.78 

 11318 1954 

14.15 1601 12698 6.47 14299   25617 1966 
40791.68  

3.01 772 15175 4.32 15947   41564 1977 
66551.66 

3.32 1381 24988 4.82 26369   67933 1987 
103260.00 

2.21 1498 35327 3.88 36825   104758 1998 
139832.12 

0.80 840 35074 2.93 35914   140672 2008 
 

  )ONS( لسكان والسكنالعامة لتعدادات ال: المصدر

  ):1966 -1954(الفترة األولى .1.2.1.3

 صافي الهجرةل مستویاتال علىأأن مدینة العلمة سجلت خالل هذه الفترة ) 12(یتبین من الجدول رقم 

نحو عدد السكان الوافدون وكما بلغ  ،المدینةفي سكان المن إجمالي عدد  % 14.15 بقدرت بنسبة  وذلك

 ةالثورة التحریریخالل السكانیة  حركة الهجرةویمكن تفسیر هذا بكون أن  ،وافد 1601ب مدینة العلمة

أسباب تطورت مع الوقت فبعد مغادرة المستعمر لها األولى لالستقالل  الفترةوكذا خالل الجزائریة الكبرى 

تغیرت وجهة السكان وتركزت على الهجرة نحو المدن الكبرى وخاصة تلك  الفرنسي للمدن الجزائریة

مثلت في مساكن شاغرة توجه التي تركها المستعمر حیث تسكنیة الموجودة في الشمال نتیجة للحضیرة ال

والبحث عن حیاة أفضل وفي نفس الوقت الحصول على عمل  ةإلیها النازحین من أجل تأمین مساكن الئق

                                                           
)1(

  p1'= P0 (1+R)N:حیث  A= (A = p1'- p 0(الزیادة الطبیعیة : بالطریقة التالیةحساب الزیادة الطبیعیة تم  

P0  = التعداد السابقفي سكان العدد، R   =معدل النمو، N  =عدد السنوات الفاصلة بین التعداد السابق والالحق  

   A = p66'- p54   = )1966 - 1954( بین خالل الفترة لمدینة العلمة )A(الزیادة الطبیعیة  

P54   =11318 نسمة   

 R  = 6.47%   

P66' =11318 (1+ 0.0647)12 = 24015.78                      

A = 24015.78 -11318 = 12698                  
)2(

 الالحقالتعداد في سكان العدد =  P1 ، حیث'm = p1 - p1= بالطریقة التالیة) SM(تم حساب صافي الھجرة  

SM = P66 – P66'= 25617-24016 = 1601    
  P0  ×100/  ةیالزیادة الطبیع - التغیرات الدیمغرافیة  :بالطریقة التالیةتم حساب نسبة صافي الھجرة  )3(

   % 14.15=  100× 11318/  1601= )1966 - 1954( بین خالل الفترة لمدینة العلمة نسبة صافي الھجرة
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لم تشهد أي نوع من مشاریع البناء والتعمیر خالل هذه الفترة العلمة خاصة وأن اع الفالحي بعیدا عن القط

  .المقبولة للعیش في المدنالحضریة لتحقیق شروط الحیاة الضروریة العمومیة في ظل غیاب المرافق وهذا 

  :    )1977 -1966( الفترة الثانیة.2.2.1.3

 صافينسبة  وفي حین جاءت وافد 772ب سجل عدد السكان الوافدون نحو مدینة العلمة خالل هذه الفترة 

من إجمالي عدد  % 3.01 بقدرت حیث  الفترة السابقة خاللمقارنة بتلك المسجلة  تراجعا كبیرا الهجرة

بعد یة ر الكبیر للدولة الجزائباالهتمام التراجع الهام  یمكن تفسیر هذاعلیه و ، المدینةهذه في سكان ال

إلى المراكز الحضریة الكبرى والمتوسطة العمومیة المرافق الذي كان منحصرا في زیادة تقدیم  االستقالل

التجمعات السكانیة الصغرى التي تعتمد تلك أهملت قد الدولة نجد أن  كماو  ،االقتصادیة ةوٕاحداث التنمی

  .)1(المجاالت الحضریةفي  تسارع وتیرة النمو الحضري ساعد علىما وهذا  ةعلى الثروة الحیوانیة والزراعی

  : )1987 -1977(الفترة الثالثة .3.2.1.3

بحوالي حیث قدر  هانحو  السكان الوافدون في عدد ا كبیراارتفاع خالل هذه الفترةشهدت مدینة العلمة 

 المدینةفي هذه سكان المن إجمالي عدد  % 3.32ب وبالمقابل سجلت نسبة صافي الهجرة  ،وافد 1381

خالل هذه الفترة  هذا االرتفاعفي  بشكل كبیرو بطریقة مباشرة وغیر مباشرة عوامل وعلیه فقد ساهمت 

هذه تثمین دور زیادة ودورها في  االجزائریة وامتیازاتهالتي انتهجتها الدولة سیاسة التصنیع طبیعة  وأهمها

 العلمةمن المنطقة الصناعیة مدینة هذه الحیث استفادت  الشمال الشرقي الجزائريإقلیم داخل العلمة مدینة 

 داخلیتمثل في خلق حركیة تنمویة  كانمنها األول  مع العلم أن الهدفو ، 1976التي أنجزت خالل سنة 

كان له  وعلیه فإن هذا الوضع، مدینة العلمة بصفة خاصةداخل المجال الوالئي السطایفي بصفة عامة و 

عن  نوع من الحراك السكانيخلق إلى  ىدحیث أفي هذه المدینة في استمرار النمو السكاني الكبیر ثر األ

لمجموعة من الدوافع واألسباب نتیجة وهذا نحو هذه المدینة لإلقامة فیها انتقال األفراد بأسرهم طریق 

أدت هذه األحداث إلى حركیة اقتصادیة وتجاریة وتنمویة في مختلف المیادین األمر الذي جعل وعلیه فقد 

  المدن األخرىمن سواء من الریف أو الوافدون  للسكانمن أهم المدن الجزائریة الجاذبة مدینة العلمة 

األمر  ئي السطایفيداخل المجال الوالمن الرئیسیة للسكان الستقطاب امن مراكز  وكما تعتبر هذه المدینة

  .وتزاید عددها وتوسعهااألحیاء السكنیة العدید من وظهور تسارع وتیرة النمو الحضري فیها الذي أدى إلى 

خالل هذه العلمة السكان الوافدون نحو مدینة انتقل عدد  :)1998 -1987(الفترة الرابعة.4.2.1.3

 %2.21ب تقدرنسبة بسجل حیث صافي الهجرة وبالمقابل هناك استمرار في تراجع  ،وافد 1498الفترة إلى

                                                           
)1(

  35ص المصدر الذي سبق ذكره، ،بشیر التجاني.د 
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 من تعاني تفسیر ذلك یمكن إرجاعه إلى كون مدینة العلمةو  المدینةفي هذه سكان ال من إجمالي عدد

 یةالجزائر الدولة الهامة التي مرت بها  ةاالجتماعیو  االقتصادیة،السیاسیة التحوالت التي فرضتهاالصعوبات 

التي  األزمة االقتصادیةأثار صعوبة الحصول على مسكن وهذا بسبب وٕاضافة إلى  ،خالل هذه الفترة

محتكر وتحت سیطرة  فیهاقطاع السكن حیث كان  المتداولةطبیعة السیاسة السكنیة وكذا عرفتها الدولة 

وفي حین كان نصیب الخواص منعدم في هذا القطاع مما شجع مالك األراضي على االستمرار  ،الدولة

صعوبة  وهذا إلى جانبالحد من هذه الظاهرة  فيفي بیع أراضیهم بصفة غیر قانونیة رغم محاولة الدولة 

   .المدینةهذه االستقرار في  السكان علىهؤالء أجبر ما  هذاو  ،في المدن األخرىما وظیفة الحصول على 

  :  )2008 -1998(الفترة الخامسة .5.2.1.3

وافد مقارنة بعدد  840 بحیث قدر  هذه الفترة تراجعاخالل السكان الوافدون نحو مدینة العلمة عدد  سجل

وبالمقابل هناك استمرار في تراجع نسبة صافي  وافد 1498 بوالمقدر  السكان الوافدون خالل الفترة السابقة

تفسیر هذا الوضع  یمكنوعلیه  ،المدینةفي هذه سكان ال من إجمالي عدد % 0.80الهجرة حیث سجلت 

األمنیة التي عمت البالد  تبتحسن الظروف السیاسیة التي تمثلت في عودة االستمرار وزوال االضطرابا

األسر على العودة إلى األریاف بعض وهذا ما شجع  السوداء العشریة خاللخاصة عامة ومدینة العلمة 

واإلعالن في هذه المدینة وبدایة تسارع وتیرة النمو الحضري وفدوا منها  التي ىوالمراكز العمرانیة الصغر 

المضاربة سیاسة فتح السوق العقاریة والسماح للخواص بالدخول في قطاع البناء والسكن وظهور عن 

  .مدینةهذه الفي  واالستثماریةالجیدة الشاغرة ذات المواقع العقاریة  االحتیاطاتالعقاریة في االستحواذ على 

  :العوامل الطبیعیة.2.3

المدن الجزائریة في  الحجم السكانينمو وتزاید في المتحكمة تعتبر العوامل الطبیعیة من أهم العوامل 

التطرق إلى تحلیل جدا بات من الضروري ومن هذا المنطلق  ،خاصة بصفة عامة ومدینة العلمة بصفة

لزیادة في ا اهمة هذه الظاهرةومس الزیادة الطبیعیةو لوفیات واتطور عدد الموالید في معرفة االتجاه العام و 

الذي ) 06(من الشكل رقم  یتضح وعلیه، خالل فترات زمنیة متعاقبةمدینة هذه الفي العامة السكانیة 

الزیادة و عدد الموالید والوفیات التصاعدیة في  ةالوتیر ) 3م(في الملحق صفحة رقم ) 13(الجدول رقم یؤكده 

وهذا من زاویة أن  وبهدف الوصول إلى تحلیل معمق وأكثر دقة المتتالیة السنوات خاللالطبیعیة للسكان 

  :یلي ماكالعلمة في مدینة  ينمو السكانالتكون أكثر تعبیرا عن واقع أن الزیادة الطبیعیة هي التي یمكن 

ونقصد بهم األفراد الذین ولدوا في مدینة العلمة نفسها أو خارجها حیث یشترط أن یكون  :الموالید.1.2.3

معدل جاء ال ینطبق على كل ال هذا مع العلم أنو  خالل فترة الوالدةها والدي المولود دائمي اإلقامة فی
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الموالید بالنسبة  معدل عرففقد  هوعلی ،)1(سنة إلى أخرىتسجل اختالفات هامة من یتم بل السنوات 

   :وذلك كما یلي من سنة إلى أخرىبالتطور والتباین  )2016 ،1954(خالل الفترة بینلسكان مدینة العلمة 

وأدنى  ‰ 535.87 بوذلك  1998خالل سنة  وصلت إلیه مدینة العلمة )2(سجل أقصى معدل للموالید

 التزاید في هذا المعدلوربما یرجع تفسیر هذا  ‰ 40.57 بوذلك  1954معدل للموالید سجل خالل سنة 

الجزائریة بصفة عامة  المدنفي  واالقتصادیة والصحیة للسكاناألوضاع االجتماعیة والمعیشیة تحسن إلى 

تزال في بدایة  المدینة هذه ال أنیدل على هذا المعدل جاء  مع العلم أنو  ،بصفة خاصة ومدینة العلمة

، وٕاضافة إلى تجمع السكان في هذه المدینة بعدما نشطة ةبدأت تشهد حركة عمرانی هانأو  الدورة الدیمغرافیة

ومطاردین من طرف القوات االستعماریة فكان من الطبیعي أن یرتفع كانوا مفرقین في القرى واألریاف 

 وأیضاخاصة وأن الجزائر فقدت خالل الثورة التحریریة وحدها ملیون ونصف ملیون شهید معدل الموالید 

السیادة لم یتزوجوا إال بعد استرجاع و دون زواج والذین بقوا  مشباب للحرب حیث قتل أغلبهالخروج 

بدأ في إال أنه  1998وٕالى غایة سنة  1954منذ سنة الموالید رغم استمرار التزاید في معدل و ، الوطنیة

           2012خالل سنة السنوات السابقة إلى أن سجل  خاللبشكل تدریجي عما كان علیه ذلك التراجع و 

بشكل كبیر و وهذا المعدل رغم تراجعه  ‰ 198.35 بفقد سجل  2016وأما خالل سنة  ،‰189.97 ب

یمیل إلى التراجع في السنوات األخیرة  مدینة العلمةمعدل الموالید في  أنوهكذا یالحظ  إال أنه یبقى مرتفعا

وبالنسبة لمجموع السكان وسن الزواج ) 49 - 15(ویتأثر معدل الموالید الخام بعدد اإلناث في سن الحمل 

كضیق المسكن األخرى  ةوالثقافیوموقف السكان من استعمال وسائل تنظیم النسل وبالعوامل االجتماعیة 

 معدل الموالیدفي تراجع التزاید أو الالعوامل كلها تؤدي إلى  هوهذ وتعلیم الفتاةومستوى الدخل الفردي 

حدد أي هذه العوامل تأثیرا في هذا المعدل وكذلك األسباب كثیرة منها یتم تلیس من السهل أن  هولذلك فإن

من تبر الحیویة المعتمد علیها ورغم ذلك فإن معدل الموالید یع ةاإلحصائیبطبیعة المعطیات ما یتعلق 

  .واحد آنالتي تتحكم في أي مجتمع سكاني من حیث نموه وتركیبه واستمراره وتجدده في الهامة مؤشرات ال

من العوامل التي تؤثر في نمو السكان، وكما أنه عندما تتوفر  معدل الوفیاتیعتبر :الوفیات.2.2.3

) 06(رقم  الشكلبعض األسباب فإنها تساعد على تراجع الوفیات كالظروف األمنیة، وعلیه فإنه یتبین من 

  ، وبینما شرع ‰381.63بوذلك  1987سجل في سنة  وصلت إلیه مدینة العلمة وفیاتأقصى معدل للأن 

                                                           
        ترجمة محمد ریاض ربیع، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر التحلیل السكاني المفاهیم والطرق والنتائج،روال یریسا،  )1(

  176، ص)نشرللدون تاریخ (

    1000 ×) عدد السكان خالل نفس السنة/ عدد الموالید خالل سنة معینة( =الموالید معدل )2(
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ویمكن إرجاع  2016خالل سنة وذلك 

نعدام الحروب والمجاعات واألمراض الفتاكة 

التراجع هذا والحقیقة أن التلقیح وحمایة األم والطفل 

ألن العلمة یقود المجتمع السكاني في مدینة 

الوفیات ال یقابله  تیسیر إلى نهایة الدورة الدیمغرافیة ولكن هذا ال یتحقق ألن هذا التراجع في معدال

وما یمكن قوله أن هناك تغیر لذلك 

   .في معدالت الوفیات رغم أن كالهما یسیر نحو التراجع

  

هي الفرق بین  الطبیعیة ةمع العلم أن الزیاد

في  ةأن أقصى معدل وصلت إلیه الزیادة الطبیعی

ارتفاع عدد الموالید كان له ومن المعلوم أن 

حیث بلغ معدل الموالید لنفس الفترة أقصاه، وأما أضعف 
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وذلك  )1(‰ 21.24لیصل إلى  1998في التراجع منذ سنة 

نعدام الحروب والمجاعات واألمراض الفتاكة إ المعیشیة و االجتماعیة و الظروف في تحسن 

التلقیح وحمایة األم والطفل منها خاصة و نتیجة لتحسن الخدمات الطبیة 

یقود المجتمع السكاني في مدینة حیث الملحوظ في معدالت الوفیات خالل السنوات األخیرة 

یسیر إلى نهایة الدورة الدیمغرافیة ولكن هذا ال یتحقق ألن هذا التراجع في معدال

لذلك  كما سبقت اإلشارةوهذا بل تبقى سریعة الموالید 

في معدالت الوفیات رغم أن كالهما یسیر نحو التراجع بطيءفي معدالت الموالید یصاحبه تغیر 

  :الزیادة الطبیعیة

مع العلم أن الزیاد في نمو السكان العوامل األساسیة من 

أن أقصى معدل وصلت إلیه الزیادة الطبیعی) 06(عدد الموالید والوفیات حیث یتبین من الشكل رقم 

ومن المعلوم أن  1998وذلك خالل سنة  )2(‰ .391

حیث بلغ معدل الموالید لنفس الفترة أقصاه، وأما أضعف  األثر الكبیر في ارتفاع هذه الزیادة الطبیعیة

                   

1000 × )عدد السكان خالل نفس معینة/ عدد الوفیات خالل سنة معینة

) عدد السكان خالل نفس السنة/ عدد الموالید خالل سنة معینة= (

1977 1987 1998 2008 2012 2016

الموالید، الوفیات والزیادة الطبیعیة خالل الفترة : تطور معدالت: مدینة العلمة

)2016، 1954(بین 

 2017مارس  سجالت الحالة المدنیة، ،

....................................................:.الثاني الفصل  

في التراجع منذ سنة  لهذا المعد

تحسن الإلى  الوضعهذا 

نتیجة لتحسن الخدمات الطبیة وهذا 

الملحوظ في معدالت الوفیات خالل السنوات األخیرة 

یسیر إلى نهایة الدورة الدیمغرافیة ولكن هذا ال یتحقق ألن هذا التراجع في معدال

الموالید  تتراجع في معدال

في معدالت الموالید یصاحبه تغیر  سریع

الزیادة الطبیعیة.3.2.3

 الطبیعیة ةتعتبر الزیاد

عدد الموالید والوفیات حیث یتبین من الشكل رقم 

06.مدینة العلمة هو 

األثر الكبیر في ارتفاع هذه الزیادة الطبیعیة

عدد الوفیات خالل سنة معینة( =الوفیات معدل )1(

= (الزیادة الطبیعیة  معدل )2(

مدینة العلمة

معدل الموالید

معدل الوفیات

معدل الزیادة الطبیعیة

،بلدیة العلمة: المصدر

 السنوات
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وهذا رغم تراجع معدل الوفیات  ‰ 18.02 بوذلك  1954معدل للزیادة الطبیعیة فقد سجل خالل سنة 

نوات فقد جاءت معدالت الزیادة الطبیعیة بین ، وأما باقي الس‰ 22.44بالذي قدر خالل نفس السنة 

االرتفاع والتراجع متأثرة في ذلك بالموالید والوفیات، ولكن السؤال الذي یطرح نفسه هنا هو أي العاملین 

أكثر تأثیرا في ارتفاع معدالت الزیادة الطبیعیة في مدینة العلمة؟ هل هو ارتفاع معدالت الموالید أو 

رفع معدالت الزیادة  على ساعدقد الت الوفیات؟ والحقیقة أن هذاین العاملین التراجع النسبي في معد

  . الطبیعیة إال أن ارتفاع معدالت الموالید كان له األثر الكبیر في رفع معدل الزیادة الطبیعیة بعد االستقالل

  :عقود الزواجتطور .4.2.3

من العوامل لدى المجتمع السكاني في مدینة العلمة التي تمت  عقود الزواجتطور عدد دراسة ظاهرة تعتبر 

العوامل المتحكمة نمو السكان في هذه المدینة  زیادة اإللمام وتعمیق الفهم حولالتي تساعد على األساسیة 

 )4م(في الملحق صفحة رقم ) 14(الذي یؤكده الجدول رقم ) 07(الشكل رقم خالل وعلیه فإنه یتضح من 

ارتفع  حول التطور الهام في عدد عقود الزواج حیثیمكن تقریر ئیة الواردة وطبقا للمعطیات اإلحصا

وأما عن معدل الزواج ، 2016عقد خالل سنة  45027إلى  1966عقد خالل سنة  908من عددها 

خالل هذه الفترة  )‰ 219.02 ،35.45(حیث تراوح ما بین  ا مستمرافقد سجل هو األخر تطور  )1(الخام

مما ساعد على ارتفاع على عدد الذكور  ثزیادة عدد اإلناتدل على جاءت وعلى العموم فإن هذه النتائج 

ارتفاع وهذا بغض النظر عن  وتراجع معدالت الوفیات الخصوبةمعدالت  عوبالتالي ارتفا جمعدالت الزوا

والعادات والتقالید االجتماعیة التي توجب على الشباب التقید بشروط لزواج لمشروع ا المالیة تكالیفال

إال  لزواج في سن مبكرة وتأخیر سن الزواج على المستوى الوطنيعن االكثیر من الشباب عزوف و معینة 

 معدل الزواج ذالسلطات المعنیة أخ على المعدل یبقى في تطور مستمر ومن ذلك كان مفروضا اهذأن 

سنة یقابله توفیر نفس كل عدد عقود الزواج خالل معرفة  ذلك أنعلى قدر كبیر من العنایة واالهتمام 

شروط الحیاة الحضریة و  ةمستوى المعیشكله من أجل العمل على تحسین المساكن وهذا من عدد ال

المدن  فياتت تؤرق المسؤولین التي ب النمو الحضريوتنظیم ظاهرة أزمة السكن ومحاولة القضاء على 

أهمیة  نسبة النوعالمسجل في لتوازن أن ا مع العلمو ، الجزائریة بصفة عامة ومدینة العلمة بصفة خاصة

فكون الفرد ذكرا أو أنثى یحدد نوع نشاطاته في مدینة العلمة كبیرة في المجتمع السكاني وحركته 

خارج البیت اته ویرتبط أیضا بنشاط بالمرأة االقتصادي وكما یحدد حاج ،االقتصادیة والمهنیة واالجتماعیة

  . تأخیرهوكل هذا كان له األثر الواضح على السلوك النفسي واالجتماعي للفرد في اإلقبال على الزواج أو 

                                                           
)1(

   1000 ×) تقدیر عدد السكان في نفس السنة/ عدد عقود الزواج خالل سنة معینة(= الخام معدل الزواج 
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السكان هم مجموعة من األشخاص یمكن تقسیمهم حسب مختلف الخصائص المشتركة فیما بینهم بحیث 

وهي تعتبر من عناصر اختالف السكان 

بتحلیل هذه الخصائص ودورها في 

وكذلك بین الریف والحضر المجاالت الحضریة 

، وعلیه سیتم التطرق في هذا العنصر 

 المجالي للسكانتوزیع ال في مدینة العلمة والتي نقصد بها

  : كما یليلنمو السكان التركیب االقتصادي 

 

عبر المجال  2008سنة  أخر تعداد خالل

وكذلك  الحضر والیة سطیف سكان

لهؤالء المجالي توزیع الوأما عن ، 

سواء  التوزیع غیر متجانسجاء هذا 

  التعرف من خاللوعلیه سیتم  ،والكثافة
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  :للنمو السكاني واتجاهاتها

السكان هم مجموعة من األشخاص یمكن تقسیمهم حسب مختلف الخصائص المشتركة فیما بینهم بحیث 

وهي تعتبر من عناصر اختالف السكان من العوامل المتبادلة التأثیر  ةتنتج هذه الخصائص عن مجموع

بتحلیل هذه الخصائص ودورها في تهتم بدراسة التركیب السكاني  ت الحضریة حیث

المجاالت الحضریة إحداث التباینات السكانیة للظواهر السكانیة بین مختلف 

، وعلیه سیتم التطرق في هذا العنصر التراكیب السكانیة على الخصائص الكمیة للسكان

في مدینة العلمة والتي نقصد بها مؤشرات نمو السكان من البحث إلى بعض

التركیب االقتصادي مؤشر وٕاضافة إلى  النوعي والعمري، التركیب

 :سكان عبر القطاعات الحضریةللمتباین المجالي 

أخر تعداد خاللوهذا حسب نتائج  نسمة 140672أكثر من 

سكانعدد من إجمالي % 12.58 بیمثلون بنسبة قدرت 

، خالل نفس الفترة من إجمالي سكان الوطن%  

جاء هذا وعلى العموم  ،إلى أخرحضري السكان فقد جاء متباین من قطاع 

والكثافة بلنسلتوزیع ا بالنسبةأو للسكان توزیع الحجمي المطلق 

1987 1998 2008 2012 2016

(تطور عدد عقود الزواج خالل الفترة بین : مدینة العلمة

 2017مارس  سجالت الحالة المدنیة، ،بلدیة العلمة

....................................................:.الثاني الفصل  

للنمو السكاني واتجاهاتهاالمؤشرات العامة .4

السكان هم مجموعة من األشخاص یمكن تقسیمهم حسب مختلف الخصائص المشتركة فیما بینهم بحیث 

تنتج هذه الخصائص عن مجموع

ت الحضریة حیثالمجاالمختلف عبر 

إحداث التباینات السكانیة للظواهر السكانیة بین مختلف 

التراكیب السكانیة على الخصائص الكمیة للسكانهذه وكما تدل 

من البحث إلى بعض

التركیب، الكثافة السكانیة

مجالي التوزیع ال.1.4

أكثر من تأوي مدینة العلمة 

یمثلون بنسبة قدرت  الحضري حیث

 0.41 ببنسبة قدرت 

السكان فقد جاء متباین من قطاع 

توزیع الحجمي المطلق لل بالنسبة

مدینة العلمة

عدد عقود الزواج

بلدیة العلمة: المصدر

 السنوات
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  :كما یلي الحضریة الستة لمدینة العلمةالحقیقي للقطاعات السكاني الوزن تحلیل هذا العنصر على أهمیة  

ذلك التباین ) 4م(في الملحق صفحة رقم ) 15(والتي یؤكدها الجدول رقم ) 06(یتبین من الخریطة رقم 

العقاریة وهذا تبعا للمساحة عبر المجال الحضري لمدینة العلمة  يلحجم السكانالمجالي لتوزیع الفي 

ونمط المباني السكنیة القائمة في األحیاء السكنیة، وعلیه یمكن ي وتاریخ اإلنجاز لكل قطاع حضر  العامة

  :یلي فئات حجمیة رئیسیة كما ةوضع تصنیف للقطاعات الحضریة المنظمة لهذه المدینة وذلك وفق ثالث

  : الفئة الحجمیة األولى.1.1.4

وعلیه فقد جاءت هذه الفئة تضم  ،ذات الحجم السكاني المرتفعالقطاعات هذه الفئة الحجمیة وتشمل 

  نسبة تقدر  أي ما یعادل نسمة 43362بعدد السكان بها إجمالي  قدرالقطاع الخامس حیث یالحضري 

 حیث جاءت تتمیز نسمة 140672ب المقدر و مدینة في هذه السكان عدد المن إجمالي  % 30.82ب

بعد اكتمال أشغال وهذا  بظهور بعض األحیاء السكنیة الجدیدة والتي شكلت فعال مراكز سكانیة هامة

 بوخبلة ،بهلولي شودار :لعل من أهم هذه األحیاء السكنیة التالیةالكبرى بها مستقبال و والتعمیر البناء 

الحضري هذا القطاع المسجل على مستوى الحجم السكاني الكبیر هذا تفسیر  ربما یمكنو ، مزیان ساعوو 

هذه من إجمالي مساحة %  29.80ب بالمساحة العقاریة الكبیرة التي یتربع علیها حیث مثل بنسبة تقدر 

 قامةإعملیة إطار وٕاضافة إلى أنه جاء یضم مجموعة من األحیاء الراقیة التي أنجزت في   ،المدینة

القائمة به حداثة أغلب األحیاء السكنیة وكذا ل هذا من جهة) ZHUN(المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة 

الجهة في أقصى الجهة الشمالیة الغربیة أكثر وهي تقع في جدیدة حضریة كتوسعات والتي جاءت 

الطرق الوطنیة شبكة أهم محاور عبور تطابقه مع ضافة إلى باإلو  ،من جهة أخرىوهذا الجنوبیة الغربیة 

  . مدن الشبكة الحضریة الجزائریةكل المناطق و وباقي  قسنطینة والیة هباتجاوهذا مدینة العلمة التي تخترق 

  :الفئة الحجمیة الثانیة.2.1.4

القطاع الحضري الرابع  تشملحیث  ذات الحجم السكاني المتوسطالحضریة القطاعات هذه الفئة وتضم 

سكان عدد المن إجمالي %  18.12 بأي ما یعادل نسبة تقدر  نسمة 25486ب قدر  عدد سكانب وهذا

ویمكن  المدینة هذهمن إجمالي مساحة  % 16.07 ب وكما تبلغ نسبة مساحة هذا القطاع، مدینةفي هذه ال

هذا  درجة التشبعالتي وصلت إلى و المدینة هذه قدم األحیاء السكنیة القائمة بوسط إلى  إرجاع سبب ذلك

ولعل  من جهة أخرى في إقامة مساكن جدیدةیمكن استخدامها عدم وجود مساحات شاغرة ٕالى و من جهة 

مع العلم أن و  مسكن 219 ،مسكن 800 ،مسكن 663 ،سڤني ،النعیجة: أهم هذه األحیاء السكنیة ما یلي

طول امتداد شارع أول هذه األحیاء جاءت نتیجة للتطور العمراني لهذه المدینة في الجهة الشرقیة وعلى 
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الجهة الجنوبیة في نحو قسنطینة وخط السكة الحدیدیة ) 05(وكما أن عبور الطریق الوطني رقم ، نوفمبر

وعلیه فقد شهدت  ،السكةهذه خط امتداد على طول فوضویة السكنیة الحیاء بعض األساعد على ظهور 

   .السكنیة األحیاءعبر لسكان ساهمت في التوزیع المجالي غیر المتجانس لمدینة العلمة زیادة سكانیة كبیرة 

  :الفئة الحجمیة الثالثة.3.1.4

بالقطاعات مقارنة وذلك  المنخفضذات الحجم السكاني للمدینة الحضریة القطاعات باقي هذه الفئة وتضم 

قدر  والذي الحضري الثالثالقطاع  :الحضریة التالیة اتالقطاع حیث جاءت تتمثل في الحضریة السابقة

 مدینةفي سكان عدد المن إجمالي %  14.31بتقدر  نسبةما یعادل نسمة أي  20135بعدد سكانه 

بوسیف  ساحة الثورة: األحیاء السكنیة التالیة نمجموعة م بظهورمع العلم أن هذا القطاع قد تمیز  ،العلمة

 عمر د�و ،مسكن 250 ،اإلداريالحي  ،جوان 19 ،دوار السوق ،مسكن 46 ،حویفي عبد اهللا ،موسى

منها وخاصة الطرق الوطنیة شبكة هم ألوعبور ویفسر هذا بتسارع وتیرة النمو الحضري في هذه المدینة 

وٕاضافة إلى  هذا من جهة، القطاعهذا وفرجیوة الذي یخترق  ءلتة الزرقاڤال ،باتجاه باتنة) 77(رقم الطریق 

عملیة الشراء للقطع األرضیة اإلقبال على في األسر الجدیدة خاصة و رغبة الشباب عوامل أخرى أهمها 

القطاع الحضري السادس أما و  ،من جهة أخرىاالنتقال لإلقامة عبر األحیاء السكنیة لهذا القطاع والبناء و 

في سكان عدد المن إجمالي %  13.68بتقدر  نسبةما یعادل أي نسمة  19244 بعد سكانه  سجلفقد 

یضم  لهذه المدینة حیث الشرقیةفي الجهة الشمالیة أخر التوسعات العمرانیة  یعتبرحیث  العلمة مدینة

قد سجل فالقطاع الحضري األول  وأما عن، مسكن 200 ،مسكن 100 ،صبایحي: السكنیة التالیةاألحیاء 

وهو یضم المدینة هذه من إجمالي سكان %  11.65نسبة نسمة أي ما یعادل  16386 ب هعدد سكان

علیه و  ،مسكن 152و مولف التركي ،المذبح ،العیدمخربش  ،المدینةوسط  ،بلعلي :ستة أحیاء سكنیة هي

الفیضان الذي تعرضت له عوامل أساسیة متداخلة أهمها إلى المسجل  تفسیر هذا الحجم السكانيیرجع 

مع عدم سماح السلطات  مسكن منه 89حیث تم إزالة ما یزید عن  1981سبتمبرخالل  إلیه مدینة العلمة

البلدیة بنقل العائالت المنكوبة إلى  قامتوعلیه فقد  ،بهمرة أخرى ببناء مساكن جدیدة المعینة للسكان 

تركز عملیة تراجع ٕاضافة إلى و  ،من جهةهذا الذي یقع في الجهة الشمالیة الحي السكني حویفي عبد اهللا 

عبارة عن مباني موجهة أساسا للخدمات المتنوعة هي مساكنه الذي تعتبر المدینة  وسطحي في السكان 

مساحة  صغر وكذامنها وغالبیة مساكنها هي سكنات وظیفیة  ، التعلیمیة والثقافیةالتجاریة الخدماتخاصة 

المرتبة األخیرة للقطاع  عادت ، وفي حینوسط المدینة من جهة أخرىالموجودة في  األحیاء السكنیة

  نسمة  16059 ب هعدد سكان رقدحیث لمدینة لهذه االجهة الجنوبیة الغربیة  الذي یقع في الحضري الثاني
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 المنخفضةاألحجام السكانیة ولذلك فإن هذه  المدینةهذه من إجمالي سكان %  11.42نسبة أي ما یعادل 

وربما  بورفرف ،عنان صخري ،الشهداء ،لعبیدي: سجلت على مستوى األحیاء السكنیة التالیةنجدها قد 

 باتجاه سطیف) 05(الطریق الوطني رقم حجم المساحات التي یستحوذ علیها بأهمیة یرجع تفسیر هذا 

كلها من و القطاع  االتي تقع جنوب هذ ةوالمنطقة الصناعی القطاعهذا الذي یخترق  ةوخط السكة الحدیدی

نقص التركز العددي للمرافق وٕاضافة إلى  ،على هذا المحورالتطور العمراني في مدینة العلمة عوائق 

هذا القطاع وبمعنى أخر أن عامل الزمن قد ساعد على ارتفاع التجاریة في والوظیفیة  العمومیةالخدمیة 

تسارع وتیرة ظل وكل هذا في الحضریة على حساب قطاعات أخرى  تالسكان في بعض القطاعا محج

لالحتیاطات  خدامتطور العمران وسوء االستو  عدم التوافق بین نمو السكانإلى  أدت التيالنمو الحضري 

 .العقاریة بالتوسع على حساب األراضي الزراعیة ذات الملكیة العقاریة الخاصة والجودة العالیة واستنفاذها

  :الكثافة السكانیةتوزیع .2.4

في  یبرز هذا المؤشر العالقة بین السكان والوسط الذي یعیشون فیه، ولقد انتشر استعمال هذا المؤشر

وتوفر المعطیات السكانیة للوحدات  الدراسات الجغرافیة نظرا لبساطة وسهولة استخراجه وانتشار استعماله

یصلح للمقارنة وكما  )1(جغرافيالمختلفة الالزمة الستخراجه حتى أصبح قدیما منطلق كل تفكیر  اإلداریة

ویكون  یتناسب عكسا مع حجم المساحةن مدلوله أبین المناطق والوحدات اإلداریة المختلفة ویالحظ ب

وسطحیا كلما كبرت المساحة ویوحي بمدى تركز السكان أو تشتتهم خاصة عندما تكون  مدلوله عاما

األساس المتحكم في  يظاهرة التكامل بین السهل والجبل هأحجام الوحدات اإلداریة صغیرة، وعلیه تعتبر 

متمركزة في  المرتفعةالكثافات السكانیة نجد حیث توزیع السكان في بلدان البحر األبیض المتوسط 

كانت السلسلة الجبلیة التلیة تضم حیث صل في األسكان جبل هم سكان الجزائر  مع العلم أن المرتفعات،

 توزیع ، وكما یختلف)2(1896حسب إحصاء سنة وهذا سكان الوطن إجمالي من  % 41حوالي لوحدها

 بشكل عامالطبیعیة والبشریة  بالظروف وثیقا ارتباطا أیضا ویرتبط تواجدهم عبر مجاالت وكثافتهم السكان

عامة والتاریخیة بصفة  البشریة بالظروف كبیر بشكل تأثر قد مدینة العلمة سكان نمو فإن لذلكو 

ظهور  في تمثل والذي مدینة العلمة السكاني في النمو على تسارع  ساعد مما خاصة بصفة واالقتصادیة

الكثافة  سجلتوعلیه ، وقطاعات حضریة متباینة سواء المخططة أو الفوضویة سكنیةالحیاء العدید من األ

تراوحت الكثافة حیث  2008حسب تعداد سنة وهذا هكتار ال /نسمة 73.44 ب السكانیة في مدینة العلمة

                                                           
)1(

  . 16، ص1986، المطبعة الجدیدة، دمشق، سنة جغرافیة السكانفاضل األنصاري،  

(2) 
Marc Cote, Espace algérien, les prémices d’un Aménagement, OPU, Alger, Année 1983, p44
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قیمة وبین أدنى هكتار ال /نسمة 82.77 بأقصى قیمة وذلك  بینالقطاعات الحضریة كامل السكانیة عبر 

في ) 15(الذي یؤكدها الجدول رقم ) 07(الخریطة رقم وانطالقا من هكتار ال /نسمة 150.09بوذلك 

  :كما یليأساسیة  فئاتفي أربعة العلمة الكثافة السكانیة في مدینة  حصریمكن ) 4م(الملحق صفحة رقم 

  :هكتارال/ نسمة) 150.09( المرتفعةالكثافة السكانیة  :الفئة األولى.1.1.4

حیث تمیزت هذه الفئة باحتوائها على الكثافة السكانیة المرتفعة للقطاعات الحضریة في مدینة العلمة 

   یقدر  نعدد سكا ویضمهكتار  109.17بعلى مساحة تقدر حیث یتربع هذا األخیر القطاع األول  تشمل

هو الحضري بكون هذا القطاع الكبیر في الكثافة السكانیة ویمكن تفسیر هذا االرتفاع نسمة  16386 ب

التي  قدیمة النشأة من األحیاء السكنیةهو  مدینةالمركز السكني الحي  برتحیث یعمركز مدینة العلمة 

السكان الهامة من بعض األحیاء السكنیة  وهذا بالرغم من عملیات الترحیلالمدینة في هذه ظهرت 

وفي راقیة جماعیة جدیدة مساكن إلى  غیر الالئقةوذلك من مساكن  حي المذبحالسیما منها له  ةالمنظم

التي تم إنجازها سواء عبر الجیوب الشاغرة داخل النسیج الحضري القائم مختلف الصیغ السكنیة المتداولة 

  . الجزائریةا في إطار برامج السیاسة السكنیة للدولة ذمدینة العلمة وهفي على أطراف المجال الحضري أو 

  :هكتارال/ نسمة) 129.91 -126.29( الكثافة السكانیة المتوسطة :الفئة الثانیة.2.1.4

كل من القطاع جاءت تضم حیث مقارنة بالقطاع الحضري األول بكثافات متوسطة هذه الفئة تمیزت 

 الذي الثالثالقطاع الحضري الهكتار و / نسمة 129.91 ببكثافة سكانیة قدرت  وذلكالحضري الثاني 

یختلف تفسیر هذا الوضع من قطاع ألخر ربما و  ،هكتارال/ نسمة 126.29ب قدرت كثافته السكانیة

وأهمها فبالنسبة للقطاع الثاني فإن كثافته السكانیة ال تعكس الواقع القائم عبر األحیاء السكنیة المكونة له 

عقاریة شاغرة موزعة بشكل نقطي  مساحاتسبب وجود بوهذا  الشهداء ،بورفرف ،عنان صخري ،لعبیدي

وكذا وجود مساحات بجوار خط السكة الحدیدیة غیر مستغلة في المیدان فیه السكنیة  ءعبر بعض األحیا

فتفسر كثافته السكانیة المتوسطة بالتركز السكاني  الثالثالحضري البناء والتعمیر، وأما بالنسبة للقطاع 

عبر االنتشار الواسع لنمط السكن الفردي وٕاضافة إلى  ،وكذا بصغر حجم األسر في مبانیهالمتوسط 

    .وهذا مقارنة بالقطاع السابق و ودوار السوق�عمر د، عبد اهللا أغلبیة األحیاء السكنیة فیه وأهمها حویفي

  :هكتارال/ نسمة) 87.21 -82.77( المنخفضةالكثافة السكانیة  :الفئة الثالثة.3.1.4

منخفضة حیث سجلت على مستوى القطاع الحضري السادس وذلك بكثافة جاءت الكثافة السكانیة بها 

الذي قدرت كثافته  الرابعالقطاع الحضري  على مستوىكذلك و  الهكتار/ نسمة 87.21 ب سكانیة قدرت

  عبر األحیاء بوجود مساحات عقاریة شاغرة  الوضع ویمكن تفسیر هذا ،هكتارال/ نسمة 82.77 ب السكانیة
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أنه كلما ابتعدنا عن مركز المدینة باتجاه أطراف النسیج الحضري  مع العلم في هذاین القطاعینالسكنیة 

القطاعین یضم هذاین السكن السائد حیث  نمططبیعة ٕاضافة إلى و القائم كلما انخفضت الكثافة السكانیة، 

 حیث عملیات البناء والتعمیرتشهد مختلف الفیالت التي ال تزال مساكن النمط الفردي من  عددا كبیرا

  دنفیزو  ، دوار الشجرةالنعیجة ،سڤني ،صبایحي ،�وطالي بكیر :األحیاء السكنیة التالیة منهانخص بالذكر 

  :هكتارال/ نسمة) 75.96(جدا  منخفضةالكثافة السكانیة ال: الفئة الرابعة.4.1.4

حیت جاءت تشمل القطاع الحضري الخامس حیث قدرت تمیزت هذه الفئة بكثافة سكانیة منخفضة جدا 

وعلیه ، نسمة 43362 على مستوى األحیاء السكینة فیه نحو ویقیمهكتار  570.89ب مساحة هذا القطاع 

ویمكن تفسیر هذا االنخفاض في الكثافة ، هكتارال/ نسمة 75.96 ببلغت قیمة كثافته السكانیة فقد 

نسبة  دلاهكتار أي ما یع 570.89 ب یتربع على مساحة تقدرالسكانیة بالمساحة العقاریة الشاسعة حیث 

 هاوأهم فیه أغلب األحیاء السكنیة ةوٕاضافة حداث ،من إجمالي مساحة مدینة العلمة%  30.82 بتقدر 

، وعلیه یتضح مما سبق أن توزیع الكثافة السكانیة في إلخ...هواري بومدین ،بهلولي ،شودار ،بوخبلة

 القریبةفي األحیاء السكنیة القدیمة و  ترتفعمتباین عبر القطاعات الحضریة حیث نجدها جاء مدینة العلمة 

 األحیاء في كما نجدها تنخفض وبشكل ملحوظو  الوطنیة، طرقالتقع على محاور والتي  المدینة مركز من

  .هاأطراف على والتي تقع لنمو الحضريلالحضریة الجدیدة توسعات أي على مستوى تلك ال الحدیثةالسكنیة 

  :التركیب السكانيمؤشر .3.4

من یعتر حیث  ،إلخ..الخصائص السكانیة أي النوع، الخصوبة والوفیاتبمختلف  التركیب السكانيیتأثر 

وكما یؤثر على حركة التطور ، وحاجاتهتفكیره سلوك الفرد و  دتحدی المؤشرات التي یعتمد علیها في

وله أهمیة كبیرة في إبراز حجم من هم في سن النشاط وحجم القوى  ،االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات

 حسب النشاطات االقتصادیة موتوجیهه حاجاتهم من مناصب الشغللتلبیة  التخطیطجل أالعاملة وهذا من 

سواء  العامةمن هم في سن العمل وهذا لمواجهة الخدمات  مإبراز حج وكما له أهمیة كبیرة أیضا في

وهذا من وتقدیر حجم الید العاملة التي ستدخل سوق العمل مستقبال بالنسبة لصغار السن أو لكبار السن 

ولتوزیع القوى العاملة حسب الفعالیات االقتصادیة مع ما أجل تخیطیط إلیجاد مناصب العمل مستقبال 

تبیان توزیعه  ،تحلیل مستوى الدخلفي خاصة وكما له أهمیة  ،استثماراتو مشاریع یلزم ذلك من 

ثر كبیر في تخطیط االحتیاجات السكنیة وٕانجاز التجمعات أللعمر و  ،الحالة الزواجیة ،االستهالك وتبیانه

وعلیه  ،)1(المرافقمختلف نجاز إ تخطیط االستهالك واإلنتاج و في  هذا التركیبحیث یعتمد على السكانیة 

                                                           
  214، ص1996سنة ، دار الراتب الجامعیة، بیروت، لبنان، السكان والتنمیة المستدیمة في الدول النامیةأحمد منیر،  سلیمان )1(
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فإذا كان عدد الذكور یساوي عدد اإلناث فنسبة النوع مئة وٕاذا زادت نسبة الذكور عن اإلناث كانت النسبة 

ومن هذا  أما إذا نقصت نسبة الذكور عن نسبة اإلناث كانت النسبة أقل من المئةو  ،أكبر من المئة

العمري للسكان في مدینة المنطلق سیتم التطرق في هذا الجزء من الدراسة إلى تحلیل التركیب النوعي و 

  : في تحلیل هذا العنصر على النتائج المستخرجة من االستمارات االستبیانیة كما یلي دالعلمة حیث سیعتم

  : التركیب النوعي للسكانمؤشر .1.3.4

الشكل خالل وعلیه یتضح من  ،یقتصر هذا العنصر على دراسة التركیب النوعي للسكان في مدینة العلمة

في هذه المدینة السكان أن توزیع ) 5م(في الملحق صفحة رقم ) 16(الذي یؤكده الجدول رقم  )08(رقم 

 % 50.55ب وعبر القطاعات الحضریة یظهر جلیا أنه متوازن حیث تمیز بتفوق نسبة الذكور المقدرة 

         نوع تقدر للفي مجملها نسبة ولذلك فقد جاءت تشكل  % 49.55 بعلى نسبة اإلناث والتي قدرت 

 لمدینةلهذه اأما عبر القطاعات الحضریة و  ،أنثى 100ذكر لكل  102ما یعادل أي %  102.22ب 

على الوضع هذا حیث یدل  هبین نسبة الذكور واإلناث هي الظاهرة المثیرة لالنتباالمسجل فالتقارب الكبیر 

األخیرة  هالسكان وٕان كان في مرحلتأن نمو السكان في مدینة العلمة ال یزال یمر بالنظام االنتقالي لنمو 

ثم لتبدأ بعد  2012إلى غایة سنة معدالت الموالید التدریجي المسجل في  ضنخفااالالتي تتمیز باستمرار 

ویفسر هذا بعودة األمن واالستقرار معدالت الوفیات االنخفاض في استمرار كذلك و ذلك في االرتفاع 

نسبة صغار في وكما یالحظ ارتفاع اء التي مرت بها البالد بصفة عامة، دخاصة بعد العشریة السو و 

هذه الوافدة والمغادرة السكانیة الهجرة وٕاضافة إلى عوامل أخرى منها ، 2008السن خالل تعداد سنة 

توزیع عدد في النظر  معناتٕاذا و  ،في جمیع الخصائص السكانیة األخرىاألخیرة كان لها األثر المباشر 

وعلیه ومن أجل زیادة التعمق  ،جدا ضئیالجاء في األساس  في نسب النوعنجد أن الفارق الذكور واإلناث 

في تحلیل هذه الظاهرة في المجتمع السكاني في مدینة العلمة تجدر اإلشارة إلى أن نسبة النوع قد تطورت 

ذكر  98ما یعادل أي % 97.90ب  1966 سنةخالل  )1(نسبة النوع قدرتمنذ االستقالل إلى الیوم حیث 

فنجدها قد  1987سنة  ، وأما خالل% 92.68ب  فقد سجلت 1977خالل سنة  بینماو  ،أنثى 100لكل 

عدد الذكور أقل من عدد أن ومعنى هذا  أنثى 100ذكر لكل  98 ما یعادل أي%  98.02 ب سجلت

أنثى  100ذكر لكل  100یعادل أي ما %  100.24 ب 1998خالل سنة سجلت  وفي حین ،اإلناث

   بنسبة تقدرحیث سجلت  2008لترتفع قلیال خالل سنة ثم  عدد اإلناثیساوي عدد الذكور یكون  وبذلك

 نوع فقد سجلت نسبة ال 2017سنة وأما خالل  ،أنثى 102ذكر لكل  100 ما یعادل أي % 102.26ب 

                                                           
  100× ) عدد اإلناث/ عدد الذكور(= نسبة النوع  )1(
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 متوازنا ومستقرا نوعا ماجاء مدینة العلمة 
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إرجاع یمكن ربما و  ،أنثى 101ذكر لكل 100ما یعادل

وكذا طبیعة االختالفات المسجلة في  في مدینة العلمةالسكاني المجتمع مراحل النمو السكاني التي بلغها 

ظاهرة اال هذا إلى جانبو  ومستوى المعیشة للسكان االقتصادیة

هذه التطورات تستدعي تدخل كل وٕالى یومنا هذا، وعلیه فإن هذه المدینة منذ االستقالل 

في المدن الجزائریة  التي تسهر على تسییر المجاالت الحضریة

مناصب خلق توفیر السكن و  للدولة وهذا بالتركیز على

مدینة العلمة في  للسكانالتركیب النوعي هي أن هنا خالصة القول 

  :التركیب العمري للسكان

من المؤشرات البصریة الهامة لتقدیر فتوة للسكان التركیب العمري 

تنعكس علیه األحداث التاریخیة والعوامل الدیمغرافیة التي تعرض لها المجتمع السكان

في تحلیل هذا العنصر  دسیعتمالتركیب العمري في المجتمع السكاني في مدینة العلمة 

09(یتبین من الشكل رقم المستخرجة من االستمارات االستبیانیة حیث 

                   

النمو السكاني ومشكالته الحضریة في محافظة أسیوط دراسة جغرافیة  أحمد،

   .326، ص2004 سنة ، الجمعیة الجغرافیة المصریة، الجزء األول،

3 4 5 6

توزیع نسبة النوع عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة

 2017 تحقیق میداني فیفري

....................................................:.الثاني الفصل  

ما یعادل أي،%101.09ب 

مراحل النمو السكاني التي بلغها 

االقتصادیة صخصائال

هذه المدینة منذ االستقالل بها 

التي تسهر على تسییر المجاالت الحضریةالمعنیة 

للدولة وهذا بالتركیز علىالتنمویة  المخططات

خالصة القول و  المیادین

التركیب العمري للسكانمؤشر .2.3.4

التركیب العمري دراسة عتبر ت

تنعكس علیه األحداث التاریخیة والعوامل الدیمغرافیة التي تعرض لها المجتمع السكان سجالو 

التركیب العمري في المجتمع السكاني في مدینة العلمة 

المستخرجة من االستمارات االستبیانیة حیث 

أحمد،المتولي السعید أحمد  )1(

، الجمعیة الجغرافیة المصریة، الجزء األول،43العربیة، العدد 

مدینة العلمة

(%)نسبة النوع 

 القطاعات الحضریة

تحقیق میداني فیفري: المصدر
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للسكان تناول توزیع الفئات العمریة األساسیة العمري جاء ی التركیبهذا أن ) 5م(في الملحق صفحة رقم 

القوى أي الفئة التي تتشكل منها سنة ) 59-22(من فئة السكان النشیطة عادت المرتبة األولى ل: كما یلي

تضم و  ،الخدماتمختلف إنتاج السلع وتقدیم تساهم في  التي في المجتمع السكاني في مدینة العلمة العاملة

في مدینة سكان المن إجمالي %  40.90 بنسمة أي ما یعادل نسبة تقدر  4973ما یقارب هذه الفئة 

%  48.96ب دل نسبة تقدر اما یع أينسمة ذكور  2435 بین موزعجاء مع العلم أن هذا العدد و العلمة، 

في ولتلیها  ،الفئةفي هذه سكان المن إجمالي %  51.04 ب دل نسبة تقدراما یع أيإناث  2538كذا و 

أي ما یعادل  نسمة 2909 بحیث بلغ عدد المتمدرسین سنة ) 12 -6(المتمدرسین من فئة المرتبة الثانیة 

هو موزع  هؤالء المتمدرسنعدد وكما أن في هذه المدینة، سكان المن إجمالي %  23.93 بنسبة تقدر 

أي ما یعادل نسبة نسمة إناث  1484و % 48.99ب أي ما یعادل نسبة تقدر نسمة ذكور  1425 بین

السكان في هذه الفئة، وكما تجدر اإلشارة فقط إلى أن فئة سكان المن إجمالي %  51.01 بتقدر 

وبعدها  ،مستقبالمنجبة الفئة الهي التي ستصبح  في مدینة العلمةالطورین األول والثاني المتمدرسین في 

صغار السن غیر السكان تمثل فئة هي و ) سنوات 6أقل من (األطفال مباشرة نجد فئة في المرتبة الثالثة 

سكان المن إجمالي %  15.78 بنسمة أي ما یعادل نسبة تقدر  1918 بحیث یقدر عددهم  المتمدرسین

أي ما نسمة ذكور  1080 بینوعلیه فإن عدد السكان في فئة صغار السن هو موزع  في هذه المدینة

سكان المن إجمالي %  43.69 بأي ما یعادل نسبة تقدر إناث  838و%  56.31 بیعادل نسبة تقدر 

 الموالید وانخفاضمعدالت رتفاع نتیجة ال عریضةاالفتراضیة جعل قاعدة الهرم یوهذا ما  الفئةفي هذه 

فئة المتمدرسین وفي حین نجد في المرتبة الرابعة  ،السكاني في هذه المدینة عفي المجتم الوفیات معدالت

       نسبة تقدرنسمة أي ما یعادل  1801وهي تضم المتوسط والثانوي ینسنة في الطور ) 21 -13(من 

نسمة  918 بینوجاء عدد السكان في هذه الفئة موزع  ،في هذه المدینةسكان المن إجمالي %  14.81ب

من %  49.03ب  أي ما یعادل نسبة تقدرإناث  883و%  50.97 بأي ما یعادل نسبة تقدر ذكور 

 أي سنة 60المسنین أكبر من السكان فئة ، وأما المرتبة األخیرة فقد عادت لفي هذه الفئةسكان الإجمالي 

من إجمالي  % 4.58 ب أي ما یعادل نسبة تقدر نسمة 557 بحیث عددهم  غیر المنتجة فئة كبار السن

%  45.60 ب أي ما یعادل نسبة تقدرنسمة ذكور  254 بینوهذا العدد هو موزع  في هذه المدینةسكان ال

مع العلم أن  في هذه الفئةسكان المن إجمالي %  54.40ب  أي ما یعادل نسبة تقدرإناث  303بین و 

لتوزیع السكان حسب الفئات العمریة وأما بالنسبة  ،غالبا ما تضاف إلى فئة صغار السنهذه الفئة 

المراتب األولى  حیث عادت التنظیم السابقفاألمر یتوافق مع  الحضریةعلى مستوى القطاعات األساسیة 
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القطاع الخامس  سجلت أقصاها في

تراوحت بین  األول بنسبو السادس 

 الثانيالحضریین  ینالقطاع، وبینما أدناها فقد سجلت على مستوى 

فئة لالمرتبة الثانیة  وفي حین عادت

الخامس  الحضري لقطاعایتصدرها 

فقد سجلت أقصى نسبة في سنة ) 

أكبر أي المسنین السكان فئة عادت ل

الخامس الحضري القطاع في  أقصاها

  % 10.41بحواليقدرت  وذلك بنسبة

  

 سبق یمكن القول أن المجتمع السكاني في مدینة العلمة جاء یتمیز بارتفاع نسبة السكان النشطین

نسبة وبالمقابل سجلت  ،التي تساعد على إنجاز مختلف مخططات التنمیة وتسارع وتیرة النمو الحضري

هذا من هذه األخیرة یمكن أن تفسر بعودة السكان المتقاعدین إلى بلدیة المنشأ 

خاصة وأن من جهة أخرى  النشیطة

من %  54.52 بتقدر نسبة نسمة أي ما یعادل 
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سجلت أقصاها فيبنسب متفاوتة حیث وذلك الحضریة القطاعات عبر كل 

السادس  نین الحضرییلیه القطاعلیوثم  ،24.77% 

، وبینما أدناها فقد سجلت على مستوى على الترتیب )

وفي حین عادت ،على الترتیب )%10.96 ،12.57(تراوحت بین 

یتصدرها حیث جاءت بشكل متباین و سنة ) 12 -6(المتمدرسین من 

) 21-13(المتمدرسین من السكان بینما فئة ، و 24.24%

عادت لفالمرتبة األخیرة  أماو  ،% 25.93ب وذلك  الخامس

أقصاهابلغت حیث للمدینة الحضریة سنة عبر كامل القطاعات 

وذلك بنسبةالرابع  القطاع فيأدناها ، وبینما بلغت 21.90%

سبق یمكن القول أن المجتمع السكاني في مدینة العلمة جاء یتمیز بارتفاع نسبة السكان النشطین

التي تساعد على إنجاز مختلف مخططات التنمیة وتسارع وتیرة النمو الحضري

هذه األخیرة یمكن أن تفسر بعودة السكان المتقاعدین إلى بلدیة المنشأ منخفضة للسكان المسنین 

النشیطةالسكان فئة یقع على الذي العبء الكبیر على 

نسمة أي ما یعادل  6628 ب یقدر عددهمعدد الشباب دون سن العشرین 

3 4 5 6

توزیع السكان حسب الفئات العمریة عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة

2017 تحقیق میداني فیفري

....................................................:.الثاني الفصل  

عبر كل  طةیللفئة النش

 ب وذلك بنسبة قدرت

)20.31، 17.01%(

تراوحت بین  بنسبوالرابع 

المتمدرسین من السكان 

24.24ب بنسبة قدرت 

الخامس الحضريالقطاع 

سنة عبر كامل القطاعات  60من 

21.90بقدرت  وذلك بنسبة

سبق یمكن القول أن المجتمع السكاني في مدینة العلمة جاء یتمیز بارتفاع نسبة السكان النشطینومما 

التي تساعد على إنجاز مختلف مخططات التنمیة وتسارع وتیرة النمو الحضري

منخفضة للسكان المسنین 

على هذا یدل وكما جهة 

عدد الشباب دون سن العشرین 

القطاعات الحضریة

مدینة العلمة

سنوات 06أقل من 

سنة12- 06

سنة21- 13

سنة59- 22

سنة60أكبر من 

تحقیق میداني فیفري: لمصدرا
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أكثر من نصف بمعنى أنه إناث  3205ذكور و 3423 وهذا العدد المسجل هو موزع بینإجمالي السكان 

سكان إذا أضفنا إلى هذه الفئة وهذا  غیرهمعلى حیاتهم االقتصادیة یعتمدون في  في مدینة العلمةسكان ال

تصبح وبالتالي سطة یالنش السكانفأكثر وهي الفئة المعولة التي تلقي تبعاتها على فئة  60 كبار السنفئة 

  .هذه المدینةفي سكان المن إجمالي %  59.10 بنسبة فأكثر تمثل 60سنة مع الفئة  20نسبة الفئة دون 

  :مؤشر التركیب االقتصادي للسكان.4.4

في اختالف خصائص نمو السكان عبر المجاالت  اهام ایعتبر مستوى التنمیة االقتصادیة عنصر 

 الجزء إعالة مسؤولیة تتحمل السكان من مجموعة عمل على حیاته فيمجتمع كل  دیعتمحیث الحضریة 

 من تعد للسكان في مدینة العلمة االقتصادي التركیب دراسة لذلك فإنو السكاني،  المجتمع من األكبر

 بمفهوموذلك  المدینة هذهالواقع القائم النمو الحضري في التي تتحكم في  الهامة االقتصادیة المؤشرات

رة السكانیة الهج توجیه في التركیبهذا  الذي یلعبه المهم الدور خالل من مكانتها تقهقر أو اقتصادي

 المدینة هذه في الحضریة البیئة ظروفالواقع القائم لعن  ناتج هو الذيو  منها المغادرة أو الوافدةسواء 

ومن هذا  ،االقتصادي والنمو السكاني النمو بین القائم التوازن مدى التركیب االقتصادي للسكان یبرزكما و 

للسكان  المنطلق سیتم التطرق في هذا العنصر من البحث إلى تحلیل بعض مؤشرات التركیب االقتصادي

مالحظة مؤشرات هذا التركیب التي ) 18(رقم  الموالي في مدینة العلمة حیث یمكن من خالل الجدول

 على قادرینال سكانال من بذلك یتصل وما والخارجون عنها في قوة العملالسكان الداخلون تتمثل في 

  :كما یليالعلمة  مدینةفي  والسكان البطالون والقوى غیر العاملة فعال یشتغلونهم  نالذی والسكان العمل

  عبر القطاعات الحضریة ونوالبطال نوطیشنالتوزیع السكان : مدینة العلمة): 18(الجدول رقم 

)نسمة(المجموع   

            عن قوة العمل الخارجون

سنة وأكثر  15أقل من (

 )سنة 60من 

  سنة) 59 -15(بین الداخلون في قوة العمل 

غیر  ىالقو  رقم القطاع

 العاملة

  العاملة وىالق

لونطاالب ن فعالوالمشتغل   

2115 617 197 425 876 1 

1562 441 172 339 610 2 

1699 494 173 325 707 3 

1399 405 148 281 565 4 

3011 985 335 546 1145 5  

2372 664 230 500 978 6 

 المجموع 4914 2541 998 3705 12158

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر
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  :سنة) 59 -15(بین الداخلون في قوة العمل .1.4.4

السكان النشیطون عرفت مدینة العلمة كغیرها من مدن الشبكة الحضریة الجزائریة تغیرات هامة في حركة 

 دحیث سیعتم في قوة العملوعلیه سیتم التعرف من خالل هذا العنصر على السكان الداخلون  باستمرار،

وبعض المعطیات  على النتائج المستخرجة من االستمارات االستبیانیةفي األساس في تحلیل هذا العنصر 

السابق استقراء المعطیات اإلحصائیة الواردة في الجدول خالل من  یتضح ولذلكاإلحصائیات األخرى، 

ما یعادل  وهذانسمة  8453ب یقدر عددهم في مدینة العلمة  في قوة العملأن السكان الداخلون ) 18(رقم 

مع العلم أن عدد السكان الداخلون في  ،السكان في هذه المدینةعدد من إجمالي  % 69.53 بنسبة تقدر 

من %  50.07ب تقدر  نسبة لداأي ما یع نسمة 34002بقدر عددهم  1987سنة قوة العمل خالل 

 لداأي ما یع نسمة 59502ب هم فقد بلغ عدد 1998إجمالي السكان في هذه المدینة، وبینما خالل سنة 

سجل  2008، وفي األخیر وخالل سنة من إجمالي السكان في هذه المدینة%  57.26ب تقدر  نسبة

وهذا من إجمالي السكان في هذه المدینة %  65.35ب تقدر  نسبة لداأي ما یعنسمة  92196 بعددهم 

 هافإن الداخلون في قوة العملالسكان فئة  فیما یخصوأما ، 1998بالنسبة لسنة  % 8.09 ببفارق قدر 

  :یلي كل منهما كما وجاء تحلیل ،غیر العاملة ىالقو فئة و  العاملة وىالقفئة وهما  بدورها إلى فئتینتنقسم 

  :العاملة ىالقو .1.1.4.4

أو  السلع إنتاج أجل منالذین هم مستعدون لتقدیم العمل  النوعین كالهم جمیع األفراد من قصد بیو 

إلى جمیع ٕاضافة و  ،أجراء أو غیر أجراء أو یعملون لحسابهم الخاصسواء كانوا االقتصادیة الخدمات 

في سن الذین وهم بعد ألفراد العاطلین والقادرین على دخول سوق العمل ولكنهم لم یعثروا على عمل ا

من %  24.43 بأي ما یعادل نسبة تقدر نسمة  16590 ب 1987 خالل سنة عددهمحیث سجل  العمل

أي ما یعادل نسمة  53738ب  1998سجل عددهم خالل سنة بینما و  ،في هذه المدینة سكانالإجمالي 

 2008في هذه المدینة، وفي حین سجل عددهم خالل سنة سكان المن إجمالي  % 51.71بنسبة تقدر 

قدر عددهم ، وفي األخیر سكانالمن إجمالي  % 44.12 بأي ما یعادل نسبة تقدر نسمة  62242ب

السكان في عدد من إجمالي  % 61.32 بنسبة تقدر ما یعادل نسمة أي  7455ب  2017خالل سنة 

  :كمایلي ونفعال والبطالون العاملة إلى السكان المشتغل ىالقو قسمت ومن أجل تفاصیل أكثر مدینة العلمة 

  :فعالون المشتغلالسكان .1.1.1.4.4

 وقد یمثلون القوى االقتصادیة والفئة المنتجةحیث  العاملون فعالأي فعال  وناألفراد المشتغل قصد بهموی

من إجمالي %  19.84 بأي ما یعادل نسبة تقدر  1987 سنةنسمة خالل  13470انتقل عددهم من 
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من %  32.96 بأي ما یعادل نسبة تقدر  1998نسمة خالل  34245إلى  في هذه المدینةسكان ال

أي ما نسمة  55318 بیسجل  2008خالل سنة  لیصبح عددهموثم  في هذه المدینةسكان الإجمالي 

، وفي حین سجل عددهم خالل سنة في هذه المدینةسكان المن إجمالي % 39.21بیعادل نسبة تقدر 

التطور هذا ربما و  ،سكانالمن إجمالي   40.42 بتقدر  نسبةنسمة أي ما یعادل  4914ب  2017

حدى الدالئل الهامة إنه أوٕاضافة إلى في هذه المدینة،  ونتغلشالمالسكان ارتفاع عدد بسبب  یجابیاإ یعتبر

مضمنون السیاسیة مع ما یتوافق بفي مدینة العلمة توفر مناصب شغل للسكان على أن سوق العمل 

إجمالي السكان الداخلون في قوة العمل مع فعال  ونالسكان العاملعدد عند مقارنة  نلكو الوطنیة للتشغیل 

  .المتاحة نقص في فرص التشغیلالوالطلب و العرض في ختالل االالفرق العددي كبیر ما یعكس أن یظهر 

  :السكان العاطلون عن العمل.2.1.1.4.4

هذه  أن العاملة وهم الباحثین عن العمل ولم یجدوه حیث نجد ىالسكان الذین ینتمون إلى القو  یقصد بهمو 

الباحثین عن العمل والذین عملوا من قبل والفئة  السكانتتمثل في و الفئة األولى هما  فئتینتضم  الفئة

وعلیه فقد قدر عدد السكان  ،الباحثین عن العمل والذین لم یعملوا من قبل السكانالثانیة تتمثل في 

من   4.59 بتقدر  نسبةأي ما یعادل نسمة  3120 ب 1987خالل سنة البطالون في مدینة العلمة 

نسمة  19493إلى  1998خالل سنة  عدد السكان البطالینوكما ارتفع  ،في هذه المدینة سكانالإجمالي 

فقد  2008بینما خالل سنة و  ،في هذه المدینة سكانالمن إجمالي %  18.76 بتقدر  أي ما یعادل نسبة

 نتعاشالایمكن تفسیره بهذا التحسن و  %12.71بتقدر نسمة أي بنسبة  17924ب عددهم سجل 

 إلخ...واإلدارة التربیة قطاع رأسها وعلى القطاعات مختلف في العموميالوظیف  قطاع فيالمحسوس 

من  20.90 بتقدر  نسبةنسمة أي ما یعادل  2541ب 2017وفي حین سجل عددهم خالل سنة

في للسكان بالظروف االجتماعیة والعادات والتقالید االرتفاع هذا ویفسر  ،في هذه المدینة سكانالإجمالي 

العتبار  خصائصٕاضافة إلى وجوب توفر عدة و ، للعملخروج على المرأة  شجعالتي ال ت مدینة العلمة

  .والبحث عن العمل والرغبة فیه وهذه ال تتوفر في كثیر من النساء السن نجد أهمهامن و الشخص بطاال 

  :غیر العاملة ىالقو .2.1.4.4

 البیوت ربات ،الطلبةو  ذالتالمی وهم السلع إنتاج في یساهمون وال یعملون ال الذین األفراد جمیع بهم قصدوی

خالل سنة وعلیه فقد قدر عدد السكان الذین یمثلون القوى غیر العاملة في مدینة العلمة  ،قیناالمعو 

وثم المدینة في هذه  سكانالمن إجمالي %  25.64 ب ما یعادل نسبة تقدر وهذانسمة  17412ب  1987

       أي ما یعادل نسبة تقدر نسمة 15764ب  1998ما لبث إال أن تراجع هذا العدد لسجل خالل سنة 
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سجل ل 2008خالل سنة هؤالء السكان  وكما ارتفع عدد، المدینةفي هذه  سكانالمن إجمالي % 15.17 ب

وفي حین ، المدینةهذه  السكان فيمن إجمالي %  13.44أي ما یعادل نسبة تقدر  نسمة 18954ب

 سكانالمن إجمالي   8.21بنسبة تقدر نسمة أي ما یعادل  998 ب 2017سجل عددهم خالل سنة 

في هذه  عدد السكان الذین یمثلون القوى غیر العاملةفي المسجل التراجع ویفسر هذا  ،في هذه المدینة

   .فأكثر 60كبار السنفئة كذا و  صغار السنفئة السكان من كل المسجل على مستوى  ضباالنخفاالمدینة 

  :)سنة 65سنة وأكثر من  15من  أقل(العمل الخارجون عن قوة .2.4.4

سنة أو  15عن أعمارهم األفراد الذین لم یمارسوا أي نشاط لسبب صغر أعمارهم الذین تقل  قصد بهمیو 

والجامعات المتمدرسین وطلبة المعاهد السكان یضاف إلیهم وكما  ،سنة 60كبر أعمارهم الذین تزید عن 

      1987خالل سنة  في مدینة العلمة العملالخارجون عن قوة السكان  قدر عددوعلیه فقد  ،والمرضى

 سجل وبینما، المدینةالسكان في هذه من إجمالي %  49.93أي ما یعادل نسبة تقدرنسمة  33908ب 

من إجمالي %  33.12أي ما یعادل نسبة تقدر نسمة  34412ب  1998خالل سنة  عدد هؤالء السكان

أي ما یعادل نسبة  نسمة 48476ب  2008، وفي حین قدر عددهم خالل سنة المدینةالسكان في هذه 

       2017خالل سنة  همسجل عدد وفي األخیر ،المدینةالسكان في هذه من إجمالي %  34.36تقدر 

ویرجع سبب  المدینةالسكان في هذه من إجمالي %  30.47 ب أي ما یعادل نسبة تقدر نسمة 3705 ب

التراجع في نسب هذه الفئة أساسا إلى االنتقال المستمر للسكان من فئة عمریة إلى أخرى تحت تأثیر 

القطاعات الحضریة في مدینة العلمة عبر السكان النشیطون والبطالون وأما بالنسبة لتوزیع ، عامل السن

 والذي ربما یتعلق) 18(والتفاوت وهذا كما یوضح الجدول السابق رقم فقد جاء هذا التوزیع یتمیز بالتباین 

  .التجارة قطاع إلى وبالخوص الخدمات قطاع إلى األخرى االقتصادیة القطاعات من العمالة في التحولب

  :التركیب الوظیفي للسكانمؤشر .5.4

علیه و  ،القائم للنمو الحضري فیهاالواقع بتحلیل یرتبط مؤشر التركیب الوظیفي للسكان في مدینة العلمة 

قطاعات النشاط االقتصادي التي یعمل فیها السكان أي الوقوف على دراسة  بات من الضروري جدافإنه 

قطاعات التغیر الحاصل في قصد تقییم واقع وهذا  الخدمات واألشغال العمومیة ،الصناعة ،الفالحة

في تحلیل هذا  دسیعتمحیث مساهمتها في هذا النمو مدى و في هذه المدینة عبر الزمن النشاط االقتصادي 

 تنتائج التعداداعن اإلحصائیات الواردة كذا العنصر على النتائج المستخرجة من االستمارات االستبیانیة و 

قطاعات النشاط  مختلف في ونالسكان المشتغلعدد توزیع سجلت نتائج وعلیه ، العامة للسكان والسكن

یؤكده  الذي) 10(الشكل رقم  في هو مبینعبر القطاعات الحضریة في مدینة العلمة كما  االقتصادي
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قطاعات النشاط االقتصادي  ه یمكن اعتبارأن ومع العلم ،)6م(في الملحق صفحة رقم ) 19(الجدول رقم 

   :یلي فیما تلخیصهاالسكان المشتغلون والتي یمكن هؤالء لتوزیع  متنوعةتبرز كیفیات هامة هي مؤشرات 

من حیث وذلك االقتصادي النشاط بین مختلف قطاعات  الكبیرالتباین ) 10(یبرز من خالل الشكل رقم 

في مدینة العلمة الخدماتي یحتل قطاع النشاط االقتصادي حیث  ونالمشتغلالسكان نصیب كل قطاع من 

 إجماليمن %  29.38 ب 1966سنة خالل سجلت  ونسكان المشتغلللنسبة  أقصىأن  ذلكأهمیة كبیرة 

من إجمالي السكان %  39.05 بهؤالء السكان وبینما كانت نسبة ، هذه المدینةفي  ونالسكان المشتغل

نجد أن نسبة  2008 بنتائج تعداد سنةوبالمقارنة  1977سنة وهذا خالل المشتغلون في هذه المدینة 

هؤالء السكان نسبة في حین عرفت و  ،% 59.78في قطاع الخدمات ارتفعت إلى  ونالمشتغلالسكان 

من إجمالي السكان المشتغلون  %50.29 ب 2017خالل سنة حیث سجلت  ضاالنخفابعض  ونالمشتغل

یمكن وربما  ،عبر القطاعات الحضریةبشكل متفاوت ومتقارب نسبة  هذهوبینما جاءت  ،في هذه المدینة

خاصة السكن و عرف ازدهارا ملحوظا نتیجة لزیادة مشاریع التنمیة  تشغیلبكون ال الوضعتفسیر هذا 

كعمال في القطاع یعملون غلبیة هؤالء السكان أأن  وهذا یدل علىالعمومیة الخدمیة ومختلف المرافق 

بإنشاء إلى خلق مناصب شغل وذلك  الجزائریة التي تهدفمحتوى سیاسة الدولة ، وٕاضافة إلى العام

 العملتنحصر مهامها في  التشغیل مدیریة مع بالتنسیق تعمل الني العمومیةالخدمیة المرافق  من مجموعة

 مشاریع ومرافقة ودعم والخاصة العمومیةالخدمیة  المرافق مختلفعبر  شغللل مناصب خلق على

السكان نسبة تتوزع  حیث في المرتبة الثانیة قطاع التجارة والحرفمباشرة یلیه لوثم  ،للشباب االستثمار

في كل القطاعات %  30حیث تفوق عبر القطاعات الحضریة بشكل متفاوت ومتقارب فیه ون المشتغل

 )%36.12 ،36.00( الثاني والخامس بنسب تراوحت بین ین الحضریینقطاعالفي اها تبلغ أقص وكما

سبب هذا یمكن إرجاع و  )%34.89 ،30.67(بیننسبها وأما باقي القطاعات الحضریة األخرى فتراوحت 

التجارة قطاع نحو  ونالمشتغلالسكان صعوبة الحصول على وظیفة وانتقال أغلبیة الوضع إلى عامل 

عادت وبینما  ،دافع الرغبة في الربح السریع والحصول على مستوى اجتماعي أحسنإلى والحرف وأیضا 

سنة  خالللمشتغلون حیث سجلت نسبة السكان ا البناء واألشغال العمومیةإلى قطاع  ةالمرتبة الثالث

كانت  ونوهؤالء السكان المشتغلمن إجمالي السكان المشتغلون في هذه المدینة %  24.25 ب 1966

نتیجة كان  ربما االنتعاش هذاو % 26.06ب  حیث سجلت 2008سنة خالل أیضا  نوعا مانسبتهم مرتفعة 

فقد سجلت  2017وأما خالل سنة  العمومیةالخدمیة لزیادة مشاریع التنمیة في میدان السكن والمرافق 

  بین توكما تراوح ،من إجمالي السكان المشتغلون في هذه المدینة % 11.09 بتراجعا هاما حیث سجلت 
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السكان في هؤالء ارتفاع نسبة مع العلم أن 

على تراجع الفالحة في هذه المدینة وفي حین 

من إجمالي السكان المشتغلون في هذه 

من  منخفضةوثم أن ركود الفالحة التي أصبحت ال تشغل سوى نسبة 

من إجمالي السكان  %1.47بإلى أن سجلت 

عبر القطاعات ) 2.68% ،0.49

 إال نسبة 1966سنة خالل ركود الصناعة هي األخرى جعلها ال تشغل 

 2008 سنة تعدادمع نتائج وبالمقارنة 

  تقدر سجل بنسبةتل بشكل ملحوظ 

نسبة ب 2017وبینما سجلت خالل سنة 

عبر ) %4.68 ،3.11(وكما تراوحت بین

 كبیرة وكفاءة مهنیة یحتاج إلى رؤوس أموال

خالل الفترات السابقة عامل األمن 

   ومناطق مختلف قطاعات النشاط االقتصادي من والیات
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مع العلم أن ، عبر القطاعات الحضریة لهذه المدینة

على تراجع الفالحة في هذه المدینة وفي حین  تؤكدظاهرة هي  ات النشاط االقتصادي السابقة

من إجمالي السكان المشتغلون في هذه %  24.79ب  من السكان تقدرالفالحة ال تشغل إال نسبة ضعیفة 

وثم أن ركود الفالحة التي أصبحت ال تشغل سوى نسبة  1966سنة 

إلى أن سجلت الیة في السنوات المو % 5السكان حیث ال تتجاوز 

0.49(وكما تراوحت بین ،2017المشتغلون في هذه المدینة خالل سنة 

ركود الصناعة هي األخرى جعلها ال تشغل  وأیضاالحضریة لهذه المدینة 

وبالمقارنة  ،هذه المدینةمن إجمالي السكان المشتغلون في 

 تالصناعة قد تراجعقطاع في  لونالمشتغهؤالء السكان 

وبینما سجلت خالل سنة  ،من إجمالي السكان المشتغلون في هذه المدینة

وكما تراوحت بین ،من إجمالي السكان المشتغلون في هذه المدینة

یحتاج إلى رؤوس أموال قطاع الصناعة وهذا ألن القطاعات الحضریة لهذه المدینة

عامل األمن إلى باإلضافة وهذا  قطاع الفالحةبإهمال  الوضع

مختلف قطاعات النشاط االقتصادي من والیات وذلك عبرفي استقطاب الید العاملة 

3 4 5 6

توزیع السكان المشتغلون في مختلف قطاعات النشاط : مدینة العلمة

الحضریة االقتصادي عبر القطاعات

   2017، جانفي تحقیق میداني

القطاعات الحضریة

....................................................:.الثاني الفصل  

عبر القطاعات الحضریة لهذه المدینة) 8.57% ،5.02( 

ات النشاط االقتصادي السابقةطاعق

الفالحة ال تشغل إال نسبة ضعیفة 

سنة المدینة وهذا خالل 

السكان حیث ال تتجاوز 

المشتغلون في هذه المدینة خالل سنة 

الحضریة لهذه المدینة 

من إجمالي السكان المشتغلون في %  21.58 بتقدر 

هؤالء السكان نجد أن نسبة 

من إجمالي السكان المشتغلون في هذه المدینة % 11.81 ب

من إجمالي السكان المشتغلون في هذه المدینة %3.27بتقدر 

القطاعات الحضریة لهذه المدینة

الوضعیفسر هذا و  ،عالیة

في استقطاب الید العاملة  الكبیر وأثره

مدینة العلمة

الفالحة

الصناعة

البناء واألشغال العمومیة

التجارة والحرف

الخدمات واإلدارة

تحقیق میداني: المصدر

 القطاعات الحضریة
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الجزائریة لدولة ل المستمر دعموهذا إلى جانب التدریجیا عن الفالحة  یتخلون السكان جعلمما مجاورة 

 ةعبر مختلف والیات الوطن بصف یةصناعمناطق ل اإلقامة في جلیاذلك اتضح  حیث قطاع الصناعةل

  .هاالعلمة على مساحة شاسعة في جنوبتجسدت في المنطقة الصناعیة  عامة ومدینة العلمة بصفة خاصة

  :للسكانالنشاط االقتصادي  معدالت.6.4

للسكان، وعلیه یقوم هذا الجزء من مؤشرات النشاط االقتصادي  من أهمتعتبر معدالت النشاط االقتصادي 

كلما ارتفع معدل النشاط  ذلك أنهفي مدینة العلمة  النشاط االقتصادي للسكان معدالتالبحث على تحلیل 

تحلیل في سیعتمد  العلم أنهمع و ، )1(االقتصادي كلما دل ذلك على أن المجتمع اقتصادیا والعكس صحیح

التوجهات تفاصیل أكثر حول  الوصول إلى من أجل ذلكو نتائج االستمارات االستبیانیة هذا العنصر على 

 هذه المدینةفي على الواقع القائم للنمو الحضري وأثرها في المجتمع السكاني  لتركیب االقتصاديلالعامة 

  :كما یلي) 20(رقم الموالي الجدول  في االقتصادي للسكانتم تصنیف مختلف معدالت النشاط ولذلك فقد 

  الحضریة  تعبر القطاعاالحقیقیة البطالة واإلعالة  ،توزیع معدالت النشاط االقتصادي: مدینة العلمة): 20(الجدول رقم 

اإلعالة معدل 

 )5(ةالحقیقی

معدل 

 )4(البطالة

معدل النشاط 

االقتصادي 

 )3((%)الصافي

معدل النشاط 

االقتصادي 

 )2((%)الخام

عدد السكان 

ونالبطال  

عدد السكان 

 ونالمشتغل

 فعال

عدد السكان 

 قوةالداخلون في 

 العمل

عدد 

 السكان

)نسمة(  

رقم 

 القطاع

2.41 48.52 41.42 61.25 425 876 1498 2115 1 

2.56 55.57 39.05 60.76 339 610 1121 1562 2 

2.40 45.97 41.61 60.74 325 707 1205 1699 3 

2.48 49.73 40.39 60.47 281 565 994 1399 4 

2.63 47.69 38.03 56.16 546 1145 2026 3011 5 

2.43 51.13 41.23 62.31 500 978 1708 2372 6 

 المجموع 12158 8453 4914 2541 61.32 40.42 51.71 2.47

 2017تحقیق میداني فیفري : المصدر

للسكان معدل النشاط االقتصادي تكمن أهمیة  :الخام والصافي للسكانالنشاط االقتصادي معدل .1.6.4

 وبالتالي كانيالسمجتمع التي یتمیز بها الفي معرفة القوى اإلنتاجیة مدینة هذه الالمشتغلون المقیمین في 

  :یلي كما تمعدالال دراسة علىفقط یقتصر هذا العنصر جاء علیه فقد و  ،حركیة أكثر المجتمعهذا  یصبح

                                                           
(1)  Rapport de l’institut de méditerrané profil pays du frémis Algérie-France, janvier 2006.  

)2( 
  100×  إجمالي عدد السكان)/ ونالسكان البطال عدد +ونعدد السكان المشتغل= (معدل النشاط االقتصادي الخام

   100×  إجمالي عدد السكان/ فعال ونعدد السكان المشتغل= معدل النشاط االقتصادي الصافي  )3(

)4(
  100× )) 60 -15(فعال  ونعدد السكان المشتغل/ ونعدد السكان البطال= (معدل البطالة  

)5(
 فعال ونعدد السكان المشتغل/ السكانإجمالي عدد = الحقیقیة معدل اإلعالة  

  117ص  ،1980 ، سنةمصر ،، دار المعارفدراسة لظاهرة االستقطاب الحضري في مصر النمو الحضريمحمود الكردي،  :أنظر
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 :معدل النشاط االقتصادي الخام.1.1.6.4

، وعلیه فإنه یتبین من الجدول السابق رقم السكان عدد إجمالي على العاملة ىالقو  قسمة حاصل ویقصد به

قد شهد تطورا كبیرا حیث للسكان المشتغلون في مدینة العلمة  معدل النشاط االقتصادي الخامأن ) 20(

سجل وفي حین  ،% 51.71ب فقد سجل  1998خالل سنة  أماو  ،% 62.32 ب 1987خالل سنة سجل 

وهذا مرة أخرى  عارتفسرعان ما لبث إال أن لكنه و  ،% 44.12 بحیث قدر  2008تراجع خالل سنة 

جاء النشاط االقتصادي الخام توزیع معدل مع العلم أن و  ،% 62.32 بحیث سجل  2017خالل سنة 

ا ما قورن ذجید إیعتبر ربما هذا الوضع القطاعات الحضریة، و یتماشى مع توزیع السكان النشیطون في 

 المسجل في عدد السكانرتفاع الباأیضا هذا یمكن تفسیر كما و  ،%41.50بوالذي یقدر بالمعدل الوطني 

القادرین على العمل السكان لكون جزء كبیر من و  العلمةالمجتمع السكاني في في  العمل قوةالداخلون في 

وحتى نتحقق مضلال الخام في هذه المدینة النشاط االقتصادي معدل یكون أن  یمكن وظیفةال یمارسون 

  :یلي ماكحساب معدل النشاط االقتصادي الصافي سیتم التطرق إلى من مدى فعالیة هذه القوى میدانیا 

   :معدل النشاط االقتصادي الصافي.2.1.6.4

حیث یتبین من الجدول ویساوي حاصل قسمة إجمالي السكان المشتغلون فعال على إجمالي السكان 

مع العلم  % 19.84 ب 1987سجل خالل سنة  معدل النشاط االقتصادي الصافيأن ) 20(السابق رقم 

         أن هذا المعدل یعتبر مرتفع نسبیا إذا ما قورن بالمعدل المسجل على المستوى الوطني الذي یقدر

ارتفاعا خالل  معدل النشاط االقتصادي الصافي عرف بالمقابلو  ،خالل نفس الفترة الزمنیة % 18.30 ب

وصل خالل سنة  حتىفي االرتفاع هذا المعدل وثم استمر  ،% 32.96ب حیث سجل  1998سنة 

متقارب عبر القطاعات  األخیروجاء توزیع هذا  2017خالل سنة  %40.42 ٕالىو  %39.21إلى 2008

 باالرتفاع النسبي في فئة السكان المشتغلون فعالهذا الوضع  یمكن تفسیرو الحضریة في هذه المدینة، 

 كان نتیجةفي التشغیل أیضا الملموس هذا التحسن كما أن و  ،داخل المجتمع السكاني في مدینة العلمة

  .فرص جدیدة للتوظیف خلق ومساهمتها فيالواردة دفع عجلة التنمیة المحلیة وحجم االستثمارات الجدیدة ل

  : البطالةمعدل .2.6.4

 عنهار ینج لما وهذا البطالة أزمة خاصة بصفة الحضریة المجتمعات منها تعاني التي األزمات بین من

 تتسنى لم لكن العمل على قادرة المجتمع من فئة وجود تعكس حیث الحضریة للحیاة تسيء مظاهر من

 أنها على البطالة رفُتع وعلیه، االقتصادیة األسباب ضمن صنفت أغلبها ألسبابو  لذلك الفرصة اله

 لكنهو  السائد األجر عند به ویقبل عنه وباحثَاً  فیه وراغَباً  العمل، على قادرا الشخص فیها یكون التي الحالة
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فقد وعلیه ، )1(المتاحة للموارد كامل غیر استخدام أو فائضة طاقة وجود البطالة تعنيكما و  ،یجده ال

داخل المجتمع  معدل البطالةالكبیر في  التذبذبعن ) 20(الجدول السابق رقم في  المبینةنتائج الكشفت 

یعتبر أكبر من المعدل وكما  ،1987خالل سنة %  9.18 بحیث سجل السكاني في مدینة العلمة 

 جمیع فيوظائف إداریة عدة من ظهور وبالرغم ، % 7.40ب  الذي قدرالوطني المسجل على المستوى 

 الخدمات إال أن معدل البطالة استمر في االرتفاعو البناء واألشغال العمومیة وخاصة في قطاع  القطاعات

حیث تراجعا كبیرا معدل البطالة عرف  فقد 2008، وأما خالل سنة % 32.76ب  1998سنة  حیث سجل

یة خالل ر بسبب سیاسة التشغیل التي انتهجتها الدولة الجزائ ویمكن تفسیر هذا التراجع ،% 7.51ب سجل

 وذلك باعتماد برامج إداریة تقوم على تحقیق الموازنة بین العرض والطلب في سوق العمل األخیرة الفترة

عن طریق إدماج الباحثین عن العمل وخاصة حاملي الشهادات والعاطلین لمدة زمنیة طویلة في الحیاة 

في الفرص بالنسبة  ساواةضمان المو وشفافیة  موضوعیة أسسالتوظیف بناء على  العملیة عن طریق

وٕاضافة إلى الدعم المالي إلحداث أول مقاولة بالنسبة لمقترحي المشاریع التي یكون مبلغ  ،للمترشحین

تحمل الوكالة الوطنیة للتشغیل مصاریف المواكبة بالنسبة لكل صاحب  محددا وذلك من خالل ااستثماراته

بعد إنشاء المقاولة وتسهیل الحصول على القروض البنكیة، وكل هذا  مشروع وكذا المتابعة المستمرة

نها تطویر اآللیات الضروریة لضبط سوق الشغل من خالل أالتي من شیضاف إلى تحسین سوق الشغل 

لتشغیل اتنمیة الشراكة بین وكاالت و نیة للهیئات المكلفة بالوساطة في سوق الشغل، تحسین األوضاع المه

ن األهداف المحددة إلدماج حاملي أالخصوصیة والفاعلین في میدان التكوین واعتماد نظام التعاقد بش

ارتفاعا من جدید السكاني في هذه المدینة المجتمع  داخلالبطالة  معدل شهداألخیر في و  ،تالشهادا

المعدل المسجل على المستوى ذلك من بكثیر  أكبر ووه % 51.71بحیث سجل  2017خالل سنة 

ویمكن إرجاع تفسیر ارتفاع هذا المعدل إلى ، خالل نفس الفترة الزمنیة% 11.30 بوالذي قدر الوطني 

ارتفاع حركة السكان الوافدون وارتفاع الكثافة  ،لسكان البطالوناعدد التزاید الكبیر في  العوامل التالیة

هذه مدینة في مجتمع الداخل توزیع االستمارات االستبیانیة خالل و أنه مع العلم و  فئة الشبابفي السكانیة 

في قطاعات  لم یصرحوا بهاعدیدة  مهنیة لهم نشاطاتالسكان البطالون من تم تسجیل نسبة معتبرة 

ال فإنه لذلك و  ،ألسباب غیر معلومةوهذا  البناء واألشغال العمومیة والخدمات :النشاط االقتصادي التالیة

عن طریق رصد وذلك التخفیف من حدتها العمل على یمكن القضاء على ظاهرة البطالة نهائیا وٕانما 

  .التوظیفالمناصب الشاغرة التي تسمح بتقریب الطالب للعمل من المقدم لفرص بعدد  المعلومات الخاصة

                                                           
  191، ص6العدد  ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا،دالالت معدل البطالة والعمالة ومصداقیتهما في تفسیر سوق العملالبشیر عبد الكریم، . د   (1)
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  :الحقیقیة اإلعالةمعدل .3.6.4

من النشیطة الذي تتحمله الفئة في مدینة العلمة سكاني العبء المجتمع الیعكس مؤشر اإلعالة داخل 

یتضح وعلیه ، الواحدة من تصور حالة معیشة األفراد داخل األسرة یمكن هذا المعدلكما و  ،حجم السكان

حیث سجل خالل سنة الحقیقیة  البحث التحسن الملحوظ في معدل اإلعالة فيهذا العنصر خالل من 

وثم ما لبث هذا المعدل إال أن تراجع حیث سجل  أفراد 5أي كل رب أسرة یعیل  أفراد 5.04 ب 1987

وأما خالل سنة  ،فرد 2.55 ب 2008خالل سنة معدل الهذا وفي حین سجل  ،فرد 2 ب 1998خالل سنة 

أي كل رب فرد  2.47 بالمدینة هذه في داخل المجتمع السكاني الحقیقیة معدل اإلعالة فقد سجل  2017

كذا الظروف االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة للسكان و بطبیعة ویفسر هنا هذا الوضع أفراد  3أسرة یعیل 

وفي مدینة  المدن الجزائریة بصفة عامة في السكان ومعدل الموالیداالنخفاض المسجل في معدل نمو ب

واالنتشار الكبیر فئة الشباب في أوساط ظل تأخر سن الزواج كله في بصفة خاصة وهذا في  العلمة

سنة  65تعقیدا بتزاید حجم الفئة المسنة أكثر من تزداد لكن هذه الوضعیة سوف و  ،سیاسة تنظیم النسلل

فاض الخصوبة وامتداد أمل انخمن الجزائر  في سكانمجتمع الالتي تمیز بها  ةالسكانیبحكم الخصائص 

سنة تحسن أمل الحیاة  50أي على امتداد  )2000 ،1950(لفترة بینخالل االحیاة الذي تؤكده الدراسات 

وحسب استشراف األمم المتحدة فإن  الفترةسنة خالل نفس  29.20قدرها في الجزائر حیث سجل زیادة 

 یةالسكانفئات بال الفئات العمریة إلى سن التقاعدعند وصول  2020االختالل الكبیر یحدث مع بدایة سنة 

  .)1(تصبح أقل عددا مع استمرار ارتفاع مؤشر أمل الحیاة واستقرار الخصوبةسالقادرة على العمل والتي 

   ):C.S.P(الفئات المهنیة االجتماعیة .7.4

وعلیه سیتم  ،العلمةویقصد بها مختلف األنشطة االقتصادیة التي یمارسها المجتمع السكاني في مدینة 

المكونة للسكان في هذه  المهنیة االجتماعیة الطبقات علىمن البحث التعرف من خالل هذا العنصر 

عبر القطاعات الحضریة مع العلم أنه تم تصنیف هذه الفئات إلى أربعة فئات حسب الوظائف المدینة 

الذي یؤكده ) 11(الشكل رقم  مبین كما هومن نتائج االستمارات االستبیانیة انطالقا المتحصل علیها 

   :یلي ماقطاع ككل یمكن تلخیص هذه الفئات في وعلیه  ،)6م(في الملحق صفحة رقم ) 21(الجدول رقم 

األجرة وأصحاب سیارات صغار التجار، سائقي تضم  التي والحرفیون التجارعادت المرتبة األولى إلى فئة 

، وأما بالنسبة % 43.45 بفي هذه المدینة قدرت نسبتها اإلجمالیة  وعلیه فقد ،إلخ...الورشات الحرفیة

                                                           
(1)

 Jean Marc Dupuis, claire el moudden ,Anne pétron - démographie et retraites au Maghreb 

numéro 65 CEE, mai 2009, p3. 
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 % 47.45 ب القطاع الحضري الخامس وذلك

إلخ ...والخدماتهذه الفئة في هذا القطاع یعملون في قطاع التجارة بالجملة أو التجزئة 

مقارنة وهذا  اجتماعي حسن ىبمستو 

علیه فقد و  ،)% 44.15 ،40.85

تعتبر  تها حیثتنمی تساهم فيالتي 

فئة ، وثم تلتها مباشرة في المرتبة الثانیة 

ین القطاععلى مستوى نسبة  أقصى

األخرى الحضریة  القطاعاتباقي وبینما 

القطاع الحضري الخامس الذي سجلت فیه أدنى 

ة العلمة نالمجتمع السكاني في مدی

  .التابعینسواء  ءاألجراالعمال وأما المرتبة الثالثة فعادت لفئة 

  

حیث تضم هذه الفئة العمال والعمال المساعدین في مختلف المرافق 

مع العلم أن و  % 11.05 بحیث مثلت بنسبة تقدر 

وبینما أدنى نسبة فقد  ،% 13.05
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القطاع الحضري الخامس وذلكعلى مستوى أقصى نسبة لها فسجلت 

هذه الفئة في هذا القطاع یعملون في قطاع التجارة بالجملة أو التجزئة 

بمستو  ونیتمیز الحضري الخامس القطاع سكان  أن هنا

40.85(التي تراوحت بنسب متقاربة بین األخرى الحضریة 

التي و  الموجودة في مدینة العلمةالتجاریة  همیةاأل عكس

، وثم تلتها مباشرة في المرتبة الثانیة يالشمال الشرقي الجزائر إقلیم تجاري بین مدن 

أقصىحیث بلغت  % 42.06ب اإلطارات المتوسطة حیث قدرت نسبتها

وبینما  ،على الترتیب) %46.42 ،46.08(بین الثالث والرابع

القطاع الحضري الخامس الذي سجلت فیه أدنى ماعدا ) %43.40، 41.59(بین 

المجتمع السكاني في مدی زخر بهایالتي  البشریة مما یدل على الطاقات %

وأما المرتبة الثالثة فعادت لفئة  ،وأن المستوى االجتماعي حسن للسكان فیها

حیث تضم هذه الفئة العمال والعمال المساعدین في مختلف المرافق  العام أو الخاص

حیث مثلت بنسبة تقدر إلخ ...العمومیة والعمال في القطاع الخاص

13.05ب وذلك السادس الحضري القطاع  سجلت على مستوى

3 4 5 6

C.S.P(توزیع الفئات المهنیة االجتماعیة : مدینة العلمة

الحضریة  

   2017، جانفي تحقیق میداني

....................................................:.الثاني الفصل  

فسجلت الحضریة  تللقطاعا

هذه الفئة في هذا القطاع یعملون في قطاع التجارة بالجملة أو التجزئة  مع العلم أن أغلبیة

هنا القولیمكن ولذلك 

الحضریة  تبباقي القطاعا

عكسالوضع ی هذا جاء

تجاري بین مدن التوزیع للكمركز 

اإلطارات المتوسطة حیث قدرت نسبتها

الثالث والرابع الحضریین

بین نسبها  فقد تراوحت

%36.78 بنسبة تقدر 

وأن المستوى االجتماعي حسن للسكان فیها

العام أو الخاص ینإلى القطاع

العمومیة والعمال في القطاع الخاصوالمصانع 

سجلت على مستوى أقصى نسبة

مدینة العلمة

العمال

اإلطارات المتوسطة

اإلطارات العلیا

التجار والحرفیون

تحقیق میداني: المصدر

 القطاعات الحضریة
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، وأما باقي القطاعات الحضریة األخرى % 9.94ب وذلك  سجلت على مستوى القطاع الحضري الثاني

ودخل ضعیف  ضعیفمستوى اجتماعي وهذا الوضع یعكس  )%11.06 ،10.19(فتراوحت نسبها بین 

حیث مثلت  اإلطارات العلیاالسكان الذین هم األخیرة لفئة ، وفي حین عادت المرتبة هذه الفئةفي  للسكان

السادس والخامس ودلك بنسب  نالقطاعین الحضرییأقصاها سجلت على مستوى و  % 3.44 بنسبتها 

سجلت بنسب األخرى فإنها على الترتیب، وأما باقي القطاعات الحضریة  )% 5.09 ،4.20(تراوحت بین

التباین في الحالة هذا ویمكن تفسیر  ،% 2.63ال تتجاوز نسبتهاجاءت  حیثضعیفة مقارنة بسابقتها 

لقطاع الخاص سواء التجارة التابعة ل نشطة االقتصادیةاأل الكبیر فيبالتطور للسكان المهنیة االجتماعیة 

في  ةالمالحظ اتبالرغم من االختالفأنه و یمكن القول  وعلیه إلخ،...األنشطة العقاریةأو الصناعة أو 

 االجتماعيالمستوى  إال أنلهذه المدینة المنظمة الحضریة القطاعات عبر سكان المستویات االقتصادیة لل

  .لمجاللستهالك االوتیرة تسارع وساهم في  إلى حسنمقبول فیها جاء من لسكان لواالقتصادي والمعیشي 

 :تطور الحضیرة السكنیة واتجاهاتها في مدینة العلمةو النمو الحضري : ثانیا

مما كان له أثره  في المدنؤدي إلى زیادة الطلب على السكن یإن زیادة الطلب على الخدمات الحضریة 

 لنمول دراسةوعلیه فإن كل  ،)1(هذه المدنفي البناء والتعمیر في ازدهار السوق العقاریة وزیادة حركة 

 ارتفعت فكلما المبنیة والمساحة السكانعدد  هماو  أساسین عنصرین على تعتمدفي أي مجال  الحضري

مع العلم أن و  ،التابعة له والمرافق المساكن بناء بهدفوهذا  العقار على الطلب زاد السكان تزاید نسب

 في المدن السكاني لنموبا المرتبطة الحضري النمو أشكال قیاس تحاول التي المؤشرات سكن یعد من بینال

 الزیادة تفوق بوتیرة المبنیة المساحة نمو ، ولذلك فإنه من الناحیة الكمیة فهو یعنيالسكانیة والتجمعات

مدینة العلمة  في الحضري للنمو األساسیة المظاهرمن أبرز  هولعل محددة زمنیة مراحل خالل السكانیة

الجزء  الضوء في هذا إلقاء سیتمومن هذا المنطلق  ،إلخ...المرافق ومساحات المبنیة لمساحاتنمو ا هو

  :في مدینة العلمة وهذا من خالل العناصر التالیة واتجاهاتها الحضیرة السكنیةعناصر  من البحث على

I.  تطور الحضیرة السكنیةمؤشر:  

له خصوصیة ممیزة للسكان حیث تمیزت وهذا لما مدینة العلمة موضوعا هما في تمثل الحضیرة السكنیة 

من إجمالي عدد المساكن  % 70.22 ببنسبة قدرت بتباین األنماط السكنیة القائمة بسیادة النمط الفردي 

حیث جاءت في شكل حظائر سكنیة تكثر فیها النقائص واإلشكالیات العمرانیة المدینة هذه المقامة في 

                                                           
)1(

، دار دراسات في جغرافیة العمران دراسة تطبیقیة على منطقة عسیر بالمملكة العربیة السعودیةأحمد البدوي محمد الشریعي،  

   .46، ص 1995سنة الفكر العربي، السعودیة، 
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شكل فترات زمنیة تبرز على منذ االستقالل الحضیرة السكنیة في المسجلة الزیادة العددیة جاءت هذه و 

فیما  متداخلةالإلخ ...االجتماعیة واالقتصادیة ،ةالتخطیطیعوامل اللظروف و مجموعة من انتیجة ل كانت

  :وهي كاألتي إلى أربعة فترات زمنیة متتالیة المرحلةهذه  تقسیمیمكن ) 22(الجدول رقم  ومن خاللبینها 

  )2008 -1966( بین خالل الفترةتطور الحضیرة السكنیة : مدینة العلمة): 22(الجدول رقم 

معدل النمو السنوي 

  %)(للمساكن 

  الزیادة السكنیة

 السنویة  

 النسبة

)(% 

الزیادة قیمة 

 )مسكن(

الفاصل 

 الزمني

 عدد المساكن  

 )مسكن(
 التعداد

-  - - - -  2909  1966 

5.49 229 46.41 2519 11  5428 1977 

5.52 414 43.26 4138 10  9566 1987 

5.40 735 45.79 8080 11  17646 1998 

4.97 1169 39.84 11685 10  29331 2008 

  )ONS( والسكنسكان لل العامة تعداداتال: المصدر

  :)1977 -1966( لفترة األولىا.1

شهدت مدینة العلمة خالل هذه وعلیه فقد  ،هذه المرحلة بكونها مرحلة النمو اإلیجابي المتوازن تتمیز 

مسكن إلى أن  2909انتقل هذا من حیث  1969خالل سنة عدد المساكن تطورا ملحوظا في  الفترة

 بنسبة زیادةهذا مسكن و  2519 بسكنیة الزیادة ال مثلتحیث  1977خالل سنة  مسكن 5428وصل إلى 

وأما عن معدل النمو  ،لكل سنة مسكن 229بتقدر كذلك زیادة سكنیة سنویة بو  % 46.41بتقدر سنویة 

والذي كان بدوره مرتفعا مقارنة مع المعدل الوطني المسجل  % 5.49 بفقد سجل آنذاك السنوي للمساكن 

على درجة كبیرة من األهمیة جاء المسجل تطور هذا الوهكذا فإن  % 1.06 بخالل هذه الفترة والمقدر 

امتدادا لنتائج الفترة االستعماریة حیث تمیزت به غالبیة مدن الشبكة الحضریة الجزائریة نتیجة  في شكل

 للحرمان الذي كان سائدا خالل الفترة االستعماریة من التمتع بمسكن الئق والحیاة في مستوى متدني حیث

یعود بدون شك إلى السیاسة التي  وكما ،السكان آنذاكهؤالء كانت من ممیزات تلك الفترة التي عاشها 

األهالي كان یمارسها االستعمار الفرنسي من تدخلهم بواسطة تحطیم المضمون االجتماعي للسكان 

  .عنها الئقة للساكنالجزائریین وهذا عبر طردهم من ممتلكاتهم وجعلهم یعیشون شروط الحیاة أقل ما یقال 

  :)1987 -1977(الثانیة لفترة ا.2

 1977في عدد المساكن في مدینة العلمة ففي سنة  النمو اإلیجابي المتوازن اراستمر ب فترةتمیزت هذه ال

مسكن حیث مثلت الزیادة  9566 إلى 1987مسكن لیصل خالل سنة  5428 بعدد المساكن فیها بلغ 
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بزیادة سكنیة سنویة تقدر كذا و  % 43.26 بسنویة تقدر سكنیة  بنسبة زیادةهذا و مسكن  4138 بالسكنیة 

والذي كان  % 5.52 بوأما عن معدل النمو السنوي للمساكن آنذاك فقد سجل  مسكن لكل سنة، 414 ب

مع العلم أن هذا و  ،% 3.06 ببدوره مرتفعا مقارنة مع المعدل الوطني المسجل خالل هذه الفترة والمقدر 

تطور الحضیرة فترات المعدل یعتبر بدوره األكثر ارتفاعا مقارنة مع معدالت النمو السنویة المسجلة خالل 

إلى طبیعة تفسیر هذه الزیادة السكنیة المسجلة خالل هذه الفترة إرجاع ویمكن  ،السكنیة في هذه المدینة

 هزائریة التي تمثلت على وجه الخصوص باالتجاالتنمیة المتبعة من طرف الدولة الجسیاسة أولویات 

وبالمقابل تزاید عدد المساكن نتیجة  عالكبیر نحو بناء قاعدة لالقتصاد الوطني تجسدت في سیاسة التصنی

الذي یتجلى من تحریر قطاع السكن بوكما تأثر هذا التطور أیضا لعوامل اجتماعیة واقتصادیة مختلفة، 

وٕاصدار جملة من  قطاعهذا الفي الجزائریة التي ضختها الدولة  الضخمةالجهود المبذولة واألموال خالل 

مما والتعمیر والخواص في میدان البناء  نالقوانین التشریعیة المحددة لنشاط المرقیین العقاریین العمومیی

على السكنیة صیصات العمراني األفقي عن طریق توزیع عدد كبیر من التح التطورساهم كل ذلك في 

 في معینة بنسبةو  تساهمالجزائریة  الدولة وٕاضافة إلى بقاء ،البناء الفردينمط السكان الستغاللها في 

الضعیف  الشهري الدخل وذات البسیطةالسكانیة  بالفئات الهتمامهاوهذا  االجتماعي السكنانجاز 

  .المجاورة والبعیدة نحو مدینة العلمة الوالیاتما شجع على تفعیل ظاهرة النزوح الریفي من وهذا  المتوسطو 

  :)1998 -1987(الثالثة لفترة ا.3

سن خالل عدد المساكن ففي  زیادة معتبرة فيالحضیرة السكنیة في مدینة العلمة خالل هذه الفترة  عرفت 

مثلت  وعلیه فقد ،مسكن 17646إلى 1998خالل سنة مسكن لیصل  9566 ب مساكنهابلغ عدد  1987

وهذا بزیادة سكنیة  % 45.79 بسنویة تقدر سكنیة وهذا بنسبة زیادة  ،مسكن 8080 بالزیادة السكنیة 

تراجعا طفیفا  عرف وأما عن معدل النمو السنوي للمساكن آنذاك فقد مسكن لكل سنة، 735 ب سنویة تقدر

السنوي معدل النمو ب مقارنةیظهر الفارق كبیر  حیث % 5.40 ب سجلحیث  مقارنة بالفترة السابقة

والذي كان بدوره مرتفعا مقارنة مع المعدل  ،% 03.81بوالمقدر  خالل نفس الفترة للسكان المسجل

الزیادة السكینة هذه ر یتفس إرجاع یمكنربما و  % 4.48 بالوطني المسجل خالل هذه الفترة والمقدر 

المخطط االجتماعي  ينتاج السكناإلات في یالدولة بعد التسعیناستمرار إلى الفترة  هالمسجلة خالل هذ

ضمن عملیة انجاز مساكنهم المالیة مدخراته بعض المواطن عن طریق استعمال إشراك  تحفیزحیث تم 

في كله وهذا  الخاصةقانونیة الجراءات اإلو شروط مجموعة من الذلك وفق صیغ سكنیة مختلفة وبتوفیر و 

  أنهامع العلم و هذه المدینة في الطلب المتزاید على السكن داخل المجتمع السكاني تلبیة السهر على إطار 
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  .هااالجتماعیة الضعیفة والمتوسطة فیالطبقات  تندرج فيالتي  فئات السكانیةلاألساس ل في كانت موجهة

  :)2008 -1998(الرابعة لفترة ا.4

 ولذلك فقد استمر في عدد المساكنهامة  زیادةب تمیزت الحضیرة السكنیة في مدینة العلمة خالل هذه الفترة

حیث  2008أخر تعداد خالل سنة  في مسكن 29331 عدد المساكن في االرتفاع إلى أن وصل إلى

بنسبة زیادة أي مسكن  11685 بأقصى مستویاتها منذ االستقالل حیث سجلت  الزیادة السكنیةقیمة مثلت 

معدل النمو وكذلك  مسكن لكل سنة، 1169 بسنویة تقدر سكنیة بزیادة كذا و  % 39.84 ب سنویة تقدر

والذي كان بدوره مرتفعا مقارنة مع  % 4.97ب سجلحیث  منخفضكان  خالل هذه الفترةالسنوي للمساكن 

المعدل و  %2.49بالمقدر خالل هذه الفترة و المسجل على مستوى المجال الوالئي السطایفي  المعدل

إلى كون مدینة العلمة ذلك تفسیر یمكن إرجاع ربما و  ،%3.06 بالوطني والمقدر المسجل على المستوى 

القائم ال تزال في طور النمو الحضري وهي لم تصل بعد إلى درجة التشبع حیث استمر النسیج الحضري 

التي استفادت منها هذه المدینة  ةعدد المساكن وهذا رغم المشاریع السكنیة الضخمفي تزاید الفي التطور و 

معدل النمو السنوي للمساكن یكشف عن التقارب النسبي بین نتائج معدل وعلیه جاء منذ الثمانینیات، 

خالل الفترة بالتراجع و ) %5.52 ،5.40(بین الثالث األولىالزمنیة خالل الفترات النمو السنوي للمساكن 

مدینة العلمة في  تطور الحضیرة السكنیةمؤشر وكما تمیز أیضا  ،% 4.97ب) 2008 ،1998(الرابعة بین

سنة وبشكل  11خاللوهذا  مسكن 2519ب  تزاید المساكنالفترة األولى أي بمعنى عدد  خاللبالتزاید 

سنوات  10في مدة زمنیة ال تزید عن مسكن 11685ب تزاید عدد المساكنالفترة األخیرة أي أن  خاللكبیر 

  .سنة 42 خاللذلك و  مسكن 26422 ب تطورتقد  مدینة العلمةالقائمة في  السكنیة الحضیرةولذلك فإن 

II. واتجاهاتها ةالسكنیللحضیرة المؤشرات العامة:  

سیتم التطرق في هذا الجزء  في مدینة العلمةعدد مساكن الحضیرة السكنیة بعدما تم التعرف على تطور 

طبیعة  ،الكثافة السكنیةتوزیع نجد في مقدمتها مؤشرات العامة لهذه الحضیرة ال من البحث إلى بعض

، طبیعة أنماط المباني السكنیة القائمة وحالتها الغرفةو  المسكن إشغال معدالت للمسكن، االستخدام

مختلف عبر  ةأن هذه المعدالت جاءت متباینالدراسة المیدانیة أثبتت أنه قد ومع العلم  ،اإلنشائیة وملكیتها

هذه وكما تعتبر ، فیما بینها عوامل عدیدةظروف و عدة وهذا بسبب تداخل للمدینة القطاعات الحضریة 

سباب التي تدفع بالسكان مظاهر النمو الحضري في المدینة، وٕاضافة إلى كونها من األ أهم منالمعدالت 

قتصر ی حیث ةكن الجماعیامسعلى الالتغییرات الداخلیة القیام بإدخال بعض  إلىمن الحاالت  كثیرفي 

  : ومن هذا المنطلق ستتم دراسة كل هذه المؤشرات كما یلي إلخ..یر وظیفتي المطبخ والحمامیعلى تغذلك 
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  :السكنیةالكثافة توزیع .1

مسكن وهي  29331 ب 2008في أخر تعداد خالل سنة في مدینة العلمة القائمة یقدر عدد المساكن 

في ) 23(الذي یؤكدها الجدول رقم ) 08(هكتار وحسب الخریطة رقم  1915.53 بتشغل مساحة تقدر 

جاء متباین عبر القطاعات الكثافة السكانیة في هذه المدینة توزیع یتبین أن  )7م(الملحق صفحة رقم 

       والمقدرةالهكتار وأدنى قیمة /مسكن 43.49 ب المقدرةتراوحت بین أقصى قیمة و الحضریة لها حیث 

   تقدرالمدینة اإلجمالیة التي سجلت في هذه سكنیة الكثافة وفي حین جاءت ال ،الهكتار/مسكن 12.28 ب

  :  هي كالتالي فئات أسیاسیة أربعةفي  هذه الكثافة السكانیة تم حصرعلیه فقد و  ،هكتارال/مسكن 15.31 ب

  :هكتارال/مسكن) 43.49(المرتفعة  كنیةالسالكثافة  :الفئة األولى.1.1

 حیث تشملتمیزت هذه الفئة باحتوائها على الكثافة السكنیة المرتفعة للقطاعات الحضریة في مدینة العلمة 

المكونة وكما تتربع األحیاء السكنیة  ،مسكن 4748بعدد مساكن یقدر یضم  الذيالقطاع الحضري األول 

التركي  ،مسكن 152 ،المذبح وسط المدینة، العید،مخربش  ،ىبلعلوالتي في مقدمتها لهذا القطاع 

من إجمالي %  16.19بدل نسبة تقدر اأي ما یع هكتار 109.17بمساحة تقدر على  إلخ...مولف

عبر القطاعات الحضریة المسجلة لكثافة السكنیة لالمرتفعة قیمة ال یحقق بذلكوهو  مساحة هذه المدینة

ر یفسوعلیه یمكن ت ،الهكتار /مسكن 15.31ب والمقدرةهذه المدینة في  السكنیة كثافةالبالمقارنة مع وهذا 

عامل مرور التطور العمراني مع إلى عامل ارتفاع الكثافة السكنیة في هذا القطاع بالدرجة األولى سبب 

السكنیة بشكل  األحیاءالمباني عبر الكبیر بین تداخل الإلى وٕاضافة  ،في ذلكالذي لعب دورا هاما الزمن 

المساحات  نقص مما ساعد علىواحد على أكثر من مسكن  افیه ةكثیف واحتواء أغلبیة المباني السكنی

  صلت إلى درجة التشبع في الوقت الحاليو قد هذا القطاع السكنیة في نى أن األحیاء عبمو الشاغرة داخلها 

  :هكتارال/مسكن) 26.46 -24.05( المتوسطة السكنیةالكثافة  :الفئة الثانیة.2.1

مقارنة بالكثافة السكنیة المسجلة  الكثافات السكنیة المتوسطة للقطاعات في مدینة العلمةتضم هذه الفئة 

القطاعین الحضریین الثاني هذه الفئة تضم جاءت حیث  الهكتار /مسكن 15.31ب والمقدرةفي هذه المدینة 

األحیاء  مع العلم أنو  ،على الترتیبمسكن ) 4219، 2973(عدد مساكن تراوح بینب وذلكوالثالث 

صخري  ،لعبیدي: تمثلت في كل األحیاء السكنیة التالیةالحضریین  السكنیة على مستوى هذاین القطاعین

 جوان 19،دوار السوق ،عمر د�و ،مسكن 46 ،حویفي عبد اهللا ،بوسیف موسى ،الشهداء بورفرف ،عنان

) هكتار159.44 ،123.62(بتقدر تتربع على مساحة وهي  ساحة الثورةو  مسكن 250و اإلداري الحي

مدینة العلمة من إجمالي مساحة  على الترتیب) % 6.45،8.32( بتقدر دل نسبة اأي ما یعالترتیب  على
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في ر هذا الواقع یفسیرجع توربما على الترتیب،  هكتارال /مسكن) 26.46 ،24.05( بوبكثافة سكنیة تقدر 

أي أن عامل الزمن ساهم في زیادة عدد بارتفاع نسبة المباني السكنیة فیها مع مرور عامل الزمن األساس 

إلى درجة التشبع بعد تصل  مولكن لالمساحات الشاغرة  نجد هناك تناقص فيل بوبالمقا ،المباني السكنیة

 ال زالت تحتوي على ، وٕاضافة إلى أن هذه األحیاءاألولىالفئة في الذكر مقارنة باألحیاء السكنیة السابقة 

  االرتفاقات، الملكیة: مثلعوامل عدة لمیدان البناء في  مستخدمةغیر مبنیة أو غیر سواء شاغرة مساحات 

  :الهكتار/مسكن) 21.90 -15.37(المنخفضة  السكنیةالكثافة : الفئة الثالثة.3.1

حیث العلمة في مدینة للقطاعات الحضریة تمیزت هذه الفئة باحتوائها لقیم الكثافات السكنیة المنخفضة 

 )4832، 8777(ینعدد مساكن تراوح بب الخامس والسادسالقطاعین الحضریین هذه الفئة تضم جاءت 

أي ما على الترتیب ) هكتار 220.67 ،570.89( بتتربع على مساحة تقدر وهي  على الترتیبمسكن 

وكما تضم هذه  ،مدینةهذه المن إجمالي مساحة  على الترتیب) %11.52، 29.80( بتقدر دل نسبة ایع

 مزیان ساعو ،بوخبلة ،بهلولي ،شودار ،هواري بومدین ،أوت 20: أهمهاأحیاء سكنیة عدة القطاعات 

هنا القول یمكن  ولكنوعلیه فقد جاء تفسیر هذا الواقع یختلف من قطاع ألخر  ،إلخ...�وطالي ،صبایحي

 في األحیاءالقائمة المنخفضة ال تعكس التداخل القائم بین المباني السكنیة السكنیة أن هذه الكثافات 

وجود وٕاضافة إلى  ،السابقة الذكر خالل الفئاتالفوضویة أو المخططة سواء القدیمة النشأة والحدیثة 

  .أو طبیعیةعوامل بشریة  ألنها غیر قابلة للبناء والتعمیر بسبب تستخدملم و شاغرة من األراضي مساحات 

  :هكتارال/مسكن) 12.28(جدا  منخفضةال السكنیةالكثافة : الفئة الرابعة.4.1

جاءت  فقدتضم هذه الفئة الكثافات السكنیة المنخفضة جدا للقطاعات الحضریة في مدینة العلمة، وعلیه 

  دل نسبة تقدراأي ما یعمسكن  3782 بعدد مساكن قدر وذلك ب الرابع القطاع الحضريهذه الفئة تضم 

 سڤني ،النعیجة، وكما تتربع األحیاء السكنیة المكونة لهذا القطاع الحضري والتي في مقدمتها %12.89ب

ه األحیاء السكنیة إلخ وهذ...دنفیز ،ثابت بوزید ،دوار الشجرة ،مسكن 219، مسكن 800، مسكن 663

من إجمالي مساحة هذه % 16.07ب دل نسبة تقدراأي ما یع هكتار 307.91ب تقدر شغلت مساحة

هنا كذلك یمكن إرجاع تفسیر هذا االنخفاض المسجل في الكثافة السكنیة على مستوى هذا و  المدینة

التي میزتها المساحات الواسعة مقارنة باألحیاء السكنیة  فیهاتعدد األنماط المعماریة الحضري إلى  القطاع

الذي كان عائقا أمام استمرار البناء في الجهادي القدیمة النشأة في مركز المدینة، وٕاضافة إلى وجود وادي 

في تباین بالمدینة لللقطاعات الحضریة لتوزیع الكثافة السكنیة ومما سبق جاء  ،بعض أحیاء هذا القطاع

  نسبة المساحة المغطاةفي رتفاع اال خصائصه هوم همن أ كانالذي القائم و توزیع كثافة النسیج الحضري 
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كثرة المداخل والشوارع النافذة للحي  مع بعضها البعض،التصاق المباني السكنیة  ،المدینةهذه في وسط 

   .مرائبال عددا كبیرا من التي تضمالمباني كثرة و للمباني متعددة الطوابق  الكبیراالستخدام  ،السكني الواحد

 ):TOL(معدل شغل المسكن توزیع .2

ت الهامة مؤشرامن الوكما یعتبر  ،المسكن عن متوسط عدد األفراد في المسكن الواحد شغلیعبر معدل 

في هذا الجزء من  ءوعلیه سیتم إلقاء الضو  من السكن، الحقیقیةستخدم في تحدید االحتیاجات ت التي

في تحلیل هذا  دسیعتمحیث مة لالبحث على معدالت شغل المسكن في المجتمع السكاني في مدینة الع

الذي ) 09(رقم  الخریطةیتبین من حیث العنصر على النتائج المستخرجة من االستمارات االستبیانیة 

 سجلت على مستوىشغل المسكن معدل  ةقیم أن) 7م(في الملحق صفحة رقم ) 24(الجدول رقم  ایؤكده

    تراوحت بین ثحی كثیرا متباینة غیر نهافإلقطاعات الحضریة ل وأما بالنسبةمسكن، / دافر أ 5 بلمدینة ا

  :یلي فئات أساسیة كما أربعةوقد تم حصرها في  ،مسكن كأدناها /أفراد 3مسكن كأقصى قیمة و /أفراد 7

  :مسكن/ دافر أ) 07( معدل إشغال مرتفع :الفئة األولى.1.2

هذه حیث جاءت تضم هذه الفئة معدالت شغل المسكن المرتفعة للقطاعات الحضریة في مدینة العلمة 

مسكن والذي كان / أفراد 7بالذي سجل بمعدل شغل للمسكن مرتفع قدر  الفئة تضم القطاع الحضري الرابع

والذي كان بدوره  مسكن/ أفراد 5بوالمقدر  هذه المدینةالمعدل المسجل على مستوى مع مرتفعا مقارنة 

الكبرى في المجال الوالئي بحكم أنها هي المدینة مدینة سطیف في شغل المسكن معدل ع م متساویا

دل یربما وهذا الوضع  )1(مسكن/ أفراد7بوالمقدر  2008وكذلك مع المعدل الوطني خالل سنة السطایفي 

وعلیه في هذا القطاع الحضري  ةاألحیاء السكینالقائمة عبر مساكن العلى درجة التزاحم الكبیرة داخل 

المسكن الواحد عدد الغرف المتوفرة داخل و حجم السكان  ختالل العالقة بینبا یمكن تفسیر هذا الوضع

على مستوى األحیاء السكنیة في هذا القطاع  یضم أكثر من أسرة وهذا بسبب التركز الكبیر للسكان الذي

تجمع بین توسعات عمرانیة  التي جاءت في شكلالسكنیة األحیاء  منعدد معتبر یضم جاء بدوره  الذي

مسكن  219مسكن،  663مسكن 633مسكن  800 :األحیاء التالیة أهمهاو  الجماعیة والفردیةمساكن ال

   .إلخ...وطالي، النعیجة�ني، دنفیز، ڤ، دوار الشجرة، سثابت بوزید ،مسكن 200،مسكن 100مسكن  373

  :مسكن/ دافر أ) 05(معدل إشغال مرتفع نسبیا  :الفئة الثانیة.2.2

الحضریة في مدینة  للقطاعات نسبیاالمرتفعة قیم معدالت شغل المسكن على تمیزت هذه الفئة باحتوائها 

هذه مع العلم أن و  مسكن /أفراد 5 بقدر للمسكن بمعدل شغل وذلك والخامس الثالث  ،الثانيوهي  العلمة

                                                           
  2008 لسنة التعداد العام للسكان والسكن )1(
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 مسكن /أفراد 5 بوالمقدر مدینة هذه الفي سجل الذي المسكن شغل مع معدل  متساویةجاءت معدالت ال

تشتمل على األحیاء السكنیة التي یرجع تاریخ الحضریة هذه القطاعات  ر هذا الوضع بأنیویمكن تفس

الذین و األریاف مختلف من الوافدون من هم السكان وأن أغلبیة سكانها  السبعینیات ظهورها إلى الفترةبدایة 

 الحضري مقارنة بالقطاعالمسجل ورغم هذا التحسن النسبي  عدد أفراد األسرةفي یتمیزون بارتفاع متوسط 

مشاریع التوزیع تتمثل في عدم التوازن في  إشكالیةیكشف عن إال أنه جاء السابق في الفئة األولى  الرابع

  .عبر القطاعات الحضریة لهذه المدینةالذي یترجم كذلك بالتوزیع غیر المتجانس في عدد األسر السكنیة 

  :مسكن/ دافر أ) 04(معدل إشغال متوسط  :الفئة الثالثة.3.2

 في مدینة العلمة ةالمسكن المتوسطة في القطاعات الحضری لتمیزت هذه الفئة باحتوائها لقیم معدل شغ

مقارنة مع المعدل مسكن / أفراد 4ب قدر متوسط حیث سجل بمعدل القطاع الحضري السادسوتتمثل في 

ربما و وكذلك بالنسبة لمدینة مدینة سطیف  مسكن/ أفراد 5بالمسجل على مستوى هذه المدینة والمقدر 

في هذا القطاع  ةعبر األحیاء السكنیالقائمة القلیل للمساكن  بالعددهذا الوضع  تفسیریمكن إرجاع 

أن عدد األسر في هذه نتائج الدراسة المیدانیة على  حیث كشفت بعدد السكان المرتفعمقارنة الحضري 

في  ةمستمر الحركیة الب وكما یفسر هذا الوضع ،الواحد األحیاء یتراوح من أسرة إلى أسرتین في المسكن

جدیدة إقدام الشباب على تكوین أسر بمدى مرهونة بعامل النمو السكاني و التي تبقى الطلب على السكن 

في مختلف مدن الشبكة الحضریة لدولة مرهونا باألهداف العامة للسیاسة السكنیة لإال أن اإلشكال یبقى 

  .الطلب االقتصادي للسكانببالطلب االجتماعي أو بصفة عامة ومدینة العلمة بصفة خاصة في االهتمام 

  :مسكن/ دافر أ) 03( منخفضمعدل إشغال  :الفئة الرابعة.4.2

حیث تضم القطاع  المنخفضة للقطاعات الحضریة في مدینة العلمةتضم هذه الفئة معدالت شغل المسكن 

وهذا بالمقارنة مع المعدل المسجل مسكن / أفراد 3 بالذي سجل بمعدل شغل للمسكن قدر  الحضري األول

ویفسر االنخفاض المسجل في هذا وكذلك معدل مدینة سطیف  مسكن/ أفراد 5بفي هذه المدینة والمقدر 

التي تشهدها  بسبب الحركیة الكبیرةالوظیفة السكنیة على مستوى أحیاء هذا القطاع في تراجع البالمعدل 

الداخلیة وهي ممیزات  اومساحته غرفهعدد و تجهیزاته المسكن و  وظیفةالتي تظهر من خالل و هذه األحیاء 

 الذكرالسابقة الحضریة األحیاء السكنیة القائمة على مستوى القطاعات  معمتباینة و  غیر ثابتةجاءت 

تباین بالو تنعدم فیها المساحات الشاغرة حیث تكاد  العقاریة المساحات صغرب أیضاوكما یفسر هذا الوضع 

 التعمیرالبناء و عملیة  استكمالبدایة  إلىوكل هذا یضاف  أحجام المساحات السكنیة للمسكن الواحدفي 

  التهویة البیئة الطبیعیة وهي شروط تفتقر إلى التي واإلقامة و  للسكن ةغیر الالئقمساكن لل الكبیر نتشاراالو 
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في النواة القدیمة على مستوى خاصة و  ةالصحیالحضریة  ةالبیئة السكنیشروط  أي والتشمس ةالضروری

یتضح أن في مدینة العلمة من خالل دراسة تطور وضعیة معدل شغل المسكن وعلیه و  ،هذه المدینة

حیث ) 2008، 1966(قد عرفت تحسنا من الناحیة الكمیة خالل الفترة  النظريوضعیة شغل المسكن 

الفترة مسكن خالل / أفراد 9من وذلك في هذه المدینة في المجتمع السكاني  المسجلمعدل هذا الانخفض 

الوطن خالل هذه ولكنه یبقى أكبر من المعدل المسجل على مستوى مدینة سطیف و ) 1977، 1966(بین

حیث سجل خالل سنة  بعدها تراجعا ملحوظاهذا المعدل لیسجل وثم  ،مسكن/ أفراد 7 بالفترة والذي قدر 

كون أن األسرة الجزائریة  مرتفعاهذا المعدل في حد ذاته قد یعتبر معدال  حیث مسكن /أفراد 7ب 1987

 في االنخفاض هذا المعدل استمروكما ، الكبیرةاألسرة باتجاه في الحجم  تعرف تحوال ال تزال بصفة عامة

وفي مسكن  /أفراد 5 ب 2008سنة خالل  سجلمسكن، وبینما / أفراد 6 ب 1998سنة خالل حیث سجل 

الوطني المعدل مع إذا ما قورن منخفض وهو  مسكن /أفراد 5 ب 2017خالل سنة نجده قد سجل حین 

 جاءسنة  42خالل الملحوظ لنسبي اتحسن هذا الفإن  لذلكخالل هذه الفترة، و  )1(مسكن /دافر أ 6ب المقدرو 

العالقة في ختالل تدل على استمرار االنتائج الواقع القائم إال أن التزاحم  درجةالتحسن المسجل في یعكس 

 حول العجز في السكندقیق تشخیص مستقبال وضع ومن هذا المنطلق یجب بین السكان والسكن القائمة 

الحصول لكل أسرة الحق في  هكون أنمدینة هذه الفي على أساس العالقة بین عدد األسر وعدد المساكن 

   . بین السكان والسكنللعالقة التقییم الكمي  من التي تمكنالطرق  منهذه الطریقة وكما تعتبر  مسكن الئق

  :)TOP( الغرفة شغلمعدل  توزیع.3

الهامة التي تعكس مدى ارتباط السكان بالمسكن في مدینة العلمة مؤشرات الیعتبر معدل شغل الغرفة من 

هذا العنصر من البحث إلى  في التطرق سیتم لذلكو ، ومحیطها المجاور واستمرار الحیاة الحضریة فیها

حاصل قسمة إجمالي عدد األفراد على إجمالي عدد یساوي هو و في هذه المدینة  معدل شغل الغرفةدراسة 

جاء  :یلي كما )25(رقم الموالي الجدول في كما هو مبین شغل الغرفة معدل نتائج جاءت علیه و  ،الغرف

مسكن / أفراد) 3،4(یتراوح بین مدینة ال هذه فيالحضریة عبر القطاعات )TOP()2( شغل الغرفة دلمع

الثالث  ،الثاني: التالیة ةالحضری اتالقطاع على مستوىشغل الغرفة  حیث سجلت أقصى قیمة لمعدل

المعدل المسجل في هذه المدینة خالل ذلك مع  متساویاغرفة والذي كان بدوره / أفراد 4ب والمقدر  والرابع

معدل كذلك غرفة و / فرد 2 بالمقدر و معدل بلدیة العلمة وكذا  مسكن/ أفراد 3 بوالمقدر  2008تعداد سنة 

                                                           
)1( 

2008 لسنة التعداد العام للسكان والسكن
  

)2(
  عدد الغرفإجمالي / األفرادعدد إجمالي = الغرفة  شغلمعدل  
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ابل سجلت باقي القطاعات الحضریة وهي وبالمق ،غرفة خالل نفس الفترة/ فرد 2سطیف البالغ نحو والیة

بإشكالیة ، وربما یمكن تفسیر هذا الوضع مسكن/ أفراد 3الخامس والسادس وذلك بمعدل یساوي  ،األول

خالل وهو ما تؤكده وتیرة بناء المساكن  مدینة العلمةفي السكن بالسكان نمو  االنسجام في عالقة عدم

بصفة عامة المجال الوالئي السطایفي التي ال توازي وتیرة النمو السكاني في ) 2008 ،1966(الفترة 

طرفي المعادلة بالنظر إلى المؤشرات التي تدل على ذلك حیث نجد وبعیدة عن تقلیص الفوارق بین 

زیادة سكانیة في وكما یقابل ذلك  ،مسكن سنویا 629یسیر في مستوى السكني  متوسط وتیرة اإلنجاز

استمرار سیطرة وهذا بالرغم من مسكن / أفراد 4نسمة سنویا وبمعدل شغل للمسكن في حدود 2738حدود

ٕاضافة إلى و  ،في هذه المدینةمن الحضیرة السكنیة % 70.22من  أكثرعلى نمط المساكن الفردیة 

التي الجزائریة البرامج السكنیة والصیغ الجدیدة لسیاسة اإلسكان المدعمة من طرف الدولة مختلف 

سیطرة فئة وهذا في ظل على السكن  طلب المتزاید بمفهومة االجتماعيللهذه المدینة نتیجة  استفادت منها

  .لالستقرار االجتماعيجدیدة والمقبلین على بناء أسر السكاني داخل المجتمع على الهرم السكاني  بالشبا

  الغرفة عبر القطاعات الحضریة شغلتوزیع معدل : مدینة العلمة): 25(الجدول رقم 

  )غرفة/فرد(معدل إشغال الغرفة   )غرفة( عدد الغرف  )نسمة( عدد األفراد  رقم القطاع

1  2047  602  03.40  ≈ 03  

2  1551  425 03.65  ≈ 04  

3  1760  501  03.51  ≈ 04  

4  1376  416  03.71  ≈ 04  

5  3036  887  03.42  ≈ 03  

6  2327  764  03.06  ≈ 03  

03 ≈  03.37  3595  12097  المجموع  

   2017تحقیق میداني فیفري : المصدر

  :المسكن داخلتوزیع غیر متجانس لألسر .4

 ا عالقة مباشرة بدرجة التزاحمهالمسكن من المؤشرات التي ل داخلعتبر دراسة مؤشر توزیع عدد األسر ت

أو في حالة ارتفاع  الواحدمیز المسكن ت وضعیة اإلسكان التيحول فهم تعمیق الزیادة وهذا من منطلق 

تعدد الفقد جاءت نتائج الدراسة المیدانیة تثبت وعلیه  ،والغرفةالواحد انخفاض درجة التزاحم داخل المسكن 

بنسبة تفوق نسبة المساكن التي تشغلها أسرة واحدة حیث تداخل المسكن الواحد األسر عدد تنوع في الو 

ما یفسر درجة التزاحم وهذا  المساكن في هذه المدینةمن إجمالي عدد  % 83.20 بقدرت  مرتفعة

ما استثنیا  وهذا إذا في هذه المدینة حضریةالقطاعات الالعدید من داخل المسكن الواحد عبر الموجودة 
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حیث إلى المساكن التي تشغلها أربعة أسر فأكثر  ة، وبینما عادت النسبة المنخفضبعض الحاالت الخاصة

یتبین فإنه الحضریة  اتقطاعللوأما بالنسبة  ،إجمالي عدد المساكن في هذه المدینةمن  % 3.30 ب قدرت

توزیع أن ) 8م(في الملحق صفحة رقم ) 26(الذي یؤكده الجدول رقم ) 12(الشكل رقم  من خالل

  :یلي كماعبر القطاعات الحضریة متباین ومتفاوت  ءحسب تعدد األسر داخل المسكن الواحد جاالمساكن 

لها السیادة أكثر على مستوى هذه المدینة والقطاعات  المساكن التي تشغلها أسرة واحدة فئةنسبة جاءت 

وهي  % 90.28ب وذلك بنسبة تقدر  القطاع الحضري الخامسفي  الحضریة حیث سجلت أقصى نسبة

المساكن في ربت نسبة ا، وبینما تق%83.20برة دنسبة أكبر من النسبة المسجلة على مستوى المدینة والمق

 )%87.93 ،78.95(بین تالسادس،الثاني، الرابع واألول حیث تراوح: كل من القطاعات الحضریة التالیة

هذه المدینة في السابقة مقارنة مع القطاعات الحضریة %  73.03ب وبالمقابل بلغت أدنى نسبة للمساكن 

 بكون وربما یمكن تفسیر هذا الوضع ،وهذا ما یؤكد درجة التزاحم المنخفضة داخل مساكن هذه الفئة

مخططة الغیر قانونیة و الغیر أغلبیة القطاعات الحضریة جاءت تضم بعض األحیاء السكنیة الفوضویة 

التطور المعمول بها عبر كل مراحل  والتعمیرمخططات التهیئة مضامین مع قویة أي لیس لها عالقة 

 يح أهمهامن و متداخلة ب وعوامل احیث ظهرت نتیجة لتداخل عدة أسب مدینة العلمةفي  العمراني

فئة المساكن التي تشغلها نسبة لتلیها مباشرة في المرتبة الثانیة وثم ، إلخ...وطالي، دوار السوق�، بوخبلة

من إجمالي عدد المساكن في هذه  % 8.83 ب حیث تقدر على مستوى المدینةبنسبة منخفضة أسرتان 

 % 12.69 بذلك بنسبة تقدر و في القطاع الحضري السادس لها سجلت أقصى نسبة وعلیه فقد ، المدینة

وفي حین جاءت القطاعات الحضریة مقارنة بالنسبة السابقة نوعا ما م أنها تعتبر منخفضة لمع العو 

وبالمقابل أدناها ) %10.50 ،6.26(بنسب تراوحت بینوذلك الخامس، الرابع، الثالث والثاني  :التالیة

 انخفاض فيعلى وجود هذا ما یؤكد و  % 5.88 بسجلت في القطاع الحضري األول وذلك بنسبة تقدر 

مع العلم أن الحاالت الموجودة و هذه القطاعات الحضریة  على مستوىكن االمسبعض درجة التزاحم داخل 

ع خاصة في القطاو القابلة للتعمیر انعدام المساحات وكل هذا یضاف إلى فرضتها الحاجة للسكن منها قد 

بنسبة منخفضة  ثالثة أسرالتي تشغلها  المساكنفئة نسبة وأما المرتبة الثالثة فقد عادت ل ،األولالحضري 

سجلت  حیثبالفئات السابقة الذكر و  %4.67 ب ةمقدر مقارنة بالنسبة المسجلة على مستوى المدینة وال

الخامس الحضري  وأدناها في القطاع % 8.71بالثالث وذلك بنسبة تقدر الحضري القطاع أقصاها في 

ویمكن  )%6.42، 4.02(بینالحضریة الباقیة  اتوفي حین تراوحت نسب القطاع %1.94 ببنسبة تقدر 

العالقات في ضعف للتفسیر هذا االنخفاض إلى العامل الزمني الذي ساهم في تخفیفها نتیجة إرجاع 
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أكثر نحو االستقاللیة التوجه  الواحد أي

وبینما عادت المرتبة األخیرة لنسبة فئة 

 المدینةهذه كذلك حیث سجلت على مستوى 

وفي حین سجلت أقصاها في القطاع الحضري 

جاءت باقي القطاعات بنسب منخفضة مقارنة بنسب الفئات السابقة الذكر 

حتما إلى ارتفاع نسبة هذه الظاهرة 

من األب متكونة في هذه المدینة 

في مسكن األب واإلخوة أو االستقالل عنهم 

التي االقتصادیة لضعف في اإلمكانیات 

مع العلم أنه في حالة استقالل أحد اإلخوة 

بمسكن منفرد بمدخل خاص داخل نفس البنایة التي یقیم فیها إخوته یمكن أن یقوم بتأجیرها ألسرة أخرى 

  .ال یملك مسكن أخر یمكن أن یكون خاص أو وظیفي

  

وتفسیر تحلیل و الفاعلة في  العناصر

طبیعة  مؤشرجدا التطرق إلى دراسة 
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الواحد أيوالروابط االجتماعیة بین أفراد األسرة الواحدة داخل المسكن 

وبینما عادت المرتبة األخیرة لنسبة فئة مع مرور الوقت، عن األسرة الكبیرة االجتماعیة واالقتصادیة 

كذلك حیث سجلت على مستوى بنسبة منخفضة وذلك  تشغلها أربعة أسر فأكثر

وفي حین سجلت أقصاها في القطاع الحضري من إجمالي عدد المساكن في هذه المدینة 

جاءت باقي القطاعات بنسب منخفضة مقارنة بنسب الفئات السابقة الذكر  في حین، و 

حتما إلى ارتفاع نسبة هذه الظاهرة  عالوضوبالتالي أدى هذا ) 5.48% ،1.51

في هذه المدینة المساكن المتعددة األسر فئة وعلى العموم جاءت 

في مسكن األب واإلخوة أو االستقالل عنهم واحدة وأبناءه المتزوجین الذین اختاروا السكن إما في غرفة 

لضعف في اإلمكانیات  ةأو استكماله للزواج فیه نتیجیقوم ببنائه حیث 

مع العلم أنه في حالة استقالل أحد اإلخوة و  ،تساعده على االستقالل في مسكن بعید عن األسرة الكبیرة

بمسكن منفرد بمدخل خاص داخل نفس البنایة التي یقیم فیها إخوته یمكن أن یقوم بتأجیرها ألسرة أخرى 

ال یملك مسكن أخر یمكن أن یكون خاص أو وظیفيربما من أجل مضاعفة مداخلیه الشهریة ألنه 

العناصرباقي لدراسة استكماال  :خدامتوزیع المساكن حسب طبیعة االست

جدا التطرق إلى دراسة  يبات من الضرور في مدینة العلمة الواقع القائم للنمو الحضري 
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والروابط االجتماعیة بین أفراد األسرة الواحدة داخل المسكن 

االجتماعیة واالقتصادیة 

تشغلها أربعة أسر فأكثرالمساكن التي 

من إجمالي عدد المساكن في هذه المدینة  % 3.30 ب

، و % 7.88 بالثالث 

1.51(حیث تراوحت بین 

وعلى العموم جاءت االجتماعیة السلبیة 

وأبناءه المتزوجین الذین اختاروا السكن إما في غرفة 

حیث في طابق خاص 

تساعده على االستقالل في مسكن بعید عن األسرة الكبیرة

بمسكن منفرد بمدخل خاص داخل نفس البنایة التي یقیم فیها إخوته یمكن أن یقوم بتأجیرها ألسرة أخرى 

من أجل مضاعفة مداخلیه الشهریة ألنه وهذا 

توزیع المساكن حسب طبیعة االست.5

الواقع القائم للنمو الحضري 

مدینة العلمة

أسرة واحدة

أسرتان

ثالثة أسر

أربعة أسر فأكثر

تحقیق میداني: المصدر

 القطاعات الحضریة
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نتائج أخر تعداد خالل سنة أثبتت حیث  المدینةهذه في السكنیة القائمة الحضیرة لمساكن  )1(االستخدام

وعلیه یقتصر هذا العنصر على توزیع  ،للمساكن مطبیعة االستخداخاصة بحاالت  ةثالث وجود 2008

الذي ) 10(الخریطة رقممدینة ومن خالل لل عبر القطاعات الحضریة ماالستخداالمساكن حسب طبیعة 

  :یلي ماكنسب طبیعة هذا االستخدام یمكن استخراج ) 8م(صفحة رقم الملحقفي  )27(یؤكدها الجدول رقم

خالل  السكني االستخدامذات سجلت المساكن في مدینة العلمة حیث متباینة نتائج هذه الظاهرة  جاءت

، وبینما سجلت من إجمالي عدد المساكن في هذه المدینة % 75.11ببنسبة مرتفعة قدرت  1998سنة 

 من إجمالي عدد المساكن في هذه المدینة % 71.84 ببنسبة قدرت  2008خالل سنة هذه المساكن 

 % 80.92 بقدرت مقارنة بالنسب السابقة الذكر حیث بنسبة مرتفعة فقد سجلت  2017سنة وأما خالل 

 تللقطاعا االستخدام بالنسبة طبیعةفیما یخص توزیع وأما  ،من إجمالي عدد المساكن في هذه المدینة

على مستوى كل القطاعات حیث سجلت أقصى للمساكن تمیزت بسیطرة االستخدام السكني الحضریة فقد 

النسبة إجمالي تتجاوز مع العلم أنها و  % 85.97بنسبة في القطاع الحضري الخامس وذلك بنسبة قدرت 

وثم نجد القطاعین الحضریین الثاني والسادس وذلك  ،% 80.92 بالمسجلة على مستوى المدینة والمقدرة 

وأما باقي القطاعات الحضریة وهي األول  ،الترتیبعلى ) %82.22، 81.20(بنسب تراوحت بین 

السكني  موربما یمكن تفسیر سیطرة االستخدا ،)%78.53، 74.91(الثالث والرابع فقد تراوحت نسبها بین 

في هذه المدینة ب للسكان واستقرارهم ذبالدرجة األولى من عوامل الجبكون الوظیفیة السكنیة هي للمساكن 

بنسبة  1998حیث قدرت خالل سنة الشاغرة أي  ةمستخدمالغیر المساكن الثانیة ثم تالها في المرتبة و 

 ةمن إجمالي عدد المساكن في هذه المدینة، وهذا مقارنة مع النسبة السابق % 18.01بضعیفة قدرت 

فقد ارتفعت هذه النسبة  2008، وأما خالل سنة % 80.92 بوالمقدرة للمساكن ذات االستخدام السكني 

     2017وفي حین سجلت خالل سنة  ،من إجمالي عدد المساكن في هذه المدینة%  26.44 بلتسجل 

الحضریة فأقصاها سجلت  توأما بالنسبة للقطاعا ،من إجمالي عدد المساكن في هذه المدینة %16.56 ب

الخامس بنسبة الحضري وأدناها في القطاع  %22.87ب في القطاع الحضري الرابع وذلك بنسبة قدرت

یمكن و  )%18.22 ،15.64(بنسب تراوحت بین  القطاعاتجاءت باقي حین وفي ، %12.66بقدرت 

بعض األحیاء السكنیة الحدیثة  ظهورعن طریق ستمرار عملیة البناء والتعمیر الر هذا الوضع یفسإرجاع ت

   الخامس نین الحضرییال تزال في طور اإلنجاز وخاصة في القطاعالتي مساكن العدید من ال وتوفرها على

                                                           
 كبیرة بأهمیة یأخذ وال ،الشاغرة والمساكن الثانوي للسكن المستخدمة المساكن :المسكونة غیر أو المشغولة غیر بالمساكن یقصد )1(

    .المهني االستخدام ذات المساكن
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 ثانویة بطریقة تستعملأي التي  المهني االستخداموأما المرتبة األخیرة فقد عادت للمساكن ذات  ،والسادس 

االستخدامات مقارنة مع نسب وهذا وبشكل ملفت لالنتباه حیث سجلت بنسب منخفضة جدا  موسمیة أو

من  % 6.28 ب 1998ولذلك فقد سجلت خالل سنة  الفترات السابقة الذكر خاللالمسجلة السكنیة 

لیصل المساكن هذه نسبة  في نخفاضاالاستمر مع ذلك وبالموازاة  إجمالي عدد المساكن في هذه المدینة

وأما بالنسبة للقطاعات الحضریة  ،2017خالل سنة  % 2.52وٕالى  2008سنة خالل %  1.72 إلى

هذه الظاهرة سیتم الحصول على تفاصیل أكثر لمن أجل و ) % 4.74 ،1.37(بین نسبها فقد تراوحت 

) 13(الشكل رقم  حیث یظهر من خاللالفردیة  طبیعة استخدام الطابق األرضي للمساكنالتطرق إلى 

استخدامات الطابق األرضي  والتنوع فيتداخل ال) 9م(في الملحق صفحة ) 28(والذي یؤكده الجدول رقم 

إلخ ...للسیارة  مرأبالتجاري،  ،سكنياالستخدام ال فيسواء العلمة  في مدینة السكان من طرف  للمساكن

من إجمالي المساكن  % 44.80 بسجل استخدام المساكن في شكل مرأب بأقصى نسبة حیث تقدر حیث 

 )%55.61 ،28.57(وأما بالنسبة للقطاعات الحضریة فقد تراوحت نسبها بین  ،في هذه المدینةالفردیة 

في المدن الجزائریة بصفة عامة ومدینة العلمة بصفة  المساكن الفردیة خصائصویفسر ذلك بكونها من 

المكونة للقطاعات األحیاء السكنیة مختلف عبر وامتداد شبكة الطرق العام انبساط السطح كما أن و  خاصة

 وصولها للمساكنذلك أنه یساعد على امتالك السیارة زیادة الرغبة في شجع على الحضریة في المدینة 

من إجمالي  % 29.26ب قدر للسكن وذلك بنسبة تاستخدام المساكن  وثم لیله مباشرة في كل الحاالت،

مع العلم أنها جاءت متباینة عبر القطاعات الحضریة حیث تراوحت و  ،في هذه المدینةالفردیة المساكن 

التي یستخدم فیها الطابق الفردیة المساكن بعدها مباشرة  وثم نجد ،)%32.37 ،6.32(نسبها بین 

        قدرتبنسبة وذلك الواحد المسكن  ألفراد رزقحیث تمثل مصدر متنوعة كمحالت تجاریة  األرضي

وبالنسبة للقطاعات الحضریة فقد تراوحت في هذه المدینة الفردیة من إجمالي المساكن  % 19.58ب 

       تقدربنسبة وذلك لتخزین الطابق األرضي لاستخدام نجد  خیروفي األ ،)% 40.66، 8.97(نسبها بین 

وأما بالنسبة للقطاعات الحضریة فقد تراوحت  ،في هذه المدینةالفردیة من إجمالي المساكن  % 6.36ب 

على مستوى الحاصل الكبیر بالتطور هذا الوضع قد ارتبط ولكن عموما  ،)%24.45، 5.38( نسبها بین

من ذلك أنها تعتبر في هذه المدینة  التجاریة األنشطةالقطاعات الرئیسیة كاإلسكان ومد شبكة الطرق و 

وعلیه فإن هذا التباین ي، في الشمال الشرقي الجزائر  التجاریة المنظومةداخل المدن التجاریة الهامة 

المسجل في توزیع طبیعة االستخدامات السكنیة للمساكن الفردیة في مدینة العلمة جاء یتناسب طردا مع 

  .عبر القطاعات الحضریة للمدینة والتعمیر ءالبنامیدان حجم االستثمارات في كذا توزیع الكثافة السكنیة و 
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نمط السكن هو شكل من أشكال استخدامات األرض حیث یتمثل في مجموعة من الممیزات الهندسیة 

لشكل البناء الخارجي لمجموعة من المباني السكنیة القائمة حیث تمیزها عن المباني المساكن األخرى 

ممیزاته أهم إلى إبراز الصورة النمطیة للسكن و 

والذي یضم الفردي یجمع بین النمط 

مرتفعة جدا مقارنة بالنمط الجماعي وذلك بنسبة 

نمط  ٕاضافة إلىو  ،القائمة في هذه المدنیة

من إجمالي عدد المساكن القائمة  

  : كمایليفهي هذه المدینة القائمة في 

 الوقت الحاليالفترة االستعماریة وبقي إلى 

هذا بمختلف مكوناته العمرانیة وجاءت الهندسة المعماریة لمباني هذا النسیج تتمیز بوجود نوافذ كبیرة 

 األوروبي الفرنسيالمستعمر مع العلم أن 
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توزیع طبیعة استخدامات السكان للطابق األرضي الموجود في 

الفردیة عبر القطاعات الحضریة

)13(الشكل رقم 

%)( النسبة
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  :األنماط السكنیة

نمط السكن هو شكل من أشكال استخدامات األرض حیث یتمثل في مجموعة من الممیزات الهندسیة 

لشكل البناء الخارجي لمجموعة من المباني السكنیة القائمة حیث تمیزها عن المباني المساكن األخرى 

إلى إبراز الصورة النمطیة للسكن و ومن هذا المنطلق سیتم التطرق في هذا العنصر من البحث 

یجمع بین النمط  في مدینة العلمةالقائمة توزیع األنماط السكنیة 

مرتفعة جدا مقارنة بالنمط الجماعي وذلك بنسبة وذلك بنسبة الفردي القدیم والحدیث المخطط والفوضوي 

القائمة في هذه المدنیةالحضیرة السكنیة من إجمالي عدد مساكن 

 % 27.94 ببنسبة قدرت حیث سجل بمختلف أنماطه 

القائمة في  سكنیةال األنماطبهذه للتفاصیل الخاصة  وأما بالنسبة

  :وینقسم بدوره إلى قسمین كما یلي :السكن الفردي القدیم

  :األوروبي

الفترة االستعماریة وبقي إلى منذ یمیز هذا النمط النواة القدیمة لمدینة العلمة حیث شیدت 

هذا بمختلف مكوناته العمرانیة وجاءت الهندسة المعماریة لمباني هذا النسیج تتمیز بوجود نوافذ كبیرة 

مع العلم أن و بینما مواد البناء المستعملة فهي الحجارة والتسقیف بالقرمید، 

3 4 5 6
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الفردیة عبر القطاعات الحضریةالمساكن
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األنماط السكنیةطبیعة .6

نمط السكن هو شكل من أشكال استخدامات األرض حیث یتمثل في مجموعة من الممیزات الهندسیة 

لشكل البناء الخارجي لمجموعة من المباني السكنیة القائمة حیث تمیزها عن المباني المساكن األخرى 

ومن هذا المنطلق سیتم التطرق في هذا العنصر من البحث 

توزیع األنماط السكنیة جاء حیث العامة 

الفردي القدیم والحدیث المخطط والفوضوي 

من إجمالي عدد مساكن %  72.06بقدرت 

بمختلف أنماطه الجماعي السكن 

وأما بالنسبةفي هذه المدنیة 

السكن الفردي القدیمنمط .1.6

األوروبيالسكن نمط .1.1.6

یمیز هذا النمط النواة القدیمة لمدینة العلمة حیث شیدت 

هذا بمختلف مكوناته العمرانیة وجاءت الهندسة المعماریة لمباني هذا النسیج تتمیز بوجود نوافذ كبیرة و 

بینما مواد البناء المستعملة فهي الحجارة والتسقیف بالقرمید، و 

مدینة العلمة

مرأب للسیارة

السكن

التخزین

التجارة

تحقیق میداني فیفري: لمصدرا

الحضریة القطاعات
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یسهل علیه حمایتها وذلك حتى المساكن الخاصة على نمط الفیال أو المساكن المتراصة 

شهد عدة تحوالت  حیثالمدینة هذه 

األحیاء  شهدت بعضوكما ، التعمیر التجاري بعد الفترة االستعماریة وٕالى یومنا هذا

حیث تحوالت هامة عدة مسكن  246

التجاریة األخرى السیما منها الوظیفة 

لمختلف السكنات اإلیجار لحضري وكذا 

عدد إجمالي من % 2.14 ب تقدر 

  ).01(الحظ الصورة رقم . المدینة

على مستوى مقام في النواة االستعماریة 

المذبح وبوسیف موسى اللذان خصصا للنازحین من األریاف 

مواد البناء ا عن الأمو  ،افناءحوشا أي 

هي الحجارة والطوب واألجر والسقف من القرمید وهي عبارة عن مساكن 

مع العلم أنه و أسرا كبیرة الحجم  تأوي

إدراجها ضمن هذا النمط الذي یمتاز 

وكما تعاني هذه المساكن من تدهور حالة مبانیها بسبب قدمها وغیاب 

من % 2.85بالمدینة هذه في  ة

  .)02(الحظ الصورة رقم  .مدینةال

  نمط السكن التقلیدي  ):02(

 

  2017التقاط الباحث فیفري : 
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المساكن الخاصة على نمط الفیال أو المساكن المتراصة 

هذه وفي وسط ) 05(على طول الطریق الوطني رقم 

التعمیر التجاري بعد الفترة االستعماریة وٕالى یومنا هذاأشكال 

246ل امثالسكنیة المكونة للنسیج الحضري في هذه المدینة على سبیل ال

األخرى السیما منها الوظیفة صالح الوظائف الخدماتیة وهذا لالوظیفة السكنیة 

لحضري وكذا امن العقار  المتر المربع الواحدأسعار ارتفاع 

 المدینةهذه في  األوروبیة ةالفردی مساكنالنسبة جاءت 

المدینةفي هذه مساكن العدد من إجمالي % 1.07 بوكذلك 

  :نمط السكن التقلیدي

مقام في النواة االستعماریة وهو انتشر بنائه خالل فترة التحریر وهو عبارة عن بناء بسیط 

المذبح وبوسیف موسى اللذان خصصا للنازحین من األریاف وكما ظهر على مستوى حیي 

حوشا أي متباین الشكل والتنظیم واالتساع وتحوي هذه المساكن 

هي الحجارة والطوب واألجر والسقف من القرمید وهي عبارة عن مساكن فالمستعملة فیه بصفة عامة 

تأويضیقة ومحصورة فمعظمها ال تضم سوى غرفتین بالرغم من أنها 

إدراجها ضمن هذا النمط الذي یمتاز  ونظرا لقدم أغلبیة المساكن القائمة في الحي السكني العید فیمكن

وكما تعاني هذه المساكن من تدهور حالة مبانیها بسبب قدمها وغیاب  ،بقلة وجود التجهیزات الداخلیة

ةالقدیم ةالفردی مساكنالتقدر نسبة  من تمو ، عملیات المحافظة علیها

الفي مساكن العدد من إجمالي % 1.42بوالفردیة المساكن 

(الصورة رقم نمط السكن األوروبي      : )01(رقم 

 

 

  

: المصدر  2017التقاط الباحث فیفري 

....................................................:.الثاني الفصل  

المساكن الخاصة على نمط الفیال أو المساكن المتراصة  لیفضكان 

على طول الطریق الوطني رقم وهو مقام ومراقبتها 

أشكال وظیفیة بانتشار 

السكنیة المكونة للنسیج الحضري في هذه المدینة على سبیل ال

الوظیفة السكنیة في بتراجع تمیزت 

ارتفاع  في وهذا ما ساهم

جاءت  وعلیه ،الجماعیة

وكذلك المساكن الفردیة 

نمط السكن التقلیدي.2.1.6

وهو عبارة عن بناء بسیط 

وكما ظهر على مستوى حیي  ،لمدینةهذه ا

متباین الشكل والتنظیم واالتساع وتحوي هذه المساكن حیث جاء 

المستعملة فیه بصفة عامة 

ضیقة ومحصورة فمعظمها ال تضم سوى غرفتین بالرغم من أنها 

ونظرا لقدم أغلبیة المساكن القائمة في الحي السكني العید فیمكن

بقلة وجود التجهیزات الداخلیة

عملیات المحافظة علیها

المساكن عدد إجمالي 

  

  

  

  

  

  

  

رقم  ةالصور    
 

  

 

التقاط الباحث فیفري : المصدر
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  : الفردي الحدیثالسكن نمط .2.6

الخارجي حیث یجمع بین المحافظة عماري والهندسي مالبجمال المظهر تتمیز هذا النمط  مساكنجاءت 

قامت التي السكنیة حیاء األ عبرمساكن هذه ال أغلبیة توجدكما و  ،)1(الفرديوالتقالید الخاصة بالمسكن 

 في هامنحقبل سنوات التسعینیات ب العقاري والتسییر لترقیةل الوطني دیوانال أو لبلدیةل العمومیة المصالح

تجزیئات أو في شكل تعاونیات بعد سنوات التسعینیات عمومیة أو خاصة، أو  شكل تحصیصات سكنیة

لفئة من وذلك  الوكالة المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریینوذلك من طرف  تعاضدیات عقاریةأو 

تقع حیث جاءت متفاوتة من حیث عدد الحصص ومساحتها و التعمیر و الستخدامها في البناء  السكان

وبالمقابل یقل وجودها في األحیاء القدیمة النشأة والقریبة من وسط  ،المدینةهذه أطراف  فيجمیعها 

دین، هواري لعبیدي، ثابت بوزید، المجاه: السكنیة التالیة األحیاءعبر مساكن هذا النمط تتوزع المدینة و 

األحیاء هذه  المساكن القائمة عبرجل مع العلم أن و  ،إلخ...وعظیمي وطالي بكیر� ،بومدین، مزیان ساعو

وتعدد وظائف  المناسبة سكنیةال مساحاتیة من حیث حجم الاألسر  التطلعاتمع مختلف  جاءت تتوافق

عدد إجمالي من %  49.11بالمدینة هذه في مساكن الفردیة الحدیثة التقدر نسبة وعلیه المسكن الواحد، 

  ).03(الحظ الصورة رقم . في مدینة العلمةمساكن عدد المن إجمالي %  25.56 بكذا و المساكن الفردیة 

 :)Evolutif(التطوري الفردي نمط السكن .3.6

تظهر على شكل وحدات سكنیة بسیطة حیث  1995ظهرت مساكن هذا النمط في مدینة العلمة منذ سنة 

وبطابق أرضي مع  عمرانیة ومعماریة وهندسیة موحدة عند إنجازها بأشكالمتراصة ومتالصقة وذات 

من حیث التقسیم الداخلي  كما یكون متجانسو  ،حیث یتكون كل مسكن من غرفتین قابلیة للتوسع الرأسي

 جاءت هذه المساكنو  ،للتعدیالت التي قام بها السكان لكن هذا التجانس لم یبق طویال نظراللمسكن و 

للطبقات االجتماعیة المتوسطة القادرة على استكمال أشغال البناء حیث ینجز من طرف الدولة  ةموجه

 بعدوذلك  افي بدایة األمر وثم تترك عملیة توسیعه واستكمال أشغاله النهائیة للفرد المستفید منهالجزائریة 

بإعانة مالیة ومن بین سلبیاته هي عجز األفراد على إتمام عملیات سلطات المحلیة الطرف  تدعیمه من

البناء وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وانعدام متابعة أشغال البناء واإلشراف التقني علیها من طرف 

تم التخلي عن مع العلم أنه و السلطات المحلیة مما جعلها ورشة مفتوحة وزادت من تشویه المجال السكني 

  من إجمالي%  0.47 بتقدر  في المدینةالتطوریة مساكن الفردیة النسبة جاءت علیه هذا النمط السكني، و 

                                                           
)1(

 )غیر منشورة(لة في تهیئة المجال ، أطروحة دكتوراه دو التنظیم المجالي حاضرا ومستقبال في والیة بسكرة، عبد الغني غانم .د 

  .235ص ،1998جانفي  31،التهیئة العمرانیةقسم كلیة علوم األرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، ، منتوري قسنطینةاإلخوة جامعة 



اتجاهات النمو الحضري وتوزیعه المجالي في مدینة العلمة .......................................................:.الثاني الفصل  

 

117 
 

  .)04(العلمة الحظ الصورة رقم  في مدینةمساكن عدد المن إجمالي %  0.24 بوالمساكن الفردیة  دعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الصلب الفردي الفوضوي نمط السكن.4.6

أو األجر  یمكن تعریف السكن الفردي الفوضوي على أنه سكن مبني بمواد صلبة كمادة الطوب واألسمنت

حیث نجد من أهم العوامل والظروف التي ساهمت  )1(وله سقف ینجز إما باإلسمنت المسلح أو بالقرمید

عامل توفر في مدینة العلمة غیر المخططة العمرانیة بشكل مباشر وفعال في انتشار مثل هذه التوسعات و 

خالل الفترات  للقطع األرضیةالسعر المناسب و ذات الملكیة العقاریة الخاصة األراضي الزراعیة المنبسطة 

السكن الفوضوي الصلب هو وسیلة لنقد مضامین أدوات التخطیط الحضري أن مع العلم و الزمنیة الماضیة 

عن أیضا یعبر كما و  ،بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةسواء المیدان  افي الجزائر وردع أي فشل في هذ

وٕاستراتیجیات التهیئة الحضریة سواء في شقها القانوني أو التطبیقي فهي المنظور المناقض  تفشل سیاسا

للتهیئة الحضریة والتي تقوم على نجاح االستراتیجیات والسیاسات المرتبطة بتحقیق الحوكمة والرفاه 

من بق ذكره الذي سغالبا ما تكون مساكن هذا النمط مشابهة لنمط السكن الفردي الحدیث و  ،االجتماعي

وجاءت مساكن على مستوى الطابق األرضي له، المحالت التجاریة وتنوع في طوابق، الغرف ال دعدحیث 

وطالي بكیر وعظیمي، بهلولي �ني، ڤثابت بوزید، س ،بوخبلة: السكنیة التالیة األحیاءعبر تتوزع هذا النمط 

من إجمالي %  45.43 بالمدینة هذه  فيمساكن الفردیة الفوضویة التقدر نسبة وعلیه إلخ، ...وبورفرف

  ).06(و) 05(الحظ الصورتین رقم. مدینةبالمساكن عدد المن إجمالي % 22.72بوالمساكن الفردیة  دعد

                                                           
في  علومأطروحة دكتوراه  ،حالة مدینة قسنطینة ةوالتطبیق دراسإشكالیة التهیئة الحضریة في الجزائر بین القانون ، بو�بس نذیرة )1(

  .27، ص2016كلیة علوم األرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة،جوان ، قسنطینة جامعة اإلخوة منتوري، )غیر منشورة(التهیئة العمرانیة

   التطوري نمط السكن الفردي ):04(الصورة رقم     نمط السكن الفردي الحدیث ): 03(الصورة رقم    
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  :نمط السكن الجماعي.5.6

الفردیة القائمة في مدینة العلمة هناك أنماط السكن الجماعي حیث عرف إلى األنماط السكنیة  ةباإلضاف

السكنیة التي  تالسیاسا السكن الجماعي عدة تغیرات هامة في أشكاله وصیغه تبعا للتحوالت التي عرفتها

المسؤولة الوحیدة في إنجاز هذا الدولة هي كانت فبعدما انتهجتها الدولة الجزائریة وفق فترات زمنیة متتالیة 

للطبقات االجتماعیة الضعیفة والمتوسطیة غیر القادرة على شراء مسكن ت وتوجهه ایقبل التسعین النمط

، وأما بعد السكنیة الحضریة الجدیدة العلمةمنطقة الاندرج ضمن نجده خالل سنوات الثمانینیات  خاص بها

أمام  وخاصة بعد التحول من النظام االشتراكي نحو النظام الرأسمالي وتحریر السوق العقاریةالتسعینیات 

في ظهور العدیدة من الصیغ السكنیة الجدیدة  1990بعد سنة  الخواص في میدان البناء والتعمیر

المختلفة كوسائل في إنجاز البرامج السكنیة في المدن الجزائریة بصفة عامة ومدینة العلمة بصفة خاصة 

یشترك سكانها في و قد تصل أو تفوق خمسة طوابق التي  قصد به العمارات المتعددة الطوابقیعلیه و 

وعدد  الداخليالهندسي متجانسة من حیث التقسیم جاءت الجماعیة  المساكن ههذن أ مع العلممدخل واحد 

  :ما یليك الجماعي السكننمط تقسیم یمكن علیه و مصادر تمویلها وشروط االستفادة منها  تتعددو غرف ال

  :نمط السكن الجماعي االجتماعي.1.5.6

مدینة في  الحضري مجالالالموزعة بإشكال معماریة مختلفة عبر السكنیة العمارات  في تلكتمثل ی وهو

یتراوح من غرفتین إلى  الذي غرفالعدد و متباین الطوابق العدد و متجانس جماعي  نمطوفق  وهذا العلمة

یشترك سكانها في االستفادة  حیث المتوسطة والضعیفة اقتصادیاالسكانیة  للفئاتموجهة وهي ثالثة غرف 

بواسطة  قامت الجزائریة الدولةمع العلم أن و  ،حات لعب األطفال والمساحات الخضراءالنظریة من مسا

  الصلب نمط السكن الفردي الفوضوي: )06(و )05( رقم تینالصور 
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یكون من میزانیتها الخاصة  تمویلالو  عملیة التشییدب) OPGJ( الدیوان الوطني للترقیة والتسییر العقاري

عملیة التطور العمراني  تنظیموهذا لزیادة یوجه للكراء  وثم بمعنى التمویل یكون من الخزینة العمومیة

مسكن   100، مسكن 200 ،مسكن 400 :السكنیة التالیة األحیاءعبر تتوزع هذا النمط  مساكنجاءت و 

 وعلیه ،ثابت بوزید في الجهة الشرقیةو االجتماعیة األولى والثانیة في الجهة الجنوبیة الغربیة  تالسكنا

عدد المساكن إجمالي من %  29.06 ب تقدرالعلمة  في مدینةالجماعیة االجتماعیة  مساكنالنسبة جاءت 

  .)08(و )07(رقم  تینالحظ الصور  .مدینةهذه الفي مساكن العدد من إجمالي %  14.53 بو ةالجماعی

  

  

  

  

  

  

  

  

 ):LSP( التساهمي الجماعيالسكن نمط .2.5.6

السكن نمط یتمثل في جدید تتجسد في اقتراح بدیل الموالیة بعد فشل برامج السكن التطوري جاءت الحلول 

السكن التساهمي هو أحد ولذلك فإن نمط والملكیة المالي مبدأ الدعم  بعین االعتبار حیث یأخذالتساهمي 

المتوسط غیر القادرة على امتالك مسكن دون  الدخلالبرامج السكنیة الموجهة للفئات االجتماعیة ذات 

ملیون دینار  70 بوتقدر  مساعدة حیث یقوم على أساس إعانة مالیة تمنحها الدولة الجزائریة للمستفید

نوفمبر  15لقرار الوزاري المشترك المؤرخ في لمضمون ااستناد  وهذاوٕاضافة إلى مساهمته  ،جزائري

لقواعد  المحدد 1994أكتوبر 4المؤرخ في 308- 94المحدد لكیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم  2000

أن إنجاز مساكن هذا النمط مع العلم و  ،في میدان الدعم المالي) CNL(تدخل الصندوق الوطني للسكن

 وأنها) 2م100 ،50(ذلك فردي وتراوحت مساحته بین جاءت في شكل سكن جماعي ونصف جماعي وك

السكنیة  األحیاءعبر تتوزع هذا النمط  جاءت مساكنو ،)غرف 5 ،3(وذلك من تصنف حسب عدد الغرف 

 مساكنالنسبة جاءت فقد  وعلیه ،إلخ...،، بورفرف، المنكوبین، ثابت بوزیدعنان صخريبوخبلة،  :التالیة

  الجماعي االجتماعي نمط السكن: )08(و )07(رقم  تینالصور 
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بنسبة عدد المساكن الجماعیة و إجمالي من % 31.08ب تقدر مدینة العلمةفي القائمة  التساهمیةالجماعیة 

  ).09(الحظ الصورة رقم  .في مدینة العلمة ةالقائممساكن عدد المن إجمالي % 15.54 بتقدر 

  :الجماعي الترقويالسكن نمط .3.5.6

حیث ) LSP(التساهميیعتبر نمط السكن الترقوي من الصیغ السكنیة الحدیثة كبدیل عن السكن الجماعي 

وللطبقة  للتملك موجهوهو العمومیة  الترقویةجماعیة ال عددا معتبرا من المساكن إقامة مدینة العلمةشهدت 

وكما أن  التي تتوفر فیها شروط االستفادة من إعانة مالیة من طرف الدولة الجزائریةاالجتماعیة المتوسطة 

وذلك بإتباع المعاییر التقنیة المطلوبة ودون  المرقیین العقاریینعملیة اإلنجاز لهذه المساكن تتم من طرف 

 2م 70 بالخروج عن الغالف المالي المخصص لها وكما تتكون من ثالثة غرف ومساحة مسكونة تقدر 

هذه االستفادة من هذا العرض السكني تتم عن طریق شراكة مالیة تكون بمساهمة مالیة خاصة مع العلم و 

لوكالة العقاریة المحلیة إلى الفائدة اترجع ) CNL(من طرف الصندوق الوطني للسكن للمستفید ومساعدة

تتوزع هذا النمط  جاءت مساكنو بنسبة فائدة مدعمة، وذلك ، وٕاضافة إلى قرض بنكي المرقیین العقاریینو 

 وعلیه، مسكن 663مسكن،  219مسكن،  250 ،مسكن 46، مسكن 800 :التالیةالسكنیة  األحیاءعبر 

عدد إجمالي من  % 39.86ب تقدر مدینة العلمة فيالجماعیة الترقویة القائمة  مساكنالنسبة جاءت 

 ).10(الحظ الصورة رقم  .مدینةهذه الفي مساكن عدد المن إجمالي % 19.93بكذا المساكن الجماعیة و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لمباني السكنیةاإلنشائیة لحالة ال.7

 تحدیدهاالقائمة حیث تم السكنیة  المبانيلهیكل الداخلیة والخارجیة العامة  ةویقصد بها الحالة اإلنشائی

الهیكل العام  معالتي لها عالقة مباشرة في إنجاز البنایة و على طبیعة مواد البناء المستعملة  باالعتماد

   الجماعي الترقوي السكننمط  ):10(الصورة رقم   الجماعي التساهمي نمط السكن): 09(الصورة رقم  
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في المجتمع لألفراد  ةالقدرة المالیة واالقتصادیمستوى یعكس ذلك أنه الجمالي  اوطابعه لهذه البنایة

نمط طبیعة  جانب هذا إلىو فرة، ویتناسب طردا مع اإلمكانیات المادیة المتو السكاني في مدینة العلمة 

وكما أن لدراسة هذا العنصر من  ،البنایةهذه قدم وحداثة عامل الزمن المحدد لو  ، طبیعة الملكیةالسكن

البحث أهمیة كبیرة تكمن في إبراز قیمة العمران الحضري وصالبته ومدى مقاومته لمخاطر الظروف 

التي كثیرا ما و  وجیا واألكثر عرضة للنشاط الزلزاليالشمال الجزائري الحدیث جیولالطبیعیة التي تمیز 

 السكنیة والجسور تالعمارامختلف مكونات المجال الحضري وخاصة یكون لها تأثیر مباشر على 

وعلیه ومن في المدن الجزائریة بصفة عامة ومدینة العلمة بصفة خاصة،  والمرافق وطرق المواصالت

تم تسجیل أربعة  )9م(في الملحق صفحة رقم ) 29(الجدول رقم الذي یؤكده ) 14(خالل الشكل رقم 

   :  كما یلي عبر القطاعات الحضریةحاالت تمیز الحالة اإلنشائیة للمباني السكنیة القائمة في مدینة العلمة 

من إجمالي %  51.88 بتقدر مرتفعة في المرتبة األولى بنسبة  الجیدةحالة الذات المساكن مباني جاءت 

بمواد حدیثة حیث تضم  المساكن المبنیةهي  مع العلم أنهاو  مدینة العلمة،في القائمة عدد المساكن 

وطالي �ثابت بوزید، : األحیاء السكنیة التالیة هذه الحالة في وجدالمساكن الفردیة الحدیثة والجماعیة وت

المباني أغلبیة وهذا باإلضافة إلى  مزیان ساعو، لعبیدي ،المجاهدین ،هواري بومدین وعظیمي بكیر

وأما بالنسبة للقطاعات الحضریة  ،والتي توجد في حالة جیدة المرافق الخدمیة العمومیةمختلف الخاصة ب

الذي و بالعامل العقاري ویمكن إرجاع تفسیر هذا الوضع  ،)%55.99 ،47.94(للمدینة فقد تراوحت بین

ما للبناء یتجسد في حریة المالك في عملیة التقسیم للقطع األرضیة بمساحات عقاریة كبیرة قبل بیعها 

وأن العدید منها ال سواء مخططة أو فوضویة وبأحجام كبیرة سمح بإنجاز مباني سكنیة حدیثة اإلنجاز 

وهي انبساط ریة البناء والتعمیر استمراویتمثل في مؤهالت الطبیعي العامل و ي طور البناء والتشیید یزال ف

وثم لتلیها في المرتبة الثانیة مباشرة المساكن ذات الحالة المتوسطة ، )11(الحظ الصورة رقم السطح العام

من إجمالي عدد المساكن القائمة في هذه المدینة وفي %  38.37 بتقدر سجلت بنسبة متوسطة حیث 

كما و ) %42.78 ،35.75(حیث تراوحت بینالقطاعات الحضریة للمدینة  عبرحین سجلت بقیم متفاوتة 

وبینما ، )12(الحظ الصورة رقم بهلوليو وسط المدینة حیي  بشكل خاص على مستوىتوجد هذه الحالة 

ن إجمالي عدد م%  7.40 بتقدر منخفضة بنسبة في مدینة العلمة  الردیـئةشكلت المساكن ذات الحالة 

وفي حین سجلت بقیم متفاوتة عبر القطاعات الحضریة للمدینة حیث  هذه المدینةالمساكن القائمة في 

تضم هذه الحالة كل المباني السكنیة التي تندرج ضمن نمط السكن كما و  ،)%9.05 ،4.95(تراوحت بین

العید، المذبح، بوسیف موسى ودوار : والموجودة في األحیاء السكنیة التالیةالتقلیدي الفردي القدیم 
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 وأما ،)13(الحظ الصورة رقم الرأسي هذه المساكن وتعویضها بنمط السكنإزالة إلخ حیث یمكن ...السوق

هذه األخیرة التي والتي تقترب في حالتها من األكواخ المساكن ذات الحالة المتدهورة جاءت األخیر في 

           بنسبة منخفضة جدا تقدرحیث سجلت اآلیلة للسقوط القدیمة  ةبعض المساكن األوروبیة والتقلیدیتضم 

وبینما سجلت بقیم متفاوتة عبر القطاعات  ،من إجمالي عدد المساكن القائمة في هذه المدینة% 2.35ب

 لكونه وسط المدینةحي في هذه الحالة وكما توجد ، )%3.79 ،1.62(الحضریة للمدینة حیث تراوحت بین

من والتراتب  ممختلفة التنظیو متداخلة  مباني سكنیةمكونا من و لمدینة هذه االنواة األولى القدیمة لیعتبر 

  ). 14(الحظ الصورة رقم .أصل الملكیةو السكن نمط و  اإلنجازیجمع بینهما عامل تاریخ حیث مكان ألخر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

األحیاء السكنیة في الحالة اإلنشائیة للمباني القائمة  الواضح في توزیع تباینالومما سبق یتضح أن 

   .جانسةساهم في ظهور أنسجة حضریة متباینة وغیر منظمة ومتقد  للقطاعات الحضریة في مدینة العلمة

   مساكن في حالة متوسطة     ):12(الصورة رقم مساكن في حالة جیدة         ):11(الصورة رقم       

  

 

  

 

 

 

 

 

   مساكن في حالة متدهورة     ):14(الصورة رقم مساكن في حالة ردیئة        ):13(الصورة رقم       
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في مدینة القائمة للحضیرة السكنیة 

عدم الرضا عن المسكن  درجة رضا السكان أو

هذا اإلطار تضمنت االستمارة في 

بإدخال بعض هل قمتم وهو  استجوابها

 ختالفالمتحصل علیها تثبت اال 

  :كما یلي) 15(رقم الموالي  الشكل

عادت أغلبیة التعدیالت التي قام بها السكان على مستوى المساكن الجماعیة إلى تركیب البالط وذلك 

حیث یقوم السكان وألسباب صحیة بتعویض 

بأخر جدید  وباقي أجزاء المسكن 

      بنسبة تقدر كعملیة إعادة الطالء للشقق وذل

إجمالي هذه التعدیالت وهذا رغم أنه هذه المساكن الجدیدة وأصال طالؤها حدیث ولكن في 

فقد  الشبكات التقنیة الداخلیةوأما التعدیالت المتعلقة بمشاكل 

التعدیالت وبعدها جاءت في المتربة الثالثة 
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توزیع الحالة اإلنشائیة للمباني السكنیة عبر القطاعات الحضریة

 (%)النسبة 

 )14(الشكل رقم 
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  :التعدیالت المدخلة على المساكن الجماعیة

للحضیرة السكنیة المكونة تعتبر التعدیالت التي أدخلت على بعض المساكن الجماعیة 

درجة رضا السكان أوبشكل مباشر و العلمة من المؤشرات الحقیقیة التي تعكس 

في أوضاع إسكانهم و لتحسین اإلجراءات التي قام بها السكان 

استجوابها تم التيفي المجتمع السكاني  األسر على طرح

 النتائججاءت و ؟ هذه التعدیالت وفیما تتمثل ؟تعدیالت على مسكنكم

الشكلفي  تنظیمهاتم  حیث السكان بینالمقدمة نسب اإلجابات 

عادت أغلبیة التعدیالت التي قام بها السكان على مستوى المساكن الجماعیة إلى تركیب البالط وذلك 

حیث یقوم السكان وألسباب صحیة بتعویض  إجمالي هذه التعدیالتمن  % 46.59

 المطابخ والحماماتعلى مستوى  یركب بشكل سیئ

عملیة إعادة الطالء للشقق وذلفي المترتبة الثانیة أكثر جودة، وثم لتأتي بعدها مباشرة 

إجمالي هذه التعدیالت وهذا رغم أنه هذه المساكن الجدیدة وأصال طالؤها حدیث ولكن في 

وأما التعدیالت المتعلقة بمشاكل معظم الحاالت یعاني من إختالالت كبیرة، 

وبعدها جاءت في المتربة الثالثة من إجمالي هذه التعدیالت، %  18.18
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التعدیالت المدخلة على المساكن الجماعیةطبیعة .8

تعتبر التعدیالت التي أدخلت على بعض المساكن الجماعیة 

العلمة من المؤشرات الحقیقیة التي تعكس 

اإلجراءات التي قام بها السكان مدى و 

طرحسؤاال االستبیانیة 

تعدیالت على مسكنكمال

نسب اإلجابات في والتباین 

عادت أغلبیة التعدیالت التي قام بها السكان على مستوى المساكن الجماعیة إلى تركیب البالط وذلك 

46.59ببنسبة مرتفعة تقدر 

یركب بشكل سیئالبالط القدیم الذي 

أكثر جودة، وثم لتأتي بعدها مباشرة 

إجمالي هذه التعدیالت وهذا رغم أنه هذه المساكن الجدیدة وأصال طالؤها حدیث ولكن في  من % .25ب

معظم الحاالت یعاني من إختالالت كبیرة، 

18.18 بسجلت بنسبة تقدر 

مدینة العلمة

جیدة

متوسطة

ردیئة

متدهورة
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   حیث مثلت بنسبة تقدر الصرف الصحي

من إجمالي هذه التعدیالت حیث یقوم السكان بإعادة تغییر هذه القنوات ألسباب مختلفة في 

في المتربة الردیئة، وثم جاءت التعدیالت الخاصة بمشاكل ضیق الغرف 

من إجمالي هذه التعدیالت وهي تتمثل في تحویل وظائف 

وذلك بسبب ضیق مساحة الغرف عدم كفتیاتها لحاجیات األسرة وعدم انسجام التفصیالت 

وخاصة المطبخ الذي یحول إلى مجفف الكتساب غرفة 

ال أي بناء خزائن أو إلغاؤها وتوسیع بعض الغرف وخاصة غرف االستقب

في المرتبة الخامسة جاءت التعدیالت المتعلقة 

من إجمالي هذه التعدیالت حیث یقوم 

بباب حدیدي وكذا تغییر السكان أساسا وألسباب أمنیة بتعویض الباب الخشبي المتعلق بمدخل الشقة 

تلك مع  ىي تتساو األخرى التباقي التعدیالت 

جاءت ومما سبق یمكن القول أن هذه النتائج 

احتیاجاتهم و  هموفق متطلبات تنظیمه

  .وكما تبین الحالة المتدنیة للمساكن الجماعیة عند استالمها من طرف السكان في هذه المدینة
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توزیع طبیعة التعدیالت المدخلة على المساكن الجماعیة

 (%)النسبة 

 )15(الشكل رقم 
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الصرف الصحي ،المیاه غاز المدینة، التي تتمثل فيالخاصة بالشبكات التقنیة 

من إجمالي هذه التعدیالت حیث یقوم السكان بإعادة تغییر هذه القنوات ألسباب مختلفة في 

الردیئة، وثم جاءت التعدیالت الخاصة بمشاكل ضیق الغرف  مقدمتها التركیب السیئ والنوعیة

من إجمالي هذه التعدیالت وهي تتمثل في تحویل وظائف %  5.11بحیث سجلت بنسبة تقدر 

وذلك بسبب ضیق مساحة الغرف عدم كفتیاتها لحاجیات األسرة وعدم انسجام التفصیالت 

وخاصة المطبخ الذي یحول إلى مجفف الكتساب غرفة الداخلیة للمسكن مع تقالید العائلة الجزائریة 

أي بناء خزائن أو إلغاؤها وتوسیع بعض الغرف وخاصة غرف االستقب يإضافیة أو إعادة التقسیم الداخل

في المرتبة الخامسة جاءت التعدیالت المتعلقة وثم بعدها بإزالة الجدار الذي یفصلها عن الغرف المجاورة، 

من إجمالي هذه التعدیالت حیث یقوم %  2.56 ببنسبة تقدر  األبواب والنوافذ وذلك

السكان أساسا وألسباب أمنیة بتعویض الباب الخشبي المتعلق بمدخل الشقة 

باقي التعدیالت وهذا باإلضافة إلى  أبواب الغرف بأبواب أكثر جودة

ومما سبق یمكن القول أن هذه النتائج ، بتغییر األبواب والنوافذ السابقة الذكر

تنظیمهإعادة تفسر دالالت عدم الرضا عن المسكن ومحاولة السكان 

وكما تبین الحالة المتدنیة للمساكن الجماعیة عند استالمها من طرف السكان في هذه المدینة

تركیب البالط إعادة الطالء 

للشقق

الشبكات 

التقنیة 

الداخلیة

تحویل وظائف 

الغرف

تعدیالت أخرى
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الخاصة بالشبكات التقنیة 

من إجمالي هذه التعدیالت حیث یقوم السكان بإعادة تغییر هذه القنوات ألسباب مختلفة في %  18.18 ب

مقدمتها التركیب السیئ والنوعیة

حیث سجلت بنسبة تقدر الرابعة 

وذلك بسبب ضیق مساحة الغرف عدم كفتیاتها لحاجیات األسرة وعدم انسجام التفصیالت بعض الغرف 

الداخلیة للمسكن مع تقالید العائلة الجزائریة 

إضافیة أو إعادة التقسیم الداخل

بإزالة الجدار الذي یفصلها عن الغرف المجاورة، 

األبواب والنوافذ وذلكمختلف تغییر ب

السكان أساسا وألسباب أمنیة بتعویض الباب الخشبي المتعلق بمدخل الشقة 

أبواب الغرف بأبواب أكثر جودة

بتغییر األبواب والنوافذ السابقة الذكرالخاصة  تالتعدیال

تفسر دالالت عدم الرضا عن المسكن ومحاولة السكان 

وكما تبین الحالة المتدنیة للمساكن الجماعیة عند استالمها من طرف السكان في هذه المدینة الشخصیة،

تعدیالت أخرى

مدینة العلمة

التعدیالت

تحقیق میداني: المصدر
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  :مساكنلاطبیعة ملكیة .9

إلى طبیعة األنماط السكنیة والحالة اإلنشائیة في العناصر السابقة من هذا البحث بعدما تم التطرق 

هذا المستوى من التحلیل القائمة في األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریة لمدینة العلمة سیتم في للمباني 

االقتصادي للسكان  للمستوى المحددةتعتبر من أهم الظروف  التيلمساكن لملكیة الالتركیز على طبیعة 

هذه ثالثة حاالت لملكیة المساكن في  تسجیلأثبتت نتائج الدراسة المیدانیة عن ، وعلیه في المجتمع

  :كما یلي) 10م(في الملحق صفحة رقم ) 30(الذي یؤكده الجدول رقم ) 16(الشكل رقم كما یبینه مدینة ال

  :یة خاصةكمساكن ذات مل.1.9

بملكیة الحضریة في مدینة العلمة  للقطاعاتالسكنیة  األحیاءالقائمة في  المساكنملكیة أغلبیة  جاءت

 بنسبسجلت ، في حین نجدها من إجمالي المساكن في هذه المدینة % 45.64ب تقدر بنسبة خاصة 

على ) %53.82، 53.55(حیث تراوحت بین  في القطاعین الحضریین األول والخامس % 50تفوق 

 تتمهي المساكن التي خاصة الملكیة التي تندرج ملكیتها ضمن ال المساكنهذه مع العلم أن و  ،الترتیب

 بینماو ، مكتملة اإلنجاز من سكان آخرینأو شرائها  وذلك بشكل خاص السكانبناءها من طرف عملیة 

وهكذا ) %45.18، 33.66(حیث تراوحت بین  المتوسطبنسب دون األخرى القطاعات الحضریة  تأتي

الخاصة على أراضي المساكن واالنتشار الكبیر العقاریة بسیطرة الملكیة الوضع یمكن تفسیر هذا فإنه 

مقارنة القائمة في المدینة  سواء المخطط أو الفوضوي على مستوى الحضیرة السكنیةلنمط السكن الفردي 

وٕادخال علیه  وتملكهفردي بناء مسكن في عند األفراد  اإلقبالدرجة ، وٕاضافة إلى الجماعيبنمط السكن 

 االعوائد المالیة من وراءهتحقیق زیادة دافع هذا بكل و حرف الو مهن الأو بعض التجاریة  المحالتبعض 

ما كان له األثر وهذا  ألفرادلاالقتصادیة واالجتماعیة  المعیشیةالحیاة  ظروفتحسین في  اومساهمته

  .األخرى للمساكن فیهاملكیة ال عمقارنة بأنواالعلمة مدینة في للمساكن الخاصة ملكیة التصدر في  الكبیر

  :مشتركةیة كمساكن ذات مل.2.9

عملیة المسكن العائلي أو االشتراك في دفع تكالیف ملكیة إما هنا  ویقصد بالملكیة المشتركة للمساكن

شكلت المساكن وعلیه فقد  األعمام،أبناء أو ، بین أفراد العائلة الواحدةمشترك یكون الشراء لمسكن 

أقل بقلیل من النسبة الخاصة نسبة في األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریة في مدینة العلمة  المشتركة

وعلى  ،من إجمالي المساكن في هذه المدینة % 37.26ب تقدربالملكیة الخاصة السابقة الذكر حیث 

متقاربة حیث تراوحت بین للمدینة  المسجلة على مستوى القطاعات الحضریةنسب الالعموم جاءت 

وأحیائه  داخل القطاع الحضريیمكن أن تتباین نسب ملكیة المساكن مع العلم أنه و  )44.25% ،32.04(
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المجتمع في للعائالت  السائدةالعادات والتقالید الوضع بطبیعة  وربما یمكن تفسیر هذا ا،نفسه السكنیة

ال التي لعائالت االعدید من حیث نجد بقاء بصفة عامة ومدینة العلمة بصفة خاصة السكاني الجزائري 

   .أبناء األسرة الواحدةأغلبیة زواج حدوث حتى بعد وذلك العائلة الكبیرة مسكن على  المحافظةتفضل تزال 

  :مستأجرةمساكن .3.9

 وهذابنسبة منخفضة في مدینة العلمة  ةجاءت المساكن المستأجرة في األحیاء السكنیة للقطاعات الحضری

من  % 11.71ب تقدرالسابق حیث في  التي تم ذكرهاالخاصة والمشتركة  الملكیة تيبنسبإذا ما قورنت 

 الوطني دیوانال هیئة :المستأجرین هما من نوعین وجدیه مع العلم أنو  ،إجمالي المساكن في هذه المدینة

 )1(% 29.43ب  قدرتمقبولة بنسبة  )OPGI(لدىحیث جاءت األسر المستأجرة العقاري  والتسییر لترقیةل

ولذلك فإن  ،% 70.57 ببنسبة قدرت  الخواص السكانوبالمقابل نجد ارتفاع نسبة األسر المستأجرة لدى 

من إجمالي  % 26.86ب القطاع الحضري األول وذلك  فيسجلت  أقصى نسبة للمساكن المستأجرة

حیث تراوحت الباقیة بنسب متقاربة عبر القطاعات الحضریة  سجلتفي حین و ، المدینةالمساكن في هذه 

ارتفاع أسعار المساكن المستأجرة سواء الفردیة إلى ویمكن إرجاع هذا الوضع  ،)% 11.49 ،4.28(بین 

استمرار بقاء األسر التي تبحث عن مساكن  أو الجماعیة الموجودة في األحیاء السكنیة وهذا ما أدى إلى

االحتفاظ رغبة بعض العائالت في وٕاضافة إلى  ،مرتبطة بمسكن العائلة الكبیرة مدینة العلمةلإلیجار في 

   .في المسكن الواحد یند آخر افر أاالشتراك مع ظاهرة لألبناء وال یفضلون  مبالمساكن الزائدة عن استخداماته

  :حاالت أخرى.4.9

هناك بعض المساكن تتوزع في األحیاء بعد ما تم التعرف على أنواع الملكیة للمساكن السابقة الذكر 

وعلى العموم جاءت مختلفة أصحابها  مدینة العلمة تشغل من طرف يف ةالسكنیة للقطاعات الحضری

من  الحاالتكانت نسبة هذه و خرى األحاالت نوع الفي تم تصنیفیها جمیعها حیث  صعبة التحدیدو 

بلغت أقصاها في ، وعلیه فقد من إجمالي المساكن في هذه المدینة%  5.39ب وتقدر المساكن منخفضة 

وأدناها في  من إجمالي المساكن في هذه المدینة% 7.44ب القطاع الحضري األول وذلك بنسبة تقدر 

القطاعات الحضریة األخرى وثم لتسجل عبر باقي ، %1.15ب تقدر بنسبة  وذلكالقطاع الحضري الثالث 

مبررات یعكس جاء التصور العام للسكان في المدینة ربما هذا و  )% 6.71 ،4.28(بنسب تراوحت بین 

أوضاع من وهذا لكونهم یعانون  المساكن الحالیةهذه في  هؤالء السكان عن ظروف إقامتهملرضا العدم 

االقتصادیة المالیة التي تساعدهم على الشراء لقطعة أرضیة والبناء مكانیات اإلضعف  سیئة للسكن بسبب

                                                           
  2017فیفري  ،نتائج التحقیق المیداني )1(
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یعتبر الحصول على الملكیة هدف وٕاستراتیجیة في حد ذاتها للعدید من األسر في المجتمع 

اجتماعیة  تمن خاللها یتم التخلص من أعباء اإلیجار وتحقیق استراتیجیا

على االستقرار االجتماعي وتحقق الثبات السكاني 

 أي اإلیجاركن المسأنواع الملكیة ل

في هذه المدینة وأیضا من  في مساكنها

   .االقتصادیة جیدةكانت اإلمكانیات 

  

والذي یؤكده ) 17(الشكل رقمخالل 

یتبین أن أقصى نسبة لعلو المباني السكنیة عادت للمباني التي 

من إجمالي عدد المباني السكنیة في هذه 

وبالمقابل سجلت عبر القطاعات الحضریة للمدینة بنسب متفاوتة حیث نجد أقصاها سجلت على 

من إجمالي %) 48.63 ،48.66

وأدناها في القطاعین الحضریین األول والخامس وذلك 

بنسب وفي حین سجلت باقي القطاعات الحضریة األخرى 
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یعتبر الحصول على الملكیة هدف وٕاستراتیجیة في حد ذاتها للعدید من األسر في المجتمع 

من خاللها یتم التخلص من أعباء اإلیجار وتحقیق استراتیجیاالسكاني في مدینة العلمة 

على االستقرار االجتماعي وتحقق الثبات السكاني للمساكن الخاصة  ةواقتصادیة أخرى، وكما تدل الملكی

أنواع الملكیة لمن الموجودة وبالمقابل تمثل الوضعیات األخرى 

في مساكنها ةغیر المستقرة والثابتالتي تعتبر األسر وضعیات 

كانت اإلمكانیات إذا للسكان وخاصة واإلقامة تغییر المسكن  المساهمة في

  :العلوخصائص المباني السكنیة حسب 

خالل من و في العلو والتباین في مدینة بالتنوع القائمة تتمیز المباني السكنیة 

یتبین أن أقصى نسبة لعلو المباني السكنیة عادت للمباني التي ) 10م(في الملحق رقم 

من إجمالي عدد المباني السكنیة في هذه  %41.42بحیث تقدر ) R+2(طابق أرضي زائد طابقین

وبالمقابل سجلت عبر القطاعات الحضریة للمدینة بنسب متفاوتة حیث نجد أقصاها سجلت على 

6(تراوحت بینالسادس وذلك بنسب و الرابع  الحضریین

وأدناها في القطاعین الحضریین األول والخامس وذلك  تیبعلى التر و عدد المباني السكنیة في هذا القطاع 

وفي حین سجلت باقي القطاعات الحضریة األخرى  ،%)34.98 ،34.46
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یعتبر الحصول على الملكیة هدف وٕاستراتیجیة في حد ذاتها للعدید من األسر في المجتمع ومما سبق  فیها

السكاني في مدینة العلمة 

واقتصادیة أخرى، وكما تدل الملكی

وبالمقابل تمثل الوضعیات األخرى ، في هذه المدینة

وضعیات إلخ ...المجاني،

المساهمة في العواملأهم 

خصائص المباني السكنیة حسب .10

تتمیز المباني السكنیة 

في الملحق رقم ) 31(الجدول رقم 

طابق أرضي زائد طابقینتضم 

وبالمقابل سجلت عبر القطاعات الحضریة للمدینة بنسب متفاوتة حیث نجد أقصاها سجلت على ، المدینة

الحضریین ینمستوى القطاع

عدد المباني السكنیة في هذا القطاع 

46(بنسب تراوحت بین 

ملكیة خاصة

ملكیة مشتركة

مستأجرة

حاالت أخرى

تحقیق میداني: المصدر

 القطاعات الحضریة
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هي المباني السكنیة  بكون هذه ربما یفسرالنسبي ، وهذا االرتفاع %)،34.98 ،34.46(تراوحت بین 

بعض عود تحیث مركز المدینة من  القریبةفي األحیاء السكنیة وتقع لیة إنجازها ممنها ما اكتملت عفردیة و 

 البناء والتشییدال تزال في طور نجدها منها التي و هذا من جهة  ةإلى الفترة االستعماری مبانیها السكنیة

نوعا تقع في األحیاء السكنیة البعیدة و حیث تعتبر من الناحیة القانونیة غیر مطابقة للنصوص التشریعیة 

تضم  المساكن التينسبة من جهة أخرى، ولتلیها في المرتبة الثانیة مباشرة عن مركز هذه المدینة ما 

من إجمالي عدد المباني السكنیة في هذه  % 30.24 بتقدر حیث  )+1R(طابق أرضي زائد ثالثة طوابق

حیث نجد أقصاها في في القطاعات الحضریة لهذه المدینة سجلت بنسب متفاوتة  في حینو  ،المدینة

من إجمالي عدد  %) 34.65 ،34.03(الثاني والخامس وذلك بنسب تراوحت بین القطاعین الحضریین 

، وأما باقي القطاعات األخرى فقد تراوحت نسبها على الترتیبو الحضري المباني السكنیة في هذا القطاع 

التطور الحاصل على العدید من المباني  امع العلم أنه یبدو من خالل هذو  %) 30.80 ،24.70( بین

طابق أرضي زائد طابق واحد تكون متقاربة مع هذا النوع الذي  تضمالمساكن التي المباني فئة  السكنیة أن

) +3R(زائد ثالثة طوابق يالتي تضم طابق أرضالمرتفعة  السكنیةالمباني ، وبینما جاءت سبق ذكره

ونفس الوضعیة  هذه المدینة إجمالي عدد المباني السكنیة فيمن  %17.81ببنسب متوسطة حیث تقدر 

وهذا االنخفاض یمكن ) %20.46 ،13.84(بالنسبة للقطاعات حیث سجلت بنسب متقاربة وتراوحت بین 

جاءت بعدها  الصلب وثم الفوضويو السكن الفردي الحدیث النزعة نحو تجاوز قانوني في نمط بتفسیره 

علو مقارنة بنسب بنسبة منخفضة فقط  )RDC(التي تضم طابق أرضيالحدیثة اإلنجاز المباني السكنیة 

وكما سجلت في القطاعات الحضریة بنسب تراوحت بین  ،% 4.57بالسابقة الذكر وتقدر المباني السكنیة 

تضم وثم لیستمر االنخفاض في هذه النسبة حتى تسجل عند المباني السكنیة التي  ،)4.79% ،1.81(

 والموجود في بعض أشكال التحصیصات السكنیة التي جاءت في) +4R(أربعة طوابق طابق أرضي زائد 

من إجمالي عدد المباني %  3.89ب وتقدر أیضا منخفضة  ةبنسب سجلتوكما  شكل تجزیئات عقاریة

تراوحت بین تتقارب هذه النسبة في كل القطاعات الحضریة للمدینة حیث  بینماو  ،السكنیة في هذه المدینة

وفي األخیر جاءت المباني السكنیة التي تضم طابق أرضي زائد خمسة طوابق  ،)% 9.64 ،1.98(

من إجمالي عدد %  2.07ب  حیث سجلت بنسبة منخفضة جدا مقارنة بالنسب السابقة وتقدر فأكثر

تراوحت بین منخفضة وبالنسبة للقطاعات الحضریة فنجدها سجلت بنسب  المباني السكنیة في هذه المدینة

كانت منخفضة إلى منعدمة في بعض  ةمع العلم أن نسب هذا النوع من المباني السكنی %)6.78 ،0.33(

بظهور نمط السكن وهذا الوضع یفسر  كما هو الشأن في القطاعین الحضریین الثاني والرابعالقطاعات 
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 اارتفاعهالتي یتراوح السكنیة  العمارات

هذه مركز بظهور بعض األحیاء السكنیة المحیطة 

      مسكن 100مسكن،  205 ،مسكن

 ضافة إلى القطب الحضري الجدید العلمة

مدینة للالحضریة  تفي األحیاء للقطاعا

  العلمة مدینةفي العام الحضري  المظهر

  

 تمعدالتوزیع للتغیرات الحاصلة في 

من  العنصر في هذا البحث دراسة هذا

    یتبین  حیثمدینة ال هذه فيالواقع القائم للنمو الحضري 

 عددل العام توزیعالأن  )11م(في الملحق صفحة رقم 

  :یلي كما نجاء متبای مدینةلالحضریة ل

من إجمالي عدد  % 37.70بوذلك بنسبة تقدر 

وأما بالنسبة للقطاعات الحضریة فقد سجلت أقصاها في القطاع الحضري األول 
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العمارات بعض إنجازالجماعي في هذه المدینة منذ االستقالل عن طریق 

ظهور بعض األحیاء السكنیة المحیطة التي ساهمت في و طوابق وأربعة عشر طابق 

مسكن 400جوان، 19 :األحیاء السكنیة التالیةبعض 

ضافة إلى القطب الحضري الجدید العلمةاإلوهذا ب مسكن وثابت بوزید 219مسكن، 

في األحیاء للقطاعاالقائمة مما سبق یتضح أن توزیع خصائص المباني السكنیة 

المظهر رسم فيذلك  همساحیث  غیر متجانسو حسب العلو جاء متباین 

  :القائمة المساكنفي  الغرف

للتغیرات الحاصلة في و بطریقة مباشرة في عكس الصورة الحقیقیة مؤشر عدد الغرف 

دراسة هذاوعلیه تعتبر ، في مدینة العلمة الغرفةشغل 

الواقع القائم للنمو الحضري وتحلیل وفهم في دراسة 

في الملحق صفحة رقم ) 32(الذي یؤكده الجدول رقم ) 

الحضریة ل قطاعاتالسكنیة للحیاء األ فيالقائمة  المساكن

وذلك بنسبة تقدر األولى للمساكن التي تضم ثالثة غرف 

وأما بالنسبة للقطاعات الحضریة فقد سجلت أقصاها في القطاع الحضري األول  ،في هذه المدینة
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طابق+ 

طابقین

ثالثة طوابق

أربعة طوابق

خمسة طوابق فأكثر

   2017، جانفي تحقیق میداني

الحضریة

....................................................:.الثاني الفصل  

الجماعي في هذه المدینة منذ االستقالل عن طریق 

طوابق وأربعة عشر طابق أربعة  بین

بعض تضم حیث  المدینة

مسكن،  663مسكن،  800

مما سبق یتضح أن توزیع خصائص المباني السكنیة و 

حسب العلو جاء متباین 

الغرفعدد توزیع .11

مؤشر عدد الغرف  یساهم

شغل كذلك و شغل المسكن 

في دراسة  األساسیة العناصر

) 18(رقم  الشكلمن 

المساكنفي الموجود الغرف 

األولى للمساكن التي تضم ثالثة غرف  ةعادة المرتب

في هذه المدینة المساكن

مدینة العلمة

(RDC) طابق أرضي

+ طابق أرضي

طابقین+ طابق أرضي

ثالثة طوابق+ طابق أرضي

أربعة طوابق+ طابق أرضي

خمسة طوابق فأكثر+ طابق أرضي

تحقیق میداني: المصدر

الحضریةالقطاعات   



اتجاهات النمو الحضري وتوزیعه المجالي في مدینة العلمة .......................................................:.الثاني الفصل  

 

130 
 

هذه وفي حین سجلت  ،في هذا القطاع من إجمالي عدد المساكن % 46.51بتقدر حیث  مرتفعة بنسبة

هذا ربما و  )% 38.43 ،32.03(متقاربة تراوحت بین  القطاعات الحضریة األخرى بنسب الظاهرة في

وجود أسرة واحدة في بالرغم من في المسكن الواحد  سكان في عدد الغرفالاكتفاء عدم جاء یؤكد  االرتفاع

في هذه المدینة  توزیع المساكن حسب تعدد األسروهذا تبعا للنتائج السابقة المتعلقة بالواحد المسكن 

تقدر متوسطة نسبة بتضم أربعة غرف وذلك نجدها في المرتبة الثانیة مباشرة نسبة المساكن التي لتلیها و 

، وبینما جاءت بصورة متقاربة في القطاعات المدینةفي هذه القائمة  من إجمالي عدد المساكن %18.97ب

الخامس والرابع بنسب تراوحت بین  نسجلت في القطاعین الحضرییالحضریة للمدینة حیث أقصاها 

 %14.06 بوأدناها في القطاع الحضري الثالث وذلك بنسبة تقدر على الترتیب ) % 22.99 ،21.06(

عدم اكتفاء السكان أیضا على وهكذا فإن هذه الوضع جاء یؤكد  في هذا القطاع من إجمالي عدد المساكن

مع العلم أنه قد أثبتت الدراسة المیدانیة على أنه كلما ارتفع عدد و في عدد الغرف في المسكن الواحد 

الغرف كلما تعددت معه األسر داخل المسكن الواحد، وكما یؤكد هذا الوضع أیضا على وجود استمرار 

متباینة في جماعیة أحیاء سكنیة جدیدة تمثلت في عمرانیة توسعات ظهور العمرانیة وذلك بفي الحركیة 

بسبب التحوالت المستمرة التي وهذا في بعض القطاعات الحضریة للمدینة  الكثافة السكانیة والسكنیة

على المساكن التي تحتوي  بعدها مباشرة جاءتو  ،المیادینأغلب في المجتمع السكاني وذلك شهدها ی

%  16.52 بنسبة المساكن التي تضم أربعة غرف حیث سجلت بنسبة تقدر بنسبة تتقارب مع غرفتین 

الحضریة للمدینة فقد سجلت  ت، وأما على مستوى القطاعامن إجمالي عدد المساكن في هذه المدینة

المساكن وعن ما یقدم صور غیر واضحة عن طبیعة هذا و ) %18.18 ،11.49(بنسب تراوحت بین 

، وبینما تقاربت نسب األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریةفي  للمساكنالتباین في المساحة اإلجمالیة 

فالبنسبة  ةمنخفضبنسب حیث سجلت  سبعة غرف فأكثرإلى خمسة غرف المساكن التي جاءت تضم من 

من إجمالي عدد %  10.65ب للمساكن التي تضم خمسة غرف سجلت على مستوى المدینة بنسبة تقدر 

من إجمالي عدد % 18.61ب وذلك بنسبة تقدر  الثالثوأقصاها كانت في القطاع الحضري المساكن 

من إجمالي عدد المساكن في  % 5.32ب  األول في القطاع الحضري وأدناها هذا القطاعالمساكن في 

للمساكن ، وأما بالنسبة )% 14.37 ،9.72(القطاعات الحضریة بین  باقي فيبینما سجلت و هذا القطاع 

، وفي حین من إجمالي عدد المساكن في هذه المدینة%  8.45ب التي تضم ستة غرف فقد سجلت 

المساكن التي ، وفي األخیر نجد )%10.70 ،6.64(سجلت في القطاعات الحضریة بنسب تراوحت بین 

، وكما هذه المدینةمن إجمالي عدد المساكن في % 7.71ب تضم سبعة غرف فأكثر وذلك بنسبة تقدر
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كتفاء اعدم ما یؤكد على  ولعلهعلى أكثر من أسرة 

هذا من  تعدد األسر داخل المسكن الواحد

السكني وهي من أهم ممیزات األحیاء 

غیر  یةالوضعالغرف عدد توزیع 

  .في المدینةعبر مساكن الحضیرة السكنیة 

  

التي تقیم بها أغلب  التجهیزات الداخلیة التي تشتمل علیها المساكن

التطرق علیه نهدف من خالل و  ،

تصنیف القطاعات الحضریة في مدینة العلمة حسب درجة تجهیز 
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)%9.30 ،6.93(سجلت في القطاعات الحضریة بنسب تراوحت بین 

على أكثر من أسرة الواحد علو المباني السكنیة واحتواء المسكن 

تعدد األسر داخل المسكن الواحدفي تباین الارتفاع درجة التزاحم و  هوفي عدد الغرف 

السكني وهي من أهم ممیزات األحیاء  مإلى جانب االستخداجهة والتطور الحاصل في االستخدام التجاري 

توزیع لالتحلیل السابق خالل یتضح من  علیهو  ،في هذه المدینة

عبر مساكن الحضیرة السكنیة  الواحدالسكنیة للمسكن  یةحجام المساحفي توزع األ

 : السكنیة

التجهیزات الداخلیة التي تشتمل علیها المساكن )1(السكنیةیة 

،الواحد داخل المسكن تعكس مستوى الخدمایبمعنى أنه مؤشر 

تصنیف القطاعات الحضریة في مدینة العلمة حسب درجة تجهیز  البحث إلىإلى دراسة هذا العنصر في 

                   

)IC(  =
(س	��س��س��………..…..…	�	س	ن)

ن×	عدد	المساكن
 

عدد التجهیزات الداخلیة: ن، ع التجهیزات الداخلیةانو أعدد المساكن المستفیدة من كل 

التحضر وهیمنة المدن الرئیسیة في الدول العربیة، أبعاد وآثار مهنا إبراهیم سلیمان، 

  .45، ص2008، سنة 44للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة، العدد 

3 4 5 6

توزیع عدد الغرف الموجودة في المساكن القائمة عبر القطاعات : مدینة العلمة

الحضریة

   2017، جانفي تحقیق میداني

....................................................:.الثاني الفصل  

سجلت في القطاعات الحضریة بنسب تراوحت بین 

علو المباني السكنیة واحتواء المسكن تدل على 

في عدد الغرف السكان 

جهة والتطور الحاصل في االستخدام التجاري 

في هذه المدینةالحدیثة 

في توزع األ ةالمتجانس

السكنیةیة مؤشر الرفاه.12

یة الرفاهمؤشر بیقصد 

بمعنى أنه مؤشر  األسر

إلى دراسة هذا العنصر في 

(السكنیة یة مؤشر الرفاه )1(

عدد المساكن المستفیدة من كل : س: حیث

مهنا إبراهیم سلیمان،  :أنظر

للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة، العدد 
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المیاه العذبة شبكة الغاز الطبیعي، الكهرباء، : مساكنها بمختلف الخدمات المرفقة بها ونخص هنا

الهاتف الثابت، المقعر  ،المرحاض ،ماالحم ،المطبخ ،نترنتاال ،الصرف الصحيالصالحة للشرب، 

وذلك نظرا للدور الذي تلعبه هذه  ،ثالجة، مكیف هوائي، الكومبیوتر ،التلفزیونات، غسالةعدد الهوائي، 

السكنیة وبالتالي فإن هذه التجهیزات  ةاإلقامخدمات للسكان داخل مقر الفي تقدیمها الداخلیة  التجهیزات

في تقدیم خدماتها للسكان ومن ثم  ةالسكنیالحضیرة  إمكانیةتعتبر مؤشرا هاما في معرفة مدى الداخلیة 

 يتوزیع المساكن حسب درجة تجهیزها الداخلأن ) 11(الخریطة رقم  خالل یتبین منحیث جذبهم وتثبیتهم 

ومتقارب عبر هذه القطاعات جاء متباین  مدینة العلمةفي الحضریة لقطاعات األحیاء السكنیة لفي 

 سكنیةال یةرفاهال قیمة لمؤشرأقصى بین مدینة العلمة في  السكنیةیة مؤشر الرفاهتراوح حیث الحضریة 

تصنیف وعلیه فقد تم  ،% 93.41بویقدر  سكنیةالقیمة لمؤشر الرفاهیة وأدنى %  99.97ب یقدرو 

  :یلي كماأساسیة هي ثالثة فئات  وفقالرفاهیة السكنیة  مؤشرالقطاعات الحضریة للمدینة حسب 

  :للمساكن جید يتجهیز داخلمستوى  :الفئة األولى.1.12

التي تظهر للقطاعات الحضریة في مدینة العلمة الجید  يمساكن ذات التجهیز الداخلوتضم هذه الفئة ال

 جدا وذلك مقارنة بمؤشرات مرتفعمؤشر رفاهیة بوهذا واألول على مستوى القطاعین الحضریین الثاني 

مؤشر ال اهذ تجاوزوكما  ،على الترتیب )%99.97 ،99.04(بین  تراوحتالموالیة حیث الرفاهیة 

أحیاء هذه القطاعات  بكونویفسر هذا االرتفاع  ،% 96.70ب  ةوالمقدر المسجل على مستوى هذه المدینة 

وٕاضافة إلى التركز الكبیر في  ،في هذه المساكنقد استكملت عملیات البناء والتشیید قدیمة النشأة و 

في  رتفاعاالمختلف األنشطة الخدمیاتیة على اختالف أنواعها حیث تأكد أن تجهیز هذه المساكن یتمیز ب

الذي و  الواحد المسكن داخل المناسباألفراد  عددوكذلك  التلفزیونخاصة و التي تقتنیها األسر  تالتجهیزا

على هذا النحو و في ظل ارتفاع أسعار العقار  خاصةو المناسبة له  اإلجمالیة المساحةحجم یتماشى مع 

   .مستوى جیدفي  يبداللة التجهیز الداخل هذه القطاعات في هلیسجتم تالذي السكنیة  یةرفاهال كون مؤشری

  :للمساكن حسن يتجهیز داخلمستوى : الفئة الثانیة.2.12

هذه  حیث جاءت تضممقارنة بالفئة السابقة الذكر  للمساكن حسن يتجهیز داخلتمیزت هذه الفئة بمستوى 

مباشرة وثم لیلیه  ،% 96.09ب وذلكالحضري السادس  القطاعسجل في الذي و  مؤشر رفاهیةى أقصالفئة 

سجل في القطاع نجده  مؤشرأدنى ، وبینما % 97.61 بقدر رفاهیة ی بمؤشرالقطاع الحضري الرابع 

الداخلي المسجلة في هذه القطاعات  التجهیز مستویاتمع العلم أن و  ،%97.69 بالحضري الثالث وذلك 

   مدینة العلمة في مؤشر الرفاهیة السكنیة مع كذا نوعا ما فیما بینها هذا من جهة و  تتقاربجاءت الحضریة 
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بحداثة هذه األحیاء السكنیة مقارنة  وهكذا یمكن تفسیر هذا المستوى ،من جهة أخرى % 96.70بوالمقدر 

تحصیصات للالمعتبر نتشار االوٕاضافة إلى  ،لهذه القطاعات هافیالقائمة  األنماط السكنیة بالسابقة وتعدد

كانت التي الشبكات التقنیة مد مختلف ما تعلق بمنها سابقة التجهیز السیما الفي كل األشكال و و  سكنیةال

متوفرة وبشكل للمساكن التجهیزات الداخلیة األخرى بعض  وكما جاءت ،مبرمجة ضمن عملیات التوزیع

 المرحاض الحمام، مثل المدینةهذه في بغض النظر على تعدد األسر داخل المسكن الواحد واسع وهذا 

ومما سبق یمكن القول ، المیاه العذبة الصالحة للشرب، الصرف الصحي، مكیف هوائي، الثالجةو المطبخ 

الحضریة في للقطاعات  السكنیة أن هناك تدرج في توزیع مستویات التجهیز الداخلي للمساكن في األحیاء

  .نحو األطراف المدینةوسط القائمة في  حیاءاأل عنكلما ابتعدنا  همستویات ىحیث یسجل أدنمدینة العلمة 

  :للمساكن متوسط يتجهیز داخلمستوى : الثالثةالفئة .3.12

للمساكن في األحیاء السكنیة للقطاعات  متوسط مستوى تجهیز داخليعلى باحتوائها تمیزت هذه الفئة 

     قدررفاهیة سكنیة یبمؤشر الخامس القطاع الحضري  ذلك أنها سجلت فيالحضریة في مدینة العلمة 

  ةوالمقدر المسجل على مستوى هذه المدینة  مؤشرالأقل من ذلك جاء هذا المؤشر أن وكما  ،% 93.41ب

 ةإلى بعض التجهیزات الداخلیة وبحداث رمؤشر باالفتقاالهذا ر یفسإرجاع تیمكن ربما و  ،% 96.70ب

 حيومنها على سبیل المثال ال الصلبأحیائه السكنیة والتي بدورها یغلب علیها نمط السكن الفوضوي 

المعروفة أي  التقنیةبمختلف الشبكات بوخبلة الذي ال تزال مساكنه تشهد عملیات واسعة لربطها  السكني

ة معاییر لحساب مؤشر عدلوبالرغم من استعمالنا ، شبكة المیاه، الكهرباء،غاز المدینة والصرف الصحي

وقطاع  في كل حيالقائم سكني لا الواقعال تعبر بصدق عن  أنها إالالسكنیة في هذه المدینة  الرفاهیة

 نالتبای ومع العلم أن هذا ،من ضروریات السكن المخططهي ن هذه المعاییر المدینة أل في هذهحضري 

جاء من حیث توزیع التجهیزات حسب عددها ونوعها وصنفها الحضریة بین القطاعات واالختالف القائم 

   .للسكان الثقافياالجتماعي و و  المستوى االقتصادي ،الحجم السكانيأهمها و  لعوام بعدة األساسرتبط في ی

  :إلقامة السابقة للسكانلمغادرة ال أسباب.13

واالنتقال إلى  اإلقامة األصلي المتحكمة في مغادرة السكان لإلقامة السابقة أي مكان باألسباهذه تتمثل 

وبشكل تساهم التي یمكن أن والظروف  في مجموعة من األسباب مدینة العلمة أي مكان اإلقامة الحالي

 فرص العمل ،حجم المسكن السابقوأهمها الحضریة  سكانلحیاة الحقق ظروف أحسن تكبیر ومباشر في 

الذي ) 19(الشكل رقم من خالل وعلیه یتبین  ،السكانلهؤالء هذه المدینة  توفرهاالتي یمكن أن  المتاحة

   :فیما یلي تلخیصها یتمأساسیة  أسبابوجود ثالثة ) 11م(في الملحق صفحة رقم ) 33(الجدول رقم یؤكده
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    :  أسباب اجتماعیة.1.13

البحث عن شراء مسكن أو اإلیجار بسبب  یقصد بهذا السبب انتقال السكان إلى مدینة العلمة من أجل

أو تعقد الظروف االجتماعیة على  لتحسین أوضاعهم المعیشیة رةالرغبة في االستقاللیة عن العائلة الكبی

مرتفعة بنسبة  هذا السبب سجل وعلیه فقد ،زواج األبناءل نتیجةتزاید عدد أفردها بسبب مستوى هذه العائلة 

وأما بالنسبة للقطاعات الحضریة ، السابقة ةلإلقام عدد السكان المغادرونمن إجمالي %  34.56ب تقدر 

بنسب تراوحت وذلك السادس، األول والثالث : القطاعات الحضریة التالیة على مستوىفقد سجلت أقصاها 

 متقاربة حیث اعات الحضریة األخرى بنسبوفي حین جاءت باقي القط ،%)38.93 ،37.71(بین 

هؤالء باألصل الجغرافي ألرباب یمكن تفسیر هذا الوضع علیه و  ،%) 33.07 ،30.03(بینتراوحت 

      حیث أثبتت الدراسة المیدانیة أن أكثر منالسكانیة ألسر لهذه االذي یرسم بدایة المسارات السكانیة األسر 

داخل تحت تأثیر األسباب االجتماعیة هم من  السابقة ةلإلقام المغادرونالسكان إجمالي من  % 75

مسكن بسبب حالة اللمجال الوالئي السطایفي أي من البلدیات المجاورة لبلدیة العلمة إلى داخل المدینة ا

مدینة إلى األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریة في  للسكن الئقالذي أصبح ضیق وغیر قدیم العائلي ال

إجمالي السكان المغادرون  من % 21.30بمیالد أرباب األسر والتي تقدر لمكان أما باقي النسبة  العلمة،

قسنطینة جیجل، میلة،  التالیة اتالیالو والیات الشرق الجزائري وأهمها مختلف فهي من  السابقة ةلإلقام

أم  والیاتمن  السابقة ةلإلقاممن إجمالي السكان المغادرون  % 3.70بوتقدر جدا وبنسب منخفضة 

  الوطنمن خارج لهؤالء السكان حتى حاالت بعض التسجیل وجود  وكما تم ،لخإ...تبسة وسكیكدة، البواقي

  :رضیةاأل قطع الشراء أسباب .2.13

أو  ةسواء في أحیاء مخططمن أجل شراء قطع أرضیة یقصد بهذا السبب انتقال السكان إلى مدینة العلمة 

أوسع نظرا الستحالة الحصول على سكن بطریقة شرعیة واستخدامها في بناء مساكن فردیة فوضویة 

مقاربة للنسبة السابقة الذكر حیث سجلت بنسبة بسبب ضعف برامج ومشاریع السكن االجتماعي  ةوقانونی

، وأما بالنسبة للقطاعات الحضریة السابقة ةإلقاملالسكان المغادرون من إجمالي %  30.80ب تقدر حیث 

تتجاوز إجمالي القطاعین الحضریین الثاني والخامس بنسب  على مستوىاألخرى فقد سجلت أقصاها 

السكان من إجمالي  %) 35.74، 34.71(بین تراوحت النسبة المسجلة على مستوى هذه المدینة حیث 

على الترتیب، وفي حین جاءت باقي القطاعات الحضریة األخرى بنسب و السابقة  ةالمغادرون لإلقام

أزمة السكن التي تفاقم وهذا الوضع یمكن إرجاع تفسیره إلى عامل  ،)% 30.04، 21.37(بین تراوحت 

   .مدن الشبكة الحضریة الجزائریة بصفة عامة في أماكن اإلقامة السابقة لهؤالء السكان مختلفتعاني منها 
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القرب من مكان العمل ذلك أن عامل 

الموظفین في قطاع اإلدارة السیما مدراء 

فقد سجلت هذا السبب بنسبة متقاربة مع النسب السابقة 

وأما بالنسبة للقطاعات  ،السابقة ة

وأدناها في القطاع  %31.30 بفي القطاع الحضري الثالث بنسبة تقدر 

، وفي حین باقي القطاعات الحضریة سجلت بنسب 

كون مغادرة هؤالء السكان لألماكن 

مكان اإلقامة السابقة لهم من بلدیات مجاورة قصد البحث عن العمل في هذه المدینة حیث القرب من 

قلت من خارج حدود المجال الوالئي 

خاصة القادمة من و االنقطاع في ظروف عیشها 

نجد  حیثلفترات السابقة ا الوضع مختلف عما كان خالل

  .العلمة مدینة هفي توجیه السكان باتجا
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    :  أسباب االقتصادیة

ذلك أن عامل ختیاري االموجه غیر النتقال االیندرج ضمن االقتصادي 

الموظفین في قطاع اإلدارة السیما مدراء الذي فرض هؤالء السبب  األخیر كانوهذا 

فقد سجلت هذا السبب بنسبة متقاربة مع النسب السابقة وعلیه  ،على مغادرة مكان اإلقامة السابق

ةالسكان المغادرون لإلقاممن إجمالي %  27.12

في القطاع الحضري الثالث بنسبة تقدر الحضریة فقد سجلت أقصاها 

، وفي حین باقي القطاعات الحضریة سجلت بنسب % 20.55ب الحضري األول وذلك بنسبة تقدر 

كون مغادرة هؤالء السكان لألماكن تفي غالب األحیان  مع العلم أنهو  %) 28.82 ،

اإلقامة السابقة لهم من بلدیات مجاورة قصد البحث عن العمل في هذه المدینة حیث القرب من 

قلت من خارج حدود المجال الوالئي نفإن دوافع هذه المغادرة تمثل الفئة السكانیة التي ت

االنقطاع في ظروف عیشها شهدت التي وهي السطایفي إلى داخل مدینة العلمة 

الوضع مختلف عما كان خالل وهذا، المناطق الریفیة لالستقرار في هذه المدینة

في توجیه السكان باتجا األسباب المتحكمةأهم  يه والظروف األمنیة

وذلك بعدما تعرف على األسباب الثالثة السابقة  

المجتمع السكاني في مدینة العلمة  داخلوربما یدل هذا السبب على جهل السكان 

3 4 5 6

توزیع أسباب مغادرة السكان لإلقامة السابقة عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة

   2017، جانفي میداني

....................................................:.الثاني الفصل  

أسباب االقتصادیة.3.13

االقتصادي السبب  ءجا

وهذا  السكن الوظیفي وأ

على مغادرة مكان اإلقامة السابق التعلیم

27.12ب  حیث تقدرالذكر 

الحضریة فقد سجلت أقصاها 

الحضري األول وذلك بنسبة تقدر 

،26.77(بین تراوحت 

اإلقامة السابقة لهم من بلدیات مجاورة قصد البحث عن العمل في هذه المدینة حیث القرب من 

فإن دوافع هذه المغادرة تمثل الفئة السكانیة التي توعلیه  العمل،

السطایفي إلى داخل مدینة العلمة 

المناطق الریفیة لالستقرار في هذه المدینة

والظروف األمنیةالنزوح الریفي  ةظاهر 

 :أسباب أخرى.4.13

وربما یدل هذا السبب على جهل السكان ، متداخلة فیما بینها

مدینة العلمة

أسباب شراء القطع األرضیة

أسباب اقتصادیة

أسباب اجتماعیة

أسباب أخرى

میدانيتحقیق : المصدر

 القطاعات الحضریة
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التصریح  وأاإلدالء  یریدون أو أنهم الماكن إقامتهم السابقة لألسباب الحقیقیة المتحكمة في مغادرتهم أل

 %7.52ب بهذه األسباب حیث كانت نسبتهم منخفضة جدا مقارنة بالنسب السابقة حیث تقدر  الصحیح

ضریة بنسب منخفضة ، وفي حین سجلت في القطاعات الحالسابقة ةالسكان المغادرون لإلقاممن إجمالي 

التحسن  إلىهذا الواقع تفسیر إرجاع ویمكن  ،)%11.07 ،5.29(ومتقاربة فیما بینها حیث تراوحت بین

یؤدي إلى الذي و مدینة هذه الالسكاني في  علدى أفراد المجتم التعلیمي ىالكبیر المسجل في المستو 

شجع على والذي بدوره بین أفراد األسرة الواحدة  بشكل كبیرواالجتماعي  واالقتصادي الوظیفي ستقاللاال

 زواج األبناء المتعلمینحدوث إلى عدد من األسر الصغیرة في حالة الواحدة األسرة الكبیرة أفراد انقسام 

  . منفردفي مسكن  ستقرارواالالكبیرة  األسرةاالستقالل عن ج حول كیفیة اوهذا من خالل التخطیط قبل الزو 

  :خالصة الفصل

  :ما یلي تبین من خالل دراسة اتجاهات النمو الحضري وتوزیعه المجالي في مدینة العلمة

ألن تسیطر على إقلیم واسع لقد ساهمت األهمیة التاریخیة واإلقلیمیة والسكانیة لمدینة العلمة في تأهیلها  - 

 ات هذه المدینة نمو حیث شهد رغم حداثتهاالكبرى المجاورة لها الشبكة الحضریة الجزائریة وتنافس مدن 

 . نسیجا حضریا متبایناأكسبها  حیثتجاریا جاذبا للسكان و عمرانیا جعلها قطبا ما  ةمتسارعبوتیرة و حضریا 

د بعو العلمة في مدینة  تضاعف عدد السكانعن واقع النمو السكاني ومعدالت نموهم كشفت دراسة  - 

في مقدمتها من العوامل  مجموعةلتداخل نتیجة كان وهذا تراجعا هاما خالل التعداد األخیر سجل ذلك 

یتمیز مدینة هذه الفي  ، وكما جاء المجتمع السكانيوالمعیشیة االجتماعیة، ةالثقافی ،االقتصادیةاألمنیة، 

حیث یعتبر بسیطرة قطاع الخدمات  االقتصادیة القطاعاتالعاملة على  القوىفي توزیع  الهامالتغیر ب

 ألنها وذلك رؤوس األموال الخاصة األكثر استقطابا لتوظیف واستثمارفي هذه المدینة  النشاط التجاري

 .في الشمال الشرقي الجزائري التجاریة المنظومةداخل  حیویة وأكثرهاالتجاریة أفضل المواضع  تعتبر من

األنماط السكنیة القائمة توزیع مختلف التباین في بالمدینة هذه في القائمة الحضیرة السكنیة تمیزت  - 

وبروزها في على باقي األنماط السكنیة األخرى  يسواء المخطط أو الفوضو الفردي  نمط السكنبسیادة و 

بسب تداخل العوامل الطبیعیة أنسجة حضریة سكنیة ترسم المظهر الحضري العام  في هذه المدینة شكل 

ئص والمشاكل من قطاع حضري ألخر مما شجع والتخطیطیة والسكانیة والعمرانیة حیث تكثر فیها النقا

على انتشار مختلف األنماط السكنیة الجماعیة عن طریق تجسید البرامج السكنیة للدولة الجزائریة في 

  .تباین في توزیع الكثافة السكنیة عبر القطاعات الحضریة في مدینة العلمةالاآلونة األخیرة وما یرافقه من 
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 :     تمهید

في هذا التطرق سیتم اتجاهات النمو الحضري وتوزیعه المجالي في مدینة العلمة على  ما تم التعرفبعد

 مرافقلاحیث نخص  هاالقائم للنمو الحضري فی عالواقتشخیص تتبع  ةمواصلإلى الفصل من البحث 

في هذه المدینة  المواصالتو النقل  ،طرقالشبكة  ،المجالیةالعالقات  ،التجاریة الوظیفیة ،العمومیة الخدمیة

ومعرفة درجة للمدینة التوزیع المجالي لها عبر القطاعات الحضریة الوقوف على طبیعة  وذلك من خالل

المكثفة للسكان  تالتدفقا تعكس حجمجاءت التي المجالیة  تالعالقافهم و  وكفاءتهاتواجدها ومدى كفایتها 

السكان هؤالء معرفة االتجاهات التي یتردد علیها  خالل وذلك من المجاورةوالمناطق  مدنالمختلف تجاه 

معیشتهم ارتبطا وثیقا بأنماط  ترتبطالتي احتیاجاتهم ومستلزماتهم الضروریة اقتناء عملیات  في مختلف

خلق دوافع حركتهم في مختلف إلى تحدید  وهذا وصوال ومستویاتهم االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة

   :التالیةسیتم التطرق إلیه من خالل العناصر  ما سبق علیه فإن كلو  ،المجالیة العالقاتهذه معالم  وتنظیم

  :المواصالتو  النقل ،طرقال شبكة: أوال

ن حركة أالعناصر األساسیة في منظومة التنمیة الحضریة بأبعادها المختلفة و یعتبر قطاع النقل أحد 

ة الطرق فهي تساهم في كالسكان ونشاهم داخل المجال الحضري وخارجه یتأثر إیجابا وسلبا بطبیعة شب

تساهم في سرعة تنقل األفراد من مكان حیث تسهیل نقل السلع والبضائع من مناطق اإلنتاج إلى األسواق 

 وكما أن الحضریةهي أساس التنمیة طرق المواصالت في أي مجتمع النقل و ، وكما تعتبر شبكة أخر إلى

شبكة الطرق التي تنظم المجال وجاءت ، )1(للحیاةالسكني توفیر الخدمات والمرافق یؤثر في قابلیة الحي 

سیتم التعرف من خالل هذا العنصر وعلیه ، الحضري في مدینة العلمة تعاني من عدة إشكالیات متنوعة

  :كما یلي مدینة العلمة وهذافي  طبیعة انتقال السكانأنوعها، حالتها و  ،شبكة الطرق واقع علىالبحث  من

I.شبكة الطرقالواقع القائم ل :  

جاءت شبكة الطرق في مدینة العلمة مهیكلة بطریقة منظمة حیث تمثل الرابط والمحرك لحركة وتنقل 

األفراد وتعمل على تنظیم التكامل بین مختلف القطاعات الوظیفیة سواء الصناعیة، االقتصادیة، التجاریة 

وهذا بسبب لعلمة شبكة الطرق وبشكل كبیر في التطور العمراني في مدینة احیث ساهمت والخدماتیة 

الطرق شبكة بمحاذاة محاور الطرق التي لها أهمیة كبیره على المستوى الوطني حیث تقدر نسبة  وقوعها

أن ) 12(الخریطة رقم خالل یتبین من وعلیه ، الطرق في المدینةشبكة من إجمالي  %88.16بالمعبدة 

                                                           
1)(

، المجلس 344، ترجمة محمد الجوهري، عالم المعرفة، العدد اإلستبعاد االجتماعيجون هیلز، جولیان لوغران، دافید بیاشو،  

  .339، ص2007 سنة الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت،
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مة اهالطرق المحاور من شبكة بمدن الشبكة الحضریة الجزائریة ترتبط بغیرها من جاءت هذه المدینة 

مختلف مع  دعم إمكانیة الربط واالتصالالذي ی في الطریق السیار شرق غربعلى العموم تتمثل  حیث

  :یلي كماوهذا البالد في الرئیسي وٕاضافة إلى خط السكة الحدیدیة  الوالئیةو  الوطنیةالطرق وشبكة  األقالیم

یعد الطریق السیار شرق غرب من أكبر المشاریع من حیث طول امتداده  :السیار شرق غربالطریق .1

حیث یعتبر شریان حیوي للمجال الوطني والوالئي السطایفي بصفة عامة ومدینة العلمة بصفة خاصة 

ات البلدیإلى الغرب على تراب  قالشر یعبر من و كلم على تراب الوالیة  75یمتد هذا الطریق على مسافة و 

والیة لبشبكة الطرق الوالئیة یرتبط وكما  ،أرناتعین و مزلوق  صابر،أوالد  ،العرشبئر  ،الولجة: التالیة

عین الرمان ببلدیة أوالد صابر محول  ،عین أرناتمحول : وهيأساسیة عبر أربعة محوالت  وهذا سطیف

ومحول  الجنوب الكبیرو باتجاه بسكرة ) 28(مدینة سطیف للربط بالطریق الوطني رقم  جنوبحول في م

السیار ، وعلیه فقد ساهم الطریق مدینة جیجل هالعلمة هذا األخیر الذي سوف یربط الطریق الجدید باتجا

  .وأغلبیة مدن الشبكة الحضریة الجزائریةبین مدینة العلمة واالتصال  الربط تدعیم إمكانیةفي شرق غرب 

   :الطرق الوطنیة.2

المروریة سهول التنقل والحركة حیث تتمیز بالعلمة بمجموعة من محاور الطرق الوطنیة ترتبط مدینة 

  :فیما یليالطرق الوطنیة تتمثل شبكة وجاءت  ،معبدةوهذا سبب حالتها الجیدة وأبعادها المنظمة وال داخلها

الدائرة و مستوى المدینة  محاور الحركة علىمن أهم هذا الطریق ویعتبر  ):05(الطریق الوطني رقم -

أصل هذا الشریان ینطلق من الجزائر العاصمة مع العلم أن و  ،یخترق النسیج الحضري القائم للمدینةحیث 

منها الحي اإلداري القائمة وخاصة یقطع مدینة العلمة من الغرب إلى الشرق مرورا بأهم األحیاء السكنیة ل

سطیف والجزائر العاصمة غربا وقسنطینة وعنابة بمدینة مدینة العلمة لربط الالطریق  اهذ یضمنوكما 

   .كلم 5.5ب یبلغ طولهو  البویرةو  جبرج بوعریریر والیتي  األخرى وأهمهاالوالیات بعض  وباإلضافة إلى، شرقا

النسیج  یخترقمن باتنة وصوال إلى جیجل حیث هذا الطریق الوطني ینطلق  ):77(الطریق الوطني رقم -

حیث  العلمةمرورا بالمنطقة الصناعیة  جنوبإلى ال شمالكلم من ال 3بتقدر على مسافة  الحضري للمدینة

من  جیجل ،باتنة من الجنوب: الوطن وأهمها هذه المدینة وبعض والیاتبین واالتصال یضمن الربط 

معاویة، بني ، جمیلة ،لتة الزرقاءڤالوهذا مرورا بعدة بلدیات تابعة للمجال الوالئي السطایفي ومنها  الشمال

إلى الطریق ضافة وهذا باإل تر،م 200كلم و 5 ب طولهكما یبلغ من جهة الشمال و إلخ ...بني عزیزو  فودة

السابق حیث ینطلق من العلمة باتجاه الشمال ویربط الوطني للطریق  االذي یعتبر ملحق) أ77(الوطني رقم

  ترم 600كلم و 1ب طولهكما یبلغ في وسط المدینة و  )05(میلة وجیجل لیقطع الطریق الوطني رقم والتي 



مدینة العلمةالنمو الحضري والمرافق الخدمیة العمومیة والوظیفیة التجاریة والعالقات المجالیة قي ................. :.الثالث الفصل  

 

140 
 

  :الوالئیةالطرق .3

تتوفر مدینة العلمة على شبكة من الطرق الوالئیة حیث تربط بین الطرق الوطنیة أو بین العلمة والطرق 

المدینة لیربطها مع الطریق هذه الذي ینطلق من وسط ) 171(الطریق الوالئي رقم الوطنیة األخرى ومنها 

 اتبلدیال وهي بعدة بلدیات تابعة للمجال الوالئي السطایفيمدینة العلمة كما یربط و  ،)05(الوطني رقم 

بالعة من الجهة ، لتة الزرقاء من الجهة الشمالیةڤال، بازر سكرة من الجهة الجنوبیةو  عین ولمان: التالیة

ة یحركیومیا یشهد الطریق الوالئي العلم أن هذا مع و ، بئر العرش من الجهة الشرقیةو  الشمالیة الشرقیة

 الكبیرالتطور إلى هذا ر یفستإرجاع یمكن  ربماو  تللسیارات وسائل النقل العمومیة والشاحنا كثیفة یةمرور 

 جوار هذا الطریقبدوره في  الذي یقعو جبل براو في الموجودة المحاجر تلك  استغاللعملیات في المسجل 

 الثالثیةو الثانویة  ،األولیةشبكة الطرق  جاءتالسابقة الذكر وباإلضافة إلى شبكة الطرق الوطنیة الوالئیة 

التي تمثل شرایین الحیاة داخل مدینة العلمة وأحیائها السكنیة ألنها تعمل على تنظیمها وتسهل حركة 

شكل خطوط مستقیمة تتقاطع فیما تظهر على و تتمیز بأشكالها الهندسیة المنتظمة  وكماالسكان داخلها، 

 ونظرا لألهمیة القصوى لشبكة الطرق بات من الضروري جدا التعرف على أهم مشاكلها ونقائصها بینها

طرق األولیة والثانویة الثالثیة إال أنها تعاني من مشاكل الولذلك فالبرغم من استفادة هذه المدینة من شبكة 

نقص في تعاني من الو غیر منظمة جاءت أنها تمثل في توأهمها  الثالثیةو عدیدة وخاصة منها الثانویة 

وأعمال التهیئة الحضریة وأبعادها عشوائیة غیر مطابقة لمقاییس أرصفة تعبیدها وصیانتها وأغلبها بدون 

 الدراسة المیدانیةنتائج  هأثبتتوهو ما  بها وهذا ما ترتب عنه صعوبة تنقل وحركة السكان داخلها المعمول

حیث أكد الحضریة في المدینة للقطاعات السكنیة األحیاء  على مستوىمن خالل االستمارات االستبیانیة 

  .)16(و) 15(الحظ الصورتین رقم. طرقات في أحیائهمالمشاكل تخص وضعیة وجود عدة السكان على 

  

  

  

  

  

  

  

  حالة الطرق الثانویة بحي وسط المدینة ): 16(الصورة رقم   حالة الطرق الثالثیة بحي بوخبلة  ):15(الصورة رقم  

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  2017التقاط الباحث فیفري : المصدر

 

  2017التقاط الباحث فیفري : المصدر
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أكبر أن  )12م(في الملحق صفحة رقم ) 34(الذي یؤكده الجدول رقم ) 20(الشكل رقم  خالل یتبین من

مشاكل تخص على وجود یؤكدون من إجمالي السكان في هذه المدینة  %52.28ب والمقدرةنسبة للسكان 

التي  السكنیة الطرق الثالثیة في األحیاءمنها وخاصة  في أحیائهم السكنیة الثالثیةو طرق الثانویة شبكة ال

جدت بعد تقسیم األراضي من طرف المالك أنها و أي أنها غیر مخططة و  يتضم نمط السكن الفوضو 

الحضریة فإن أقصى نسبة  توأما بالنسبة للقطاعا ،الطرق الثانویةشبكة وهي تتفرع عن  يبشكل عشوائ

وبینما باقي هذه المدینة من إجمالي السكان في  % 66.52 بسجلت في القطاع الحضري الخامس وذلك 

في المرتبة الثانیة  هوثم لتلی ،)%64.49 ،42.20(بین نسبها القطاعات الحضریة األخرى فقد تراوحت 

من %  27بتقدر بنسبة  واسجلحیث  عدم احترام قوانین المروریعانون من مشكل  السكان الذینمباشرة 

وهي متباینة في القطاعات الحضریة حیث سجلت أقصاها في القطاعین  إجمالي السكان في هذه المدینة

نقص ذلك أن ، على الترتیب) %41.76 ،41.61(الخامس والثالث وذلك بنسب تراوحت بین نالحضریی

 المرور بقوانین الطریق مستعملي التزام عدمو  المرور مشكالت في یساهمالوعي المروري لدى السائقین 

 تعقید من یزیدربما  المروریة بالمشكلة وعیهم وعدم سواء حد على والمشاة السائقین انضباط فعدم ولذلك

 وزارة إشراف تحت القوانین وتنفیذ الدائمة المروریة المراقبةبالرغم من  المدینةهذه  في الحضریة الحیاة

 المخالفین ومعاقبة السیر ومراقبة المرور حركة تنظیمو  القوانین إعداد في تساهم األمن فمصالح الداخلیة

من  %1.83 بوأما أدناها فسجلت في القطاع الحضري الثاني بنسبة تقدر ، التوعیة بعملیات والقیام

تراوحت بین ، وفي حین سجلت باقي القطاعات الحضریة األخرى بنسب إجمالي السكان في هذه المدینة

الوزن الكبیر لمحاور الطرق الوطنیة إلى وربما یمكن إرجاع تفسیر هذا الوضع  ،%) 25.16 ،9.42(

رات والمركبات التي على مستوى مدینة العلمة والتي تجاورها أو تخترقها حیث تساهم في زیادة عدد السیا

ة الهامة والتجاری ةاإلداری كزاالمر إحدى  تعتبر المدینة كون هذهوٕاضافة إلى  ،تعبر المجال الحضري یومیا

 سكانها عدد ضعف العمل ساعات خالل إلیهاجانب السكان الوافدون  ىإل سكانها عدد یكون والتي

 مروریاً  تدفقاً  تشهد المدینة هذه إلى الدخول محاور فإن ولذلك ،العمل ساعات خارج إلیها والسكان الوافدون

 تحكم قوانین وجود عدم ظل في وهذا الفردیة للسیارات المكثف االستعمالو  الذروة ساعات عند كبیرا

 نلسكان الذیلوأما المرتبة الثالثة فعادت  ،السیارات استیراد قوانین مثل المروریة الحیاة من مختلفة جوانب

من إجمالي السكان في هذه %  11.58ب حیث تقدر  نقص اإلنارة العمومیة لیالأكدوا على وجود مشكل 

وأدناها سجلت في  % 38.53بأقصاها سجلت في القطاع الحضري الثاني وذلك بنسبة تقدر و  المدینة

ویمكن على الترتیب  %) 6.38 ،6.04(القطاعین الحضریین الثالث والخامس وذلك بنسب تراوحت بین 
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ذلك أن األحیاء قع األحیاء السكنیة بالنسبة لمركز مدینة العلمة 

وطالي بكیر �وجزء من حیي بوخبلة 

في المسجل وٕاضافة إلى النقص  

وأما المرتبة األخیرة  ،البلدیةأي الجماعات المحلیة 

سجلت بنسبة منخفضة حیث المرور 

وكما  السكان في هذه المدینةعدد 

   الحضریین األول والثاني وذلك بنسب تراوحت بین

بنسب تراوحت بین للمدینة  الحضریة

 المرورتنظیم حركة لإشارات وضع 

عامة بصفة لمدن الجزائریة األنسجة الحضریة رغم احتاللها لمواقع مهمة داخل ا

 تجاوزها یمكن ال قصوى استیعابیة 

 شوارعللالمخصصة  مساحاتالب 

 دور غیاب في ظلوهذا  المرور

   بسبب ضعف التخطیط الحضري 
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توزیع طبیعة المشاكل التي تعاني منها شبكة الطرق الثانویة 

 (%)النسبة 

 )20(الشكل رقم 
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قع األحیاء السكنیة بالنسبة لمركز مدینة العلمة االجغرافي لمو عامل 

بوخبلة حي المدینة مثل هذه على أطراف  خاصة السكنیة الفوضویة التي تقع

وٕاضافة إلى النقص  ،بشبكة اإلنارة العمومیة ةبصورة كامل هایصعب ربط

الجماعات المحلیة من طرف مصالح المقدمة عملیة الصیانة الدوریة 

المرور تنظیم فعادت للسكان الذین یؤكدون على وجود مشكل انعدام إشارات 

عدد من إجمالي  %9.14ب وتقدر هاذكر  بقسالتي 

الحضریین األول والثاني وذلك بنسب تراوحت بین ینالقطاععلى مستوى كل من 

الحضریةالقطاعات  جاءت باقي ، وفي حینعلى الترتیب

وضع بالنقص المسجل في  هذا الوضع یمكن تفسیرو 

األنسجة الحضریة رغم احتاللها لمواقع مهمة داخل ا

استیعابیة  طاقة طرقشبكة وٕاضافة إلى أنه لكل  ،خاصة

 مقارنة تالسیارات والمركبا عدد كثرة أي المروریة

 واختناق المركبات هسیر هذ في صعوبة إلى المدینة

 االستخدامات مختلف تداخلو العلمة  مدینةل تنظیم

3 4 5 6

توزیع طبیعة المشاكل التي تعاني منها شبكة الطرق الثانویة : مدینة العلمة

والثالثیة عبر القطاعات الحضریة

رداءة التهیئة الحضریة العامة

إنعدام إشارات المرور

نقص اإلنارة العمومیة لیال

عد احترام قوانین المرور

   2017، جانفي تحقیق میداني

القطاعات الحضریة

................. :.الثالث الفصل  

عامل التفسیر هذا النقص ب

السكنیة الفوضویة التي تقع

یصعب ربطإلخ ...وعظیمي

عملیة الصیانة الدوریة 

فعادت للسكان الذین یؤكدون على وجود مشكل انعدام إشارات 

التي مقارنة بالنسب جدا 

على مستوى كل من أقصاها سجلت 

على الترتیب%)17.43 ،15.22(

و  %)10.97 ،5.49(

األنسجة الحضریة رغم احتاللها لمواقع مهمة داخل اأغلبیة على مستوى 

خاصةبصفة ومدینة العلمة 

المروریة الكثافة تؤدي حیث

المدینةهذه  يف الموجودة

تنظیمال في الوظیفي التقسیم

مدینة العلمة

رداءة التهیئة الحضریة العامة

إنعدام إشارات المرور

نقص اإلنارة العمومیة لیال

عد احترام قوانین المرور

تحقیق میداني: المصدر

 القطاعات الحضریة
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سیتم التطرق في هذا العنصر من البحث شبكة الطرق تم التعرف على بعد ما  :خط السكة الحدیدیة.3

بها هذه الخط عیل ينظرا لألهمیة االقتصادیة واالجتماعیة والخدماتیة التجاریة التإلى خط السكة الحدیدیة 

الحظ الصورتین رقم الصناعیة العلمة  ةبمحاذاة المنطقحیث یخترق النسیج الحضري السكان لصالح 

تقع محطة  نه یساهم في نقل البضائع والسلع حیثأغرب البالد ذلك و  ویربطها بشرق )18(و) 17(

كیته ر لكن حو وتتمثل مهمته في نقل المسافرین  الجهة الجنوبیة بجوار المنطقة الصناعیة العلمةفي  رالقطا

العابرة لشرق  تالقطارابعض اقتصارها على المركز وارتباطها بمرور بذلك تفسیر ویمكن  ،جداضعیفة 

 الكبیرةفي ظل المنافسة هذا تنقالت السكان و في مختلف البالد فقط وعدم مالئمة التوقیت المعمول به 

وسیارات النقل الجماعي للمسافرین وسائل النقل البري عبر الطرقات الخاصة أي حافالت لمختلف 

 اولذضعیفة في أوجه النشاط االقتصادي  ةأن النقل بالسكة الحدیدیة ال یساهم إال بنسبنجد كما و  ،ةاألجر 

نقل للدیل مكمل المواصالت بتطویره وتحدیثه كبالنقل و  وسائلفالواجب هو إعطاء األهمیة لهذا النوع من 

  الناتجة عنهامادیة البشریة و الخسائر والحوادث المرور التطور الهام في عدد في ظل  البري عبر الطرقات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هي بمثابة  متنوعة وكثیفة تندرج من طرق وطنیة طرق ةمدینة العلمة تحتوي على شبكأن ما سبق یتبین م

سلبیة الیجابیة و اإلتأثیرات مجموعة من المحاور عبور تخترق النسیج الحضري القائم في مدینة العلمة ولها 

وثم تتفرع إلى طرق أولیة وثانویة وثالثیة هذه األخیرة جاءت على المجتمع السكاني في مدینة العلمة، 

األحیاء و المدینة هذه في وسط خاصة النشأة  قدیمةالسكنیة تتمیز بكثافتها وعدم انتظامها عبر األحیاء 

   . في هذه المدینة تزاید النمو السكانيو تنامت مع تطور احتیاجات السكان السكنیة واالقتصادیة الفوضویة و 

  

  

 

  

 

 

 

 

 
  

  2017التقاط الباحث فیفري : المصدر

 

  2017التقاط الباحث فیفري : المصدر

 

سكنیة قائمة بجوار خط السكة الحدیدیةمباني   

مرور خط السكة الحدیدیة ): 17(الصورة رقم 

 بجوار المباني السكنیة في حي بورفرف 

خط السكة الحدیدیة ): 18(الصورة رقم 

  الحضري القائم في المدینةیخترق النسیج 
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II. والمواصالتالحضري شبكة النقل:  

یعتبر النقل والمواصالت من أهم العناصر الواجب دراستها بغیة الوصول إلى تهیئة حضریة سلیمة 

حركیة السكان ودوره في خلق االتصالیة بین المجتمع السكاني في مدینة ونظرا ألهمیته في ، )1(ومستدامة

واإلزعاجات والمشاكل التركیز على أهم النقائص إلى ومن هذا المنطلق سیتم التطرق في العنصر  ،العلمة

  : یمكن إبرازها فیما یليو المدینة هذه في السكان هؤالء منها  يیعانو النقل الحضري التي تصدر عن خدمة 

  : الحضريشبكة النقل .1

المكونة السكنیة یعمل على الربط بین األحیاء  حیثالنقل الحضري هو مرفقا ضروریا للخدمة العامة 

ذاته أو  التجمعللحصول على مختلف الخدمات في  السكانالحضري وفك العزلة وتسهیل تنقل  للتجمع

بشكل ال بأس به على شبكة النقل الحضري موزعة ولذلك فإن ، مجاورةالعمرانیة ال تجمعاتالنحو  هخارج

خاصة على مستوى المحور الرئیسي و  للقطاعات الحضریة في مدینة العلمةمختلف األحیاء السكنیة 

التي ال یصلها السكنیة باستثناء بعض األحیاء  )05(نهج أول نوفمبر أي الطریق الوطني رقم المتمثل في 

عبر الخطوط حیث نجد خطوط ذات طلب كبیر على النقل  عملينها غیر موزعة بشكل ألالنقل الحضري 

داخل الملحوظة تشتمل على عدد قلیل من الحافالت وهذا یتجلى من خالل درجة االكتظاظ الحضري و 

 لدیها عدد من الحافالت یفوق الطلبو ذات حركیة قلیلة للمتنقلین أخرى في حین نجد خطوط و  ،حافالتال

ومع  ،)2(ن تسییر النقل الحضري في مدینة العلمة فهو منظم من طرف لجنة البلدیة للنقل والمرورأما عو 

 موزعة بین الحافالت )3(مركبة 298في هذه المدینة تضم ما یقارب  حضیرة النقل الحضريالعلم أن 

تجاوز عمرها یالنقل الحضري ركبات مإجمالي من %  45.17بما یعادل نسبة تقدر أن و وسیارات األجرة 

في الملحق صفحة رقم ) 35(یؤكده رقم  الذي) 21(الشكل رقم خالل یتبین من حیث  سنوات ةعشر ) 10(

وسائل النقل في وتباین  اختالفأن هناك االستمارات االستبیانیة نتائج  المنجز على أساس) 12م(

والنقائص مشاكل البعض من یعانون وأنهم  في مدینة العلمةمن طرف السكان  المستخدمةوالمواصالت 

  سواءوهذا  الخدمة رداءة نوعیةو  الضجیج، نقص الوقایة واألمانوأهمها  الحضريالنقل عن خدمة  المترتبة

                                                           
1)(

مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسیة، المجلد الخامس والعشرون، العدد األول سنة ، أجل التنمیة المستدامةالتخطیط من ریدة دیب،  

  509، ص2009

 (2)
 ، مذكرة تخرج لنیل مهندس دولةتسییر وتنظیم النقل الحضري الجماعي بالحافالت في مدینة العلمةسوري عزالدین، سقال مسعود، 

قسم تسییر كلیة علوم األرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، ، قسنطینة جامعة اإلخوة منتوري تسییر التقنیات الحضریة،تخصص 

 113ص، 2009 سنة التقنیات الحضریة،

  2017جانفي  ،والیة سطیفلمعطیات مدیریة النقل  )3(
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     :یلي كما في كل االتجاهاتو أو بجوارها  أحیائهم السكنیة التي تمر داخلالحضري بالنسبة لوسائل النقل 

الناتج عن مختلف وسائل النقل الضجیج والتلوث جاء في المتربة األولى السكان الذین یعانون من مشكل 

من إجمالي السكان في هذه %  48.64ب تقدر سجلت بنسبة مرتفعة و  حیثأحیائهم السكنیة  الحضري في

وأما بالنسبة على أي بمعنى ما یقارب نصف السكان في هذه المدینة یعانون من هذا المشكل،  المدینة

السادس والخامس  األول، :فأقصاها سجلت في القطاعات الحضریة التالیة مستوى القطاعات الحضریة

وفي حین سجلت باقي القطاعات الحضریة األخرى ، %)54.11 ،51.07(بینوذلك بنسب تراوحت 

یؤكدون على أن وسائل النقل الحضري وثم نجد السكان الذین ، %) 44.71 ،39.82(بنسب تراوحت بین

سجلت بنسبة متوسطة مقارنة حیث نوعیة الرداءة في المستوى المطلوب وأنها تعاني من ال الخدمة تقدمال 

وبینما سجلت على مستوى  ،من إجمالي السكان في هذه المدینة%  18.27بوتقدر  بالنسبة السابقة الذكر

وهكذا فإن هذا الوضع جاء  %) 23.53 ،15.77(بین تراوحت حیث القطاعات الحضریة بنسب متقاربة 

النقل الحضري الجماعي  استخدامتتمثل في أن المتنقل یتجه سلوكه نحو النفور من هامة برز حقیقة ی

مؤشر عدم توفر وأهمها  الجماعي مؤشرات خدمة النقل الحضري بسبب ضعفوهذا بواسطة الحافلة 

منة اآلإلى طریقة السیاقة غیر وٕاضافة  ،منها األفرادصعود ونزول و  الحافالت مواقف على مستوىاألمن 

علب  ومنها أدوات األمن داخل الحافلةفي في معظم األحیان وعدم أهلیة السائقین لذلك والنقص الفادح 

في عدم مالئمة الحافلة فإنه یالحظ أما على مستوى مؤشر الرفاهیة و  ،إلخ...مثلث العطبو اإلسعاف 

مالئمة عدم و  هاداخلانتشار الروائح الكریهة و غیاب النظافة كذلك و  األفراد الركابلراحة بعض الحاالت 

على مستوى  بینماو  ،وانتشار التدخین فیها في بعض األحیان الموسیقى الموضوعة وكثافة اإلكتظاظ

هندام غیر الالئق للقابض الإلى ٕاضافـة و  ،متنقلینللیتمیز بغیاب المعاملة الحسنة فجاء مؤشر االستقبال 

غیاب بسبب وهذا الحافلة في التنقل  دعنوالسائق وعزوف الكثیر من المتنقلین عن مرافقة أفراد عائالتهم 

الذي و  لوصولل المستغرق زمنالطـول  الذي یتمثل فيمؤشر الوقت جاء وفي األخیر  ،االحترام داخلها

سیارة األجرة والنقل منها خاصة و  أخرىنقل سائل و الستخدام اللجوء إلى المتنقلین  من السكاندفع بالكثیر ی

على مستوى فقد سجلت سب الموالیة للسكان الذین یعانون من مشاكل النقل الحضري نأما الو ،غیر الرسمي

 من إجمالي السكان في هذه % 13.69ب تقدر الحضري وذلك بنسبة  وسائل النقلفي نقص المشكل 

وربما  %)15.74، 8.60(بین ، وبینما سجلت على مستوى القطاعات الحضریة بنسب تراوحت المدینة

تخصیص خطوط نقل بشكل مباشر على مستوى بعض األحیاء  إلى عدم یمكن إرجاع تفسیر هذا الوضع

مزیان ساعو، بورفرف : مما جعلها تبدو بعیدة نوعا ما عن وسائل النقل وأهمها األحیاء السكنیة التالیة
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إلخ وهذا ما جعلها تستفید من خطوط النقل المجاورة التي تمر بالقرب من أحیائهم 

    فقد سجلت بنسبة تقدر المباني السكنیة

وأدناها  % 21.54ب وفي حین سجلت أقصاها في القطاع الحضري الثاني بنسبة تقدر 

وبینما سجلت على مستوى القطاعات الحضریة 

ولذلك فإن هذا الوضع یشكل أحد أهم اإلزعاجات التي یعاني 

منها السكان على مستوى بعض األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریة في هذه المدینة حیث تزاد تعقیدا في 

والتداخل الكبیر في المباني السكنیة وعدم 

في هذه مجاورة للمباني السكنیة في بعض الحاالت 

عدم وجودها وهذا بسبب الحضریة 

نسبة منخفضة من السكان أیضا ضافة إلى النسب السابقة الذكر هناك 

غیاب اللوحـات نجد في مقدمتها خاصة 

 المدینة من إجمالي السكان في هذه

الواقع القائم وهذا %)  9.09 ،2.62

  . خدمة النقل في هذه المدینةعلى 
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 (%)النسبة 

 )21(الشكل رقم 
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إلخ وهذا ما جعلها تستفید من خطوط النقل المجاورة التي تمر بالقرب من أحیائهم ...

المباني السكنیة من ةالقائم الحافالت مواقف قربوأما بالنسبة لمشكل 

وفي حین سجلت أقصاها في القطاع الحضري الثاني بنسبة تقدر 

وبینما سجلت على مستوى القطاعات الحضریة  ،% 5.88ب في القطاع الحضري األول بنسبة تقدر 

ولذلك فإن هذا الوضع یشكل أحد أهم اإلزعاجات التي یعاني  )% 19.46 ،12.10

منها السكان على مستوى بعض األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریة في هذه المدینة حیث تزاد تعقیدا في 

والتداخل الكبیر في المباني السكنیة وعدم بسبب كثافة النسیج الحضري قدیمة النشأة 

في بعض الحاالت جعل مواقف الحافالت ما أدى إلى 

الحضریة  محطات التوقفتفتقد ألدنى شروط هذه المواقف 

ضافة إلى النسب السابقة الذكر هناك باإلو  ،ومظهرها غیر الالئق

خاصة و یصعب تصنیفها  الذین یعانون من مشاكل متنوعة غیر محددة

من إجمالي السكان في هذه%  5.77ب حیث سجلت بنسبة تقدرمواقف الحافالت 

2.62(بنسب تراوحت بین للمدینة في القطاعات الحضریة 

على  لسكانلرضا ال التباین في درجاتجاء یؤكد إنما للنقل الحضري ومرافقه 

3 4 5 6

توزیع طبیعة مشاكل النقل الحضري التي یعاني منها السكان عبر : مدینة العلمة

الحضریة القطاعات

نقص وسائل النقل الحضري

الضجیج والتلوث

رداءة نوعیة الخدمة

مواقف الحافالت قریبة من المباني 

مشاكل أخرى

   2017، جانفي تحقیق میداني

القطاعات الحضریة

................. :.الثالث الفصل  

...بوخبلة وثابت بوزید

وأما بالنسبة لمشكل  السكنیة،

وفي حین سجلت أقصاها في القطاع الحضري الثاني بنسبة تقدر ، % 13.63ب 

في القطاع الحضري األول بنسبة تقدر 

12.10(بین بنسب تراوحت 

منها السكان على مستوى بعض األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریة في هذه المدینة حیث تزاد تعقیدا في 

قدیمة النشأة وسط المدینة أحیاء 

ما أدى إلى انتظامها وهذا 

هذه المواقف وكما جاءت المدینة، 

ومظهرها غیر الالئقأحیانا 

الذین یعانون من مشاكل متنوعة غیر محددة

مواقف الحافالت ل اإلعالمیـة

في القطاعات الحضریة سجلت  وبینما

للنقل الحضري ومرافقه 

مدینة العلمة

نقص وسائل النقل الحضري

الضجیج والتلوث

رداءة نوعیة الخدمة

مواقف الحافالت قریبة من المباني  

مشاكل أخرى

تحقیق میداني: المصدر

 القطاعات الحضریة
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  :النقل الجماعي الخارجي للمسافرین.2

ضریة في مدینة العلمة حاألحیاء السكنیة للقطاعات ال فيیتبین من خالل الدراسة المیدانیة التي أجریت 

في كل هذا بالحافالت یحتل أهمیة كبیرة بین وسائل النقل األخرى و  الجماعي الخارجي للمسافرینأن النقل 

المدینة على محطة بریة هذه تتوفر حیث  البریةمحطة نقل المسافرین نجد  مرافقهأهم االتجاهات ومن 

 تستحوذ على مساحةو  1990سنة خالل في الجهة الغربیة للمدینة أنشأت  تقع) SNTV(لنقل المسافرین 

) 05(مفتوحة على الطریق الوطني رقم وهي  2م1556 ب یمثل الجزء المبني منهاحیث  2م 21514بتقدر 

حیث أن المالحظ  من المفروض أن یساهم في تدعیم وتنظیم حركیة النقلكان هذا المرفق مع العلم أن و 

أدنى الشروط التقنیة وغالبا ما تكون عبارة عن رصیف أو  میدانیا یكشف أن هذه المحطة ال تتوفر على

للوحات ى اإلإلى جانب غیاب كلي وهذا  على قارعة الطریقالعشوائي نقطة توقف شبیه بالتوقف 

وكما تجدر اإلشارة هنا إلى اإلهمال الواضح وانعدام ، بمسار خطوط الحافالت اإلعالمیة للمسافرین

داخل المدینة أو محیطاها المجاور على مستوى هذه المحطة إلى مواقف مغطاة لألفراد المسافرین سواء 

هذا المنطلق بات من الضروري ومن  في فصل الشتاء خاصةلتحمي هؤالء األفراد أثناء تساقط األمطار 

 .)19(الحظ الصورة رقم  .، وكما جاءت بشكل مجاورة لألحیاء السكینةالوضعهذا تدخل سریعا لمعالجة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  لألحیاء السكنیة  البریة نمحطة المسافریمجاورة : مدینة العلمة): 19(الصورة رقم 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  2017التقاط الباحث فیفري : المصدر

 األحیاء السكنیة
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  :الخدمیة العمومیة والوظیفیة التجاریة في مدینة العلمة المرافق: ثانیا

حیث أصبحت والوظیفیة التجاریة من أهم مكونات النسیج الحضري  ةتعتبر المرافق الخدمیة والعمومی

یقصد بالمرافق  هولذلك فإنحالیا محورا أساسیا وتحظى بأهمیة باللغة في كل دراسات الجغرافیا الحضریة، 

 والترفیهیة الثقافیة الریاضیة، االجتماعیة، واألمنیة، اإلداریةالتعلیمیة، الصحیة، المرافق الخدمیة العمومیة 

الیومیة واألسبوعیة المحالت التجاریة واألسواق  فهيبالمرافق الوظیفیة التجاریة  أما المقصودو ، والشعائریة

لمرافق لالتوزیع المجالي طبیعة دراسة ب یهتمهذا العنصر من البحث  جاءوعلیه ، الصناعیةوالمنطقة 

  :ما یليكوأهمیتها للسكان في هذه المدینة القطاعات الحضریة داخل الخدمیة العمومیة والوظیفیة التجاریة 

I. الخدمیة العمومیة المرافق:   

  :المرافق التعلیمیة.1

التعلیم  ،التعلیم المتوسط ،التعلیم االبتدائي: يوهإن التعلیم في الجزائر مكون من أربعة مراحل أسیاسیة 

 التنقالتهامة ناتجة عن  مجالیة حركیة خلقعلى المرافق التعلیمیة حیث تعمل العالي  التعلیم ،الثانوي

في المرافق التعلیمیة وهذا راجع ولقد شهدت مدینة العلمة تطورا كبیرا  ،الموظفینو  والتالمیذ للطلبة الیومیة

     العلمة القائمة في مدینةبلغ عدد المرافق التعلیمیة وعلیه فقد  ،للتزاید المستمر في عدد المتمدرسین

المرافق التعلیمیة عدد  إجماليمن %  19.75 بتقدر  وهو ما یمثل نسبة 2017سنة  خاللمرفق  58ب

لطورین األول لمرافق بین  ةالتعلیمی، وكما تتوزع هذه المرافق المجال الوالئي السطایفيالقائمة في في 

 عدد من إجماليوهذا  % 53.62ب مدرسة ابتدائیة أي ما یعادل نسبة تقدر  30 بوالثاني ویقدر عددها 

       بعدد مرافق یقدر المتوسط وذلكالتعلیم مرافق طور  لكوكذ ،القائمة في هذه المدینة ةالمرافق التعلیمی

القائمة في هذه  ةالمرافق التعلیمیعدد من إجمالي  % 28.99بأي ما یعادل نسبة تقدر متوسطة  20ب

 أي ما یعادل نسبة تقدرثانویات  08 بوذلك بعدد مرافق یقدر وأیضا مرافق طور التعلیم الثانوي المدینة 

مرافق التعلیم ضافة إلى باإلوهذا  القائمة في هذه المدینة ةالتعلیمیالمرافق عدد من إجمالي  % 13.79ب

التعلیم مراكز  03وٕالىالعلمة مسعود زغار  المدرسة العلیا لألساتذةالذي یتمثل في  والبحث العلمي العالي

مرافق الأن ) 13(الخریطة رقم خالل من یتضح علیه و ، في عدة تكوینات متخصصة نیینلتكوین المهوا

   .لهاالقطاعات الحضریة في غیر متجانسة متباینة و تتوزع بصورة جاءت القائمة في مدینة العلمة التعلیمیة 

  : ة حسب األطوار الثالثةیالخدمة التعلیمتقدیم مؤشرات .1.1

حسب األطوار  مؤشرات تقدیم الخدمة التعلیمیةبعض یرتبط هذا العنصر من الدراسة بالتطرق إلى تحلیل 

 شغل الفوج ،شغل القسم: تتمثل في المعدالت التالیة والتي في المجتمع السكاني في مدینة العلمة الثالثة
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في ظل وخاصة  التعلیمیة الخدمةنوعیة من أجل وضع تقییم لكله وهذا  درجة التأطیرو المناوبة 

وكما جاءت هذه المؤشرات  ،سلبیة بالرفضال فعالاألردود  هاتواجهالتي القائمة و  اإلصالحات التربویة

تبرز كیفیات مختلفة ومتنوعة لتوزیع المرافق التعلیمیة عبر األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریة في هذه 

في الملحق صفحة رقم ) 36(الجدول رقم الذي یؤكدهما ) 23(و) 22(الشكلین رقم خالل من و المدینة 

 فمدیریة التربیة والتعلیم لوالیة سطیالواردة عن السنویة اإلحصائیة  معطیاتاللمنجز على أساس وا) 13م(

   :فیما یلي النتائجوتفسیر  یمكن إبراز األطوار التعلیمیة الثالثة وفق )2018 /2017( سنة الدراسیةخالل ال

  :  طورین األول والثانيالمرافق التعلیمیة لل.1.1.1

حیث تستحوذ على مساحة عقاریة مدرسة ابتدائیة  30 بللطورین األول والثاني  ةیقدر عدد المرافق التعلیمی

وتشرف على  من إجمالي مساحة هذه المدینة%  0.50 بأي ما یعادل نسبة تقدر هكتار  9.27 بتقدر 

ویتوزعون  اأستاذ 722 بیقدر األساتذة من عدد ویؤطرهم تلمیذا  22250 ب یقدر التالمیذمن عدد تدریس 

معدل جاء و  ،قسما 499 بیقدر قسام من األعدد فوجا وعلى  525 بیقدر األفواج التربویة من عدد على 

الحضریة  تاألحیاء السكنیة للقطاعافي  طورین األول والثانيللالتعلیمیة  مرافقالعلى مستوى )1(شغل القسم

وكما یعتبر  ،قسم/ تلمیذ 46 بالذي یقدر مقارنة بالمعیار الوطني مرتفع الذي یعتبر  قسم/ تلمیذ 49بیقدر 

من طرف المنظمة العالمیة للتربیة والثقافة سواء العالمي المطبق  المعدل مقارنة معمرتفع جدا معدل 

)UNESCO ( االتحاد األوروبينجد بلدان أو بالنسبة لبعض دول العالم في مقدمتها  2008سنة خالل 

وأما بالنسبة ، قسم /تلمیذ 29بمعدل یقدر ب بلد الصینكذلك و  قسم /تلمیذ 21بمعدل یقدر بوذلك  سابقا

وأما ، قسم/ تلمیذ )41،45(الحضریة فقد سجل بمعدالت متقاربة فیما بینها حیث تراوحت بین  تللقطاعا

المسجلة على الدرجة  مرتفعة مقارنة معوهي  أستاذ/تلمیذ 31بفقد سجلت  )2(درجة التأطیربالنسبة إلى 

الحضریة فقد تغیرت بین أقصى  توعلى مستوى القطاعا ،أستاذ/ تلمیذ 20 بالمستوى الوطني والمقدرة 

وأدنى درجة وسجلت في القطاع الحضري  أستاذ/تلمیذ 37بدرجة وسجلت في القطاع الحضري الرابع 

على  تعتبرإال أنها التأطیر  رجةدالملحوظ في وبالرغم من االرتفاع وعلیه  ،أستاذ/تلمیذ 28بالسادس 

ستستفید  التعلیمیة للطورین األول والثاني مرافقالستنخفض مستقبال وهذا بكون وكما أنها  ،حسنة العموم

 من المدرسة العلیا لألساتذةالتعلیم في المدرسة االبتدائیة ألساتذة دفعة تخرج أول من  2018خالل سنة 

في  تتغیر فوج وفي حین / تلمیذ 42 بوأما بالنسبة لمعدل شغل الفوج في هذه المدینة فقد سجل  العلمة،

                                                           
)1( 

  عدد األقسام/ عدد التالمیذ= معدل شغل القسم

  األساتذةعدد / عدد التالمیذ= التأطیر درجة )2(
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فوج ویفسر / تلمیذ )46 ،41(تراوحت بین و  افیما بینهبمعدالت متقاربة  تسجل حیثمدینة هذه القطاعات 

معدل بالنسبة لأما ، و هذا الوضع بالتزاید المستمر في عدد األفواج التربویة من سنة دراسیة ألخرى

التعلیمیة مرافق للالمجالي توزیع الهذا الوضع یدل على أن و  1.17 بهو األخر سجل  فقد )1(المناوبة

من التزاید السنوي بعضها تعاني  وكما ،هو غیر متجانس عبر المجال الحضري في هذه المدینةالقائمة 

  .الیوم الواحد خالل نأكتوبر التي تعمل بداومی 17ابتدائیة في خاصة و في عدد التالمیذ واالكتظاظ الكبیر 

  :التعلیم المتوسططور المرافق التعلیمیة ل.2.1.1

حیث تستحوذ المرافق التعلیمیة  متوسطة 20ب في مدینة العلمة لطور المتوسطل ةعدد المرافق التعلیمییقدر 

 من%  0.86 بأي ما یعادل نسبة تقدر هكتار  16.40 بفي الطور المتوسط على مساحة عقاریة تقدر 

من عدد ویؤطرهم تلمیذا  15801بیقدر التالمیذ من عدد تدریس وتتولى  إجمالي مساحة هذه المدینة

عدد على وكذلك فوجا  374 بیقدر األفواج التربویة من عدد ویتوزعون على أستاذا  570 بیقدر األساتذة 

وهو  قسم/ تلمیذ 44 ب یسجل في هذا الطورمعدل شغل القسم  جاءوعلیه ، قسما 365 بیقدر قسام من األ

وبینما سجل في القطاعات الحضریة للمدینة ، قسم/ تلمیذ 40بالمعدل الوطني الذي یقدر مع مرتفع مقارنة 

هكذا فإن هذا الوضع یعتبر على العموم و  ،قسم/ تلمیذ) 48 ،43(بمعدالت متقاربة حیث تراوحت بین 

، وأما على مستوى القطاعات الحضریة فقد أستاذ/ تلمیذ 28ب وفي حین سجلت درجة التأطیر حسن، 

 )2(فوج/ تلمیذ 42 بوثم نجد معدل شغل الفوج الذي یقدر ، أستاذ/ تلمیذ )33، 26(بین  هذا المعدل تراوح

وفي األخیر جاء  ،فوج/ تلمیذ )45 ،41(بین شغل الفوج وبالنسبة للقطاعات الحضریة فقد تراوح معدل 

بدایة عامل إلى الوضع هذا  ربما یمكن إرجاع تفسیرو  ،وهو أكبر من الواحد 1.04 بیقدر معدل المناوبة 

 فيالمجتمع السكاني التعلیمیة العمومیة في المتزاید للخدمة التوازن بین االحتیاج في ختالل االحدوث 

  في جمیع المواد  المؤطریناألساتذة ص في عدد األقسام و ائنق ةعلى عدالعرض الذي یشتمل و  مدینة العلمة

  :الثانويالمرافق التعلیمیة لطور التعلیم .3.1.1

حیث تستحوذ المرافق التعلیمیة  اتثانوی 08 ب العلمةمدینة مرافق التعلیمیة للطور الثانوي في البلغ عدد  

إجمالي  من% 0.82 بأي ما یعادل نسبة تقدر هكتار  15.70 بفي الطور الثانوي على مساحة تقدر 

یقوم و  اتلمیذ 6487 بیقدر التالمیذ من عدد الخدمة التعلیمیة لعلى توفیر  وتعمل مساحة هذه المدینة

  علىو فوجا  37 بیقدر األفواج من عدد یتوزعون على هم و أستاذا  268 بیقدر األساتذة من عدد بتأطیرهم 

                                                           
)1( 

  عدد األقسام/ عدد األفواج التربویة= معدل المناوبة

  فواجعدد األ/ عدد التالمیذ= شغل الفوجمعدل  )2(
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 وهو مرتفع قسم/ تلمیذ 30 بوعلیه فقد جاء معدل شغل القسم یقدر  ،قسما 217 بیقدر قسام من األعدد 

وأما بالنسبة للقطاعات الحضریة للمدینة فقد ، قسم/ تلمیذ 34ب الذي یقدرالمعدل الوطني نسبیا مقارنة مع 

 التأطیردرجة نجد وهذا الوضع یعتبر حسن، وفي حین  قسم/تلمیذ) 31 ،27(بین معدل شغل القسم تراوح 

وبینما  أستاذ/تلمیذ) 34 ،22(وفي القطاعات الحضریة للمدینة فقد تراوحت بین  أستاذ/تلمیذ 24بسجلت 

وجاء ، فوج/ تلمیذ) 50 ،34(وفي القطاعات للمدینة فقد تراوح بینفوج / تلمیذ 37بمعدل هذا السجل 

بكون مدینة العلمة تضم عددا معتبرا من المرافق ویمكن تفسیر هذا الوضع  ،0.81ب یقدر معدل المناوبة

األول، الثاني والثالث : ولكن تتوزع في األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریة التالیةالتعلیمیة للطور الثانوي 

في انتظار وهذا التعلیمیة ال تتوفر على مثل هذه المرافق  ىاألخر  تالقطاعاأحیاء فقط مع بقاء باقي 

  .بیداغوجيمقعد  1000بها طاقة استیعابحي ثابت بوزید حیث تقدر بأخرى استكمال أشغال إنجاز ثانویة 

  :التعلیم الجامعي.4.1.1

باعتبار أن خدمات  واالجتماعیة للسكانتعتبر خدمات التعلیم العالي من أهم الخدمات في الحیاة المهنیة 

مدینة العلمة صارت  لك نجدلذو التعلیم العالي من الخدمات الهامة في الحیاة المهنیة واالجتماعیة للسكان 

مع  ،تضم قطبا تكوینیا هاما في التعلیم والتكوین العالیین أال وهو المدرسة العلیا لألساتذة مسعود زغار

للخریطة الجامعیة  التي أنجزت في إطار األهداف األساسیةتعتبر من المرافق الجامعیة الحدیثة  هاالعلم أن

 كما تقدرو  ،)2016 - 2015(خالل الموسم الجامعي امعي الجالتكوین عملیة  هافی انطلقتالوطنیة حیث 

لسنة اخالل العلیا  المدرسةهذه بالخاصة  )1(التقنیةبطاقة الت وجاء ،طالب وطالبة 2000ب هابطاقة استیعا

عدد الطلبة یقدر أقسام أي دائرة،  03 بعدد األقسام یقدر  :ما یليتتمثل فی )2017 -2016(الجامعیة 

عدد قاعات ، مدرج 02 ب عدد المدرجات یقدر ،أستاذ 25ب یقدر عدد األساتذةطالب وطالبة،  1063

في  وجاءت أهمیة هذه المدرسة تتجلى، مخبر 04 بیقدر  عدد المخابرو  قاعة 18 بیقدر  التطبیقات

آسیا جبار لألساتذة  االمدرسة العلی الوطنیة السیما منهالألساتذة  االمدرسة العلی تخفیف الضغط على

حصیلة عدد الطلبة حسب طبیعة التخصص الموجه یبرز  )37(الجدول رقم  جاءفقد وعلیه  ،بقسنطینة

 جاءتجامعیة تخصصات للحصول على شهادة األستاذیة في عدة  بتقدیم تكویناتتهتم ذلك أنها  للتكوین

وأهمها اللغة الفرنسیة، االنجلیزیة، التاریخ والجغرافیا، اللغة العربیة وآدابها والعلوم تدرس  في شكل مواد

 مدة التكویننجد  االبتدائيالطورین األول والثاني أي ففي  األطوار التعلیمیة الثالثةمختلف  فيو الدقیقة 

  الثانويأما في الطور و  ،سنوات 04 بالمتوسط الطور في تقدر مدة التكوین وفي حین  ،سنوات 03 بتقدر 

                                                           
  2017فیفري  ،تعلیم والتقییمالبیداغوجیة للمصلحة المعطیات  ،المدرسة العلیا لألساتذة العلمة )1(
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  مستقبالسیتضاعف  ةعدد الطلب أنو  أن أشغال اإلنجاز متواصلةالعلم مع و  سنوات 05ب فتقدر هذه المدة 

  حصیلة عدد الطلبة حسب طبیعة التخصص الموجه للتكوین: العلیا لألساتذة ةالمدرس): 37(الجدول رقم 

 المجموع
     2016 /2015السنة األولى   2017 / 2016السنة الثانیة 

 التخصص
 

 القسم االبتدائي المتوسط الثانوي االبتدائي المتوسط الثانوي

اللغات  فرنسیة 49 53 49 67 57 61 336

 إنجلیزیة - 51 52 - 50 49 202 األجنبیة

العلوم  لغة عربیة - 50 48 - 55 50 203

 علوم دقیقة - 70 49 - - - 119 واللغة 

 التاریخ والجغرافیا - 49 50 - 53 51 203

 المجموع 49 273 248 67 215 211 1063

  2017فیفري  ،معطیات المصلحة البیداغوجیة للتعلیم والتقییم ،المدرسة العلیا لألساتذة العلمة: المصدر

  :التوزیع الجغرافي للطلبة حسب مكان اإلقامة.1.4.1.1

إجمالي عدد أن ) 14م(في الملحق صفحة رقم ) 38(الذي یؤكده الجدول رقم ) 24(یتبین من الشكل رقم 

المجال والبلدیة و  مدینة العلمة األحیاء السكنیة فيمختلف عبر یقطنون  طالب وطالبة 1063ب یقدر الطلبة

من األساتذة  مجموعةیشرف على تأطیرهم  وكما ،مجاورةالوالیات في بعض الوحتى الوالئي السطایفي 

یتابعون طلبة الذین من الأكبر نسبة وعلیه فقد عادت  ،عدة تخصصاتفي أستاذ وذلك  25بعددهم یقدر 

حیث من مختلف بلدیات المجال الوالئي السطایفي الطلبة الذین توافدوا هؤالء إلى تكویهم في المدرسة 

 المدرسةهذه من إجمالي طلبة  % 65.48 بأي ما یعادل نسبة تقدر  طالب وطالبة 696 ب یقدر عددهم

بالتحسن الكبیر في المؤشرات االقتصادیة واالجتماعیة للمجتمع السكاني وربما یمكن تفسیر هذا االرتفاع 

استمرار دور الدولة الجزائریة في في التي تتجسد نتیجة حركیة التنمیة العامة  في المجال الوالئي السطایفي

هذا من  االقتصادیة میةخیارات التنلل نتیجةالستقرار السكان  ةالمرافق الخدماتیة الضروریمختلف توفیر 

قادرا على حیث أصبح الفرد السطایفي المجال الوالئي  أغلبیة بلدیاتداخل الفرد وتحسن ظروف  جهة

وهذا في مختلف  ثمن جهة أخرى، وكل هذا یضاف إلى تفوق نسبة اإلنا توفیر شروط الحیاة العصریة

، وثم من إجمالي طلبة هذه المدرسة هم إناث % 80األطوار التعلیمیة في الجزائر ذلك أنه أكثر من 

طالب وطالبة أي ما  195 بالطلبة الذین هم من والیة جیجل حیث یقدر عددهم  المرتبة الثانیةلتلیها في 

عدها نجد الطلبة الذي هم من والیة ، وبالمدرسةهذه من إجمالي طلبة  % 18.34 بیعادل نسبة تقدر 

هذه من إجمالي طلبة  % 08 بطالب وطالبة أي ما یعادل نسبة تقدر  85 ببجایة حیث یقدر عددهم 
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 أم البواقي ، الجزائر العاصمة، تیارت، الجلفة،

من إجمالي ) % 4.05 ،0.01(بنسب تراوحت بین 

باألهداف المسطرة من طرف وزارة التعلیم العالي 

 نحاملیالتوجیه الطلبة الجدد عملیة 

للطلبة  ةمستقطبال ةجامعیالكز امر ال

   .المجاورة والبعیدةاألخرى والمناطق 

  

لها خصوصیات النشاطات المرتبطة فیما بینها 

أو ، التي تعمل من أجل الوصول إلى هدف معین

العالجیة على جمیع ات العناصر المتناسقة والمنظمة بهدف الوقایة الترقیة الصحیة وتوزیع الخدم

اإلطعام وتحسین  ،یمكن القول أنها منظومة معقدة تساهم في الحمایة

أنها عبارة عن أسلوب  وكذلك ،)1(

                                                           
(1) Brahim Brahmia, Economie de la sante

Europe de l’est-Maghreb, Bahaehddine, éditions, Constantine, Algérie, année 2010, p73
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، الجزائر العاصمة، تیارت، الجلفة،غلیزانباتنة،  :وهيالوالیات ، وثم لتأتي بعدها باقي 

بنسب تراوحت بین  جبوعریریبرج و  مسیلة ،میلة ،بسكرة

باألهداف المسطرة من طرف وزارة التعلیم العالي  هیمكن تفسیر  ربماوهذا الوضع 

عملیة في هذه الوزارة الذي تتبعه الجغرافي التقسیم والتي تتجسد في 

الأهم تعتبر من العلمة العلیا لألساتذة  المدرسةفولذلك 

والمناطق  مدینة العلمةبین القائمة رتباطیة االعالقة الیؤكد 

  

النشاطات المرتبطة فیما بینها  مجموعیتم تعریف المنظومة الصحیة على أنها عبارة عن 

التي تعمل من أجل الوصول إلى هدف معین بالمقارنة مع النشاطات االقتصادیة واالجتماعیة األخرى

العناصر المتناسقة والمنظمة بهدف الوقایة الترقیة الصحیة وتوزیع الخدم

یمكن القول أنها منظومة معقدة تساهم في الحمایةو  ،السكاني

إلخ...االتصالو التفاعل  ،الوضع الصحي لألفراد مما یسمح لهم بالعمل

                   

Economie de la sante : Evolution et tendances des systèmes de santé, OCDE 

Maghreb, Bahaehddine, éditions, Constantine, Algérie, année 2010, p73
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األصل الجغرافي

فیفري  ،معطیات المصلحة البیداغوجیة للتعلیم والتقییم ،المدرسة العلیا لألساتذة العلمة

................. :.الثالث الفصل  

، وثم لتأتي بعدها باقي المدرسة

بسكرة ،قسنطینة ،�المة

وهذا الوضع  المدرسةهذه طلبة 

والتي تتجسد في والبحث 

ولذلك  ،البكالوریاشهادة ل

یؤكد األساتذة وهذا كذلك و 

  :المرافق الصحیة.2

یتم تعریف المنظومة الصحیة على أنها عبارة عن 

بالمقارنة مع النشاطات االقتصادیة واالجتماعیة األخرى

العناصر المتناسقة والمنظمة بهدف الوقایة الترقیة الصحیة وتوزیع الخدمهي 

السكاني المجتمعداخل أفراد 

الوضع الصحي لألفراد مما یسمح لهم بالعمل

tendances des systèmes de santé, OCDE 

Maghreb, Bahaehddine, éditions, Constantine, Algérie, année 2010, p73 
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عمل وٕاجراءات تسعى لتحقیق األهداف الصحیة في دولة ما بتوفیر أسالیب عمل وطرق وٕاجراءات یتم 

قامت  الجزائریة الدولةو  ،)1(المسطرةاألهداف  توزیعها على مختلف المرافق والمناطق الصحیة لتحقیق

 تشریعیةال والمراسیم نصوصالمن العدید  بواسطةوتنظیمها  وضع منظومة صحیةبخالل الفترات السابقة 

فأصبح التسلسل لسكان الخدمة العالجیة وتقریبها من اتحسین كذلك و النقائص  استدراكهو  منهاالهدف و 

المؤسسة العمومیة مرافق الذي قاعدته و  )2(شكل هرممستویات على  ةثالث) 03( أخذیفي الجزائر العالجي 

 )13(الخریطة رقم  خالل من همدینة العلمة فإن إلى ةبالنسبو  الجامعیة اتیالمستشفللصحة الجواریة وقمته 

  :التالیةمن خالل المرافق الصحیة في تقدیم الخدمة العالجیة للسكان  مستویاتنفس هذه التتبع یتبین أنها 

  ):EPH( العمومیة اإلستشفائیةالمؤسسة .1.2

تحت وصایة والي هي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي و و 

وتتكون من مرافق للتشخیص والعالج واالستشفاء وتعمل على تغطیة المجتمع السكاني في  والیة سطیف

 المرسوم التنفیذيبمقتضى العلمة وبعض بلدیات المجال السطایفي الوالئي المجاورة لها وهذا  مدینة

نشاء المؤسسات العمومیة اإلستشفائیة والمؤسسات إلالمتضمن و  2007ماي 19المؤرخ في140 - 07رقم

ساحة تقدر مهذه المؤسسة أي المستشفى على  ذتستحو و  )3(یرهایستالعمومیة للصحة الجواریة وتنظیمها و 

نسمة وهو مرتفع  876سریر لكل 1ببمؤشر یقدر و  سریر 258بتقدر كذلك طاقة استیعاب بو  هكتار 01ب

في ) نسمة 568سریر لكل  1أي( نسمة 1000سریر لكل  1.76 ب المقدرمقارنة مع المعیار الوطني 

انعدام عملیات : حیث یمكن تلخیصها فیما یلي ونقائص عاني من عدة مشاكلمع العلم أنها ت 2019سنة 

النقص و الضروریة شراء بعض األدویة من  تمنعهاوتراكم بعض الدیون التي الداخلیة والخارجیة التهیئة 

الطبیة، وجاء مجال نفوذ خدمات  الدقیقة واإلطارات والتجهیزات االختصاصاتالكبیر المسجل في بعض 

  .باتنةو میلة خاصة والیتي و والیات المجاورة بعض الإلى والوالیة لمة مدینة العتعدى حدود ی هذه المؤسسة

                                                           
)1( 

  52، ص2009، دار الفكر، عمان، سنة إدارة المستشفیات والمراكز الصحیة الحدیثة منظور شاملصالح محمود ذیاب، 

)2( 
   :الخدمة العالجیة في المنظومة الصحیة في الجزائر كالتاليتتمثل مستویات تقدیم 

ویتم على مستواه تقدیم عالجات أساسیة حیث یعتبر الحلقة األولى ) EPSP(المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  ویتمثل في :المستوى األول -أ

  .بالقطاع الصحي داألفراالتصال 

وهو المستوى الذي یقدم  )EPH( المؤسسة العمومیة اإلستشفائیةو) EHS( ویتمثل في المؤسسة اإلستشفائیة المتخصصة :المستوى الثاني -ب

  .الطب الرئیسي ویستقبل الحاالت الموجهة له من المؤسسات العمومیة للصحة الجواریة میدانخدمات عالجیة في 

وهو المستوى الذي یقدم خدمات طبیة متخصصة ویعتبر المستوى األعلى من حیث  )CHU(المستشفى الجامعي  ویتمثل في :المستوى الثالث -ج

  .جدانوعیة الخدمات الطبیة الدقیقة 

)3( 
1428جمادى األولى عام  03ل الموافق  2007ماي 20بتاریخ  33العدد ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
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  ):EHS(العمومیة اإلستشفائیة المختصة باألم والطفل المؤسسة .2.2

وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي توضع تحت وصایة 

هذه أنجزت وعلیه فقد  ،ألم والطفللوالي والیة سطیف وتتمیز بتكفلها بنوع معین من العالج التخصصي 

وتضم  2م 3266 بتقدر عقاریة مساحة حیث تستحوذ على  1985في مدینة العلمة خالل سنة المؤسسة 

هذه حیث یتعدى مجال نفوذ خدماتها حدود  سریر 66 بتقدر طاقة استیعاب بو أمراض النساء والتولید  قسم

 )1(حتى مروانة جنوباو یمتد من شلغوم العید شرقا حتى حدود سطیف غربا ومن فرجیوة شماال و المدینة 

حجم الطلب بسبب ) األمومة(عجز كبیر في القاعات المخصصة للوالدة تعاني من وجود  وهذا ما جعلها

سطیف والیة مركز تنقالت السكان نحو كبیرا في  وبالتالي نجد هناك تطوراطاقة االستیعاب یفوق الذي 

تنفیذ : التالیةبالمهام اإلستشفائیة مؤسسة الهذه تقوم وٕاضافة إلى ما سبق ذكره ، للحصول على هذه الخدمة

تطبیق البرامج الوطنیة الجهویة  ،إعادة التكییف الطبي واالستشفاء ،العالجو نشطات الوقایة والتشخیص 

   المهني والمحلیة للصحة العمومیة، المشاركة في إعادة تأهیل مستخدمي مصالح الصحة وتحسین مستواهم

  ):EPSP(العمومیة للصحة الجواریة المؤسسة .3.2

إال أنها تتكون من مجموعة من عیادات متعددة  ،االستشفائیةالعمومیة قانونیا لها نفس تعریف المؤسسة 

المرضى والعالج السكان وتتمثل مهامها في تشخیص  ،وقاعات عالجحدات طبیة متخصصة و  ،الخدمات

الفحوصات الطبیة الخاصة بالطب المتخصص  ،الفحوصات الطبیة الخاصة بالطب العامو الجواري 

لصحة لوزارة اتنفیذ البرامج الوطنیة و والتخطیط العائلي  ةاألنشطة المرتبطة بالصحة اإلنجابیو القاعدي 

تضم في نفس المبنى عیادة متعددة العمومیة مع العلم أن هذه المؤسسة وٕاصالح المستشفیات، و  والسكان

ام األساسیة لها في تقدیم مختلف الخدمات الصحیة واالستعجالیة الخدمات هذه األخیرة تتمثل المه

وقاعات والفحوصات العامة والمتخصصة واإلشراف الفني واإلداري على الوحدات الطبیة المتخصصة 

موجهة إلى عدد من السكان یقدر وجاءت هذه العیادة  ،مدینة العلمةالعالج القائمة في المجال الحضري ل

عیادة بالوطني المقدر المعیار مقارنة مع جدا  تغطیة طبیة منخفضةعن تعبر هي و نسمة  222892ب

الطب تتلخص في  التيالتخصصات الطبیة بعض  تضموكما  ،)2(نسمة 23917لكلمتعددة الخدمات 

 التحالیلو االستعجاالت الطبیة ،جراحة العظامو حقن الدم نقل و  ،طب األطفال ،األسنانجراحة و ، طب العام

  :یليقائمة في مدینة العلمة فجاءت كما مرافق المؤسسة ال وأما عن باقي ،والطب الداخلي ةواألشع الطبیة

                                                           
)1(  

  2017بالعلمة، فیفري  المؤسسة العمومیة اإلستشفائیة المختصة باألم والطفل تصریح مباشر من مدیر

  2019والسكان وٕاصالح المستشفیات الجزائریة، مدیریة والیة سطیف، فیفري  وزارة الصحة )2(
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  :الطبیة المتخصصة الوحدات.1.3.2

 الوحدة القاعدیة الثانیة بعد العیادة المتعددة الخدمات والتي تقوم بتشخیص ومتابعة عالجیةویقصد بها 

الطبیة ونشاطات جراحة األسنان والتلقیح ضد األمراض متخصصة في الطب العام واالستعجاالت 

) 05(وتضم مدینة العلمة ، في الصحة المدرسیة وطب العمل كما تقوم بأدوار أخرىو والتخطیط العائلي

في األمراض العامة جراحة موزعة عبر المجال الحضري للمدینة ومتخصصة خمسة وحدات طبیة 

بلة والسوامع والمنكوبین خبو  ،وطالي�حي : یاء السكنیة التالیةتقع في األحو  العظام، األمراض الصدریة

جدا  عن تغطیة طبیة منخفضةكذلك تعبر وهي نسمة  222892 بموجهة إلى عدد من السكان یقدر و 

   2019خالل سنة  نسمة 1250لكل بوحدة طبیةالوطني المقدر المعیار مقارنة مع  وما یتبعها من خدمات

  :قاعات العالج.2.3.2

األقرب من المواطن بإعتبارها المعلم األساسي للصحة في مدینة العلمة تمثل قاعة العالج الوحدة الطبیة 

تأمین فحوصات الطب العام وذلك  :ومن مهامهایتم فیها تقدیم العالجات األولیة  حیثالعمومیة الجواریة 

العامة كتغییر الضمادات ضمان تواجد قاعة للعالجات الطبیة ، بالتواجد الدائم لطبیب عام وممرض

متابعة الوظیفة الوقائیة الخاصة باألم والطفل مثل متابعة ، مكافحة األمراض المتنقلة وغیر المتنقلة، والحقن

 مندمجةال قاعات عالج ضافة إلىباإل مدینةهذه التضم و الوسط، مراقبة نظافة و  التطعیمو األمهات الحوامل 

تقدم الخدمة الصحیة العالجیة و  مستقلة قاعات عالج ةثالث) 03(ضمن المرافق الصحیة السابقة الذكر 

موجهة إلى عدد هذه القاعات و ثابت بوزید وبوخبلة  ،بوسیف موسى: التالیةالسكنیة األحیاء  في تقع للسكان

مقارنة  وما یتبعها من خدمات عن تغطیة طبیة منخفضةتعبر وهي نسمة  222892 بمن السكان یقدر 

وهكذا فإن ضعف التغطیة  2019خالل سنة  نسمة 23917لكل بقاعة عالجالوطني المقدر المعیار مع 

شجعت القطاع الطبیة المقدمة للمجتمع السكاني في هذه المدینة من طرف المرافق الصحیة العمومیة 

عالجات متخصصة خدمات الخاص على الظهور والذي یعد مكمال للقطاع العمومي حیث یساهم بتقدیم 

عیادة طبیة حیث یقدر عدد  120 بالخاصة ویقدر عددها  توتتمثل في العیاداكالیف باهضة بتولكن 

وفي حین یقدر  ،عیادة 47بعیادة، وأما عیادة الطب المتخصص فهي تقدر  36 بعیادات الطب العام 

زیادة تفعیل دور من أجل ن القول أنه كومما سبق یم، عیادة 37 ب طب وجراحة األسنان اتعیادعدد 

في المدن الجزائریة بصفة عامة وفي مدینة العلمة بصفة القائمة صحة الجواریة المؤسسة العمومیة للمرافق 

حتى تسهل عملیة وهذا تقییمها بصورة مستمرة والوقوف على حالتها بالتدقیق العمل على  ینبغيخاصة 

  مدى متوقف علىهو جودتها كذلك التغطیة الطبیة و غیر أن الرفع من درجة و تقدیم التعدیالت الالزمة لها 
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   دورها یجسد الالمؤسسة العمومیة هذه هذه المؤسسات ألن الزیادة في عدد مرافق في التسییر  منظا تعدیل 

 : واألمنیة المرافق اإلداریة.3

السكان وتنقالتهم ب اوثیق اارتباط ترتبط واألمنیة اإلداریةالخدمیة عددا معتبرا من المرافق تضم مدینة العلمة 

فالنسبة للمرافق اإلداریة فجاءت تتمثل في المرافق في هذه المدینة،  احتیاجاتهممن أجل اقتناء  المختلفة

  الجدیدةو  المحكمة القدیمة ،صندوق الضمان االجتماعي ،مركز البرید ،مقر الدائرة ،دار البلدیة :التالیة

 مدیریة الضرائب ،دار المالیة ،الشركة الجزائریة للتأمین ،فرع السكن والعمران ،فرع األشغال العمومیة

عقاریة مساحة حیث تستحوذ على  مفتشیة أمالك الدولة ،المحافظة العقاریة ،للتجارة ةشیة اإلقلیمیتالمف

وأما بالنسبة  المدینة،هذه  مساحةإجمالي من  % 0.95 بأي ما یعادل نسبة تقدر  هكتار 18.22 بتقدر 

العسكریة المدرسة  ،الدرك الوطني ،نیةالحمایة المد :المرافق التالیةتتمثل في  فقد جاءتللمرافق األمنیة 

تستحوذ على وهي بذلك  الرابعو  الثالث ،الثاني ،لاألو  ،األمن الحضري الرئیسي ،التطبیقیة للتدخل السریع

  .المدینةهذه  مساحةإجمالي من  % 0.62بیعادل نسبة تقدر  أي ما هكتار 11.94بتقدر عقاریة مساحة 

 :یلي امتتمثل فیحیث جتماعیة االمرافق بعض المدینة تحتوي على هذه الجاءت : المرافق االجتماعیة.4

هذه المرافق تستحوذ و  ،بیداغوجي لألطفال المعاقین ذهنیاالمركز والحضانة الدار  ،مركز حمایة الطفولة

  .المدینةهذه  مساحةإجمالي من  % 0.32 بما یعادل نسبة تقدر وهذا  هكتار 6.22 بمساحة تقدر على 

  :المرافق الریاضیة.5

المركب األولمبي : یمكن تلخیصها فیما یلياستفادت مدینة العلمة من مجموعة من المرافق الریاضیة 

یقع الذي الملعب البلدي  ،متفرج 5400 إلى یتسعوهو لمدینة لهذه ا یةشرقالجهة الیقع في الذي الریاضي 

متفرج وهو  1200إلى یتسع بذلك وهو األول  الحضري قطاعفي الوسط المدینة الحي السكني في بدوره 

المدینة مركبان للریاضة الجواریة أحدهما غرب المدینة هذه وكما یوجد في  ،في الوقت الراهنغیر مستغل 

قع وت 1993سنة خالل القاعة المتعددة الریاضات التي تم بناؤها  وكل هذا یضاف إلى ،والثاني في شرقها

قع هذا األخیر الذي ی الثالث بمحاذاة المسبح البلديالحضري قطاع في العمر د�و السكني حي الفي 

مساحة تستحوذ على الریاضیة المرافق جملة هذه جاءت  علیه فقدو  ،القاعة المتعددة الریاضاتبالقرب من 

  هذه المدینة مساحةإجمالي من  % 0.94 بأي ما یعادل نسبة تقدر  هكتار 17.95ب تقدرة إجمالیعقاریة 

تتمثل في المسرح و  ةالثقافی بعض المرافقعلى مدینة العلمة  تشتمل :والترفیهیة الثقافیة المرافق.6

مساحة تستحوذ على علیه فإن هذه المرافق جاءت و  ،مكتبة البلدیة دار الشاب، المركز الثقافي والفنادق

وأما ، هذه المدینة مساحةإجمالي من  % 0.65 بما یعادل نسبة تقدر أي  هكتار 12.44 ب تقدرعقاریة 



النمو الحضري والمرافق الخدمیة العمومیة والوظیفیة التجاریة والعالقات المجالیة قي مدینة العلمة................. :.الثالث الفصل  

 

161 
 

الحدائق  أي أهم أشكال المجاالت الخضراء المخططة والمجهزةفي مثل تتفق الترفیهیة فابالنسبة للمر 

ویمكن  ،مدینةهذه الالمجتمع السكاني في بخدمة  ارتباطا وثیقا حیث ترتبط وأماكن الترفیه والتنزهالعمومیة 

إلى  ة السكاننظر في تغییر ال بواسطةمعا عدة تأثیرات إیجابیة على األحیاء والسكان  ثإحدا تساهم فيأن 

االجتماعیة التلوث البصري والسمعي واالقتصار على العالقات في  ةوسلبیاتها المتمثلالحضریة بیئتهم 

  :المرافق الترفیهیة في هذا العنصر من البحث من خالل ما یلي وجاءت دراسة واألفرادالمغلقة بین األسر 

  :المساحات الخضراء.1.6

الموجودة في مدینة خاصة عمومیة أو سواء كانت  بمختلف أنواعها المساحات الخضراءتلك  ویقصد بها

إجمالي من  % 0.73 بأي ما یعادل نسبة تقدر  هكتار 14.03ب مساحة تقدرتستحوذ على حیث  العلمة

المسجل المتوسط  مع ةمقارن بقیمة منخفضة جدانصیب الفرد منها وعلیه فقد سجل  ،هذه المدینة مساحة

وهذا الوضع جاء یؤكد  الفرد/ 2م 10 بالذي یقدر  والعالمي )1(الفرد/ 2م 02 بالذي یقدر على المستوى و 

الغابة الحضریة التي تقع في في تتجسد منها  الموجودةالغابة أن المسجل في المساحات الخضراء العجز 

  .هكتار 10 بتستحوذ على مساحة تقدر و جوار المقبرة الشمالیة الجدیدة في  لمدینة العلمةالجهة الشمالیة 

  :الحدائق العمومیة وأماكن الراحة.2.6

یقدر عدد الحدائق العمومیة المنجزة في حیث  المخصصة للتنزه والترفیةالعمومیة المساحات ویقصد بها 

 في األحیاء السكنیة للقطاعات متجانسغیر  وكما جاءت موزعة بشكل ،حدیقة 13 بمدینة العلمة 

 أي ما یعادل نسبة تقدر  هكتار 3.03 بتقدر  إجمالیة تستحوذ على مساحةوهي بذلك  للمدینةالحضریة 

 بإدخال مواصفات وتقنیات حدیثةمع العلم أنه تم تجهیزها و  ،هذه المدینة مساحةإجمالي من  % 0.16 ب

 داخلیة وأكشاك وممرات عمومیة وٕانارة بكراسي وتأثیثهااألشجار بعض األنواع من زراعة عن طریق 

بغرض جعلها  األخضر بها وهذا المجال باستثناء الكلي شبه مختلفة منها وأخیرا التبلیط زوایا في تجاریة

حدیقة محطة نقل المسافرین  شارع أول نوفمبرحدیقتین في ) 02( :وأهمها تتمثل في حدائق عامة للترفیة

الحدیقة  ،الحدیقة المحاذیة لمقر دائرة ،مسكن 400حدیقة حي  ،ریة الغاباتیالحدیقة المحاذیة لفرع مد

السعادة بحي  حدیقة ،شارع الثورةب 1955أوت  7حدیقة  ،)77(على الطریق الوطني رقم التي تقع

وٕاضافة إلى  ،)23) (22(و) 21(و) 20(الحظ الصور رقم  حدیقة األمل بحي دوار السوقو  المنكوبین

مجموعة من األلعاب  تضمحیث الشرقیة لمدینة العلمة  تقع في الجهةالتي  حدیقة التسلیة العمومیة
                                                           

كلیة  ،)غیر منشورة(علوم في تهیئة المجال، أطروحة دكتوراه التهیئة الحضریة والتنمیة المستدامة في مدینة تبسةعلي حجلة، .د (1)

  170، ص2016 سنة علوم األرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، قسم التهیئة العمرانیة،
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بعد ما وهذا في هذه المدینة ألفراد 

، وكما تضم مدینة العلمة ساحة مدینة سطیف

ستحوذ على مساحة تقدر تو المدینة 

 نجدها العمومیة لساحةهذه االتي جاءت تتمیز بها 

 مجهزةوٕاضافة إلى أنها  لثورة التحریریة

   جمیلةالنباتات الشجار و األ بعض 

 

 

 

  2017بلدیة العلمة، رئیس مصلحة التهیئة العمرانیة، أفریل 

  2017أفریل بلدیة العلمة، رئیس مصلحة التهیئة العمرانیة، 

التنظیم نموذج عن ): 21(الصورة رقم 

 رحدیقة العمومیة شارع أول نوفمب

لجزء من الحدیقة العمومیة األمیر 

النمو الحضري والمرافق الخدمیة العمومیة والوظیفیة التجاریة والعالقات المجالیة قي مدینة العلمة................. 

162 

ألفراد لاألولى  الوجهةبر تتعهي بذلك متنوعة و  المستوردة ومدعمة بمرافق

مدینة سطیفالموجودة في نحو حدیقة التسلیة في السابق 

المدینة وسط في حي تقع و الفترة االستعماریة  عنموروثة 

التي جاءت تتمیز بها العامة الحضریة لتهیئة اأعمال وعلیه فإن 

لثورة التحریریةلتذكاریة مجسمات الرموز التي تظهر في شكل 

 هایوجد فیخضراء  مساحةو  ةصغیر و  ثانویة ممراتكذا 

  

 

 

 

 

 

 

  2017بلدیة العلمة، رئیس مصلحة التهیئة العمرانیة، أفریل 

بلدیة العلمة، رئیس مصلحة التهیئة العمرانیة، أفریل : المصدر   2017بلدیة العلمة، رئیس مصلحة التهیئة العمرانیة، أفریل 

بلدیة العلمة، رئیس مصلحة التهیئة العمرانیة، : المصدر

 نموذج عن التنظیم): 20

 ألم والطفلاحدیقة العمومیة 

الصورة رقم 

حدیقة العمومیة شارع أول نوفمبفي تأثیث وال

لجزء من الحدیقة العمومیة األمیر نموذج عن التنظیم والتأثیث ): 23(و) 22(الصورتین رقم 

 عبد القادر

................. :.الثالث الفصل  

المستوردة ومدعمة بمرافق

في السابق كانت الوجهة 

موروثة وهي عمومیة واحدة 

وعلیه فإن  2م 8000 ب

الرموز التي تظهر في شكل بعض  على تمثلت

كذا و  بكراسي للجلوس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

بلدیة العلمة، رئیس مصلحة التهیئة العمرانیة، أفریل : المصدر

بلدیة العلمة، رئیس مصلحة التهیئة العمرانیة، أفریل : المصدر

20(الصورة رقم 

حدیقة العمومیة في  والتأثیث

الصورتین رقم 
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  :المرافق الشعائریة.7

 مسجد 32 با معتبرا من المساجد یقدر دتتوفر على عدبالنسبة لهذا النوع من المرافق فإن مدینة العلمة 

 هكتار 5.85ب إجمالیة تقدر  مساحةتستحوذ على وهي بذلك ثالثة مساجد في طور اإلنجاز ) 03(منها و 

جد على االمس ویفسر هذا العدد بكون هذه المدینة مساحةإجمالي من  % 0.31ب أي ما یعادل نسبة تقدر

عملیة جمع التبرعات إن توفرت  تنجز بواسطةبل الجزائریة نجز من المیزانیة العمومیة للدولة تالعموم ال 

یمكن تلخیصها المقابر  مجموعة منتضم جاءت فالمدینة  للمقابر أما بالنسبةو  ،لذلكالمناسبة قطعة أرض 

 یةشمالفي الجهة التقع التي  نمقبرة المسیحییو للمدینة، تقع في الجهة الغربیة التي  مقبرة لحكامة :فیما یلي

لمدینة ل یةجنوبالجهة الفي تقع التي مقبرة بني مزاب و  ،تقع بجوار المستشفىالتي  مقبرة بورفرفو  ،لمدینةل

 یةشمالفي الجهة التقع التي  المقبرة الجدیدةٕاضافة إلى و  العلمة، المنطقة الصناعیةمن قرب بالوهذا 

 %0.90 ب أي ما یعادل نسبة تقدر هكتار 17.15بتقدر  على مساحةهذه المقابر تستحوذ وكما  ،لمدینةل

الخدمیة العمومیة على  للمرافقالمبینة للتوزیع المجالي ) 13(رقم الذكر السابقة من خالل الخریطة وعلیه و 

 عبر متقاربة بنسب التعلیمیةالخدمیة  المرافق تنتشر :نسجل ما یليالقطاعات الحضریة في مدینة العلمة 

شكل وب المدینة هذه وسطاألحیاء السكنیة التي تقع في  في تتركزحیث  مدینة العلمةفي  المجال الحضري

كل  نحو المدینة هذه وسطاألول في الحضري القطاع في  یكون المجالي توزیعها تنظیم فإن عام

 قطاعاتال عبر متباینة بنسب تتوزعفجاءت  اإلداریة المرافق، وأما للمدینة ىاألخر  ةالقطاعات الحضری

 اإلطراف نحو اتجهنا كلما تواجدها لینخفض المدینةوسط هذه  في معظمها یتركزحیث  لمدینةل الحضریة

 المرافق توزیع في تنوع هناكوبینما  ،األمنیة المرافق مع التوزیع هذا یتوافق كماو  ،وجودها ینعدم حتى

 األحیاء األخرى وباقي ةوسط المدین في اوجوده یتركزكما و  ،الكم حیث من الترفیهیةو  الثقافیةالخدمیة 

 بوخبلةالسكني  حيى الإل المدینة وسط من الرابط المحور على الصحیة المرافق انتشار یمتدوفي حین 

جاء ٕاذن و  ،حیز الخدمة قریباسیدخل الذي  الجدید المستشفى یوجد أین الخامس الحضري القطاع حیث

في مدینة العلمة یتمیز بتوزیع  لقطاعات الحضریةفي األحیاء السكنیة لالخدمیة العمومیة المرافق  توزیع

قرب المسافات و  وسط المدینةاألحیاء التي تقع في في لهذه المرافق الكثیف  تركزوذلك بال غیر متوازن

وهذا باإلضافة  ،التي تضم عددا معتبرا من السكانو  لها تفتقد السكنیة بقاء بعض األحیاءهذا مع و  هابین

المرافق التعلیمیة كل هذا باستثناء و  ،وعدد المرافق حضريعدم التجانس بین مساحة النسیج ال إلى

الحضریة لقطاعات األحیاء السكنیة لاالبتدائیة القائمة عبر مختلف  األول والثاني أي المدارسللطورین 

مصفوفة المرافق  سیتم إعدادولتبیان هذه الظاهرة المالعب الریاضیة المدرسیة الداخلیة الخاصة كذلك و 
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 ترتیبا الحضریة والقطاعاتالخدمیة  المرافق كل ترتیب على هاتشكیل في عتمدحیث ی العمومیةالخدمیة 

األحیاء التجهیز في مختلف  مستوى یوضح الذي )25(رقم الشكل على تحصلنا حیث حدى على تنازلیا

  :لمستوى التجهیز هي كما یلي فئات ثالثةتسجیل تم  خالله منو في المدینة  لقطاعات الحضریةالسكنیة ل

  المرافق الخدمیة العمومیةبحسب التجهیز  الحضریةالقطاعات تصنیف مصفوفة : مدینة العلمة): 25(الشكل رقم 

 نوع المرفق 1 5 3 2 6 4 المجموع

 مدرسة ابتدائیة 3 5 4 6 6 6  30

 متوسطة 4 3 5 4 3 1  20

 ثانویة 1 2 2 1 1 1  8

1 
    

1 
 

 مسعود زغار العلمة المدرسة العلیا لألساتذة 

3 
   

 تكوین مھني 1 1 1

1 
  

1 
   

 )مستشفى(اإلستشفائیة المؤسسة العمومیة 

1 
 

1 
    

 )EHS(المؤسسة العمومیة اإلستشفائیة المختصة باألم والطفل 

1 
   

1 
  

 )EPSP(المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة 

3 
 

1 1 1 2 
 

 وحدات طبیة متخصصة

3  1 
  

 قاعات العالج 1 1 1

1 
   

1 
  

 دار البلدیة

3  1 1 1 
   

 ملحق بلدي

1 
  

1 
   

 الدائرةمقر 

1 
 

1 
    

 وكالة اتصاالت الجزائر

2 
   

1 
 

 مركز البرید 1

1 
    

1 
 

 )GSM(وكالة تجاریة للھاتف النقال 

1 
  

1 
   

 صندوق الضمان االجتماعي

1 
     

 المحكمة القدیمة 1

1 
   

1 
  

 المحكمة الجدیدة

1 
     

 فرع األشغال العمومیة 1

1 
  

1 
   

 فرع السكن والعمران

1 
  

1 
   

 )OPGI(فرع الدیوان الوطني للترقیة والتسییر العقاري 

1 
  

1 
   

 الشركة الجزائریة للتأمین

1 
     

 دار المالیة 1

1 
     

 )CNEP(صندوق التوفیر واالحتیاط  1

1 
   

1 
  

 فرع مدیریة الضرائب

1 
     

 البنك الوطني الجزائري 1

1 
    

1 
 

 مركز المحاسبة والمتابعة

1 
     

 فرع مدیریة الفالحة 1

1 
   

1 
  

 فرع مدیریة الغابات

1 
   

1 
  

 فرع مدیریة الري

1 
   

1 
  

 المفتشیة اإلقلیمیة للتجارة

1 
     

 المحافظة العقاریة 1

1 
     

 مفتیشیة أمالك الدولة 1

1 
     

 مؤسسات استثماریة 1

1 
     

 بنك التنمیة المحلیة 1

1 
     

 حضیرة البلدیة 1

1 
     

 الدیوان الوطني للتطھیر 1
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3 
  

1 1 1 
 

 محطة بنزین وخدمات

1 
     

 الجزائریة للمیاه 1

1 
     

 البنك الخارجي الجزائري 1

1 
 

1 
    

 الھالل األحمر الجزائري

1 
     

 القرض الشعبي الجزائري 1

1 
  

1 
   

 البنك الوطني الجزائري

1 
     

 فرع الدیوان الوطني للحبوب  1

1 
   

1 
  

 الوكالة التجاریة سونلغاز

1 
   

1 
  

 وكالة بنكیة

1 
    

1 
 

 الحمایة المدینة

1 
   

1 
  

 الدرك الوطني

1 
   

1 
  

 المدرسة التطبیقیة للتدخل السریع

1 
   

1 
  

 محطة المسافرین

2  1 
   

1 
 

 مركز تجاري

1 
     

 سوق الجملة 1

1 
    

1 
 

 سوق مغطى

2 
  

1 1 
  

 سوق

 حدیقة عمومیة 8 1 1 1 1 1 13

4  3 
   

1 
 

 خزان مائي

1 
     

 محطة قطار 1

1 
     

 مطاحن 1

1 
  

1 
   

 األمن الحضري الرئیسي

1 
    

1 
 

 األمن الحضري األول

1 
     

 األمن الحضري الثاني 1

1 
     

 األمن الحضري الثالث 1

1  1 
     

 األمن الحضري الرابع

1 
    

 مكتبة البلدیة 1 1

1 
     

 المسرح 1

1 
 

1 
    

 دار الشباب

1 
  

1 
   

 المركز الثقافي

6  2 1 
  

 )ماتیكو(ساحات اللعب  1 2

2 1 
 

1 
   

 الملعب البلدي

1 
 

1 
    

 المركب الریاضي الجواري

1 
 

1 
    

 المسبح األولمبي

1 
    

1 
 

 القاعة المتعددة الریاضات

1 
  

 مساحات خضراء 4 11 1 1

1 
    

 الفنادق 5 1

1 
    

1 
 

 المركز البیداغوجي لألطفال المعاقین ذھنیا

1 
     

 مركز حمایة الطفولة 1

2 
  

1 1 1 
 

 دار الحضانة

 مسجد 3 10 5 7 4 3  32

3  
    

2  1 
   

 مقبرة

  العلمة المنطقة الصناعیة القطاع السابع -

  المستوى  جید  حسن  متوسط  -

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر
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تفسیر ذلك إرجاع یمكن علیه و  ،فقطالقطاع األول في ویتمثل  جیدال زمستوي التجهی وتضم :األولى الفئة

  .واجتماعیا تاریخیا لمدینةهذه ال النابض القلبیعتبر  ولكونه الخدمیة المرافق مختلففي  الكبیر تركزإلى ال

الثالث  ،الخامس :الحضریة التالیة القطاعاتتضم و حسن تجهیز وتتمیز هذه الفئة بمستوى  :لثانیةا الفئة

 غیرها من األقرب أنها أيلقطاع السابق ل السكنیة حیاءاألب المحیطة األولى السكنیة األحیاء وهيوالثاني 

  .الضروریة قالمرافمن  نواعاأل بعضتضم جاءت  فإنها لذاو  ،الخدمیة المرافق مختلف تركز منطقة إلى

 السادس والرابعحیث تضم القطاعین الحضریین  متوسط زتجهی مستوىبوتتمیز هذه الفئة  :الثالثة الفئة

 بعض لتوطین ونظرااألولى في القطاع الحضري األول  النواة توسع من الثانیة الحلقة في الواقعة وهي

 المستوى تحتل القطاعات هذه من جعلوسط المدینة و  في الموجودة المرافق توسع بسبب الخدمیة المرافق

وكما یفسر هذا الوضع ، مصفوفة تصنیف القطاعات الحضریة حسب التجهیز بالمرافق الخدمیة في الثالث

 مننسبیا على سبیل المثال  تخلوا فهيولذلك  الفردي نمط السكن یسودهاذه القطاعات بكون أحیاء ه

  .مثال االبتدائیة كالمدارس واألساسیة الضروریة األنواع بعض سوى بها نجد والاإلداریة  ةالعمومی المرافق

II.التجاریة ةالمرافق الوظیفی:  

حیث  في الشمال الشرقي الجزائري التجاریة المنظومةداخل الهامة من المدن التجاریة  العلمةمدینة  تعتبر

النشاط التجاري في تحلیل الواقع  أهمیة توضیح وعلیه فإن، هافی عصب الحیاةیعتبر النشاط التجاري 

طبیعة المحالت التجاریة  تحدید من انطالقاهذا النشاط أهمیة  توضیح یستدعيالقائم للنمو الحضري 

 المحاور التجاریة أهم من تعتبر الطرقشبكة أن و  خاصة التجاریة للمحالت المجالي التوزیع وٕابراز

السلع لسكان ترتبط باستمرار بین أماكن السكن ومحالت بیع لالیومیة  تنقالتالو الحضري  للمجال المهیكلة

مدینة الموجودة في م التجارة یتقس وعلیه یمكن ،في هذه المدینة المعروضات المختلفة واألنشطة األخرىو 

یستقطب هذا النوع معظم الحركات حیث تجارة الجملة في  ویتمثل األولالنوع  :إلى نوعین هما ةالعلم

 الشارع الرئیسي دبيفي خاصة و  مباشربشكل الرئیسیة  شوارعالفي  هومخازن همحالت قعالسكانیة الیومیة وت

المجاالت  فيالموجودة  كبرىال تجاریةالمستودعات التخزین و ال مساحاتفي مباشر بشكل غیر أو 

التجزئة بتجارة ال فیتمثل فيأما النوع الثاني و  ،أحیانا مدینةهذه ال حدودأو حتى خارج  ذا الشارعبه المحیطة

  .في مدینة العلمةالقائم المجال الحضري  عبرنقطي بشكل وزع یتوهو الجملة بتجارة الإلى جانب كون وی

  :تصنیف المحالت التجاریة.1

نشاطا تجاریا  836 ب التجاریة یقدر األنشطةمن عدد على  موزعةمحال تجاریا  6273تضم مدینة العلمة 

 البعض بعضها مع ومرتبطة مكملة أو بینها فیما متداخلة نجدها أخرى وأحیانا متخصصة نجدها أحیانا
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 استخدام عملیة تسهل حتى وترتیبها تصنیفها من البدفي مدینة العلمة  الموجودة التجاریة األنشطة ولدراسة

 واألهداف المواضیع باختالف تختلف التصنیف طبیعة أن إال األهداف المرجوة وبلوغ وتمثیلها معطیاتها

 وتقالید عادات حسبمن دولة ألخرى  یمكن أن تختلف التصنیفاتمع العلم أن هذه ، و من البحث المرجوة

 الدول بعض في مغایرة تقسیمات هناك نجد بحیث االقتصادي واالزدهار االجتماعي والمستوى المجتمعات

 هیئة من تختلف الوطن داخل وحتى لها، المماثلة والدول الجزائردولة  في المتبع التصنیف عن األوروبیة

  :وجاءت هذه التصنیفات تنحصر فیما یليالحضریة والریفیة ات الدراس بین الموجود الفارق مثل أخرىإلى 

  :  صنف التجارة الصافیة.1.1

ویقدر عدد المحالت التجاریة قدم سلعة منتجة أو مصنعة بشكل مباشر التي ت ةتجاریاألنواع الوتشمل كل 

 صنفنذكر  ومن أمثلتها محال تجاریا 3714 بصنف التجارة الصافیة  التي تدخل ضمن مدینة العلمةفي 

  .إلخ...التجهیز المنزليصنف و  المالبسصنف  إلخ،...وفواكه خضر الغذائیة، الموادوالذي یضم  التغذیة

   :ةصنف التجارة الخدماتی.2.1

ویقدر عدد المحالت كل نوع تجاري یعتمد على حرفة سواء كانت إنتاج أو صیانة  یقصد بهذا الصنف

ومع العلم  ،محال تجاریا 1333 ب ةالتجارة الخدماتیالتي تدخل ضمن صنف  التجاریة في مدینة العلمة

تتألف من ورشات منفردة ومتوسطة  حیثللقطاعات الحضریة مبعثرة عبر األحیاء السكنیة أنها جاءت 

الطرق محاور تقع على  والتيأكبر عقاریة تنتشر بین المناطق السكنیة وتتطلب مساحة حیث الحجم 

ومن أمثلتها نذكر نجارة األلمنیوم المستخدمة الثانویة التي تسهل علیها عملیة الحصول على المواد األولیة 

ألفراد المجتمع السكاني أصحاب هذه الحرف یقدمون خدماتهم كما أن و  ،إلخ...السیاراتتصلیح ومكانیك 

األصناف التجاریة ال  هذه وعلیه فإن ،المجال الوالئي السطایفي بلدیات منوما جاورها  في مدینة العلمة

  .تماما بعضهاعن  ةمنفصل أنواع  هاكلو المدینة هذه التجاري في  شكل من أشكال االرتباطبینها أي یوجد 

  :صنف التجارة الحرفیة والمهنیة.3.1

ویقدر عدد المحالت التجاریة في مدینة العلمة ویقصد بهذا الصنف كل نشاط تجاري یقدم خدمة لألفراد 

هذه المحالت تتركز في ، وجاءت محال تجاریا 1226 بالتجارة الحرفیة والمهنیة التي تدخل ضمن صنف 

ومن منطلق هذا التصنیف  إلخ...ومن أمثلتها نذكر الطبیب، الصیدلیة شارع دبي وفي أحیاء وسط المدینة

 سواء للزبائن، المقدم المنتوج نوع حسب أي التجاري التبادل لنوعیة وفقاالتجاریة مقسمة  تأن النشاطا

 خدمة تقدیم أو حرفي منتوج تكون وٕاما الصافیة، التجارة صنف في تدخل منتجة أو مصنعة أكانت

 جاءت عملیةعلیه و  ،خاصة سهلة عملیة الفرز مهمة من جعل التصنیف هذا مع العلم أنو  مثال كالعالج
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في األحیاء السكنیة للقطاعات الذكر السابقة توزیع المحالت التجاریة حسب األصناف التجاریة الثالثة 

الواقع القائم للنشاط التجاري في هذه المدینة التي تضم الكم الهائل من  تبینفي مدینة العلمة  ةالحضری

 هاتشكیل في عتمدحیث ی األنشطة التجاریةمصفوفة  سیتم إعداد ا الوضعیةولتبیان هذ المحالت التجاریة

 )26(رقم الشكل علىتم التحصل  حیث األنشطة التجاریةحسب  الحضریة القطاعات ترتیبعملیة  على

  :یلي لتجهیز كمامستوى ال فئات ةأربعتم تسجیل  خالله منو قطاعات اللتجهیز في مستوى ا یوضح الذي

  األنشطة التجاریة تصنیف القطاعات الحضریة حسب التجهیز بمصفوفة : مدینة العلمة): 26(الشكل رقم 

 نوع النشاط 5 1 3 4 2 6 المجموع

 مواد غذائیة 216 101 59 55 35 43 509

 خضر وفواكھ 99 34 25 20 13 11 202

 مخبزة 47 16 8 10 5 8 94

 جزارة ومسمكة 54 24 14 13 8 11 124

 مواد أولیة متنوعة 98 45 26 25 14 19 227

 حلویات 67 26 11 15 6 12 137

 مأكوالت سریعة 29 12 8 7 4 5 65

 مالبس وأحذیة 213 95 52 48 29 43 480

 مواد معدنیة 72 33 20 18 12 14 169

 أواني منزلیة 102 28 12 13 5 10 170

 لوازم التجمیل 67 1 9 25 4 5 111

 لوازم األفراح 35 11 6 3 4 4 63

 معدات ولوازم مختلفة 327 34 14 16 7 11 409

 تغذیة األنعام 12 6 3 3 2 2 28

 ألعاب األطفال 11 1 1 4 2 1 20

 مواد االسكافي 5 2 3 1 1 1 13

 أقمشة الخیاطة 30 5 1 4 1 2 43

 الخشب والنجارة 147 68 40 37 24 30 346

 الحالقة 55 25 15 14 10 11 130

 مقھى ومطعم 110 44 29 25 17 20 245

 مواد مكتبیة 47 19 11 8 7 5 97

 ھاتف عمومي 22 9 10 8 6 7 62

 مرش وحمام 28 16 12 10 8 9 83

 كشك 9 7 3 4 2 2 27

 اإلعالم اآللي خدمات 53 25 14 13 9 11 125

 المیكانیك والتلحیم والحدادة 207 97 59 48 34 47 492

 تنظیف المالبس 1 2 1 1 4 1 10

8 
 

 حلیب ومشتقاتھ ،بیض 3 2 1 1 1
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25 
 

 أجھزة الھاتف 10 3 6 4 2

5 
 

 بیع الصوف 1 1 1 1 1

62 
 

 صیاغة ومجوھرات 35 10 6 8 3

86 
 

 محطات غسل وتشحیم 34 12 20 11 9

49 
 

 خبیر وكالة عقاریة 12 11 7 10 9

90 
 

 أجھزة وعتاد كھربائي 42 5 15 10 18

506 
 

 قطع الغیار 308 96 46 41 15

12 
 

1 6 
 

 مدرسة السیاقة 4 1

9 
   

 دار الحضانة 2 3 4

60 1 14 
 

 صیدلیة 4 31 10

22 1 6 
 

 الزھور وأنواع النبات 12 2 1

7 1 
  

 مشروبات غازیة 3 1 2

11 
 

1 1 
 

 إعالم ألي 5 4

97 8 2 
  

 أدوات كھرومنزلیة 68 19

162 
 

9 
 

 وأفرشة منزلیة أثاث 113 25 15

4 
   

 بیع السیارات الجدیدة 1 2 1

53 9 
 

7 11 
 

 مواد البناء 26

51 
 

14 5 
 

 آالت التصویر 23 9

15 
   

 أجھزة وعتاد صحي 9 2 4

5 
  

1 
 

 حلویات تقلیدیة 2 2

14 
 

3 
 

 مرآة وزجاج 1 6 4

7 
   

 ألبسة ومواد مستعملة 1 4 2

11 
  

2 
 

 قاعة ریاضة 1 8

31 1 14 1 7 8 
 

 مكتب دراسات

8 
 

1 1 1 5 
 

 فندق

96 
 

11 8 28 49 
 

 طبیب

15 
 

4 
 

5 6 
 

 موثق

7 
 

2 1 1 3 
 

 مكتب تأمینات

6 
  

2 2 2 
 

 وكیل معتمد

4 
 

1 1 
 

2 
 

 مخبري

4 
 

1 
  

3 
 

 كاتب عمومي

9 
 

1 1 2 5 
 

 محاسب

10 
 

1 2 1 6 
 

 محضر قضائي

8 
   

3 5 
 

 تصلیح الدراجات

131 
 

39 
 

33 59 
 

 تصلیح األجھزة اإللكترونیة

21 
  

3 7 11 
 

 تصلیح األجھزة الكھرومنزلیة

9 
 

2 
  

7 
 

 خردوات

11 
  

1 4 6 
 

 بیطري
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37 
 

6 
 

9 22 
 

 محامي

6 
 

2 
 

4 
  

 قاعة أفراح

6 
  

1 
 

5 
 

 وكالة السفر والسیاحة

2  
     

2  
 

 العملة مكتب صرف

 عدد األنشطة 227  174 181  109 81 64  836

 عدد المحالت 2883  1251 729  578 466 366  6273

  المستوى جید  حسن  متوسط ضعیف  -

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر

وذلك بعدد  فقطالخامس الحضري القطاع  حیث جاءت تضم جیدال زالتجهی ىمستو  وتضم :األولى الفئة

 ةمن إجمالي عدد األنشط % 27.15 بأي ما یعادل نسبة تقدر  تجاریا نشاطا 227ب  أنشطة یقدر

أي ما یعادل نسبة  محال تجاریا 2883، وكما جاءت هذه األنشطة تضم نحوالتجاریة في هذه المدینة

عامل ذلك إلى  ویمكن إرجاع تفسیر في هذه المدینة، من إجمالي المحالت التجاریة%  45.96 بتقدر 

القطب  بمثابة یعتبر شارع دبي الذيالخامس هذا القطاع حیث یضم المحالت التجاریة في  الكبیر تركزال

التي مستفیدة من سهولة الوصول  التجاریةاألنشطة فیه حیث تزدحم  في مدینة العلمةالتجاري الرئیسي 

   .في هذه المدینةاألخرى للقطاعات الحضریة  باقي األحیاء السكنیة وهذا مقارنة معتتمتع بها هذه المنطقة 

وذلك  األول والثالث تضم القطاعیین الحضریینوتتمیز هذه الفئة بمستوى تجهیز حسن و  :الفئة الثانیة

) %21.65 ،20.81( بین المتراوحةما یمثل النسب  وتجاریا وه نشاطا) 181 ،174( بیقدر  بعدد أنشطة

وكما جاءت هذه األنشطة تضم  ،األنشطة التجاریة في هذه المدینةإجمالي عدد من وذلك على الترتیب 

 )%19.94 ،11.62( بأي ما یعادل نسبة تقدر  محال تجاریا )1251 ،729(نحوفي هذاین القطاعین 

ویمكن إرجاع تفسیر ذلك إلى عامل التركز ، في هذه المدینة من إجمالي المحالت التجاریةعلى الترتیب 

طبیعة أحجام المباني الصغیرة التي ال  ٕالىو الكبیر للمرافق اإلداریة واألمنیة في األحیاء السكنیة للقطاعین 

االزدحام  مع العلم أنكبیرة، عقاریة حدیثة التي تحتاج إلى مساحات التجاریة المحاالت التتناسب مع 

المستمر في عدد السكان  رتفاعاال األول هو بسبب لقطاعل السكنیة حیاءاألعرض له تتالكبیر الذي 

بعض نحو  مستقبالاألنشطة التجاریة  أغلبیةإلى هجرة حتما سیؤدي هذا الوضع طبعا و  المترددین والزبائن

  .الحضري الخامس عالقطانجد  أهمهامن و العلمة في مدینة  حدیثةالالحضریة  تقطاعاالسكنیة لل حیاءاأل

 الثاني والرابعحیث تضم القطاعین الحضریین  متوسط زتجهی مستوىوتتمیز هذه الفئة ب :الفئة الثالثة

 المتراوحةما یمثل النسب  ووهعلى الترتیب تجاریا  نشاطا) 109 ،81( بقدر یتجاریة وذلك بعدد أنشطة 

وكما جاءت  ،المدینةإجمالي عدد األنشطة التجاریة في هذه من  على الترتیب%) 13.04 ،9.69( بین
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ما یعادل نسبة  وهذا محال تجاریا )578 ،466(نحو نالحضرییفي هذاین القطاعین هذه األنشطة تضم 

هذا ربما یفسر و ، في هذه المدینة من إجمالي المحالت التجاریةعلى الترتیب  )% 9.21 ،7.43( بتقدر 

الدكاكین التجاریة  بعض وتضمالموجودة في أحیاء هذاین القطاعین تجاریة البطبیعة المحالت الوضع 

  للسكاناألحیاء السكنیة لتقدیم خدمات تجاریة یومیة  في تفتح سكن أي المحالت التيمالمكملة للالمتنوعة 

حیث تضم القطاع الحضري السادس وذلك جاءت هذه الفئة تضم مستوى التجهیز الضعیف  :الفئة الرابعة

إجمالي عدد من  % 7.66 بما یعادل نسبة تقدر  وهذاتجاریا  نشاطا 64 ببعدد أنشطة تجاریة یقدر 

أي ما  محال تجاریا 366تضم نحوالتجاریة وكما جاءت هذه األنشطة ، األنشطة التجاریة في هذه المدینة

یتبین مما سبق وعلى العموم  في هذه المدینة من إجمالي المحالت التجاریة%  5.84 بیعادل نسبة تقدر 

قطاعات للاألحیاء السكنیة  هذهالتي تضمها  هامحالتاألنشطة التجاریة و توزیع  في التجانسعدم التباین و 

  .فیهاالتجاریة تبعا لألهمیة التاریخیة والوظیفیة وهذا وتركزها في مناطق محددة العلمة مدینة في الحضریة 

  :في مدینة العلمةشارع دبي ل  النشأة والتطورواقع .2

نشأة الشارع إلى منتصف  تعود بدایةیعتبر شارع دبي من األقطاب التجاریة الهامة في الجزائر حیث 

 1990بعد عملیة تحریر التجارة والصناعة التي شرعت فیها الدولة الجزائریة منذ سنة  التسعینیات

القانون الخاص بالسجل التجاري والذي كرس مبدأ حریة التجارة والصناعة وٕالغاء احتكار وبموجب إصدار 

مدینة في  في دراسة النشاط التجاري كبیرةیكتسي شارع دبي أهمیة علیه و  ،خاصة ةالدولة للتجارة الخارجی

حیث جاء حركیة تجاریة نشیطة في التكتل والتركز التجاري الكبیر وما یشهده من ذلك حیث یتجلى  العلمة

مدینة  شهدتهالذي عامل االستقرار األمني النسبي  :التجاري بهذا الشارع یفسر بما یلي النشاط استقرار

بین الشمال تربط  كهمزة وصللوالیة سطیف الجغرافي الموقع وأهمیة  سوداءالعشریة ال خاللسطیف 

حیث شارع دبي  لتجارراد ینشاط االستوتطور على نمو ذلك  حیث ساعدوالجنوب وبین الشرق والغرب 

الحصول  هأصبح بإمكانو الجزائري  للمواطن توالمستلزماتوفیر مختلف السلع  میداننوعیة في  حقق قفزة

شارع  حافظوفي سیاق الحدیث أحیانا، في السوق الجزائریة وبأسعار جد تنافسیة  نادرةعلى منتجات كانت 

 السكان الزبائنالسلع المعروضة وعدد د كمیة یتزاسنوات على هذه الوتیرة التصاعدیة من حیث ولعدة دبي 

 بالدالمناسبات الكبرى على غرار الدخول االجتماعي واألعیاد المختلفة حتى تعدت شهرته حدود الفي 

أفراد من  وخارجهاداخلها في الجزائر  المیدان التجاريمعظم الناشطین في ل الوجهة المفضلةوأصبح 

الذین  من تونس ولیبیابالنسبة للتجار  أیضاالجالیة الجزائریة المقیمة في الخارج عند زیارتها للجزائر، و 

   )25(و) 24(الحظ الصورتین رقم  .یومیا من أجل اقتناء مختلف السلع والمعروضات شارع دبيیقصدون 
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  : المنشآت التجاریة الكبرى.3

شبكة الطرق مد ع یوتوسبسبب التركز السكاني والحضري لقد تطورت األنماط التجاریة في مدینة العلمة 

جاري تفي النشاط ال تعدد المنشآت التجاریة التي لها وزن كبیرإقامة و والشوارع حیث برزت الحاجة إلى 

   :كمایلي ةالكبیر  ةاألسواق الیومیة الدائمة واألسبوعی :بإدراج التصنیف التاليفي هذا اإلطار قمنا وعلیه فقد 

   :تنقسم إلى مایليالعلمة في التجاریة األسواق هذه  جاءت :الیومیة الدائمةالتجاریة األسواق .3.3

 :األسواق التجاریة الیومیة المغطاة والمتنازل علیها لحساب الخواص.1.3.3

محال تجاریا  90 لوهو عبارة عن تكتل وسط المدینة في یومي مغطى ویقع ) 1( تضم مدینة العلمة سوق

في تحدید حسب التصنیف النوعي المعتمدة یمكن تلخیصها حیث  أصناف تجاریةموزعة على عدة 

العقاقیر  ،جزارة ،الخضر والفواكه الحلویات والمرطبات ،عامةالغذائیة المواد ال :ما یليفی ألصناف التجاریةا

  إلخ...هاتف عمومي ومكتبة ،مطاعم ،مقهى ،األحذیة والمالبس ،األواني المنزلیة ،مسمكة ،واألعشاب

  .لخواصلحساب ا علیهاتم التنازل  وقدالعلمة تابعة لبلدیة هي الیومیة لتجاریة ومع العلم أن هذه األسواق ا

  :التابعة لبلدیة العلمة األسواق الیومیة غیر المغطاة.2.3.3

لقد حاولت البلدیة سابقا تثبیت الباعة المتجولین بتخصیص مجاالت تجاریة تمثلت في أسواق یومیة غیر 

ولكن هذا الوضع استمر إلى الوقت الراهن  ،انتظار إنجاز مراكز تجاریةمغطاة جاءت في شكل خیم في 

 في حي ثابتحیث تضم سوق الخیام للمالبس الذي یقع بساحة الثورة وسوق الخضر والفواكه الذي یقع 

                                                           
نفوذها إلى أسواق ذات مجال السوق هي مساحات التسوق التي یقام فیها عرض المنتوجات وتبادلها بانتظام طوال أیام السنة، ویمكن تقسیم األسواق حسب أهمیتها واتساع  )1(

  .وتوسع مجاالت النفوذ األموال سورؤو  نالسلع والزبائ تتدفقا ،ثمن الكراء ،الموقع الهام: مع العلم أن هذه األهمیة جاءت تحدد وفقو  ،إقلیمیة ومحلیة ،وطنیة: أهمیة

   287، ص1990 سنة اإلمارات العربیة،، دار القلم، الحضریة أو المراكزجغرافیا المدن فوزي عبد المجید األسدي، : أنظر

  في شارع دبيحجم النشاط التجاري الهام  :مدینة العلمة): 25(و) 24(الصورتین رقم 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  2017التقاط الباحث فیفري : المصدر

 

  2017التقاط الباحث فیفري : المصدر
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خیمة تجاریة فردیة صغیرة في عدة أصناف تجاریة حیث  193لجهادي وبهما حواليابوزید بمحاذاة وادي 

عن  السلع والمعروضاتتشهد تدفقات هامة للسكان والزبائن وهذا یتوافق مع انخفاض األسعار وتنوع 

الیومیة المغطاة األسواق تختلف عن الیومیة غیر المغطاة  األسواق مع العلم أنو الخصائص التنظیمیة 

یفتقر ألدنى الشروط والمقاییس المعمول بها في جاء في اإلطار العام المتدهور والذي قة الذكر الساب

وهو یقع في حي بلعلى یومي غیر مغطى على سوق العلمة وكما تحتوي مدینة  الحضریة، التهیئة

وطالي ذو طابع �یقع في حي یومي غیر مغطى بیع األلبسة والمستلزمات المنزلیة وسوق متخصص 

لهذه األسواق في هذه المدینة  العامةقع االمو  ، وعلیه فإنمواد البناءمختلف بیع وهو متخصص في وي جه

 فكبیرة بینها وبین مختل منافسة ا تشهدنهوذلك أل في المستوى المطلوب اقتصادیة دینامیكیة ایمنحهال 

وهذا الوضع جاء  االختصاص حیث من اعنه تختلفال  أیضا لكونهاا و له المجاورةالتجاریة  المحالت

 خاصة ةهام ةتجاری فقاكمر  الوظیفي هاأداء على ذلك أیضا یؤثر ا، وكماوتنظیمه اتسییره سوء یعكس

  اوحالته انظافته تدهور إلى ضافةوباإل الحدیثة والمتطلبات یتماشى ال ظل في وضع العمراني مظهرها نأو 

  :المراكز التجاریة ومنشآت البازار.3.3.3

تضم عدد من المحالت حیث جاءت متوسطة الحجم حدیثة اإلنشاء العمرانیة المنشآت ال تلك ویقصد بها

المظهر الخارجي مع العلم أن و  ا،تجاری محال) 25 ،6( بینیتراوح عددها و ذات الطابع الخدماتي والتجاري 

في  البازاراتنجد  نافإن وعلیه ،لها ال یختلف كثیرا على المظهر الخارجي للمباني السكنیة الفردیة الحدیثة

 بیعل كمحالت األرضیة الطوابق عادة توجه حیث ارتفاع كمتوسط طوابق ةثالث من تتشكل مدینة العلمة

 ممارسة بعضو  الكمالیات لبیع موجهة فهي العلویة الطوابق أماو  ،یةالشخص لوازمالو واألحذیة  المالبس

 من العدید في سكنيال لالستخدام موجهة أو شاغرة نجدها أن ، وكماوالموثقین كالمحامین الحرة المهن

هو حالة خاصة والبازار في األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریة في هذه المدینة  المنتشرة البازارات

سبعة مراكز تجاریة خاصة تتوزع العلمة حیث یوجد في مدینة  للمراكز التجاریة في المدینة الجزائریة

 الحضري وسط المدینة ومركزین في حي مخربش العید في القطاعتقع في منها ثالثة مراكز : كالتالي

الثالث ومركز كبیر یقع في حي أول الحضري یقع في حي حویفي عبد اهللا في القطاع  واحد األول ومركز

  تعود ملكیته التحاد التجار الحرفیین )05(الطریق الوطني رقم  ةاألول بمحاذاالحضري نوفمبر في القطاع 

  :التجاریة التابعة للوالیةاألروقة .4.3.3

قامت الدولة بإنشاء مساحات  حیثلوالیة ا یةملكالتابعة لتجاریة ال عمرانیةالمنشآت ال ویقصد بها تلك

تراب كل والیة من  ىتجاریة كانت على شكل وحدات أروقة تجاریة في كل مقرات الدوائر على مستو 
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أنواع مختلفة وبیع عدة لعرض  وموجهینرواقین یحتال موقعا هاما  مدینة العلمةوالیات الوطن ویوجد في 

كبرى متمثلة تجاریة یقع في حي مخربش العید ویضم محالت الذي األول من السلع وهما الرواق التجاري 

في یقع فإنه الرواق التجاري الثاني أما و  ،األواني المنزلیةو األثاث  ،اآلالت الكهرومنزلیة ،لمواد الغذائیةافي 

  .بیع األثاث المنزلي والمواد الغذائیةمخصصة لال التجاریة محالتبعض الیضم هو و هواري بومدین  حي

  : األسواق األسبوعیة.5.3.3

سوق أسبوعي  تضم مدینة العلمة تساهم األسواق األسبوعیة في تعزیز البنیة التجاریة للمدن، وعلیه جاءت

من وله جاذبیة كبیرة تمتد  اكبیر  إقباالحیث یشهد األبقار والماشیة خاصة منها  تالحیوانالبیع موجه 

وٕالى وجیجل شماال  شرقا اوما جاورهوٕالى قسنطینة  غربا برج بوعریریجو البویرة  ،بجایة: الوالیات التالیة

 أنه ، ومع العلممدینة من خالل تأجیره سنویالهذه اللذلك یعتبر مورد أساسي و  ،باتنة ومسیلة جنوباوالیتي 

الطریق الوطني رقم  ةالصناعیة بمحاذا ةإلى جوار المنطقالعلمة مدینة من وسط  1972قد حول سنة 

وهي سوق جرداء شبه هكتار  10 بمساحة تقدر  وهو بذلك یحتلالعلمة وباتنة مدینتي الرابط بین  )77(

السوق  وٕاضافة ،المحالت التجاریة ابهمعزولة وغیر معبدة وأكثر عرضة لألوحال في فصل الشتاء وتنعدم 

الذي یقع في القسم الجنوبي بجوار و  مساحة شاغرة تتخلل األحیاء ال أكثرجاء في شكل الذي األسبوعي 

 وجزءخضر والفواكه والمواد المصنعة لبیع الخصص منه جزء حیث ثابت بوزید في القطاع الرابع  حي

   .معاییر التهیئة والتنظیمأبسط إلى  ریفتقجاء لكن إطاره العام و  الجملة للخضر والفواكهبیع سوق إلى  أخر

   :التجارة غیر الشرعیة.5

 فالنوعالشرعیة  غیر التجارة من أساسین صنفین بین التمییز یمكن المیدانیة نتائج الدراسة من انطالقا

 التي التجاریة المحالت أي التجاریة المحالت مستوى على الممارسة الشرعیة غیر التجارةاألول یتمثل في 

 التجارةوالنوع الثاني ممارسة األنشطة التجاریة القانونیة  رخصأي  تجاریةال سجالتال أصحابها یمتلك ال

، ومن هذا المنطلق سیتم التطرق في هذا العنصر من التجاریة المحالت خارج الممارسة الشرعیة غیر

المباشر  تؤثر سلبیا وبشكلأماكن تجمع الباعة والتي  قصد بهالبحث إلى النوع الثاني من التجارة حیث ی

نقاط مختلفة من عشوائي في كبیر  بشكلتنتشر القائم في مدینة العلمة، وكما الحضري النسیج على 

یتجمع الباعة المتجولون وأصحاب حیث  وسط المدینة، شارع دبي وثابت بوزید ألحیاء السكنیة ومنهاا

 السلعأصحاب المحالت التجاریة الذین یعرضون حتى الشوارع وأرصفتها ومنهم  جوانبالطاوالت على 

 النقالة الهواتف، المواد الغذائیة ،المالبس الجاهزةبیع أصحاب محالت وخاصة منها رصفه الشوارع أعلى 

 شهدهات التي التجاریة الحركیة قوة على یدل الذي األمروهذا  المختلفةاالستهالكیة  والسلع كسسواراتاإل
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باعتبار أن البلدیة هي و ، وعلیه )27(و) 26(الحظ الصورتین رقم  في مدینة العلمة هذه األحیاء السكنیة

الحضري العام مظهر الالحفاظ على على توفیر الرقابة المستمرة في  اقانونی المسؤولة ةیالسلطة الرئیس

التشریعات المراسیم و  تطبیقالقیام بهذا الدور من خالل كذلك فإن علیها المدینة في هذه وتجمیله وتأثیثه 

لیس من خالل القرارات الفردیة وٕاعطاء األهمیة الكافیة لمثل هذا و في هذا المیدان  واللوحات اإلشهاریة

ال تصرح لألعمال التي هي دون المستوى بالتنفیذ وأن یكون دورها في اإلشراف على التنفیذ دورًا أاألمر و 

  .حافالت النقل الحضريكذلك و األجرة ومواقف سیارات الیومیة ٕاضافة إلى تنظیم األسواق و  ،اقیفعاًال وحقی

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفوارق الكمیة والنوعیة في المحالت التجاریة.6

في متباین وغیر متجانس ألنشطة والمحالت التجاریة جاء المجالي لتوزیع اللقد أثبتت الدراسة المیدانیة أن 

الحضریة في مدینة العلمة حیث نجد منها ما یظهر بكثافة وبشكل متكرر  تاألحیاء السكنیة للقطاعا

حاجة السكان من السلع وبللمدینة  االقتصاديالتجاري بالخصائص الجهویة والطابع ومنها ما یرتبط 

سیتم  عن النشاط التجاري وتوزیعهوعلیه وفي سیاق الحدیث  ،ومدى وفرتها وفقا لقانون العرض والطلب

في وتوزیعها وطبیعتها السائدة قیاس حجم األنشطة التجاریة التطرق في هذا العنصر من البحث إلى 

باعتبارها الحلقة الرئیسیة في الحركة التجاریة وهذا وذلك مدینة لللقطاعات الحضریة لاألحیاء السكنیة 

من المحالت التجاریة نصیب الفرد مؤشر  أهمها حیث نجد منالمؤشرات  مجموعةباستخدام وتوظیف 

  :كما یلي) Indice de Bénisson(مؤشر بنیسونكذلك للتجمع التجاري و ) Indice de Davies(مؤشر دیفیس

یعتبر مؤشر نصیب الفرد من المحالت التجاریة : مؤشر نصیب الفرد من المحالت التجاریة.1.5

حیث جاء مؤشر  لمدینة العلمةلقطاعات الحضریة لالتجاریة مؤشرا هاما یعكس مستوى التغطیة والخدمة 

   التجارة غیر الشرعیة في حي وسط المدینة ): 27(الصورة رقم     التجارة غیر الشرعیة في شارع دبي ): 26(الصورة رقم     
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تركز البوطبیعتها وعالقتها  الهامة

للنمو االقتصادي واالجتماعي وتأثرها 

ثالثة  میزیمكن ت) 27(ومن الشكل رقم 

  :یلي كما الحضریة في مدینة العلمة

حیث سجل في القطاع الخدمة التجاریة 

   نسمة 22لكل واحد  تجاريبمحل 

ویضم القطاعین الحضریین الثالث واألول 

   على الترتیب  نسمة) 69 ،48(لكل

ضم من الخدمة التجاریة حیث جاء ی

المحالت مختلف نصیب الفرد من 

  نسمة على الترتیب   )149 ،127 ،

في سیاق الحدیث أیضا عن النشاط 

على توظیف  دفإنه وباالعتما العلمة
                                                           

 )27(الشكل رقم 
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الهامةحجم األنشطة التجاریة تعكس بمستوى تغطیة  یتمیز

للنمو االقتصادي واالجتماعي وتأثرها  نتیجةارتفاع كثافتها السكانیة حیث یدل على 

ومن الشكل رقم  والنمو الحضري بالعوامل التاریخیة والعمرانیة لعملیة التحضر

الحضریة في مدینة العلمةقطاعات األحیاء السكنیة لللمؤشر نصیب الفرد في 

الخدمة التجاریة من  مرتفعال الفرد نصیب هذا المستوى لویمث

بمحل وذلك بمؤشر یقدر على شارع دبي  بدوره یتوفرالذي 

ویضم القطاعین الحضریین الثالث واألول هذا المستوى نصیب الفرد المتوسط  یمثل

لكلواحد بمحل تجاري  مافیه نصیب الفرد من المحالت التجاریة

من الخدمة التجاریة حیث جاء یویمثل هذا المستوى نصیب الفرد المنخفض 

نصیب الفرد من  یقدرو السادس، الثاني والرابع وهي القطاعات الحضریة الثالثة الباقیة 

،121(لكلوهذا محل تجاري واحد السكنیة ب الموجودة في أحیائها

   :للتجمع التجاري) Indice de Davies(مؤشر دیفیس 

في سیاق الحدیث أیضا عن النشاط و  بعدما تم التعرف إلى مؤشر نصیب الفرد من المحالت التجاریة

العلمة مدینةالحضریة في  تللقطاعااألحیاء السكنیة 
                   

=  نصیب الفرد من المحالت التجاریة
إجمالي	عدد	السكان		في	كل		قطاع		حضري

عدد	المحالت	التجاریة		في	نفس	القطاع

 

 2017تحقیق میداني فیفري 
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نصیب الفرد من المحالت التجاریة

................. :.الثالث الفصل  

یتمیز )1(نصیب الفرد

حیث یدل على فیها السكاني الهام 

بالعوامل التاریخیة والعمرانیة لعملیة التحضر

لمؤشر نصیب الفرد في أساسیة مستویات 

ویمث :المستوى األول

الذي الحضري الخامس 

یمثلو  :المستوى الثاني

نصیب الفرد من المحالت التجاریة یقدرحیث 

ویمثل هذا المستوى نصیب الفرد المنخفض  :المستوى الثالث

القطاعات الحضریة الثالثة الباقیة 

الموجودة في أحیائها التجاریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مؤشر دیفیس .1.1.5

بعدما تم التعرف إلى مؤشر نصیب الفرد من المحالت التجاریة

األحیاء السكنیة في التجاري وتوزیعه 

)1( 
نصیب الفرد من المحالت التجاریة

تحقیق میداني فیفري : المصدر
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یكشف عن الوزن الحقیقي لألنشطة الذي  هذا األخیر )1(للتجمع التجاري) Indice de Davies(دیفیسمؤشر 

التجاریة قد یتخللها التوزیع غیر المتجانس  ةمدینة ألن أغلب األنشطللالقطاعات الحضریة  فيالتجاریة 

وطبقا لنتائج القیاس وعلیه  ،على ندرة المحالت ولیس على مجموعها ألي نشاط تجاري دوذلك باالعتما

 )0م(في المحلق رقم ) 00(الذي یؤكده الجدول رقم ) 28(الشكل رقم  كما یبینالمؤشر  اهذالتي یبرزها 

  :كما یليوهي  القطاعات الحضریةهذه مستویات متباینة لتركز النشاط التجاري في  أربعة یمكن استخراج

حیث سجل في القطاع الخامس  مستوى التركز التجاري المرتفع لیمثجاء هذا المستوى و : المستوى األول

ینشط كما محال تجاریا و  2883بمرتفع یقدر تجاریة عدد محالت إجمالي بو  21.6591بوذلك قیمة أكبر ب

  ألنه یضم شارع دبي وهذا الحضریة األخرى للمدینة  تقطاعامع ال مقارنة نشاطا تجاریا 227أصحابها في

 یضم القطاع الحضري األولجاء و  مستوى التركز التجاري المتوسط ویمثل هذا المستوى: المستوى الثاني

عدد وكما یقدر  ،نسمة 16386 بیقابله حجم سكاني یقدر  ذلكو  10.7794 بالمؤشر  هذاحیث یقدر 

   نشاطا تجاریا 174ینشط أصحابها فيوفي حین محال تجاریا  1251بفي هذا المستوى تجاریة المحالت ال

ویضم القطاعین الحضریین الرابع التركز التجاري الضعیف ویمثل هذا المستوى مستوى  :المستوى الثالث

وهذا یقابله حجم سكاني على الترتیب )  5.2570،6.5037(بیندیفیس حیث تراوحت قیم مؤشر والثالث 

محال  )181 ،109(بینالمحالت التجاریة عدد إجمالي وكما یقدر  ،نسمة) 20135 ،25486(یتراوح بین 

   نشاطا تجاریا على الترتیب )729 ،578(في أیضا أصحاب هذه المحالت التجاریةینشط في حین تجاریا و 

یضم القطاعین و  جدا مستوى التركز التجاري الضعیفویشتمل هذا المستوى على  :المستوى الرابع

 على الترتیب)  2.5132،4.2797(بین بهامؤشر دیفیس قیم راوحت تالحضریین السادس والثاني حیث 

) 81 ،64(موزعة بینو على الترتیب محال تجاریا ) 466 ،366( ب تجاریة یقدرحالت ممقابل عدد وهذا 

المحالت من  عدد منخفضالتي تحتوي على هي  تالقطاعا وعلیه فإن هذه ،نشاطا تجاریا على الترتیب

   .األخرى نحو القطاعاتالسكان  تتنقالتزاید وهذا یؤدي إلى القطاعات السابقة بمقارنة واألنشطة التجاریة 

هو مؤشر یكمل مؤشر دیفیس حیث یتم حسابه دون  ):Indice de Bénisson(مؤشر بنیسون .2.1.5

إدخال عنصر السكان، وأما مؤشر بنیسون فیأخذ بعین االعتبار هذا العنصر الهام الذي یقدم صورة عن 

                                                           
  :ویكتب وفق المعادلة التالیة): Indice de Davies( مؤشر دیفیس )1(

  مجموع عدد المحالت لنشاط تجاري معین في كل قطاع حضري ×ندرة المحالت) = Indice de Davies(مؤشر دیفیس 

=  مؤشر الندرة: حیث
�

	مجموع	المحالت	للنشاط	تجاري	في	قطاع
  

  94، ص2004سنة  ، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء،المدخل إلى جغرافیة النقل والتجارة الدولیةمارش أحمد سعید العدیني، : أنظر
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مؤشر  وطبقا لنتائج القیاس التي یبرزهاوعلیه  ،ةتجاریال إحدى األنشطةفي  اأو عجز  اوجود فائض

یمكن ) 14م(رقم  الملحقفي ) 39(والذي یؤكده الجدول رقم) 28(الشكل رقم  كما یبینو  )1(بنیسون

  :یلي كما لهذه المدینةالحضریة قطاعات اللتركز النشاط التجاري في  متفاوتةو استخراج ثالثة مستویات 

ویمثل هذا المستوى مستوى التركز المرتفع ویضم القطاعین الحضریین الخامس واألول  :المستوى األول

نسمة ) 16386 ،43362( بوبعدد سكان یقدر )  23.5105،27.0937( بوقد سجلت قیم مؤشر بنیسون 

 تومنها طبیب مختص وكاالذات الندرة الجغرافیة التجاریة حیث تظهر بعض األنشطة  على الترتیب

  .وهي ال تظهر عادة إال في مدن الشبكة الحضریة الجزائریة الكبرى ذات الوزن الجهوي الهام إلخ...السفر

القطاعین الحضریین الثاني ویتجسد في  متوسطالتركز الویضم هذا المستوى مستوى  :المستوى الثاني

 )20135 ،16386( بویقابله عدد سكان یقدر )  5.9666،8.2592( بیقدر بنیسون بمؤشر و  والثالث

  محال تجاریا) 729 ،466( ب في هذا المستوىالتجاریة عدد المحالت كذلك وكما یقدر  على الترتیبنسمة 

القطاعین الحضریین السادس حیث یمثل  ضعیفالتركز ویضم هذا المستوى مستوى ال :المستوى الثالث

سكان العدد وكما جاء ، الترتیبعلى  ) 1.2902،3.8799( ببنیسون مؤشر وفي حین سجل  ،والرابع

محال ) 578 ،366( بالتجاریة یقدر محالت من ال وهذا یقابله عددنسمة  )25486 ،19244( ب قدری

التجاریة نشطة بعض األ غیاببهذا الوضع  ریفسیمكن تهكذا و  ،اكتفاءها الوظیفيال تحقق وهي  تجاریا

وجود عالقة بین المؤشرین حیث سجلت أكبر قیمة لهما على ، ومما سبق نجد أن النتائج جاءت تؤكد فیها

) 27.0937وبنیسون، 10.7797دیفیس( ، وعلیه للقطاع األولسوالخام األولفي القطاعین الحضریین 

وهذا ما یدل على وجود فائض في عدد المحالت ) 23.5105وبنیسون، 21.6591دیفیس(والخامس

السادس والرابع عجزا تجاریا ألن قیمة بنیسون أقل من قیمة  التجاریة، وبالمقابل عرفا القطاعین الحضریین

                                                           
)1(

  :ویكتب وفق المعادلة التالیة): Indice de Bénisson(مؤشر بنیسون  

  :التمركز التجاري، ولحساب قیمة التمركز التجاري نتبع الخطوات التالیة ×مؤشر دیفیس = مؤشر بنیسون

   :حساب التمركز التجاري في كل قطاع كالتالي: الخطوة األولى . أ

  عدد المحالت في كل نشاط تجاري في كل قطاع  

  المحالت في كل نشاط تجاري في المدینة عدد  = التمركز التجاري   

       قطاع عدد السكان في كل    

  إجمالي عدد السكان في المدینة  

   التمركز التجاري ×مؤشر دیفیس = التمركز المطلق : حساب التمركز المطلق كالتالي: الخطوة الثانیة. ب

حیث تتحصل علیه بقسمة التمركز المطلق على مجموع حضري حساب مؤشر بنیسون لكل نشاط في كل قطاع : الخطوة الثالثة. ج

  .قیم التمركز المطلق لألنشطة التجاریة

 98المصدر الذي سبق ذكره، صمارش أحمد سعید العدیني، : أنظر
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دیفیس حیث یدل هذا على وجود فوارق كمیة ونوعیة في توزیع المحالت التجاریة عبر القطاعات 

هذه المدینة وذلك بتمركز متخصص على مستوى محاور الطرق الرئیسیة للمدینة وخاصة 

 في أحیاءموجودة نجدها وفي حین الحالة العادیة 

 همالتتنقو السكان  تاحتیاجاساهم في زیادة 

  .في مدینة العلمة النشاط التجاريزیادة تركز 

  

في تحدید المظهر الحضري مؤشرا هاما یعكس دور هذا النشاط 

اكتظاظا  هاتنظمالتي الرئیسیة الشوارع 

في تحلیل هذا العنصر في األساس على 

في ) 40(الذي یؤكده الجدول رقم 

  :یلي یمكن مالحظة أهم االنعكاسات السلبیة للنشاط التجاري في المدینة كما

ازدواجیة المرتبة األولى نسبة السكان الذین یؤكدون على أن النشاط التجاري یتسبب في 

وأما ، من إجمالي السكان في هذه المدینة

%)  32.20 ،29.52(تراوحت بین 
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دیفیس حیث یدل هذا على وجود فوارق كمیة ونوعیة في توزیع المحالت التجاریة عبر القطاعات 

هذه المدینة وذلك بتمركز متخصص على مستوى محاور الطرق الرئیسیة للمدینة وخاصة 

وفي حین الحالة العادیة ) 77(والطرق الوطني رقم ) 05

ساهم في زیادة  ما المدینة وهذا لوسطالقریبة والمجاورة 

زیادة تركز كذا وخاصة مع التطور العمراني و  هذه القطاعات

  :  على تنظیم المجال الحضري النشاط التجاري

مؤشرا هاما یعكس دور هذا النشاط في مدینة العلمة النشاط التجاري 

الشوارع مختلف الطرق و شبكة عبر محاور هذه المدینة 

في تحلیل هذا العنصر في األساس على  دسیعتموعلیه ، األقطاب التجاریة فيخاصة 

الذي یؤكده الجدول رقم ) 29(الشكل رقمومن  النتائج المستخرجة من االستمارات االستبیانیة

یمكن مالحظة أهم االنعكاسات السلبیة للنشاط التجاري في المدینة كما) 15

المرتبة األولى نسبة السكان الذین یؤكدون على أن النشاط التجاري یتسبب في 

من إجمالي السكان في هذه المدینة % 31.32 بحیث سجلت  الفردیةالسكنیة 

تراوحت بین  حیثبینها متقاربة فیما بنسب  سجلتبالنسبة للقطاعات الحضریة فقد 

3 4 5 6

العالقة بین مؤشري دیفیس وبنیسون عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة

 2017میداني فیفري 

................. :.الثالث الفصل  

دیفیس حیث یدل هذا على وجود فوارق كمیة ونوعیة في توزیع المحالت التجاریة عبر القطاعات 

هذه المدینة وذلك بتمركز متخصص على مستوى محاور الطرق الرئیسیة للمدینة وخاصة في الحضریة 

05(الطریق الوطني رقم 

القریبة والمجاورة الحضریة القطاعات 

هذه القطاعاتأحیاء نحو 

النشاط التجاريانعكاسات .6

النشاط التجاري  یلعب

هذه المدینة  تشهدحیث العام 

خاصة و ودیمومة الحركیة 

النتائج المستخرجة من االستمارات االستبیانیة

15م(الملحق صفحة رقم 

المرتبة األولى نسبة السكان الذین یؤكدون على أن النشاط التجاري یتسبب في  جاءت في

السكنیة وظائف المباني 

بالنسبة للقطاعات الحضریة فقد 

مدینة العلمة

مؤشر دیفیس

مؤشر بنیسون

القطاعات الحضریة

میداني فیفري  تحقیق: المصدر
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نمط السكن الفردي ، ویرجع تفسیر هذا االرتفاع إلى عامل سیطرة من إجمالي السكان في هذه المدینة

السكن التي تجمع بین السكنیة حیث ظهرت المباني تطور النشاط التجاري و سواء المخطط أو الفوضوي 

فیه  ویكونكن مزدوج وذلك إما بتحویل جزء من المسكن للوظیفة التجاریة أو بناء مس يالتجار النشاط و 

للسكن، وكما توجد هذه الظاهرة على  ة األخرىالعلویالطوابق تجاري و مخصص للنشاط الرضي األطابق ال

 الحسنالتنظیم  علىو  المستهلكعلى سلبا هذا الوضع یؤثر و الجماعي كذا مستوى نمط السكن التطوري و 

 )28(ال حظ الصورة رقم  .المدینةهذه في  السكنیة الوظیفةوخاصة  الحضري لمجالل ةالعمرانی مكوناتلل

للسكان الذین یؤكدون على أن النشاط التجاري الهام في هذه المدینة یتسبب فقد عادت وأما النسبة الموالیة 

دبي  يإعاقة حركة السیر سواء الخاصة بحركة السیارات أو المشاة وذلك على مستوى الشارع الرئیسفي 

، وعلیه فقد الذي یشكل مخرجا مهما لهذه المدینة وخاصة خالل الفترة الصباحیة حیث تتركز كل األنشطة

من إجمالي السكان %  29.39 بتقدر متقاربة مع النسبة السابقة الذكر حیث نسبة بهؤالء السكان  واسجل

تراوحت بین  ةمتقارببنسب هي األخرى  سجلتفقد الحضریة  اتقطاعإلى الوأما بالنسبة  ،في هذه المدینة

بالتركز الكبیر هذا الوضع یمكن تفسیر هكذا ، و من إجمالي السكان في هذه المدینة %)31.14 ،27.29(

   )29(الحظ الصورة رقم  شارع الرئیسيهذا الامتداد على طول والمحالت التجاریة المخازن  ،ألنشطةفي ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مشكل في  یتسببفي هذه المدینة وثم لتلیها نسبة السكان الذین یؤكدون على أن النشاط التجاري 

فترة النشاط الیومي على محور الطریق الوطني  خاللوخاصة الضوضاء التي تسبب إزعاجا كبیرا للسكان 

 )30(ة رقم الحظ الصور  األسواق التجاریة الیومیة المزدحمةمختلف وخط السكة الحدیدیة و  )05(رقم

  

  

 

  

 

 

 

 

 
  

  2017التقاط الباحث فیفري : المصدر

 

  2017التقاط الباحث فیفري : المصدر

 

ازدواجیة وظائف المباني  ):28(الصورة رقم 

  والجماعیة في شارع دبي السكنیة الفردیة

صعوبة حركة المرور في ): 29(الصورة رقم 

  شارع دبي
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وأما  ،من إجمالي السكان في هذه المدینة%  24.90 ببنسبة تقدر السلبي سجل هذا االنعكاس  وعلیه فقد

من  %) 26.09 ،23.73(بین  حیث تراوحتفیما بینها  ةمتقارببنسب  سجلتفقد  اتقطاعللإلى بالنسبة 

 األفراد على التعدي من ةكثیر  حاالت دوثح زیادة، وهذا الوضع یؤدي إلى إجمالي السكان في هذه المدینة

 خاصة على مستوى شارع دبي التجاریة المحالت من السرقة منها خاصة السرقة لكوكذ ماالزدحا نتیجة

یتسبب في هذه المدینة وأما المرتبة األخیرة فقد عادت إلى السكان الذین یؤكدون على أن النشاط التجاري 

 البالستیكیة والبقایا بالقمامةیتجمعون فیها  التياألماكن  یثتلو بسبب  العامالحضري  الوسطتلویث في 

تشكل عبئا كبیرا على وهذه الظاهرة  السلع والمعروضاتالناتجة عن عرض وبیع مختلف  الكریهة والروائح

وعلیه سجل  ،)31(الحظ الصورة رقم  من الناحیة الجمالیة واالقتصادیةالمجال الصحة العمومیة وعلى 

من إجمالي السكان % 14.49بتقدر منخفضة مقارنة مع النسب السابقة الذكر حیث بنسبة هذا االنعكاس 

بین  فیما بینها حیث تراوحت ةمتقارببنسب  سجلتفقد  اتقطاعإلى للوأما بالنسبة  في هذه المدینة

وربما یمكن إرجاع تفسیر هذا الوضع إلى  ،من إجمالي السكان في هذه المدینة %)16.15 ،12.92(

 تضخیم في ساهمتحیث  یةئالجباالتي ال تخضع للمراقبة و  والمقلدة المغشوشة بالمواد قاسو األ إغراق

رغم جهود مصالح  الحضري االقتصاد بتوازن یخل الذي األمروهذا  الموازیة في األسواق المالیة القیمة

الجماعة  الكبیرة التي تقدمها مصالح جهودال وٕاضافة إلى مدینة العلمة،المفتشیة اإلقلیمیة للتجارة في 

  .الیومي عقب النشاط التجاريالتنظیف الجمع عملیة المراقبة و متابعة  الدائم وراءالسهر البلدیة في المحلیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .أحیاء مدینة العلمةفي  ةمتفاوتعلى تنظیم المجال الحضري  التجاريومما سبق جاءت انعكاسات النشاط 

  

  

 

  

 

 

 

 

 
  

  2017التقاط الباحث فیفري : المصدر

 

  2017التقاط الباحث فیفري : المصدر

 

مشكل الضوضاء في ): 30(الصورة رقم 

 شارع دبي 

مشكل تلویث الوسط  ):31(الصورة رقم 

   الحضري العام في شارع دبي
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:  

في  یمتد مجال نفوذه إلى عمق التراب الوطني

شارع أوت المعروف باسم  20حي 

النشاط من نقطة تقاطع الطرق الرئیسیة وتفرعها وهي مركز ظهور 

وعلیه فقد  ،)2005 ،1995(والجهة الشمالیة والجنوبیة والغربیة خالل الفترة بین 

وهي ) 40(و) 39(ألرض رقماشغل 

وهكذا فإن هذا  ،والطوابق األرضیة فیها تضم محالت تجاریة كثیرة

محطة  همهماأو  عمومیةالخدمیة ال

یتجلى النشاط التجاري على التوسع في هذه الجهة 

 على طولیتركز  النشاط التجاري

الجهة في  وفي المقابل نجد أن ظهور النشاط التجاري

یبین أهم ) 30(بسبب وجود المنطقة الصناعیة، وجاء الشكل رقم 

 الموقع ومنهاالعلمة في مدینة  بالنمو الحضري

  :كمایلي للعالقات المجالیة ةمحرك
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توزیع إنعكاسات النشاط التجاري على تنظیم المجال الحضري عبر 

 )29(الشكل رقم 

 (%)النسبة 
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:في مدینة العلمة والنشاط التجاري التطور العمراني

یمتد مجال نفوذه إلى عمق التراب الوطنيالذي  في مدینة العلمةلنشاط التجاري 

حي وأهمها  بامتیاز أحیاء تجاریةشكل في  تظهرتكوین توسعات عمرانیة 

من نقطة تقاطع الطرق الرئیسیة وتفرعها وهي مركز ظهور حیث بدأ التوسع العمراني فیه 

والجهة الشمالیة والجنوبیة والغربیة خالل الفترة بین المدینة 

شغل  اتاقتراح مخطط یتجسد فيربیة غجاء التوسع العمراني في الجهة ال

والطوابق األرضیة فیها تضم محالت تجاریة كثیرة اجتماعیةجماعیة 

ال مرافقكبیر من التحتوي على عدة المنطقة الوضع یفسر بكون هذه 

النشاط التجاري على التوسع في هذه الجهة تأثیر وعلیه فإن  ،الحضري المسافرین ومراكز األمن

النشاط التجاريحیث كان فقط في البدایة على الجهة الغربیة والشمالیة 

وفي المقابل نجد أن ظهور النشاط التجاري ،الوطنیة والوالئیة امتداد محاور شبكة الطریق

بسبب وجود المنطقة الصناعیة، وجاء الشكل رقم محدود هذه المدینة وهو 

بالنمو الحضريعالقته و المساعدة على توسع النشاط التجاري 

محركالرؤوس األموال الخاصة  استثمارو  شبكة الطرقو 

3 4 5 6

توزیع إنعكاسات النشاط التجاري على تنظیم المجال الحضري عبر : مدینة العلمة

القطاعات الحضریة

ازدواجیة وظائف المباني السكنیة الفردیة

صعوبة حركة المرور

مشكل الضوضاء

تلویث الوسط الحضري العام

 2017میداني فیفري 

القطاعات الحضریة

................. :.الثالث الفصل  

التطور العمرانيالعالقة بین .7

لنشاط التجاري لالكبیر تركز الساهم 

تكوین توسعات عمرانیة 

حیث بدأ التوسع العمراني فیه  دبي

المدینة هذه في  التجاري

جاء التوسع العمراني في الجهة ال

جماعیة سكنات تضم 

الوضع یفسر بكون هذه 

المسافرین ومراكز األمن

على الجهة الغربیة والشمالیة  هفي اقتصار 

امتداد محاور شبكة الطریق

هذه المدینة وهو ي ف الجنوبیة

المساعدة على توسع النشاط التجاري  لالعوام

و  المباني الفردیةونمط 

مدینة العلمة

ازدواجیة وظائف المباني السكنیة الفردیة

صعوبة حركة المرور

مشكل الضوضاء

تلویث الوسط الحضري العام

میداني فیفري  تحقیق: المصدر

 القطاعات الحضریة
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 2017إنجاز الباحث، جانفي  :المصدر

  والنمو الحضري النشاط التجاريالعالقة بین 

 النشاط التجاريتوطن 

 نشاط تجاري هام

  دینامیكیة المرافق                   دینامیكیة دیمغرافیة                       دینامیكیة اقتصادیة 

 نمو حضري

  استراتیجي                    الموقع     

  التهیئة+ المداخل                    الطرق     

  االستثمار                     المال     

 الفردي                نمط السكن     

  حدثی

 النمو الحضري     یطور      النشاط التجاري

  في مدینة العلمة والنمو الحضري النشاط التجاريعالقة القائمة بین ال

 )30( الشكل رقم

 تطور النشاط التجاري

 نمو حضري یخدم النشاط التجاري

 نمط السكن الفردي الطبیعي النمو السكاني

  نمط السكن الجماعي النزوح الریفي
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  : المرافق الصناعیة العلمة.8

لما لها من دور أساسي في في المدن  الحضريعناصر النمو أهم من الصناعیة تعتبر األنشطة البشریة 

الصناعة من قطاعات النشاط قطاع  یعتبروكما  ،العامالحضري وتغییر المجال  التطور العمرانيعملیة 

 استفادتحیث  عامة ومدینة العلمة بصفة خاصةالجزائریة بصفة مدن الشبكة الحضریة في االقتصادي 

یبین الجدول رقم كما ورشات ومصانع جاءت في شكل منطقة صناعیة فیها مجموعة من الوحدات من 

  :الوطني كمایلي كذلكو  المجال الوالئي السطایفي واإلقلیميفي  الصناعي النسیج تدعیم في ساهمتو  )41(

  المنطقة الصناعیةفي  العام والخاص ینقطاعالصناعیة التابعة للوحدات التوزیع  :مدینة العلمة): 41(الجدول رقم 

)ھكتار(المساحة  عدد العمال تاریخ بدایة اإلنتاج   الوحدات الصناعیة 

  وحدة أغذیة األنعام 04 105 1975

ام
لع

ع ا
طا

لق
ا

  

 وحدة الفوالذ اللین والكترونات التلحیم 87 420 1979

1980 680 13 

 المنتوج

  صنع العداداتوحدات 

)AMC( 

 عداد كھربائي

 عداد للغاز

 عداد للتیار والطاقة العالیة

1981 411 44.60 

  المنتوج
وحدة ملء الغاز وتخزین وتوزیع 

المحروقات وصناعة المطاط 

  )NAFTAL(والبالستیك 

  المواد البترولیة

    أنابیب بالستكیة

    المملوءةقارورات الغاز 

2001 

  د للخزف الصحيداوحدة ح - 105

ص
خا

 ال
ع

طا
لق

ا
  

 وحدة عظیمي للفوالذ - 80

 وحدة شرفة لصناعة المصابیح - 45

  "بالطو قرمید"وحدة بهلولي  - 60 2005

  2016دیسمبر  ،والیة سطیف ،مدیریة التخطیط والتهیئة العمرانیة: المصدر

مصنع تروفسود  ،وأجهزة القیاس والمراقبة اتمصنع العداد وتضم: ذات طابع وطنيصناعیة وحدات 

)TROFSOD ( والتزییت ات التشحیمنیإلكترو في مصنع هذا باإلضافة إلى الذي یختص في الفوالذ اللین و.  

مصنع  19 الصناعیة وتشمل مصنع إنتاج مواد البناء حیث یوجد في المنطقة: وحدات ذات طابع إقلیمي

 خمسة، نابیب الصرف الصحيألمصنع  ،مصانع للرخام والبالطمنها سبعة  البناءواد مكلها تنتج و 

وحدة ملء  ،أغذیة األنعاملتحضیر مصنع  ،مصانع لصناعة أنابیب المیاه أربعة ،مصانع لصناعة السیاج

  مواد الصیدالنیةأخرى لصناعة الو لعجائن لوحدة  ،محروقاتالمحطة تخزین وتوزیع  ،قارورات غاز البوتان
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 اهكتار وتضم عدد 54 بتقدر على مساحة  1974وأنشأت سنة : والتوزیع ننطقة النشاطات والتخزیم

هكتار ویحتوي  38.31بتقدر  مساحةیتربع على الشطر األول من المخازن والمستودعات حیث نجد  اكبیر 

   .قطعة 113هكتار ویضم  14.60ب تقدر  مساحةفیتربع على  منها الشطر الثانيأما و  ،قطعة 174على 

 نفوذمجال  یمتد وكما ویقتصر دوره على تحمیل قارورات غاز البوتان: مصنع الشركة الوطنیة سونلغاز

 .هكتار 8.27 بیستحوذ على مساحة تقدر بذلك هو و  بلدیات المجال الوالئي السطایفيإلى خارج  خدماته

 :المنطقة الصناعیة عنالسكان  ىمدى رض.1.8

الذي ) 15م(في الملحق صفحة رقم ) 42(الذي یؤكده الجدول رقم ) 31(خالل الشكل رقم یتبین من 

 ءداخل األحیاالسكان أنحز بناء على نتائج الدراسة المیدانیة المبنیة على االستمارات االستبیانیة أن 

مع العلم و  ،المنطقة الصناعیةعن  االرضعدم  ون علىیؤكدالسكنیة للقطاعات الحضریة في مدینة العلمة 

 :یلي والتي سیتم التعرف علیها من خالل ماومتداخلة فیما بینها  متفاوتةجاءت األسباب التي تفسر ذلك 

الحضریة  توحسب تصریحات السكان تباین نتائج هذه الظاهرة في القطاعا) 31(یتبین من الشكل رقم 

من األحیاء العلمة المنطقة الصناعیة الذین یؤكدون على قرب لسكان لحیث عادت أقصى نسبة للمدینة 

حیث لم یراعي عند برمجتها في ذلك الوقت اتجاهات التطور العمراني للمدینة مستقبال وهذا ما السكنیة 

األمر یمكن أن یشكل خطرا كبیرا في حالة حدوث بالنسیج الحضري القائم مباشرة أدى إلى التصاقها 

 ت، وكما تغیرت بین القطاعامن إجمالي السكان في هذه المدینة % 31.18ب سجلت حیث انفجارات 

من إجمالي السكان في هذه  % 45.88 بالثاني بنسبة تقدر الحضري حیث سجلت أقصاها في القطاع 

         تقدرمنخفضة السادس وذلك بنسبة الحضري  وأما أدناها فقد سجلت على مستوى القطاع ،المدینة

األخرى  الحضریة وبینما تراوحت نسب باقي القطاعات ،من إجمالي السكان في هذه المدینة % 3.70ب

عدم رضاهم عن المنطقة وراء  أن السببالسكان الذین یؤكدون  جاءت نسبةوثم  )%34.88 ،16.67(بین

من إجمالي  % 28.03ب هذه المدینة حیث تقدر في  إمكانیة تهدید البیئة الصحیة راجع إلىالصناعیة 

حیث سجلت أقصاها في القطاع الحضري الخامس  توكما تغیرت بین القطاعا ،السكان في هذه المدینة

من إجمالي السكان في هذه المدینة، وأما أدناها فقد سجلت على مستوى القطاع  % 37.50 ببنسبة تقدر 

وبینما تراوحت نسب باقي من إجمالي السكان في هذه المدینة،  %11.63ب الرابع وهذا بنسبة تقدر

المنطقة تتمیز بأنها تعمل على  مع العلم أن هذهو  )%34.88 ،16.67(بیناألخرى  الحضریة القطاعات

حیاة الحضریة نوعیة التلوث البیئة الحضریة ألنها تطرح بعض األدخنة التي یمكن أن تنعكس سلبا على 

وجهة من  بعیدا عن النسیج الحضري وهذاالمفروض إقامتها من العلمة ولذلك كان  مدینة للسكان في
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السكان الذین یؤكدون على أن سبب عدم رضاهم عن المنطقة نجد  وبعد ذلك االجتماعیة والصحیةالنظر 

حیث  العامة لهذه المدینةإلى أنها ساهمت في زیادة المساحة العمرانیة ذلك یرجع و  العلمة، الصناعیة

حیث سجلت الحضریة وكما تغیرت بین القطاعات ، % 15.26ب تنخفض نسبة هؤالء السكان وتقدر

من إجمالي السكان في هذه المدینة، وأما %  37.04ب أقصاها في القطاع الحضري السادس بنسبة تقدر 

من إجمالي السكان % 8.09بالخامس وهذا بنسبة تقدر الحضري أدناها فقد سجلت على مستوى القطاع 

ویتوافق  )%14.71 ،12.79(األخرى بینالحضریة اقي القطاعات في هذه المدینة، وبینما تراوحت نسب ب

الفوضوي حول المنطقة الصناعیة السكن الفردي جدیدة وفق نمط عمرانیة مع ظهور توسعات هذا الوضع 

التالیة السكنیة أهمها األحیاء و على طول امتداد خط السكة الحدیدیة وعلى من الجهتین الغربیة والشرقیة 

تنخفض نوعا ما  وبینماالمنطقة الصناعیة، فرص الشغل التي تقدمها  بسببوهذا عنان صخري  ،دنفیز

على أن السبب وراء عدم رضاهم عن المنطقة الصناعیة یتمثل في أنه تم  یؤكدوننسبة السكان الذین 

ال تقوم إال ببعض األنشطة في الوقت الحالي نشاطها الصناعي وأصبحت  في اتتغییر بعض ال ثإحدا

وكما  ،مع النسبة التي سبقتها متقاربةوهي  % 14.74 بوسجلت نسبة هؤالء السكان الصناعیة البسیطة 

 السادس بنسبالرابع و  نیالحضری ینحیث سجلت أقصاها في القطاعالحضریة تغیرت بین القطاعات 

من إجمالي السكان في هذه المدینة، وأما أدناها فقد سجلت  )%29.63 ،29.07(بتقدر  متقاربة حیث

وبینما  ،من إجمالي السكان في هذه المدینة%  7.06 بالخامس وهذا بنسبة تقدر الحضري القطاع في 

بأن ویمكن تفسیر هذا الوضع  %)18.38، 10.86(األخرى بینالحضریة تراوحت نسب باقي القطاعات 

 ةغیر قانونیالصناعیة بطریقة رضیة من المنطقة األقطع بعض الا بشراء رجال األعمال واألغنیاء قامو 

وفي األخیر جاء واستخدامها في مصالح شخصیة في شكل مستودعات مناطق للتخزین السلع والبضائع، 

في هذه المدینة  عوائق التطور العمراني تعتبر منالعلمة  السكان الذین یؤكدون على أن المنطقة الصناعیة

من إجمالي السكان في هذه %  10.79 بوعلیه فقد سجلت نسبة هؤالء السكان بنسبة منخفضة وتقدر 

  األول ات التالیة السادسحیث سجلت أقصاها في القطاعالحضریة وكما تغیرت بین القطاعات  ،المدینة

من إجمالي السكان في هذه المدینة )  %12.50 ،11.11(بین  تالرابع الثاني والثالث وذلك بنسب تراوح

من إجمالي السكان في هذه % 6.62 بالقطاع الخامس وهذا بنسبة تقدر في وأما أدناها فقد سجلت 

حیث عدم رضا السكان عن المنطقة الصناعیة وعلیه فقد ساهمت أسباب وعوامل كثیرة في  ،المدینة

القرب من النسیج  نجد عاملأهمها من و في مدینة العلمة الحضریة تباینت في األحیاء السكنیة للقطاعات 

  المجاورة لها أحیائهامع متناسقة غیر  حجمهاالوحدات الصناعیة أیا كان هذه  جاءتوكما  فیها، الحضري
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لنمو الحضري سواء كان ااألساسیات المطلوبة في دراسة واقع 

التي في العلمة كل مظاهر األحیاء السكنیة 

السكان في هذه  أنوعلیه فقد أثبتت الدراسة المیدانیة 

عنها حیث تولد العمومیة والوظیفیة التجاریة 

 فيتتمثل  التدفقات الیومیةهذه  أشكال

الخدمات  ،الخدمات اإلداریة ،األثاث المنزلي

 :كما یلي عالقات المجالیةالجاءت تفاصیل 

للداللة على مدى ارتباط السكان  

توفیر مناصب الشغل نجد أهدافها 

المدینة هذه من خالل الوظائف والنشاطات االقتصادیة التي تنتج عن العملیات االقتصادیة المتبادلة بین 

                                                           

         في التهیئة العمرانیة علومأطروحة دكتوراه 

  .33ص ،2016كلیة علوم األرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، سنة 
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  :سكانللالعالقات المجالیة 

األساسیات المطلوبة في دراسة واقع  نم العالقات المجالیة

كل مظاهر األحیاء السكنیة للسكان تعكس العالقات المجالیة حیث 

وعلیه فقد أثبتت الدراسة المیدانیة  ،لسكانالحیاة الحضریة لمتطلبات 

العمومیة والوظیفیة التجاریة  ةیالخدم المرافقفي بعض المسجل عجز 

أشكالوالبعیدة، وجاءت  تجاه المناطق المجاورةابحركیة مجالیة مكثفة 

األثاث المنزلي ،المالبس واألحذیة ،والفواكهالخضر  ،

جاءت تفاصیل و  ،زیارة األهل واألقاربو  الترفیه ،ةیالخدمات التعلیم

  :)1(تعریف التنقالت

 الهامة تمؤشرامن الفي مدینة العلمة الیومیة للسكان 

أهدافها بین تقدم للسكان عدة وظائف ومن أن التي من المفروض 

من خالل الوظائف والنشاطات االقتصادیة التي تنتج عن العملیات االقتصادیة المتبادلة بین 

                   

أطروحة دكتوراه ، دراسة لنماذج الحراك السكني كدینامیكیة حضریة بقسنطینة

كلیة علوم األرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، سنة ، قسنطینة جامعة اإلخوة منتوري
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العالقات المجالیة .9

العالقات المجالیةیعتبر التعرف على 

حیث مخططا أو فوضویا 

متطلبات بعض ها فیتنعدم 

عجز ال من المدینة یعانون

حركیة مجالیة مكثفة 

،الغذائیةالمواد  ،العمل

الخدمات التعلیم ،الصحیة

تعریف التنقالت.1.9

الیومیة للسكان  تتعتبر التنقال

التي من المفروض و بمدینتهم 

من خالل الوظائف والنشاطات االقتصادیة التي تنتج عن العملیات االقتصادیة المتبادلة بین 

الحراك السكني كدینامیكیة حضریة بقسنطینة جغار عایدة، )1(

جامعة اإلخوة منتوري ،)غیر منشورة(

مدینة العلمة

القرب من المدینة

تهدید البیئة الصحیة

تغییر طبیعة نشاطها

زیادة المساحة العمرانیة

عائق للتطور العمراني

میداني فیفري  تحقیق: المصدر

 القطاعات الحضریة
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بتواجد  السكانعلى السكنیة تأثیر األحیاء  وٕاضافة إلى الوقوف على مدى ،ورة لهاوالمراكز الحضریة المجا

 بتزایدومدى تأثرهم في حالة انعدامها للسكان الخدمات التي تجعل من هذه األحیاء مجاال مستقطبا وجاذبا 

إلى التطرق في هذا العنصر من البحث  تمومن هذا المنطلق سی ،متفاوتةتنقالتهم الیومیة على مسافات 

بین مكان القائمة العالقة  أهمیةمن أجل معرفة كله وهذا السكان المختلفة تنقالت اتجاهات معرفة أهم 

إلیها القتناء  یتنقلونوالمناطق التي  مدینة العلمةداخل األحیاء السكنیة للقطاعات في السكان هؤالء إقامة 

  :یلي المواصالت كمالنقل و لالهامة ووسائل شوارع الو رق طمن الشبكة تتم فوق  حیثالضروریة حاجیاتهم 

  :توزیع أماكن العمل.1.1.9

دوافع  أن )16م(في الملحق صفحة رقم ) 43(الذي یؤكده الجدول رقم ) 32(من خالل الشكل رقم یتبین 

سجلت بنسبة تنقل السكان من أجل العمل في األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریة في مدینة العلمة 

من السكان  ¾أكثر من أي  في هذه المدینة ملینمن إجمالي السكان العا%  83.59بتقدر و مرتفعة 

في القطاعات الحضریة بین  توكما تغیر  ،لمدینةل في األحیاء السكنیة وظائفهمیزاولون هم  ونالعامل

في  ونالعاملمن إجمالي السكان %  91.06 بأقصى نسبة وسجلت في القطاع الحضري الثالث وذلك 

من إجمالي السكان %  58.54 بالرابع وذلك بنسبة تقدر  وأدناها في القطاع الحضري هذه المدینة

) % 88.60 ،77.78(وفي حیت تراوحت نسب باقي القطاعات األخرى بین في هذه المدینة ونالعامل

ضمن  تندرج موظائفهجاءت على العموم كون أغلبیة السكان الحالیین إلى هذا تفسیر إرجاع یمكن ربما و 

 التجارة ومن أهمهاالحالیة  تهمإقام كانبم األحیان غالبفي ترتبط قطاع النشاط االقتصادي الخدماتي و 

شرة جاءت دوافع تنقل السكان من أجل العمل في بلدیات المجال الوالئي اوثم بعدها مب ،الصحةو التعلیم 

من إجمالي %  12.63بالسطایفي حیث سجلت بنسبة منخفضة مقارنة مع النسبة السابقة الذكر وذلك 

 ، وكما تغیرت في القطاعات الحضریة بین أقصى نسبة وسجلت فيالسكان العاملین في هذه المدینة

وأدناها في  في هذه المدینةالعاملین من إجمالي السكان %  21.95 بالقطاع الحضري الرابع وذلك 

وفي  في هذه المدینةالعاملین من إجمالي السكان %  4.07بالقطاع الحضري الثالث وذلك بنسبة تقدر 

یمكن إرجاع تفسیر هذا و ) %19.30 ،9.65(حیت تراوحت نسب باقي القطاعات الحضریة األخرى بین

أن أكثر من نصف  السابق ذكره أيوهذا مما یثبت صحة االتجاه األول وظائفهم طبیعة الوضع إلى 

أي  وفي بلدیات المجال الوالئي السطایفيیعملون داخل أحیائهم في هذه المدینة هم السكان العاملون 

إلى خارج بلدیات  ونالسكان العامل تنقال، وثم نجد دوافع تالحالیةالمجاورة ألماكن أقامتهم البلدیات 

وذلك جیجل، میلة، أم البواقي، المسیلة : من أهمهاوالتي إلى بعض الوالیات أي المجال الوالئي السطایفي 
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       مقارنة مع النسب التي سبق ذكرها وذلك

وكما تغیرت في القطاعات الحضریة بین 

في هذه  ونالعاملمن إجمالي السكان 

 األخرى حیت تراوحت بینالحضریة 

إلى ما سبق هناك نسبة من السكان الذین لم یقدموا تصریح حول مكان عملهم 

علیه و  ،رسمیةالغیر الوظائف  بین بعض

، ومع العلم أن هذه في هذه المدینة

  ).%2.44 ،00( حیث تراوحت بین

  

 :حركیة السكان من أجل اقتناء مستلزمات الحیاة الضروریة

أن ) 16م(في الملحق صفحة رقم 

 مكان أخرو داخل الحي، األحیاء السكنیة المجاورة 

  :العناصر التالیةتمت دراستها وفق 

إلى بالنسبة للمواد الغذائیة فقد عادت المرتبة األولى 

 % 68.62ب تقدر مرتفعة و بنسبة 
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مقارنة مع النسب التي سبق ذكرها وذلكوهذا حیث سجلت بنسبة منخفضة جدا في بعض المیادین فقط 

وكما تغیرت في القطاعات الحضریة بین  ،في هذه المدینة ونالعاملمن إجمالي السكان 

من إجمالي السكان % 17.07بسجلت في القطاع الحضري الرابع وذلك 

الحضریة جدا ومتقاربة في القطاعات  منخفضةوبینما سجلت بنسب 

إلى ما سبق هناك نسبة من السكان الذین لم یقدموا تصریح حول مكان عملهم وٕاضافة 

بین بعض بشكل مستمر هم یتنقلونو  وهذا بسبب عدم ثبات مكان عملهم

في هذه المدینة ونالعاملمن إجمالي السكان % 0.35ب نسبة هؤالء السكان

حیث تراوحت بین لمدینةهذه االنسبة جاءت من منخفضة جدا إلى منعدمة في قطاعات 

حركیة السكان من أجل اقتناء مستلزمات الحیاة الضروریة

في الملحق صفحة رقم ) 44(الذي یؤكده الجدول رقم ) 33(من خالل الشكل رقم 

داخل الحي، األحیاء السكنیة المجاورة وهي السكان  تأماكن تنقالتمثل 

تمت دراستها وفق السكان تنقالت  خصائصومن أجل دراسة معمقة ألهم 

  :الحركیة التجاریة

بالنسبة للمواد الغذائیة فقد عادت المرتبة األولى  :والفواكهالخضر الغذائیة و 

بنسبة  واحیث سجلداخل أحیائهم السكنیة  المواد منهذه 
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في بعض المیادین فقط 

من إجمالي السكان  % 3.42ب

سجلت في القطاع الحضري الرابع وذلك و أقصى نسبة 

وبینما سجلت بنسب  ،المدینة

وٕاضافة  )4.87% ،2.34(

وهذا بسبب عدم ثبات مكان عملهم

نسبة هؤالء السكانقد سجلت ف

النسبة جاءت من منخفضة جدا إلى منعدمة في قطاعات 

حركیة السكان من أجل اقتناء مستلزمات الحیاة الضروریة.2.1.9

من خالل الشكل رقم  جتم استنتا

تمثل هناك ثالثة اتجاهات 

ومن أجل دراسة معمقة ألهم  ،غیر محدد

الحركیة التجاریة.1.2.1.9

الغذائیة و المواد .1.1.2.1.9

هذه یقتنون  الذینالسكان 

مدینة

داخل المدینة

بلدیات المجال الوالئي السطایفي

خارج المجال الوالئي السطایفي

غیر محدد
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القطاعات الحضریة بین أقصى  على مستوىوكما تغیرت  ،مدینة العلمةمن إجمالي هؤالء السكان في 

وبینما ، في هذه المدینةمن إجمالي السكان % 76.47 بنسبة وسجلت في القطاع الحضري الثالث وذلك 

 )%71.43 ،2.34(حیت تراوحت بین فیما بینها بنسب مرتفعة ومتقاربة في القطاعات األخرى سجلت 

وعلیه  ،وثم بعدها جاءت نسبة السكان الذین ینتقلون إلى األحیاء السكنیة من أجل اقتناء المواد الغذائیة

في هذه المدینة، وكما سجلت في القطاعات الحضریة من إجمالي السكان  % 28.30ب سجلت  دفق

ما  إلىوباإلضافة في هذه المدینة، من إجمالي السكان  )%32.61 ،23.08(للمدینة بنسب تراوحت بین 

من إجمالي  %3.06ب لم تحدد بدقة أماكن التنقل وتقدر  نسبة منخفضة جدا من السكان سبق هناك

وكما سجلت في القطاعات الحضریة للمدینة بنسب منخفضة جدا حیث تراوحت  ،في هذه المدینةالسكان 

 عادت المرتبة األولى إلى السكان الذینفقد للخضر والفواكه بالنسبة وأما  ،)%2.36 ،0.45(بین 

من إجمالي هؤالء السكان في  % 53.69بتقدر مرتفعة و  سجلوا بنسبةمن داخل أحیائهم حیث یقتنونها 

من  )%61.38 ،48.84(وكما سجلت هذه النسبة في القطاعات الحضریة للمدینة بین ، هذه المدینة

   وأما النسبة الموالیة فقد عادت للسكان الذین یقتنون الخضر والفواكه ، في هذه المدینةإجمالي السكان 

في هذه المدینة، وكما جاءت إجمالي السكان من  %42.02ب تقدر حیث من األحیاء السكنیة المجاورة 

وكل هذا یضاف إلى ) %48.11 ،37.03(بین نسبها متقاربة حیث تراوحت  ةفي القطاعات الحضری

        اقتناء الخضر والفواكه حیث تقدرفي  هملم یحددوا أماكنهم  نجدا من السكان الذیوجود نسبة منخفضة 

وكما سجلت في القطاعات الحضریة بنسب منخفضة في هذه المدینة، من إجمالي السكان  % 4.28ب 

وهكذا یمكن إرجاع تفسیر في هذه المدینة من إجمالي السكان  )%7.26 ،1.59(جدا حیث تراوحت بین 

هذا النوع من التجارة من  وقربتركز إلى عامل السكانیة الیومیة التنقالت هذه  المسجل فيرتفاع اال

 ةألسواق الیومیوبعض االمحالت التجاریة السكان، ومع العلم أن هذا النوع من التجارة یتمثل في 

النمو وكما أن  ،األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریة في مدینة العلمةمختلف  في الموجودةواألسبوعیة 

في نفس الوقت إلى األسر سهال ومكلفا التجاریة الخدمات مثل هذه جعل وصول الحضري المتسارع فیها 

هذا و الحالیة للسكان وجود عالقة ارتباطیة قویة بین مكان اإلقامة وٕان دل هذا على شيء فإنما یدل على 

   .في القطاعات الحضریة لهاالقائم مجال السكني داخل ال ةللحیاالتجاریة الضروریة الخدمات النوع من 

  :األثاث المنزليو  المالبس واألحذیة.2.1.2.1.9

من األحیاء  یقتنون هذه المستلزمات فقد عادت المرتبة األولى إلى السكان الذینللمالبس واألحذیة بالنسبة 

وكما  السكان في هذه المدینةمن إجمالي  % 69.91ب تقدر مرتفعة و بنسبة  واحیث سجلالسكنیة المجاورة 
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    تغیرت في القطاعات الحضریة بین أقصى نسبة وسجلت في القطاع الحضري الثالث وذلك بنسبة تقدر

وبینما سجلت بنسب مرتفعة جدا في القطاعات  من إجمالي السكان في هذه المدینة، % 80.65ب 

السكان الذین ینتقلون نسبة نجد بعدها وثم  ،)% 70.63 ،64.20(الحضریة األخرى حیت تراوحت بین 

       حیث سجلتالخاصة باألحذیة والمالبس إقتناء المستلزمات  أجلإلى أماكن أخرى غیر محددة من 

تغیرت في القطاعات الحضریة بین أقصى نسبة من إجمالي السكان في هذه المدینة، وكما  %17.53ب

في من إجمالي السكان في هذه المدینة و  % 29.18ب  السادسالقطاع الحضري  على مستوىوسجلت 

من إجمالي  % 6.45ب أدناها في القطاع الحضري الثالث وذلك بنسبة منخفضة جدا وتقدر حین سجلت 

 )%21.19 ،12.50(تراوحت بین بنسب وبینما سجلت في القطاعات األخرى  السكان في هذه المدینة،

المستلزمات بنسبة متقاربة مع النسبة السابقة الذكر حیث تقدر یقتنون هذه وكما جاءت نسبة السكان الذین 

تغیرت في القطاعات الحضریة بین أقصى نسبة وكما ، من إجمالي السكان في هذه المدینة % 12.56ب 

من إجمالي السكان في هذه المدینة وفي  % 22.98ب تقدر  حیث األولوسجلت في القطاع الحضري 

من  % 6.60حین سجلت أدناها في القطاعین الحضریین السادس والرابع بنسب منخفضة جدا في حدود 

تراوحت متفاوتة األخرى بنسب  الحضریة وبینما سجلت في القطاعات إجمالي السكان في هذه المدینة،

 سجلفقد المنزلي األثاث الخاصة بمستلزمات الاقتناء إلى وأما بالنسبة ، )%15.76، 10.49(بین 

من إجمالي  % 71.28ب تقدر السكان الذین یتنقلون إلى األحیاء السكنیة المجاورة بنسبة مرتفعة حیث 

وثم  )%79.70 ،68.42(وبینما سجلت في القطاعات األخرى بنسب تراوحت بین  السكان في هذه المدینة

قلون إلى أماكن أخرى غیر محددة من أجل اقتناء هذه المستلزمات نتبعدها جاءت نسبة السكان الذین ی

وكما تغیرت في القطاعات الحضریة بین من إجمالي السكان في هذه المدینة،  % 17.51ب تقدر حیث 

من إجمالي السكان في هذه %  30.05 بأقصى نسبة وسجلت في القطاع الحضري السادس وذلك 

 % 6.77 بة جدا ومتقاربة في القطاع الحضري الثالث حیت تقدر ، وبینما سجلت بنسب منخفضالمدینة

وفي حین سجلت في القطاعات الحضریة األخرى بنسب تراوحت بین  من إجمالي السكان في هذه المدینة

الذین یقتنون هذه المستلزمات من داخل أحیائهم ، وفي األخیر جاءت نسبة السكان )24.17% ،14.04(

وكما تغیرت في القطاعات من إجمالي السكان في هذه المدینة،  % 11.28ب السكنیة وذلك بنسبة تقدر 

وسجلت في القطاعین الحضریین الخامس واألول وذلك بنسب تراوحت بین  اهابین أقصىللمدینة الحضریة 

من إجمالي %  0.83بالقطاع الحضري الرابع بنسبة تقدر وأدناها سجلت في ) 16.27% ،15.38(

) %13.58 ،8.92(وفي حین سجلت في القطاعات األخرى بنسب تراوحت بین  السكان في هذه المدینة
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التجاریة  لمرافق الوظیفیةتكدس االوضع إلى تفسیر هذا 

إنما یتم على حساب األحیاء وهذا وسط المدینة  السكنیة في حیاءاألشارع دبي و 

الطاردة للسكان التي ال تتوفر علىللقطاعات الحضریة في مدینة العلمة 

تنقالت للسكان هذا ال یمنع من وجود ، ومع العلم أن فیها

الصحیةو  الخدمات اإلداریةمن أجل للسكان التنقل 

في الملحق صفحة رقم ) 44(الذي یؤكده الجدول رقم ) 34(

مختلف المن أجل الحصول على األحیاء السكنیة المجاورة 

وكما ، من إجمالي السكان في هذه المدینة 71.23%

وثم نجد بعدها السكان الذین یتحصلون  ،)%77.42 ،62.39(بنسب مرتفعة حیت تراوحت بین 
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للقطاعات الحضریة في هذه المدینة  نیةهذه الخدمات من المرافق الخدمیة القائمة في األحیاء السكعلى 

من إجمالي السكان  % 18.68بتقدر حیث منخفضة مقارنة مع النسبة السابقة الذكر حیث سجلت بنسبة 

وكما تغیرت في القطاعات الحضریة بین أقصى نسبة وسجلت في القطاعین الحضریین ، في هذه المدینة

وأدناها  من إجمالي السكان في هذه المدینة%  23.65بتقدر و السادس واألول وذلك بنسب متساویة 

وفي  ،من إجمالي السكان في هذه المدینة% 10.48 بسجلت في القطاع الحضري الرابع بنسبة تقدر 

وفي األخیر نجد  ،)%17.47 ،16.88(حین سجلت في القطاعات الحضریة األخرى بنسب تراوحت بین 

حددة من أجل الحصول على هذه الخدمات اإلداریة نسبة السكان الذین ینتقلون إلى أماكن أخرى غیر م

وكما تغیرت في القطاعات الحضریة بین ، من إجمالي السكان في هذه المدینة% 10.09 بحیث تقدر 

من إجمالي السكان في هذه % 18.14بوسجلت في القطاع الحضري السادس وذلك بنسبة وتقدر  اهاأقص

من إجمالي السكان في  )%6.64، 3.38(ب ولواأل الثالثوأدناها سجلت في القطاعین الحضریین  المدینة

وأما بالنسبة  )%12.10 ،10.07(القطاعات بنسب تراوحت بین باقي ، وفي حین سجلت في هذه المدینة

جل الحصول على أمن للخدمات الصحیة فقد سجل السكان الذین ینتقلون إلى األحیاء السكنیة المجاورة 

وفي حین  من إجمالي السكان في هذه المدینة%  62.57ب بنسبة مرتفعة حیث تقدر هذه الخدمات 

وثم  )%73.76 ،50.99(سجلت في القطاعات الحضریة األخرى بنسب متقاربة حیث تراوحت بین 

العمومیة بعدها جاءت نسبة السكان الذین یحصلون على هذه الخدمات من المرافق الخدمیة الصحیة 

وكما ، من إجمالي السكان في هذه المدینة%  27.45ب تقدر حیث الموجودة داخل أحیائهم السكنیة 

 وذلك بنسبالقطاعین الحضریین الثالث والرابع وسجلت في  اهاتغیرت في القطاعات الحضریة بین أقصى

من إجمالي  %13.48ب الثالث  الحضريوأدناها سجلت في القطاع  %)39.74 ،38.04(تراوحت بین 

بنسب تراوحت بین الحضریة األخرى السكان في هذه المدینة، وفي حین سجلت في باقي القطاعات 

وفي األخیر جاءت نسبة السكان الذین ینتقلون إلى أماكن أخرى غیر محددة من  %)30.98 ،18.18(

وفي حین  المدینةمن إجمالي السكان في هذه %  9.98ب تقدر  حیثأجل الحصول على هذه الخدمات 

هذا وعلیه جاء ، %)17.65 ،4.29(بنسب تراوحت بین الحضریة األخرى سجلت في باقي القطاعات 

من أجل الحصول إلى أماكن مختلفة التباین واالختالف الكبیرین في توزیع نسبة السكان الذین یتنقلون 

یترجم التوزیع في مدینة العلمة على الخدمات اإلداریة والصحیة في األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریة 

هذا من في المدینة المجال الحضري عبر كامل الخدمیة العمومیة القائمة مرافق للالمجالي غیر المتجانس 

   من جهة أخرى والخاص لقطاع الصحي العامدرجة تطور ابرتبط یالذي  عجز المسجل فیهاالوكذلك  ،جهة
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  :التعلیمیةالخدمات من أجل للسكان حركیة التنقل .3.2.1.9

 أن) 16م(في الملحق صفحة رقم ) 44(الذي یؤكده الجدول رقم ) 34(الشكل رقم خالل یتبین من 

حیث سجلت نسبة السكان الخدمات التعلیمیة المقدمة للسكان في مدینة العلمة متوفرة على مستوى األحیاء 

الذین یتحصلون على هذه الخدمیة من المرافق الخدمیة التعلیمیة العمومیة القائمة داخل أحیائهم السكنیة 

تشمل جاءت هذه التنقالت  ومع العلم أن من إجمالي السكان في هذه المدینة%  54.42ب تقدر الحالیة 

على العموم بنسب وأما بالنسبة للقطاعات الحضریة فقد سجلت ، األطوار التعلیمة الثالثة بشكل خاصكل 

وأما النسبة الموالیة فقد عادت إلى السكان ، %)59.54 ،46.28(بین  متقاربة فیما بینها حیث تراوحت

من %  40.53بتقدر  حیثمن األحیاء السكنیة المجاورة التعلیمیة العمومیة الذین یتحصلون على الخدمة 

بنسب متقاربة فیما في القطاعات الحضریة للمدینة  ، وفي حین سجلتهذه المدینة إجمالي السكان في

وكل هذا باإلضافة إلى وجود نسبة منخفضة جدا من  %)48.76 ،36.42(بینها حیث تراوحت بین 

من إجمالي %  5.05ب السكان الذین یتحصلون على هذه الخدمة من خارج أحیائهم السكنیة حیث تقدر

متقاربة منخفضة جدا و بنسب كذلك وأما بالنسبة للقطاعات الحضریة فقد سجلت ، المدینةالسكان في هذه 

العمومیة  یةخدمة التعلیمالإلى أن تفسیر هذا الوضع إرجاع ویمكن  %)8.40 ،4.04(حیث تراوحت بین 

في للقطاعات الحضریة األحیاء السكنیة  فيمن الخدمات األساسیة الحضریة التي ترافق السكان تعتبر 

یجب أن ال تبعد النظریة حسب معاییر شبكة التجهیز  مثالاالبتدائیة  المدرسة حیث نجدهذه المدینة 

هي لكن تبقى هذه المسافة و  ،ترم 500 عن تزیدمسافة ب مكان اإلقامة للتالمیذعن المدرسة االبتدائیة 

على المقبلة لفئات العمریة إلى ا بالنسبة اصةختزاید الطلب على هذه المرافق و ظل خاصة في  فقط نظریة

وعدم قدرة المنظومة التربویة عبر بعض المدارس على الطورین األول والثاني في تمدرس للالدخول 

   .بالتوسیع في فتح مدارس أخرىفي مدینة العلمة  مرافقهذا النوع من البتدعیم مستقبال مواجهة التحدیات 

  :خدمات أخرىمن أجل الحصول للسكان حركیة التنقل .4.2.1.9

الشكل خالل یتبین من حیث  خدمات الترفیه وزیارة األهل واألقاربالخدمات بعض  بهذا النوع منونقصد 

السكان الذین ینتقلون إلى  أن) 16م(في الملحق صفحة رقم ) 44(الذي یؤكده الجدول رقم ) 34(رقم 

من %  48.37 بسجلوا بنسبة مرتفعة حیث تقدر  اتاألحیاء المجاورة من أجل الحصول على هذه الخدم

، وكما تغیرت في القطاعات بین أقصى نسبة وسجلت في القطاع إجمالي السكان في هذه المدینة

، وفي حین سجلت باقي من إجمالي السكان في هذه المدینة%  59.78 بالحضري الرابع وذلك 

وبعدها مباشرة نجد السكان  ،%)46.79 ،42.86(بین حیث تراوحت  ةالقطاعات األخرى بنسب متقارب
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حیث سجلت الخدمات  مثل هذهوهذا من أجل الحصول على  متنوعةالذین ینتقلون إلى أماكن أخرى 

في القطاعات  ة، وبینما سجلت بنسب متقاربمن إجمالي السكان في هذه المدینة% 37.09ب بنسبة تقدر

وفي  ،إجمالي السكان في هذه المدینة من )%41.67 ،14.04(الحضریة األخرى حیت تراوحت بین 

األخیر نجد السكان الذین یتحصلون على هذه الخدمات داخل أحیائهم السكنیة حیث تقدر نسبة هؤالء 

القطاعات  على مستوىسجلت  ومع العلم أنها، من إجمالي السكان في هذه المدینة% 14.54 بالسكان 

ارتباط مدى بوربما یمكن تفسیر هذا الوضع  )%19.46 ،9.78(بین تللمدینة بنسب تراوح األخرى

مدینة من أجل الفي  حركیة تنقل هامة للسكان ما یدل على وجودهذا لهم و اإلقامة السابقة بأماكن السكان 

ستخدم فیها وبشكل واسع مجموعة من وسائل تحیث  الترفیه وزیارة األهل واألقاربالحصول على خدمات 

    .مختلفة اتجاهاتمن تم نحو شبكة من الطرق و على التنقل تتم حركیة وكما  ،المتنوعة النقل والمواصالت

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 توزیع أماكن إقتناء السكان للخدمات األخرى عبر القطاعات الحضریة :مدینة العلمة
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  :نقل المستخدمة من طرف السكانتتوزیع وسائل ال.3.1.9

على  لللحصو تنقالتهم مختلف  المستخدمة من طرف السكان في لقد اختلفت وسائل النقل والمواصالت

 خالل یتبین منفإنه ، وعلیه األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریة في مدینة العلمةمختلف الخدمات في 

وغیر النسب المتباینة ) 17م(في الملحق صفحة رقم ) 45(الذي یؤكده الجدول رقم ) 35(الشكل رقم 

   : حیث سیتم توضیحها كما یلي بنوع من التفصیلالنقل وهذا وسائل ل السكانهؤالء  ستخداماتالمتجانسة ال

من في مختلف تنقالتهم لتنقل لوسیلة ة كلالحاف نالذین یستخدمو جاءت في المرتبة األولى نسبة السكان 

وكما سجلت ، من إجمالي السكان في هذه المدینة% 32.51 بت سجلاقتناء مختلف الخدمات حیث أجل 

من إجمالي السكان في ) %36.77 ،27.66(القطاعات الحضریة بنسب متقاربة حیث تراوحت بین  في

وهذا  وسائل النقل الحضري أي الحافلة توفرإلى عامل  هذا الوضعر یفست إرجاعیمكن  ربماو ، هذه المدینة

 عامل سعر التنقلٕالى و العلمة مدینة في للقطاعات السكنیة كامل األحیاء عبر  ةبتغطیة كثیفة ومنتظم

دج في كل خطوط  20 بالمدینة حیث یقدر هذه األخرى في وسائل النقل الفردیة مع مقارنة المعقول 

وكما تجدر اإلشارة هنا إلى بقاء سكان بعض األحیاء یعانون من صعوبة التنقل والحركة مثل حي النقل، 

في مختلف  فردیةالنسبة الثانیة فقد عادت إلى السكان الذین یستخدمون السیارة ال وأما ،دوار الشجرة

وكما سجلت في ، من إجمالي السكان في هذه المدینة% 30.36 بحیث سجلت بنسبة تقدر تنقالتهم 

من إجمالي السكان في هذه ) %32.99 ،28.00(القطاعات الحضریة بنسب متقاربة حیث تراوحت بین 

 المستوى االقتصادي واالجتماعي للسكان فيبالتحسن الملموس هكذا یمكن تفسیر هذا الوضع و  ،المدینة

مع العلم أن نسبة السكان و ، بشكل واسع الفردیةامتالك السیارات ساعد األفراد على مما  في هذه المدینة

إجمالي من %  25.58بالمشاة الذین یعتمدون على أقدامهم جاءت في المرتبة الثالثة حیث سجلت 

وفي حین سجلت في القطاعات الحضریة بنسب متقاربة حیث تراوحت بین  ،السكان في هذه المدینة

المالحظة ویفسر هذا االرتفاع في النسبة  ،من إجمالي السكان في هذه المدینة) 28.08% ،23.86(

یة في التعلیمخدمة الخاصة في میدان الحصول على و الستعمال الكبیر لهذه الوسیلة في تنقل السكان ل

سبة الن، وثم لتنخفض الجزائر وألسباب أخرى متعددة ومتفاوتة األهمیةفي المنتهجة مختلف أطوراها 

مقارنة مع النسب التي سبق  تنقالتهممختلف سیارة األجرة في الذین یستخدمون بصورة كبیرة عند السكان 

حین سجلت في القطاعات وفي ، من إجمالي السكان في هذه المدینة% 7.70بذكرها حیث سجلت 

ویفسر هذا الواقع ، من إجمالي السكان في هذه المدینة) %10.14 ،6.56(الحضریة بنسب تراوحت بین 

وباقي بلدیات  مدینة العلمةالوسیلة واقتصارها أكثر على النقل بین  هذهبالضعف المالحظ في وجود 
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في الكبیر المسجلوالوالیات المجاورة والنشاط المجال الوالئي السطایفي 

الذین یستخدمون وسیلة النقل غیر المرخص في مختلف تنقالتهم السكان نجد 

ت بنسبة منخفضة جدا مقارنة مع النسب سجلاقتناء مختلف الخدمات حیث 

وفي حین سجلت في القطاعات الحضریة بنسب ، المدینةمن إجمالي السكان في هذه 

من إجمالي السكان في هذه المدینة) %4.12 ،1.29(جدا حیث تراوحت بین 

شبكة الطرق التي لتوسیع مد الكبیرة  ةمدینة واألهمیللالهام  بالتطور العمراني

الحضري جعلها تستفید أكثر من النقل مما للقطاعات الحضریة في هذه المدینة 

مخصصة  باحاتعدم وجود ٕاضافة إلى و  ،تمر بأغلبیة األحیاء السكنیة

موقف غیر مرخصة حیث نذكر منها السیارات یستخدمون مواقف 

وكل هذا یضاف إلى وجود نسبة منخفضة جدا من السكان  ،مسجد األمیر بوسط المدینة

من إجمالي السكان في هذه المدینة%  0.93بالقطار كوسیلة للتنقل حیث تقدر 

من إجمالي السكان في هذه المدینة) %1.37 ،0.51(جدا حیث تراوحت بین  ةالقطاعات بنسب منخفض

أن توزیع وسائل النقل والمواصالت المستخدمة من طرف السكان داخل األحیاء السكنیة 

هذه المدینةفي خلق حركیة تنقل هامة تربط ساهم  للقطاعات في مدینة العلمة

3 4 5 6

توزیع وسائل النقل المستخدمة من طرف السكان في تنقالتهم : مدینة العلمة

عبر القطاعات الحضریة

 2017میداني فیفري 

................. :.الثالث الفصل  

المجال الوالئي السطایفي 

نجد ثم ، و سبق ذكرها

اقتناء مختلف الخدمات حیث 

من إجمالي السكان في هذه %  2.92ب

جدا حیث تراوحت بین  ةمنخفض

بالتطور العمراني الوضع

للقطاعات الحضریة في هذه المدینة 

تمر بأغلبیة األحیاء السكنیة

السیارات یستخدمون مواقف هذه 

مسجد األمیر بوسط المدینة

القطار كوسیلة للتنقل حیث تقدر 

القطاعات بنسب منخفض

أن توزیع وسائل النقل والمواصالت المستخدمة من طرف السكان داخل األحیاء السكنیة  مما سبقیتضح و 

للقطاعات في مدینة العلمة

مدینة العلمة

الحافلة

السیارة الفردیة

المشي على األقدام

سیارة األجرة

النقل غیر المرخص

القطار

میداني فیفري  تحقیق: المصدر

 القطاعات الحضریة



النمو الحضري والمرافق الخدمیة العمومیة والوظیفیة التجاریة والعالقات المجالیة قي مدینة العلمة................. :.الثالث الفصل  

 

198 
 

  :لشبكات التقنیة األساسیةالواقع القائم ل: ثالثا

ولذلك  ألفرادهتساعد على توفیر الراحة مختلفة یقصد بالشبكات التقنیة كل ما یلزم المسكن من تجهیزات 

 العذبةمیاه ال تتمثل فيفي الدراسات الحضریة حیث بقسط كبیر من األهمیة  لشبكاتتحظى هذه ا

الحضریة فرغم استفادة السكان في األحیاء السكنیة للقطاعات  الصرف الصحي والهاتف ،غازال ،الكهرباء

دراسة الوصول إلى  أجلومن  ،في مدینة العلمة من هذه األخیرة إال أنها تعاني من مشاكل عدیدة ومتنوعة

) 36(الشكل رقمخالل یتبین من حیث  2008سنة خالل أخر تعداد تم االعتماد على نتائج  وفعالةدقیقة 

  : جاء كمایليالتقنیة الشبكات بهذه أن الربط ) 18م(في الملحق صفحة رقم ) 46(الذي یؤكده الجدول رقم 

I. ة للشربحالمیاه الصال شبكة )A.E.P(:        

والنظافة للفرد العامة یرتبط بجوانب الصحة حیث  األفرادي الستمرار حیاة سالماء عنصر حیوي وأسا

المیاه العذبة الصالحة للشرب بشبكة  المربوطةعن العالقة بین المساكن  والمسكن حیث یعبر هذا المؤشر

مجال الحضري الالشبكة متباینة بسبب اختالف موقعها عبر  ذهبهالمساكن القائمة نسبة ربط  جاءتوكما 

مع جیدة مقارنة  ، وكما تعتبرمن إجمالي المساكن في هذه المدینة%  95.58بحیث تقدر  لمدینة العلمة

الوطنیة النسبة كذلك و % 78.80بالتي تقدر المجال الوالئي السطایفي المسجلة على مستوى  الربط نسبة

في القطاعات الحضریة بهذه الشبكة نسبة الربط وكما تغیرت  ،خالل نفس الفترة% 80.80ب  التي تقدر

إلى المدینة هذه القائم في  الوضعهذا تفسیر إرجاع یمكن وربما  ،% 95عن ال تقل حیث نجدها للمدینة 

من المیاه العذبة للفرد الواحد  ةالستهالك الیومیاضعف حصة وبالمقابل وجود  ،المساكنارتفاع نسبة ربط 

الشبكة لتشمل كافة هذه وتبقى مسألة استكمال مد ، 2008سنة خالل یوم / فرد/ لتر 100بحیث تقدر 

 ةلتغطیالعذبة المیاه  توالقضاء نهائیا على العجز في إمدادا المدینة وصیانة الشبكاتهذه مساكن 

  . الحضریةاألحیاء السكنیة للقطاعات  في بعض المطروحة اإلشكالیاتمن  المائیة الحضریة تاالحتیاجا

II. شبكة الصرف الصحي:  

 هذهونقصد بها المنشآت الداخلیة التي تفید التطهیر والنظافة وتحمي السكان من التلوث حیث تستعمل 

میاه  لكالشبكة لتصریف المیاه القذرة الناتجة عن االستعماالت المنزلیة والنفایات السائلة المستعملة وكذ

یتمثل دورها حیث ة الموحدة تتوفر مدینة العلمة على شبكة تصریف جیدة من نوع الشبككما و  ،األمطار

أن نسبة  )36(یتبین من خالل الشكل رقمفي قناة واحدة، وعلیه صرف میاه األمطار والمیاه القذرة تفي 

 من إجمالي المساكن في هذه المدینة%  91.67ب  العلمة تقدربهذه الشبكة في مدینة  المربوطةالمساكن 

المجال الوالئي السطایفي التي تقدر المسجلة على مستوى  الربط نسبةمع جیدة مقارنة نسبة تعتبر كما و 
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وهذا خالل نفس الفترة %  77.50ب  التي تقدرالوطنیة كذلك النسبة و  2008خالل سنة  % 70.90ب

تغیرت في القطاعات وكما  ،1998خالل سنة %  58.50بتقدر  نسبةال تمثل سوى ببعدما كانت 

من إجمالي المساكن  % 96.17ب  األولالقطاع الحضري في بین أقصى نسبة وسجلت للمدینة الحضریة 

 % 83.57بوذلك بنسبة وتقدر  الخامسوفي حین سجلت أدناها في القطاع الحضري  ،في هذه المدینة

األخرى بنسب تراوحت بین الحضریة وبینما سجلت في القطاعات  في هذه المدینة، المساكنمن إجمالي 

األودیة التي تخترق المدینة في  أغلبیتهاصب تهذه المیاه القذرة ومع العلم أن  )% 93.25 ،91.48(

كما تعاني بعض األحیاء و  ،سبخة بلدیة بازر سكرةفي سارق وتصرف في حوض مغلق واللجهادي وهي ا

  .القدیمةمنها خاصة و هذه المیاه لقنوات تصریف  الدوریة عملیات الصیانةالسكنیة في المدینة من ضعف 

III.  الكهرباءشبكة:  

الوضع القائم للنمو  دراسة وتقییمفي  اال یمكن تجاوزهالتي  تالمؤشراأهم تعتبر شبكة الكهرباء من 

العصریة وأن استعمالها یدخل الحضریة أصبحت من ضروریات الحیاة الحضري في مدینة العلمة حیث 

نسبة  تقدرنسبة الربط فتكاد أن تكون كاملة تقریبا حیث عن أما و  ،للسكانفي مختلف األنشطة الیومیة 

من إجمالي المساكن في هذه المدینة، ومع العلم %  99.75ب مدینة الشبكة في بهذه الالمربوطة مساكن ال

 %96.80بالتي تقدر  المجال الوالئي السطایفيالمسجلة على مستوى  الربط نسبةمع أنها جیدة مقارنة 

ال وهذا بعدما كانت  خالل نفس الفترة%  94.50ب التي تقدرالوطنیة كذلك النسبة و  2008خالل سنة 

، وأما بالنسبة للقطاعات الحضریة فقد سجلت 1998خالل سنة %  90.30بتقدر  نسبةتمثل سوى ب

بنسبة  األول، الثاني، الثالث والسادس: التالیةالمساكن القائمة في األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریة 

  .األخرىالقطاعات  في )% 99.45 ،99.06(بینتراوحت سجلت بنسب بینما و  ،% 100أي  ربط كاملة

IV. شبكة غاز المدینة:  

للقطاعات الحضریة في شملت غالبیة األحیاء السكنیة  القد شهدت شبكة توزیع غاز المدینة امتدادا كبیر 

 تقدرحیث ربط مساكنها بهذه الشبكة الهامة  یتم بعدالتي لم ألحیاء الفوضویة ابعض عدا مدینة العلمة ما 

من إجمالي المساكن في المدینة، ومع العلم % 70.08ب  مدینةالمربوطة بهذه الشبكة في المساكن النسبة 

 % 50.00 بالتي تقدر  المجال الوالئي السطایفيالمسجلة على مستوى  الربط نسبةمع أنها جیدة مقارنة 

ال وهذا بعدما كانت  خالل نفس الفترة%  45.80 ب التي تقدرالوطنیة كذلك النسبة و  2008خالل سنة 

سجلت حیث وكما تغیرت في القطاعات الحضریة  1999خالل سنة % 27.15 بتقدر  نسبةتمثل سوى ب

حین  وفي من إجمالي المساكن في هذه المدینة،%  30.07 بأدنى نسبة في القطاع الحضري الخامس 
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وعلیه  )%82.11 ،70.09(تراوحت بین

لذلك ینبغي على السلطات المعنیة 

  .مدینة العلمة فياألحیاء السكنیة للقطاعات 

ر الهاتف الثابت أصبح أكثر أولویات السكان باعتباره أصبح ظاهرة حضریة ومؤشرا هاما یعكس 

بالرغم من استحواذ الهاتف و  ،المدن

الهاتف الثابت أصبح حكرا على توفیر 

یستحوذ على وكما  ،1980منذ سنة 

نسبة ربط المساكن  توجاء ،خط هاتفي

   2008من إجمالي المساكن في هذه المدینة خالل سنة 

  

األول وذلك بنسبة وكما تغیرت في القطاعات الحضریة للمدینة حیث سجلت أقصاها في القطاع الحضري 

من إجمالي المساكن في هذه المدینة وأدناها في القطاع الحضري الخامس وذلك 

الحضریة  تمن إجمالي المساكن في هذه المدینة وفي حیت نجدها في القطاعا

مدینة العلمة تضم ثالث مراكز ، ومع العلم أن 
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   )36( الشكل رقم

 (%)النسبة 
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تراوحت بینمتقاربة حیث األخرى بنسب الحضریة سجلت في القطاعات 

لذلك ینبغي على السلطات المعنیة و  ،غاز البوتان من المحطة تالنقص یعوض باستعمال قارورا

األحیاء السكنیة للقطاعات كامل عبر غاز المدینة استكمال مد قنوات شبكة 

  :الثابت

ر الهاتف الثابت أصبح أكثر أولویات السكان باعتباره أصبح ظاهرة حضریة ومؤشرا هاما یعكس 

المدنفي لسكان لوالثقافي  يواقع مستوى التطور االقتصادي واالجتماع

الهاتف الثابت أصبح حكرا على توفیر فإن النقال الحدیث في الوقت الراهن على الخدمة بنسبة عالیة 

منذ سنة  اهاتفی امركز ، وعلیه فإن مدینة العلمة تضم 

خط هاتفي 3000 ب تقدراستیعاب وبطاقة  2م 1200 ب

من إجمالي المساكن في هذه المدینة خالل سنة %  50.15ب القائمة في أحیاء مدینة العلمة تقدر 

وكما تغیرت في القطاعات الحضریة للمدینة حیث سجلت أقصاها في القطاع الحضري 

من إجمالي المساكن في هذه المدینة وأدناها في القطاع الحضري الخامس وذلك 

من إجمالي المساكن في هذه المدینة وفي حیت نجدها في القطاعا%  

، ومع العلم أن %) 54.02 ،48.43(تراوحت بین األخرى سجلت بنسب 

3 4 5 6

توزیع المساكن حسب نسبة الربط بالشبكات التقنیة األساسیة : مدینة العلمة

عبر القطاعات الحضریة 

المیاه العذبة الصالحة للشرب

الصرف الصحي

الكھرباء

غاز المدینة

الھاتف الثابت

 )ONS( 2008 للسكان والسكن لسنةالعام 

................. :.الثالث الفصل  

سجلت في القطاعات 

النقص یعوض باستعمال قاروراهذا یبقى 

استكمال مد قنوات شبكة إلى المبادرة 

V. الثابت شبكة الهاتف

ر الهاتف الثابت أصبح أكثر أولویات السكان باعتباره أصبح ظاهرة حضریة ومؤشرا هاما یعكس یإن توف

واقع مستوى التطور االقتصادي واالجتماع

النقال الحدیث في الوقت الراهن على الخدمة بنسبة عالیة 

، وعلیه فإن مدینة العلمة تضم خدمة االنترنت تقریبا

بإجمالیة تقدر  مساحة

القائمة في أحیاء مدینة العلمة تقدر 

وكما تغیرت في القطاعات الحضریة للمدینة حیث سجلت أقصاها في القطاع الحضري 

من إجمالي المساكن في هذه المدینة وأدناها في القطاع الحضري الخامس وذلك %  60.92ب تقدر 

 38.73ب بنسبة تقدر 

األخرى سجلت بنسب 

مدینة العلمة

المیاه العذبة الصالحة للشرب

الصرف الصحي

الكھرباء

غاز المدینة

الھاتف الثابت

العام التعداد  :المصدر
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شبكة الالسلكي من نوع ٕاضافة إلى خط و  15336 بتقدر  بطاقة استیعاب) AXE(للهاتف الثابت من نوع 

)CDMA-WLL ( إلى الوضع ربما یمكن إرجاع تفسیر هذا و خط،  2000ب تقدر استیعاب بطاقة وهذا

ٕالى و في البالد مع سیاسة التقشف العامة خاصة المشاریع التنمویة وتزامنها المسجل في ضعف العامل 

عدد بلغ حیث الربط بهذه الشبكة الكثیرة على  طلباتوال حالیا البالدتمر به  ذيال المالي االعتمادضعف 

من  % 56.00 بما یعادل نسبة تقدر أي  )1(2017سنة غایة إلى  خط 14000نحو الخطوط الممنوحة 

في  نفس السنةمشترك جدید خالل  1000إلىوكل هذا یضاف  ،دائرة العلمةالهاتفیة في خطوط الإجمالي 

ما فیكبیرة المكلف بالتسییر  مسؤول المصلحة التقنیة أمالتزال  الو  )4G(النترنتالخدمة الجدید ل نظام

  النترنتاخدمة  على تلبیة االحتیاج المتزایدالسلكیة لطلبات على الخطوط الهاتفیة العدد من توفیر  یخص

  :خالصة الفصل

  :في مدینة العلمة ما یلي المجالیة عالقاتوالالتجاریة مرافق الخدمیة و لالواقع القائم لیتبین من خالل دراسة 

 وكما تنوعت ،ووالئیة طرق وطنیة عنأغلبها حیث تتفرع تمیزت شبكة الطرق بكثافتها وتنوعها لقد  - 

  .وهذا في كل االتجاهات للمسافرین ةالخارجی ةلجماعیاوكذا الجماعیة الحضریة وسائل النقل والمواصالت 

 التغطیة الحسنة بالمرافق التعلیمیةالعمومیة مستوى التوزیع المجالي للمرافق الخدمیة واقع  ت دراسةكشف - 

التحسن الملموس هذا رغم ولكن و  ،وسط المدینةأحیاء مرافق اإلداریة في عبر مجال مدینة العلمة وتركز ال

 علیهاالطلب زیادة  ةتعاني من إشكالیو زالت دون المستوى المطلوب  الخدمات إال أنها ماوجود هذه  في 

حیث  غیر متجانسمدینة العلمة الحضري في مجال الالتجاریة عبر الوظیفیة  المرافقتوزیع جاء بالمقابل و 

حیث  حركیة تجاریة نشیطةوما یشهده من في شارع دبي في التكتل والتركز التجاري الكبیر ذلك یتجلى 

المیدان الناشطین في األفراد معظم ل المفضلةالتجاریة الوجهة وأصبح الجزائریة  الدولةتعدت شهرته حدود 

 خرى وخاصة منهااأل دولالمن لتجار وكذلك األفراد ا خارجهامن  وأداخلها سواء من في الجزائر  التجاري

  . مختلف السلع والمعروضات یومیا من أجل اقتناءدبي في هذه المدینة شارع الذین یقصدون  تونس ولیبیا

السكان داخل تنقالت  العالقات المجالیة التي تتمثل في في وجود حركیة كبیرةدراسة الهذه أظهرت  - 

 علىالحصول العمل و ممارسة  جلأمن اتجاهات مختلفة في األحیاء السكنیة والمناطق المجاورة والبعیدة 

  .والمواصالت قللنلمتنوعة باستخدام وسائل وهذا  واإلداریة والتعلیمیة والصحیةالتجاریة مختلف الخدمات 

الشبكات التقنیة مختلف من قطاعات الأحیاء من تغطیة متباینة عبر مدینة هذه الالسكان في  لقد استفاد - 

   .النمو الحضريظاهرة الواقع القائم ل تخطیط مستقبلي یراعى فیهالوضع یتطلب هذا فإن ولذلك  ،األساسیة

                                                           
  2017بلدیة العلمة دیسمبر فرع  لوالیة سطیف، تصاالت الجزائرالالوكالة التجاریة  )1(



الرابعالفصل   

  

  

  

  

  

    

 الحضري لنمول القائم الواقع وأسباب عوامل وتفسیر تحلیل

العلمة مدینةفي   

 تمهید  

   رقابیةوالتشریعیة العوامل تأثیر ال: أوال

   التاریخیة وسیاسة التقسیمات اإلداریةعوامل تأثیر ال :ثانیا

  قتصادیةاالعوامل التأثیر : ثالثا

 التخطیطیة والحضریة عواملالتأثیر : رابعا

 والثقافیة االجتماعیةعوامل التأثیر : خامسا

 خالصة الفصل  

 



 العلمة مدینةفي  الحضري لنمول القائم الواقع وأسباب عوامل وتفسیر تحلیل.......................رابعال الفصل

 

202 
 

  :تمهید

العوامل من الضروري جدا تحلیل أهم كان مدینة العلمة في لنمو الحضري لالواقع القائم  معرفةبعد 

خلق وٕانتاج نمو وتوسع المدینة عن طریق في مباشر البشكل مباشر وغیر المساهمة  المختلفةاألسباب و 

العوامل واألسباب  هذهجملة وذلك من خالل شرح مدى تأثیر  ،لنمو الحضريلوالحضریة العمرانیة الصورة 

هذه  اقتصادیةو ثقافیة وأاجتماعیة  ،حضریةو تخطیطیة  ،تاریخیة ،رقابیةو تشریعیة علیها سواء كانت 

ومن هذا المنطلق مدینة البخاصة والصناعي التجاري  النشاطعوامل في بشكل أساسي المتمثلة األخیرة 

  :كما یليواألسباب ستتم دراسة هذه العوامل 

 :رقابیةوالتشریعیة العوامل التأثیر : أوال

الضوء على أهم الثغرات القانونیة التشریعیة والرقابیة التي ساهمت في تسارع  یسلط جاء هذا العنصر

باعتبارها من المدن خاصة بصفة مدینة العلمة بصفة عامة و وتیرة النمو الحضري بالمدینة الجزائریة 

أنها مؤطرة بمجموعة من التشریعات  أي، ةمتسارعوبوتیرة حضریا  االهامة التي شهدت نمو یة الجزائر 

التوسع لمدن الجزائریة األخرى في میدان تنظیم وتوجیه ا مثلها مثل سائر القانونیة والرقابیة المتعاقبة

عمق یعكس ال وجملة من أدوات التهیئة والتعمیر لتخطیط المدینة إال أن الواقع القائم والمعاش  الحضري

  .ي كانت متوقعة لتنظم النمو الحضري واستخدامات األرض الحضریة عبر المدن الجزائریةالتصورات الت

الحضري الصادر عن اإلدارة العمومیة والمجتمع المدني سببا جوهریا من بین مجموعة  ریعتبر التسیی

 عن طریق تشكیل البنیةوذلك لنمو الحضري لالواقع القائم  رسم صورةاألسباب األخرى مساهمة في 

نتج عنه مدینة غیر وقد  ،العمرانیة وتوجیه التوسع الحضري عبر مختلف االتجاهات خالل كل فترة زمنیة

متجانسة تجمع بین النمو الحضري المخطط وغیر المخطط خاصة في ظل حجم الصالحیات التي 

وتجسید ترخص لرئیس المجلس الشعبي البلدي المبادرة إلى تسییر وترقیة نمو وتوسیع المجال الحضري 

المظهر الجمالي للمدینة والمحیط المعیشي للسكان في ظل القوانین الساریة المفعول والظروف السائدة 

  :من خالل ما یليعوامل للهذه اوسیتم التطرق 

I. ضعف وسائل الرقابة المنظمة للنمو الحضري:  

تتجسد عملیة التخطیط الحضري بمختلف جوانبها القانونیة والتنظیمیة للمجال الحضري في أداتي المخطط 

التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل األرض الذي یمنح للمسیرین األداة الفعالة لمساعدة وتوجیه 
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ف المرافق لوفیر مختالقرار المناسب وخاصة ما تعلق بت اتخاذالتقنیین واإلداریین على حد سواء في 

وكما تشكل أدوات التهیئة والتعمیر أكثر الخدمات المحلیة تأثیرا  ،المجال الحضري عبروالخدمات للسكان 

في حیاة السكان والتي تضمن ترقیة إطار المعیشة وجودة الحیاة الحضریة ویتم ذلك في إطار إستراتیجیة 

ئة والتعمیر، وهذه األدوات یمنح لها سلطة قوة تحددها الدولة وبتحكیم مشترك من خالل أدوات التهی

المتعلق بالتهیئة  05 - 04المعدل والمتمم بالقانون رقم  29 /90وفي نفس السیاق نص القانون  ،القانون

والتعمیر على وجوب تغطیة كل بلدیات الوطن بمخططات التهیئة والتعمیر ومخططات شغل األراضي 

المخططات وبصفة حصریة بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي وعلى أن یكون إعداد مشاریع هذه 

  : مبینة فیما یلياألدوات  مضامین هذهوجاءت  )1(وتحت مسؤولیته

  :)PDAU(لتهیئة والتعمیر لالمخطط التوجیهي  .1

 یعرف المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بأنه أداة التخطیط المجالي والتسییر الحضري یحدد التوجهات

األساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة المعنیة أو البلدیات المعنیة أخذین بعین االعتبار مخططات التهیئة 

لذلك فهو وثیقة مستقبلیة للتنبؤ و ) 2(وبرامج التنمیة ویضبط الصیغ المرجعیة لمخططات شغل األرض

كما یحدد بعقالنیة استخدام األراضي للمجال الحضري من و وتوجیه التهیئة ونمو التجمعات السكانیة، 

خالل شغل األرض، النشاط، كثافة ونمط شغلها وتباینها حسب موضعها داخل هذا النسیج الحضري 

ولذلك فهو یقسم المنطقة المتعلق بها إلى أقسام بغیة تسهیل التحكم في التعمیر بها حیث تم تقسیمها إلى 

والقطاعات المبرمجة للتعمیر على األمدین القصیر  المعمورةالقطاعات  :هيو أربعة قطاعات أساسیة 

سنوات وقطاعات التعمیر المستقبلیة وهي تشمل األراضي المخصصة للتعمیر  10والمتوسط في أفاق 

قابلة للتعمیر، وتكمن أهمیة المخطط التوجیهي السنة والقطاعات غیر  20على المدى البعید في أفاق 

المرجعیة الملزمة لكل الهیئات المتواجدة في مجال البلدیة وحتى الجهة  یر في كونه الوثیقةللتهیئة والتعم

وبذلك فإن إعداد المخطط هو بمثابة  ،المقسم للعقارات على مجال البلدیةأیضا هو و المعدة له وهي البلدیة 

ي على المدى تعریف لألمالك العقاریة وطبیعتها وطرق استخدامها لضمان توازن في النمو الحضر 

المستقبلي، وتجنبا لالستغالل  رسنة وذلك بتقدیره الحتیاجات التعمی 20لىإ 15المتوسط إلى البعید من

فإن  وعلیه ،وتوفیرا الحتیاجات السكان األساسیة داخلها ةمجال البلدیفي العشوائي لألمالك العقاریة 

                                                           
)1( 
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الذي كان یقتصر على  )PUD( الموجههو تحدیث للمخطط العمراني  رالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمی

  .المجاالت العمرانیة فقط

  : )POS(مخطط شغل األرض . 2

ومن أهدافه أنه یحدد   یعرف مخطط شغل األرض بأنه عبارة عن وثیقة عمرانیة قانونیة ووسیلة للتخطیط

 )PDAU(بالتفصیل حقوق استخدام األراضي في إطار توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

حدد لكل منطقة معامل ویبین الشكل العمراني وحقوق البناء ونوع التدخل على األنسجة العمرانیة القائمة وی

وممر الطرقات وخصائصها والمناطق األثریة الواجب حمایتها، وكما یحتوي  تشغل األرض واالرتفاقا

المخطط على الئحة تنظیم والمتضمنة التالئم مع أحكام المخطط التوجیهي وخطط تنمیة البلدیة والقواعد 

لذلك فهو بمثابة دفتر شروط في و  ،بهاالتي تحدد لكل منطقة متجانسة من حیث نمط المباني المرخص 

میدان تنظیم إنتاج األراضي القابلة للتعمیر وتكوین وتحویل اإلطار المبني بتقنین كل عملیات البناء 

  .إلخ...للحصول على مظهر حضري ومعماري متجانس بمختلف المرافق والمنشآت العمرانیة

عند استخدام المجال الحضري وٕاقامة  انطالقا من هذا فإن مخطط شغل األرض قد أخذ على عاتقه

المشاریع العمرانیة الطابع الوظیفي والشكلي للمدینة ویراعي نموها الحضري بوضع قواعد عامة لتنظیم 

كما فصلت المراسیم التنفیذیة و القائم للمدینة،  الحضري النسیج الحضري الجدید دون المساس بالنسیج

ویؤكد التشریع على أن یتخذ رئیس  ،التي تضمن تجسید مبدأ اإللزام والمسؤولیة ةاإلجراءات التكمیلی

بمعنى التحكم الكلي في  )1(المجلس الشعبي البلدي كل إجراء لحسن اإلنجاز المستقبلي لهذه المخططات

تهاء مسار صناعة القرار في البناء والتعمیر ابتداء من مسؤولیة المبادرة إلى اإلعداد والموافقة واالن

بمسؤولیة متابعة التنفیذ وهو أمر على درجة عالیة من األهمیة والتأثیر في الحیاة الحضریة والنمو 

وحرصا من الدولة الجزائریة على تجسید مبدأ المشاركة والمشاورة والتنسیق وألهمیته في االرتقاء  الحضري

لكل الفاعلین بصورة  ةوالمشاركة المكثفبمستوى أداء هذه األدوات تم التأسیس آللیات هامة للتشاور الواسع 

  :  فعالة ومنظمة وذلك على المستویات التالیة

 یخص القطاعات المتدخلة في التهیئة والتعمیر والتي تستشار وجوبا وهي اإلدارة : المستوى األول

األشغال العمومیة، البرید  ،النقل ،الفالحة، الري ،العمومیة ومصالح الدولة على مستوى الوالیة كالتعمیر
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وهي قطاعات مدعوة والتنظیم االقتصادي  )1(المیاه ،الهیئات العمومیة المحلیة لتوزیع الطاقة ،واالتصاالت

 .إلى التشاور الفعلي فیما بینها أثناء إعداد أدوات التهیئة والتعمیر

 البرامج المتعلقة بالمحیط ویتعلق بمشاركة السكان والمجتمع المدني في تسییر  :المستوى الثاني

التحقیق العمومي واإلعالم  :المعیشي من خالل المشاركة في صیاغة وٕاعداد هذه األدوات بطریقتین

لكن بالرغم من محاولة مختلف مخططات التهیئة والتعمیر أخذ بعین االعتبار كل هذه و . واإلشهار

ها لم تتناسب مع التغییرات المتسارعة للنمو وكما أن ،العوامل إال أن توجهاتها الحضریة لم تسایر الواقع

الحضري بالمدینة الجزائریة سواء بسبب عدم مالئمة التوجهات التي أقرتها أو لعدم التشخیص الجید 

الحضري فتعدت نتائج هذه التوجهات رغم محاولة المراجعة لتتزامن مع الواقع القائم  ولمستقبل النم

 .بالمدینة الجزائریةللنمو الحضري 

II. فشل أداء البلدیات الجزائریة في میدان التهیئة والتعمیر:  

إلى دعم المسار الدیمقراطي في البالد تماشیا مع  1989تسعى الجزائر منذ التحول الدستوري سنة 

وذلك بدعم وترقیة صالحیات  ،المرحلة المتمیزة بالحریات الفردیة والجماعیة واالنفتاح على اقتصاد السوق

ومسؤولیات البلدیات بما یمكنها من المشاركة الفعالة في تطبیق سیاسة التهیئة العمرانیة والتنمیة 

ومهام كثیرة  تواالجتماعیة على المستوى المحلي، حیث یمنح التشریع الجزائري صالحیا ةاالقتصادی

لنمو الحضري في المدینة للكن المتتبع  ،یئة والتعمیرومتنوعة للجماعات المحلیة أي البلدیة في میدان الته

الجزائریة وٕاطارها المعیشي یمكنه استنتاج بأن هناك خلال واضحا في أداء البلدیات لدورها في تنمیة 

  .العمران الحضري ونمو المدن واالرتقاء باإلطار المعیشي والحیاة الحضریة للسكان

دیة للدولة وحاضنة التنمیة الحضریة في الجزائر حیث یستند عملها فالبلدیة هي الجماعة اإلقلیمیة القاع

على مبدأ الالمركزیة الذي یعطي للجماعات المحلیة جملة من المهام واالختصاصات التي تیسر سهولة 

القرار على المستوى المحلي بعیدا عن سیطرة اإلدارة المركزیة مع ربط هذه االختصاصات  خاذوسرعة ات

أي أن البلدیة  ق السیاسات واألهداف التنمویة في إطار التوجهات المسطرة من طرف الدولة،والمهام بتحقی

هیئة دیمقراطیة تمثیلیة ألن مجلسها ینتخب من السكان المحلیین عن طریق االقتراع هي في الجزائر 

وبذلك فهي مدعوة للتعبیر بكفاءة عن تطلعات السكان واختیاراتهم كونها تحضى بالسلطة  ،المباشر

                                                           
)1( 
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المعنویة القادرة على تحریك طاقات أفراد المجتمع ومؤسساته المدنیة لصالح التنمیة، وقد تم إصدار 

لبلدیات لم المسندة تشریعات جدیدة للتهیئة والتعمیر والعقار والتنمیة المحلیة تحدد وتبین المسؤولیات والمها

وتضبط حدود ممارستها في إطار الحرص على تمكینها من التكفل بتسییر وتهیئة المدینة في كل ما 

وتطویر وظائفها واالرتقاء بنوعیة وظروف  المعموریتعلق بنموها الحضري والمحافظة على بیئتها ومجالها 

  .المحلي معیشة سكانها وذلك بمنحها سلطة التصرف الكامل على المستوى

الدولة الجزائریة قد أدركت أن أدوات التهیئة والتعمیر هي قبل كل شيء إرادة سیاسیة واختیار فإن لذلك  

الحضري ویسعى إلى االرتقاء بالمحیط  داستراتیجي یهدف إلى حوكمة النمو الحضري والرقي باالقتصا

  .المعاش وتلبیة انشغاالت السكان وتحقیق المصلحة والعدالة االجتماعیة العامة

III. ضعف آلیات المراقبة والتحكم في العمران الحضري:  

وفي معالجة الحضري أسند التشریع صالحیات القوة العمومیة للبلدیات في میدان تنظیم ومراقبة العمران 

والتدهور الحضري بتمكینها من إخضاع كل عملیات التعمیر  غیر المخططالحضري  التوسعحاالت 

والتهیئة لتدقیق قانوني صارم وردعي، حیث یتوجب على البلدیات التحقیق من التزام تخصیصات 

 األراضي وقواعد استعمالها مع مراقبة دائمة لمطابقة عملیات البناء للشروط المحددة في القوانین

الجمالي والسهر على احترام المقاییس  المظهروكذا الحفاظ على التراث العمراني والمعماري و  ،والتنظیمات

العمران بما یضمن تطبیق معاییر ومواصفات وضوابط حیز كل استخدام ومطابقة  میدانوالتعلیمات في 

  .مخططات التهیئة والتعمیر مضامین وأهدافالعمران مع 

القانون سلطة منح كل الرخص المرتبطة بالبناء والتجزئة والتقسیم والمطابقة والهدم في ید  وضع لذلك فقد

البناء التي تكون لصالح الدولة أو الوالیة  رئیس المجلس الشعبي البلدي باستثناء تلك المتعلقة بعملیات

اء حتى اإلنجاز الكلي والتي تعود لسلطة الوالي مع توسیع هذه السلطة إلى مراقبة ومتابعة عملیات البن

 القائمةالبنایات  وسیعة مهما كان استعمالها ولتدالجدی یاتتشیید البنا وتشترط رخصة البناء ألجل للمشروع

ولتغییر البناء الذي یمس األسوار الضخمة منه أو الواجهات المطلة على الساحة العمومیة وإلنجاز جدار 

یتوجب أن یتم  عمران الهش وضمان احترام المواصفاتوللقضاء على ال. )1(صلب للتدعیم أو التسییج

هندس معماري ومهندس مدني معتمدین في مإعداد مشاریع البناء الخاضعة لرخصة البناء من طرف 
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جهته وكذا مواد البناء اإطار عقد تسییر المشروع وأن یحتوي المشروع وتكوینه وتنظیمه وحجمه ومظهر و 

  .)1(وصیات المحلیة والحضاریة للمجتمع الجزائريواأللوان المختارة التي تبرز الخص

عدم وفي إطار المحافظة على السالمة العامة واألمن تشترط الموافقة القبلیة للمجلس الشعبي البلدي على 

وأن ترفض  ) 2(إنشاء أي مشروع على تراب البلدیة یمكن أن یتضمن مخاطر من شأنها اإلضرار بالبیئة

كما یمنع البناء في و  ،بالنسبة للمؤسسات الصناعیة بحتمیة معالجة مالئمة للتلوثرخصة البناء أو تربط 

األراضي المعرضة لألخطار الناتجة عن المخاطر الطبیعیة والتكنولوجیة كما حددتها أدوات التهیئة 

 لبنایاتاا بزیارة كل یقانون األعوان المؤهلون ویلزم القانون رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا ،والتعمیر

یرونها ضروریة وطلب الوثائق الخاصة بالبناء  التي المیدانیةفي طور اإلنجاز والقیام بالمعاینات التي هي 

لكل من مفتشي  وتخول صالحیة البحث ومعاینة المخالفة ألحكام القانون) 3(واإلطالع علیها في كل وقت

العمرانیة الذین یؤدون الیمین  والتهیئةالتعمیر  مدیریةالتعمیر وأعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر وموظفو 

  .أمام رئیس المحكمة المختصة ویمكنهم االستعانة بالقوة العمومیة في حال عرقلة ممارسة مهامهم

 وفي حال البناء بدون رخصة ومراعاة للمتابعات الجزائیة یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص

ة أیام ابتداء من تاریخ استالم محضر إثبات المخالفة وینفذ هذا القرار قرار بهدم البناء في أجل ثمانی

 ضعفوفي حال  ،مباشرة وال یمكن تعلیقه في حال المعارضة من المعني أمام الجهة القضائیة المختصة

رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني یصدر الوالي قرار الهدم في أجل ال یتعدى ثالثین یوما وتنفذ أشغال 

ل موفي حال عدم وجودها تنفذ بالوسائل المسخرة من قبل الوالي ویتح ،دم من قبل مصالح البلدیةاله

كما یلزم القانون صاحب البناء عند إتمام األشغال بإثبات مطابقتها مع رخصة ، و )4(المخالف تكالیف الهدم

وفي حال التأكد من  ،البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئیس المجلس البلدي أو الوالي

یعرض األمر على الجهة القضائیة المختصة التي تقرر إما  عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة

  .)5(القیام بمطابقة البناء أو هدمه جزئیا أو كلیا
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 حیات المقیدة في دفترالتمثل هذه السلطات الحصریة لرئیس المجلس الشعبي البلدي أقوى وأهم الصو 

أعباء الجماعات المحلیة وهي تضمن إلى جانب قوانین أخرى ترتبط بحمایة البیئة والصحة والنظافة 

والنقل واالستثمار آلیات على درجة عالیة من الكفاءة في األداء واإلنجاز التخطیطي وفي إدارة العمران 

ألمن والرفاه لساكنة الحضري غیر المنظم ویحقق الصحة وا النموالحضري بما یضمن نظریا منع مساوئ 

هذه الترسانة الردعیة وصرامة التقنیات التي وضعها القانون فإن التطبیق المیداني ال من رغم الوب، المدینة

ومساهمة یزال محدودا حیث یتزاید یومیا وعلى مرأى من السلطات البلدیة عدد المباني المخالفة للقانون 

والواقع أن الجماعات المحلیة تتصرف بالنسبة لهذا  ،تدخلدون أي ذلك في النمو الحضري غیر المنظم 

األمر على هاجس الخوف من أعمال الشغب التي تطبع في أغلب األحوال هذه العملیة أو بالعمل على 

  .تحقیق مصالح انتخابیة أو لعجزها عن توفیر المأوى بعد اإلخالء السري ألصحاب هذه المباني السكنیة

المؤرخ في  10- 11اطي واإلصالحي الذي تسلكه الدولة الجزائریة بصدور القانونتوج هذا المسار الدیمقر 

عدید من المواد الجدیدة والمحینة التي تهدف في مجملها الالمتعلق بالبلدیة والمتضمن  2011جوان 22

ا أثناء أداء هالتي قد تعترض طریقالمشاكل إلى منح صالحیات أوسع للمجالس المنتخبة بغیة تجاوز 

  .لها ةالمنسوبام المه

IV.  06/06تأخر المشرع الجزائري في إصدار أول قانون توجیهي للمدینة:  

یندرج مشروع القانون التوجیهي للمدینة الجزائریة في سیاق استكمال المنظومة التشریعیة المتعلقة بتهیئة 

ویقوم المشروع على عدد من  ،المستدامة وحمایة المجاالت الحساسة وتثمینها وترقیتها ةاإلقلیم والتنمی

تتمثل في وضع إطار تشریعي منسجم یضمن ترقیة المدینة، وكما یكرس هذا التي و المبادئ واالعتبارات 

النص مبدأ التشاور والتكامل في إعداد االستراتیجیات المتعلقة بسیاسة المدینة واإلسهام في إنجاحها 

سید مهام المراقبة ومتابعة كافة النشاطات المتعلقة وترقیة االقتصاد الحضري والتنمیة المستدامة وتج

بسیاسة المدینة مع التركیز على الخدمة العمومیة والشفافیة والعمل والتضامن وتعزیز حضور الدولة 

وتطبیق القانون وتحدید إطار مؤسساتي وتنظیمي لتسییر المدینة وتحدید صالحیات الفاعلین ودورهم في 

قواعد التسییر  دالمجاالت الحضریة ومراقبة النمو الحضري للمدینة واعتما التقلیل من االختالالت في

 ةوالتدخل واالستشارة التي تقوم على مبادئ التعاقد والشراكة وتنویع مصادر التمویل للتنمیة المستدام

  :ما یليفهي كبتخطیط سیاستها ومتابعة تنفیذها وأما عن أهدافه  ىللمدینة وٕانشاء مرصد للمدینة یتول

 تعریف عناصر سیاسة المدینة في إطار سیاسة تهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة -
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 .القضاء على السكنات الهشة وغیر الصحیة  -

 .التحكم في مخططات النقل والتنقل وحركة المرور داخل محاور المدینة وحولها  -

 .تدعیم الطرق والشبكات  -

 .ضمان توفیر الخدمة العمومیة وتعمیمها  -

 .الوقایة من األخطارو حمایة البیئة   -

 .بین المدنما ترقیة الشراكة والتعاون   -

 .اندماج المدن الكبرى في الشبكات الجهویة والعالمیة  -

  .تحقیق التنمیة المستدامة  -

 .ترقیة الوظائف االقتصادیة للمدینة  -

  .إعادة هیكلة وتأهیل النسیج الحضري  -

 .تصحیح االختالالت الحضریة  -

  .ظة على المساحات العمومیة والمساحات الخضراءالمحاف  -

  .ترقیتها وتدعیم وتطویر المرافق الحضریة -

V.  الجزائریة في النمو الحضريالسیاسة العقاریة دور:  

ولهذا كان من الضروري أن یوفر المستدیم الحضري  التوسعأهم عناصر  الحضري منالعقار یعتبر 

النمو  استمرارمن العقار بما یخدم  احتیاجاتهامن توفیر  ةلتمكین البلدیاآللیات القانونیة الجزائري التشریع 

بما یراعي االقتصاد الحضري وتحقیق شروط التناسق للنسیج فیها ویضمن التحكم للمدینة الحضري 

  :فیما یلي الجزائریةللدولة السیاسة العقاریة یمكن تلخیص مساوئ علیه و  ،الحضري

  :الجزائر يحشد العقار ف آلیات .1

من  أدوات التهیئة والتعمیر محافظة عقاریة قصد تلبیة احتیاجاتها قیمكن أن تكون في إطار تطبی

الواقعة فوق ترابها بجرد كامل ألمالكها  تویتوجب علیها تحدید طبیعة العقارا) 1(األراضي الخاصة بالبناء

العقاریة بما فیها األمالك التابعة للدولة والجماعات المحلیة وأن یشمل الجرد تعیین األمالك والتعریف 

وعلیها بعد ذلك أن تعد من أجل برامجها االستثماریة المنصوص علیها ) 2(بمالكها وحائزیها أو شاغلیها

                                                           
)1( 

  04المادة رقم  ،المرجع الذي سبق ذكره المتعلق بالتهیئة والتعمیر، 29 -90القانون یعدل ویتمم  2004أوت  14المؤرخ في  05 -04القانون 

)2( 
  66المادة رقم  ،المتضمن التوجیه العقاري ،1990 رنوفمب 18المؤرخ في  25 - 90القانون 
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والمقتناة من  برنامجا القتناء العقارات یتكون من األراضي المملوكة للبلدیة في مخططات التهیئة والتعمیر

السوق العقاریة والمتحصل علیها من ممارسة حق الشفعة طبقا للتشریع ومن الحقوق العقاریة المخصصة 

  .)1(للتعمیر لحساب الجماعات المحلیة وأن تقوم بنقل ملكیة هذه العقارات والحقوق العقاریة

القانون صالحیات البلدیة في حشد العقار عند االقتضاء في حال كانت ملكیة فردیة حیث ینشأ  كما وسع

حق الدولة والجماعات المحلیة في حق الشفعة بغیة توفیر الحاجیات ذات المنفعة العامة وبصرف النظر 

نزع الملكیة بأن جعلها إال أنه قید اللجوء المفرط إلجراءات ) 2(ةكیالملعن اللجوء المحتمل إلجراءات نزع 

طریقة استثنائیة نتیجة سلبیة وحصریا لصالح التعمیر والتهیئة العمرانیة والتخطیط بهدف إنشاء مرافق 

جماعیة ومنشآت ومشاریع كبرى ذات منفعة عامة مع ما یترتب على ذلك من تعویض قبلي عادل تطبیقا 

  .)3(المنزوعة إذا أمكن ذلكللدستور إما في شكل تعویض نقدي أو عقار مماثل للملكیة 

  :   في الجزائر العقار ترشید استخدامحمایة و  ضعف آلیات. 2

لقد أسند المشرع مسألة حمایة العقار بتحدید قائمة األراضي المعمورة أو القابلة للتعمیر ألدوات التهیئة 

ى األراضي الفالحیة والتعمیر التي یجب أن تعبر عن شغل األراضي شغال عقالنیا في إطار المحافظة عل

حیث أنه ال تكون قابلة للتعمیر إال القطع األرضیة التي ) 4( وترقیة واستصالح المساحات والمواقع المحمیة

تراعي االقتصاد الحضري عندما تكون داخل المجاالت المعمورة للبلدیة أو تكون متالئمة مع القابلیة 

على  ةفالحیة أو تكون متالئمة مع أهداف المحافظلالستغالل الفالحي عندما تكون موجودة على أراضي 

المتالئمة مع ضرورة حمایة  المناطقموجودة في مواقع طبیعیة أو تكون في  نالتوازنات البیئیة عندما تكو 

المعالم األثریة والثقافیة وأن تكون غیر معرضة مباشرة لألخطار الناتجة عن الكوارث الطبیعیة 

ن القانون وحده هو الذي یرخص بتحویل أي أرض فالحیة خصبة جدا أو وعلى أن یكو ) 5(والتكنولوجیة

كما و )6(مخصبة إلى صنف األراضي القابلة للتعمیر وأن یحدد القیود التقنیة والمالیة المرافقة لعملیة التحویل

العام الذي  المضمونعلى نحو یتناقض مع بناء علیها القیام بعملیة الأو األراضي استخدام ب ال یسمحأنه 

                                                           
)1( 

   77المادة رقم ، المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29 -90القانون یعدل ویتمم  2004أوت  14المؤرخ في  05 - 04القانون 

  66المادة رقم ، المتضمن التوجیه العقاري ،1990 رنوفمب 18المؤرخ في  25 - 90القانون  )2(

)3( 
    72المادة رقم  ،المتضمن التوجیه العقاري ،1990 رنوفمب 18المؤرخ في  25 - 90القانون 

)4( 
  66المادة رقم  ،المتضمن التوجیه العقاري ،1990 رنوفمب 18المؤرخ في  25 - 90القانون 

  

)5( 
  04المادة رقم ، المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29 -90القانون یعدل ویتمم  2004أوت  14المؤرخ في  05 - 04القانون 

)6( 
   36المادة رقم  ،المتضمن التوجیه العقاري ،1990 رنوفمب 18المؤرخ في  25 - 90القانون 
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المنصوص علیها في  لعقوبةا إلى تعرض صاحبه دونوذلك  لتعمیرالتهیئة واأدوات جاءت به كل 

بحل الوكاالت العقاریة المحلیة من  2003سنة الجزائریة لكن وفي تطور هام قامت الدولة و  .)1(القانون

أجل الحد من تجاوزات المنتخبین المحلیین بالعقار وما ترتب علیه من إشكالیات قانونیة وٕاجرائیة وحرصا 

من اإلفراط في االستخدام وتلبیة الطلب المتزاید على العقار الجزائریة على حمایة الوعاء العقاري للمدن 

ملین االقتصادیین والمستثمرین الجزائریین واألجانب إلقامة المشاریع حیث كان الحضري من طرف المتعا

عملیات مختلف التي عرقلت والعوامل مشكل توفیر العقار الحضري والصناعي أحد أهم األسباب 

لها ) 2(إلى التأسیس لوكاالت عقاریة والئیةالجزائریة االستثمار األجنبي والوطني في البالد وعمدت الدولة 

سلطة الضبط والسهر على تسییر وتنظیم سوق العقار الحضري وتكون لها عند االقتضاء فروع على 

 ،البلدیات أو الدوائر مهمتها حشد العقار الحضري ألغراض التنمیة الحضریة واالقتصادیةكل مستوى 

المؤسسات تنظیم العقار الحضري وتندرج هذه عملیة  في الفاعلونكل یبین ) 37(الشكل رقم جاء و 

العقاریة المحلیة في منظومة محكمة لصناعة القرار في المیدان  تالجدیدة التي أدمجت فیها كل الوكاال

  : یمكن تلخیصها فیما یليحیث العقاري تتمیز بالمركزیة والهیمنة الكاملة موزعة على ثالث مستویات 

  :األول على مستوى الوالیة.1.2

مدیرها یعین من وزیر الداخلیة باقتراح من الوالي المعني وهو یرأس تهیمن الوصایة على الوكالة ألن 

الوالئیة ومن منتخبین هم رئیس  ةیتكون من أغلبیة یمثلها أعضاء الهیئة التنفیذی يمجلس اإلدارة الذ

من رؤساء البلدیات المعینین في الجمعیات المعنیة بالتعمیر  02المجلس الشعبي الوالئي أو من یمثله و

  .یعینهم رئیس مجلس اإلدارة أي الواليو  ةوالبیئ

 :الثاني على مستوى وزارة الداخلیة.2.2

تضم ممثلین عن وزارات الداخلیة والمالیة والسكن و من خالل لجنة استشاریة یرأسها وزیر القطاع  كونتی

تفصل في حاالت التنازل عن األراضي عالیة القیمة الحضریة وفي حیث والعمران والفالحة والسیاحة 

وكذا أراضي مخطط شغل  مغایر،الستخدام الخدمیة العمومیة تحویل األراضي المخصصة للمرافق 

 .األراضي غیر المصادق علیه والتوسعات الحضریة غیر المهیأة

                                                           
)1( 

   36المادة رقم ، المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29 -90القانون یعدل ویتمم  2004أوت  14المؤرخ في  05 - 04القانون 

تحدید قواعد إنشاء الوكاالت العقاریة الوالئیة المعدل والمتمم  نالمتضم 2003نوفمبر  5المؤرخ في 408- 03 المرسوم التنفیذي )2(

المتضمن تحدید قواعد إنشاء وتنظیم الوكاالت المحلیة للتسییر والتنظیم  1990دیسمبر  22في  خالمؤر  405 -90للمرسوم التنفیذي 

  .ینالحضری ینالعقاری
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  :الثالث على مستوى رئاسة الحكومة. ج

  المتدخلون على العقار الحضري: مدینة العلمة
 

 الحضري  العقار الفاعلون في تنظیم

 الخواص یونالعموم

 مدیریة أمالك الدولة التعاونیات العقاریة

 الوكالء العقاریون
 مدیریة مسح األراضي

 العقاریونالمرقون 
 العقاريمدیریة الحفظ 

 الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري
 مكاتب التوثیق

 البلدیة

 الساكنة

 الوكالة العقاریة الوالئیة

 لترقیة والتسییر العقاريل الوطني دیوانال

 لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة االستثمارات وضبط العقار

  2017 فیفريإنجاز الباحث : المصدر )37( الشكل رقم

 العقار الحضري الفاعلون في تنظیم: مدینة العلمة
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  :الثالث على مستوى رئاسة الحكومة.3.2

المركزیة مهمتها حشد األراضي الموجهة للمشاریع ذات البعد  تلجنة مشكلة من ممثلي اإلدارا تمثله 

وبذلك تم نقل تحویل سلطة صناعة  ،عالوطني وتحدیدها بمنعه التصرف فیها إلى حین إنجاز هذه المشاری

القرار العقاري من حقها في التصریف في العقار الذي یشكل وعائها العقاري ومنحه للدولة التي أصبحت 

ومع ذلك فإن إشكالیة  .في مجمل إجراءات التسییر العقاري والمتصرف الوحید فیه المتحكم والفاعل

التنظیم العقاري الجدید في الجزائر كركیزة أساسیة في النمو الحضري والتنمیة الحضریة لم یحقق األداء 

والتنظیم إلى تأسیس الوكالة الوطنیة للوساطة  2007الذي كان منتظرا منه حیث لجأت الدولة سنة 

عبر والیات الوطن مهمتها األساسیة تسهیل الحصول على العقار الصناعي  ةلها فروع إقلیمی) 1(العقاري

للمتعاملین االقتصادیین وتسییر المحافظة العقاریة االقتصادیة للقطاع العمومي وتطویر مناهج الوساطة 

  . والحوكمة العقاریة لخدمة المستثمرین الجزائریین واألجانب

VI.  لنمو الحضرياتعدد الفاعلون الحضریون في تسییر:  

 التسییر الحضري المبني على أساستراكمات غیاب على المدینة الجزائریة منذ االستقالل لقد توالت 

ناهیك على  تجسید الحوكمة الحضریة أو مبادئ الحكم الراشد انطالقا من وضع قاعدة محلیة للتسییر

التهیئة والتعمیر لیضاف علیها تضارب  أدواتو أخطاء وعیوب سیاسة التهیئة العمرانیة عامة ومخططات 

فالنمو الحضري القائم  ، ولذلكأهداف وأدوار المتدخلین والفاعلون الحضریون في إنتاج مجالها الحضري

 ةاإلدارة المركزی تهیئاإن ف یهعل، و تقییم أظهر العدید من االختالفات المجسدة على أرض الواقعهو 

ممثلة للدولة محلیا تسهر على تنمیة قطاع وال) 38(كما یبین الشكل رقم وهذا  هاالالتمركز وهیئات مصالحو 

التعمیر والبناء في المجال الحضري وتسریع وتیرة النمو الحضري مع وجود هیئات أخرى وسیطة منها 

بتنازل الدولة عن مهام التسییر والمتابعة  نظام الالتمركزتمثل ... مدیریة األشغال العمومیة والري

إضافة إلى  لمصالحها المحلیة بهدف إرساء قواعد التنظیم والتحكم أكثر في إنتاج المجال الحضري،

ین یلعبون دور الدولة في إنجاز مشاریعها ونفي دور المجتمع المدني ذمساهمة الفاعلون الخواص ال

وعلیه فإن إشكالیة النمو الحضري تعنى بها العدید من القطاعات ومجموعة من  واثبات مشاركته في ذلك،

   مشاركةفهي ال تنحصر على عمل وزارة السكن والعمران فقط بل هي مسؤولیة الجمیع من للدولة الوزارات 

                                                           
مارس  19في  خالمؤر  126 - 12والمتمم بالمرسوم التنفیذي  المعدل 2007نوفمبر 23المؤرخ في  119 - 07المرسوم التنفیذي )1(

.العقاري وتحدید قانونها األساسي مالمتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والتنظی 2012
  



 

 

 

 

 

  

  نمو الحضريالتعدد الفاعلون الحضریون في تسییر : الدولة الجزائریة

  

 

 

  ةاإلدارة المركزی  الجزائریةالدولة 

 مصالح الالتمركز

 هیئات الالتمركز

  وزارة السكن والعمران

  وزارة البیئة وتهیئة اإلقلیم

  وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة

  وزارة الثقافة

  وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة

ةالهیئات التنفیذی  الهیئات المكلفة بالتهیئة والترقیة العقاریة هیئات المراقبة التقنیة 

  السكن والتجهیزات العمومیةمدیریة 

  مدیریة البناء والتعمیر

  )CGS( المرصد الوطني للبحث المطبق في الزالزل

  )CTC( اللجنة التقنیة الدائمة للمراقبة التقنیة للبناء

  الهیئات المكلفة بالدراسات العمرانیة

  )ANAT( للتهیئة اإلقلیمیة ةالوكالة الوطنی

  )CENERIB( الوطني للدراسات والبحوثالمركز 

  )OPGI( لترقیة والتسییر العقاريالوطني لدیوان ال

  للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریینالوكالة المحلیة 

  )AADL(الوكالة الوطنیة لتحسین وتطویر السكن

  )CNL(الصندوق الوطني للسكن 

  )EPLF( مؤسسة ترقیة السكن العائلي

 البلدیة

 الوالیة

 )38(الشكل رقم  2018إنجاز الباحث، جانفي  :المصدر

  )URB( في التعمیراإلنجازات و مكاتب الدراسات 

2
1

4
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الحكومة بأكملها، لنصل في تحلیلنا المدعم بأراء من المجتمع المدني لمدینة العلمة ت ابین وزار  ةمشترك

بقول أن مهمة المجالس الشعبیة المنتخبة المحلیة المتبنیة لمبادئ تجسید الدیمقراطیة وتحقیق الالمركزیة 

والبیروقراطیة وقوة اإلدارة  وممارسة الرقابة الشعبیة دخلت ضمن متاهة المصالح الشخصیة الخاصة

المصدر والموجه األساسي والفاعل القوي للنمو الحضري وٕانتاج تبقى هي السلطة إذن ف .العلیا ةالسیاسی

إضافة إلى فشل تسییر اإلدارة العمومیة وضعف الكفاءة المحلیة في ضمان نمط تسییر  المجال الحضري

  .الجوانبمن جمیع  مستدیم للنمو الحضري

  :التاریخیة وسیاسة التقسیمات اإلداریةعوامل التأثیر  :ثانیا

تعتبر العوامل التاریخیة وسیاسة التقسیمات اإلداریة من أهم األسباب المساهمة في نمو وتوسع مدینة 

ولذلك فقد  ،عكس الواقع القائم للنمو الحضري في هذه المدینةیالعلمة، وكما أنها بمثابة مؤشر حقیقي 

التاریخیة في النمو الحضري بمدینة العلمة عن طریق نفوذ اإلدارة الفرنسیة إلى المجال ساهمت العوامل 

فاألول تمثل في سیاسة التقسیمات اإلداریة الفرنسیة بتقسیم القبائل إلى دواویر  :المحلي من خالل أسلوبین

ن اإلجراءات التي سیاسة أثرت على هیكلة المجال وأحدث سلسلة موهي وبلدیات وٕانشاء مراكز استعماریة 

على  تركز  التيوالثاني بنفوذ الرأسمال األجنبي وسیاسته  ،هزت استقرار المجتمع المحلي وتنظیماته

 Compagnie(النفوذ إلى المجال المحلي عن طریق الشركة السویسریة  علىتشجیع الرأسمال األجنبي 

genevoise (القدیمة المألوفة بین األقالیم المحلیة والجهویة  توهي سیاسة أثرت على العالقات والتفاعال

اإلدارة الفرنسیة بتطویر المجال الخلفي لبعض المدن الهامة ال  توكما اهتم ،)1(للمجال الجزائري عامة

باعتبارها كظهیر لمدینة سطیف األم، وبعد خروج االستعمار الفرنسي من  سیما منها مدینة العلمة وهذا

 1974و 1963التقسیمات اإلداریة التي قامت بها الدولة الجزائریة خالل سنوات جاءت مرحلة الجزائر 

حیث واكبت التحوالت السریعة التي حدثت في المجتمع منذ االستقالل بالنظر إلى واقع ظاهرتي  1984و

ى التحضر والنمو الحضري التي ارتبطت بحركة السكان الداخلیة وبالنزوح الریفي إلى المدن التي رقیت إل

كانت قبیلة  1956أعلى وتنوعت فیها قطاعات النشاط االقتصادي والتجاري، ففي سنة  مستویات إداریة

دائرة العلمة ف 1974خالل التقسیم اإلداري لسنة  أماو  ،تلةالو  مریود، سكرة، بازر :دوارالعلمة تضم 

لطایة، بئر العرش ، حمام السخنة، االڤلتة الزرقاء، بازر سكرة تضم كل من بلدیة العلمة،أصبحت 

 :بلدیةكل من  1984خالل سنة  تضمالبالعة، تاشودة، جمیلة، بني فودة والولجة لتصبح دائرة العلمة 

                                                           
(1) René Passerons, les grandes sociétés de la colonisation dans l’Afrique du nord, p35 



 العلمة مدینةفي  الحضري لنمول القائم الواقع وأسباب عوامل وتفسیر تحلیل.......................رابعال الفصل

 

216 
 

شكال أعلى  1984و 1974ولذلك نجد التقسیم اإلداري لسنتي  ،)1( بازر سكرةو الڤلتة الزرقاء  العلمة،

والمركزیة ) Egalitaire(جاء ضمن منطق إیدیولوجي یتمیز بالمساواة  لمستویات التناقض فاألو 

)Centralisatrice ( واالندماجیة)Intégratrice (والثاني جاء في مرحلة الدولة األمة)ولقد أضاف  )2

والیة  48إلى  31عدد من الوالیات والبلدیات حیث ارتفع عدد الوالیات من  1984التقسیم اإلداري لسنة 

  . بلدیة جدیدة 837أي بإضافة  1541إلى  704بلدیات من وعدد ال

  :قتصادیةاالعوامل ال تأثیر: ثالثا

الخاصة  األموالرؤوس  توظیفیعتبر النشاط التجاري من القطاعات االقتصادیة الهامة األكثر استقطابا ل

 للعالقات أساسي ومحرك يللمجال الحضر  منظم اقتصادي جهاز التجارةفي المدینة الجزائریة، فإذا كانت 

 في والضروریةالنمو الحضري  تفعیل في ةاألساسیة المساهم العناصر من بالتأكید فهي المجالیة

 )Anne Querienو Pierre Lassave( المدن جغرافیة في المختصانولقد أكد  ،الحضریة الحیاة استمراریة

 في ینالمختص اهتمام محل كانت طویل وقت منذ والمدینة التجارة بین العالقات أن) 3(1998 سنة في

 مثل مثلهاا ونوع اكم تزداد مرة كل في التجاریة المساحات أن لنا أكدواحیث  واالقتصاد الجغرافیاو  التعمیر

في الهامة من المدن التجاریة العلمة مدینة وتعتبر ، المساحات هذه تجذبهم الذین وسكانها المدینة أحیاء

  ترتبط ولذلك فحركات السكان الیومیة ،)39(عوامل كما یبین الشكل رقم وهذا تحت تأثیر عدة الجزائر 

   

 

 

 

 

 

                                                           
)1( 

1984، 1974، 1956: لسنواتخریطة الحدود اإلداریة 
  

(2) Abed bendjélid, Jean Claude Brulé, Aménageurs et aménagés en Algérie, p55  
(3)

 M. Bakhoue Zine, Strectures commerciales et dynamiques urbaines, Année 2002, P1 

  الموقع الجغرافي  شبكة الطرق   أسعار العقار 

  يالتجار النشاط المساعدة على تطور العوامل : مدینة العلمة

كان للعقار أهمیة كبیرة في 

تمركز الوظیفة التجاریة 

بالمدینة وذلك من خالل 

توفر العقار وثمنه المعقول 

  .االستراتیجي عوالموق

عن طریق الربط الجید بشبكة الطرق الوطنیة، 

الوالئیة والسكة الحدیدیة وسهولة الوصول إلى 

المدینة عبر مختلف الجهات الوطنیة أي أنها 

تحتل موقعا استراتیجیا بتواجدها في منطقة 

 . تمثل نقطة تقاطع لشبكة طرق متنوعة

بین كونها همزة وصل 

الشرق والغرب وبین 

الشمال والجنوب أهلها 

 .ألن تكون مدینة تجاریة

 

لنیل شهادة مهندس دولة في تسییر  مقدمةمذكرة تسییر المجال الحضري بمدینة العلمة،  إشكالیةمنصوري عمر، : المصدر

  )39(الشكل رقم  73، ص 2011التقنیات الحضریة، مكتبة كلیة علوم األرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، 
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المدینة مع في تطورت األنماط التجاریة  وكما ،باستمرار بین أماكن السكن ومحالت بیع السلع والمنتوجات

هي أي شارع دبي بمدینة العلمة  المنطقة التجاریة المركزیةصارت حیث التي شهدتها الحضریة  التوسعات

  . سواء من داخل وخارج المدینة يالتجار النشاط السكان ب في عالقةالبؤرة الرئیسیة المتحكمة 

مدینة ال لسكان االجتماعي بالتنظیموطیدة  عالقة له العلمة ةالنشاط التجاري بمدین محالتعدد  تطور إن

 مكانتها احتالل في المدینة لرغبة وكذا، األخیرتین العشریتین خالل حدثت التي المجالیة لتحوالتاوب

 الذيللنشاط التجاري  المراقب غیر االزدهار رغمو  ،الجزائري للشرق التجاریة المنظومة داخل اإلقلیمیة

 أن إال الحضري العقار سعرفي  الخیالي لالرتفاع نتیجة أخرى حضریة استخدامات لنمو عائقا أصبح

وذلك  األخرى الحضریة المجاالت وتنظیمالنمو الحضري بهذه المدینة  في كبیرا دورا لعبی النشاط التجاري

 وكذا الحضري االقتصاد وتطویر التدفقات توجیه في التجاریة األقطاب تلعبه الذي المنظم الدور خالل من

 اقتصادي كنشاط التجارة بین الفصل تقضي التجاري للتعمیر جدیدة عمرانیة مفاهیم بلورة في مساهمتها

هذه بعدد المحالت التجاریة الوقوف على تطور  كان من الضروري جداولذلك ، حضریة كوظیفة والتجارة

   :كما یلي منهانصیب الفرد وكذا  2017إلى  1969قبل  ما الممتدة بینالفترة خالل لمدینة ا

I. المحالت التجاریة دتطور عد:  

في تطورا كبیرا في عدد المحالت التجاریة كنتیجة للنمو الحضري الذي الزمه توسع  ةشهدت مدینة العلم

ما استوجب توفیر خدمات تجاریة من أجل تلبیة  السكان عددكبیر في وتزاید القائم النسیج الحضري 

) 47(متباینة كما یبینه الجدول رقم  فترات) 05(یمكن تقسیم هذا التطور إلى خمسة و  ،متطلباتهم المختلفة

حیث جاءت كل فترة مختلفة عن سابقتها من حیث العوامل واألسباب المتحكمة فیها ولفهم هذا التطور 

  :یجب التطرق إلى كل فترة على حدى كما یلي

  )2017إلى  1969قبلما (الممتدة بین  المحالت التجاریة للفترةعدد تطور : مدینة العلمة): 47(الجدول رقم 

محل/ نسمةنصیب الفرد   السنوات العدد  قیمة الزیادة  (%) نسبة الزیادة (%) النمومعدل  

 1969قبل  608 - - - 48

62 03.00 40.68 417 1025 1986 

41 10.68 48.54 967 1992 1992 

36 04.73 38.23 1233 3225 2002  

33 04.28 48.59 3048 6273 2017  

  2017مارس وأفریل  ،فیفري ،تحقیق میداني جانفي: المصدر
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  :1969الفترة األولى ما قبل . 1

مثل وقد  ،محل تجاري 608 بحوالي 1969عدد المحالت التجاریة بمدینة العلمة خالل سنة  سجل

مدینة العلمة كانت منطقة أن بكون تفسیر هذا الوضع  یمكن وعلیه ،نسمة 48 ل واحد محلبنصیب الفرد 

النشاط  سوتمار العاملة تهتم السكانیة زراعیة قبل أن تتحول إلى مدینة تجاریة حیث كانت معظم القوى 

ٕاضافة إلى الظروف االستعماریة التي كانت تمنع النشاط و  ،أي تعتمد على األرض وزراعتها يالفالح

بالنشاط التجاري بسبب  سكان المدینةلذلك لم یهتم و  ،األهالي نالتجاري وتطوره لدى السكان الجزائریی

  .الدولة الجزائریة الفقر والحرمان بمعنى أن ظهور المحالت التجاریة بمدینة العلمة لم یكن إال بعد استقالل

  :1986-1969بین ما الفترة الثانیة . 2

بزیادة أي محل تجاري  1025 ببلغ عدد المحالت التجاریة بمدینة العلمة التي ظهرت خالل هذه الفترة 

وعلیه فقد ساهمت  ،% 3 ب نمو قدرمعدل وب % 40.68محل تجاري وبنسبة زیادة بلغت  417 بقدرت 

ظاهرة  وأهمهابشكل كبیر في تطور عدد المحالت خالل هذه الفترة و بطریقة مباشرة وغیر مباشرة عوامل 

ت األولویة یالمدینة خاصة بعدما أعطمن منطلق الحق في وهذا النزوح الریفي بحثا عن حیاة أفضل 

ن الظروف المعیشیة ومستوى القدرة الشرائیة للسكان وظهور األسواق التجاریة یتحسللقطاع الصناعي و 

  . نسمة 62 لكل واحد محلبوعندئذ سجل نصیب الفرد منها األسواق المغطاة بساحة الثورة خاصة و 

  :1992-1986بین ما  ةالفترة الثالث. 3

بزیادة أي محل تجاري  1992 بالفترة سجل عدد المحالت التجاریة بمدینة العلمة التي ظهرت خالل هذه 

 في حین سجل، % 48.54محل تجاري وبنسبة زیادة بلغت  967 بفي عدد المحالت التجاریة قدرت 

النصوص یمكن تفسیر هذا التطور الهام بالتحوالت التي طرأت على علیه و  ،% 10.68 بمعدل النمو 

عتماد على واالاقتصاد السوق  الدولة الجزائریة لنمط جالقانونیة الخاصة باالستثمارات وكذا انتها

توفر المرافق التجاریة وكثرة لكثرة ٕاضافة و  ،أو األجنبیةمنها االستثمارات والمساهمات سواء الوطنیة 

  .نسمة  47لكل محل حدود فيمنها  الفرد نصیبوقد كان  ،األموال الخاصة سرؤو 

  :2002-1992بین ما الفترة الرابعة . 4

بزیادة أي محل تجاري  3225 ب قدر عدد المحالت التجاریة بمدینة العلمة التي ظهرت خالل هذه الفترة

 % 4.73بمعدل النمو فقد سجل عن  وأما ،% 38.23محل تجاري وبنسبة زیادة بلغت  1233بقدرت 

 التسارعویفسر هذا  بهذه المدینةالكبیر في عدد المحالت التجاریة  التزایدأهم ما میز هذه الفترة هو لعل و 
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األمنیة التي عمت البالد وبشكل كبیر  تمساهمة الظروف السیاسیة التي تمثلت في االضطراباالتجاري ب

الجزائریة بصفة عامة  المدن عبروالعمل في استمرار ظاهرة النزوح الریفي من أجل البحث عن األمن 

  .نسمة 36 لكل واحد محل حدود عندمنها  الفرد نصیب وجاء ،ومدینة العلمة بصفة خاصة

  :2017 -2002بین ما الفترة الخامسة . 5

محل  3048بزیادة أي محل تجاري  6273مدینة خالل هذه الفترة إلى الانتقل عدد المحالت التجاریة ب

تفسیر ذلك یمكن و  ،% 4.28 بمعدل النمو فقد سجل  وأما عن، % 48.59تجاري وبنسبة زیادة بلغت 

 اإلنعاش برنامج من الحصص المالیة المندرجة ضمن تاستفاد إرجاعه إلى كون مدینة العلمة قد

 2009 -2004بین ما للفترة  االقتصادي النمو برنامجوكذا  2004 -1999ما بیناالقتصادي للفترة 

العمومیة  االستثمارات لحجم نتیجة للسكانواالجتماعي  االقتصادي المستوى تحسن ةزیاد وبالتالي

 التجاریة محالت، وكما تجدر اإلشارة إلى أن عدد الالتجاري النشاط تطورتجسدت في والنتیجة  والخاصة

وهذا تبعا  تجاري محل 17566زیادة بلغت أي ب )1(تجاري محل 20791بسجل قد  2018خالل سنة 

  .نسمة 11 محل لكلبمنها نصیب الفرد  جاءو  % 9.14ب نمو  لوبمعدسجل التجاري اللمعطیات 

II. آلیات النشاط التجاري:  

لنمو الواقع القائم ل تحلیل وتفسیرفي  مساهمتهكدت نتائج دراسة واقع النشاط التجاري بمدینة العلمة على أ

 أجل ومنبالمدینة  النشاط التجاريالنمو الحضري عن من الصعب جدا فصل دراسة أنه ذلك  ،الحضري

 خصوصیة عن الناتجة النفوذ مجاالتالوقوف على طبیعة جدا  الضروري منكان  تلك العالقة فهم

 إبرازومساهمته في نموها وتوسعها وكذا  النشاطهذا رواج  مدى تعكس جاءت التيو  هاب النشاط التجاري

المجاالت الحضریة لإلقلیم الجغرافي سواء كان  وباقي مدینةال بین حالیا القائمة الوظیفیة العالقاتطبیعة 

  :ومن خالل ما سبق ستكون دراسة هذا العنصر من البحث كما یليودولي  وطني أو إقلیمي أو محلي

      :طبیعة قطاعات النشاط التجاري. 1

ایجابیة وسلبیة على یعتبر القطاع التجاري جوهر القطاع االقتصادي للدولة الجزائریة لما له من أثار 

 التوجه في لتحولل بمدینة العلمة هو نتیجة فالنشاط التجاري القائم لذلك ،توسع ونمو المدینة الجزائریة

واعتمادا على العینة العشوائیة من عدد  ،السوق اقتصاد إلى موجهاالقتصاد ال منللدولة  ياالقتصاد

مدینة المسجلین على مستوى الهذه ب التجارمن إجمالي عدد تاجر  2082 ب أي 1/10والتي تمثل التجار

                                                           
   2018مارس  ،العلمة للتجارةالمفتشیة اإلقلیمیة + الفرع المحلي للسجل التجاري ملحقة والیة سطیف )1(
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 ةالمتداول) 1(تاجرا عبر كل قطاعات النشاط التجاري 20971بالسجل التجاري الوطني والبالغ عددهم 

  :كما یلي) 18م(بالملحق صفحة رقم ) 48(الذي یؤكده الجدول رقم ) 40(والممثلة في الشكل رقم 

من إجمالي عدد  % 50.51تاجر أي بنسبة 10502 بسجل أكبر عدد للتجار بقطاع التجارة بالتجزئة 

 تاجر 10322و % 1.71بنسبة و  طبیعي تجاري متعاملتاجر ك 180یتوزعون بین حیث التجار بالمدینة 

أي أنه كل شخص طبیعي أو معنوي مهما كانت طبیعته  % 98.29وبنسبة  معنوي تجاري متعاملك

جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  03حسب المادة  یمارس وبصورة دائمة األنشطة التجاریة

وكما تجدر  .المتضمن المنافسة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03المعدل والمتمم لألمر رقم  2008

غیر المصرح  أنه هناك تجار مسجلین وال یمارسون أي نشاط أو یمارسون نشاط تجاري أخراإلشارة إلى 

من  % 28.74تاجر أي ما یعادل نسبة  5976 بالخدمات في المرتبة الثانیة لیلیه قطاع نشاط  به،

 متعاملك تاجر 5568و % 6.83بنسبة و  طبیعي تجاري متعاملتاجر ك 408إجمالي عدد التجار ومنهم 

اإلنتاج الصناعي والحرفي والبناء واألشغال وثم نجد قطاع نشاط  ،% 93.17وبنسبة  معنوي تجاري

من إجمالي  % 9.84تاجر أي ما یعادل نسبة  2046بعدد تجار بلغ العمومیة والري في المرتبة الثالثة 

 تجاري متعاملك تاجر 1596و % 21.99بنسبة و  طبیعي تجاري متعاملتاجر ك 450عدد التجار ومنهم 

تاجر أي ما یعادل نسبة  1568عدد تجار بلغ االستیراد بقطاع نشاط  یلیهلثم ، % 78.01وبنسبة  معنوي

تجارة ثم تاله قطاع نشاط ال فقط، يطبیع يتجار  متعاملمن إجمالي عدد التجار بالمدینة وهم ك % 7.54

من إجمالي عدد التجار ومنهم  % 3.33تاجر أي ما یعادل نسبة  693 نحو عدد تجار بلغبالجملة ب

 تجاري متعاملك تاجر 542و % 21.79 ب بنسبة قدرتو  )2(طبیعي تجاري متعاملتاجر ك 151

تاجر أي ما  6عدد تجار التصدیر بوفي األخیر جاء قطاع نشاط  ،% 78.21 بقدرت  ةوبنسب )3(معنوي

      بنسبة قدرتو  طبیعي تجاري متعاملتاجر ك 5من إجمالي عدد التجار ومنهم  % 0.03یعادل نسبة 

سبب یمكن تفسیر و  ،% 16.67 ببنسبة قدرت ذلك و  معنوي تجاري متعاملك واحدبتاجر و  % 83.33 ب

                                                           
االقتصادیة المستعملة في عملیة تسجیل التجار على مستوى السجل التجاري األنشطة التجاریة إلى ستة  تتقسم مدونة النشاطا )1(

التجزئة، اإلنتاج الصناعي والحرفي والبناء واألشغال العمومیة والري، تجارة الجملة، تجارة : قطاعات أساسیة متمثلة فیما یلي

، إحصائیات سنة إنشاء المؤسسات في الجزائروزارة التجارة، المركز الوطني للسجل التجاري، : أنظر. الخدمات االستیراد، التصدیر،

  .7، ص2018
   .أصحاب المحالت التجاریة المتخصصة في البیع بالتجزئة أو بالجملة ونقصد به :طبیعي تجاري متعامل )2(

  .ونقصد به الشركات التي مسیرها شخص طبیعي :معنوي تجاري متعامل) 3(



 العلمة مدینةفي  الحضري لنمول القائم

 

 

دعمت قاعدة تعدد قطاعات النشاط التجاري المستحدثة من طرف الدولة الجزائریة والتي 

النشاط االقتصادي المتنامي بالمدن الجزائریة بصفة عامة ومدینة العلمة بصفة خاصة وهذا بزیادة تدفق 

رؤوس األموال نحوها وتطور حجم ما تجمعه من خالل قطاع االستیراد وما توزعه من بضائع وخدمات 

في تطویر  واالتصالوكما ساهمت وسائل النقل والمواصالت 

دائمة ضمن مجال الوظیفة التجاریة بمدینة العلمة ما جعلها تنمو وتتوسع بوتیرة مستمرة ومتسارعة وحركیة 

نفوذها لما لها من خصوصیة عن طریق النشاط التجاري والخدماتي إذ أن ظاهرة التجارة على وجه التمیز 

 

كذا و بالمدینة النشاط التجاري القائم 

المستوى التعلیمي للتجار له دور كبیر في تسهیل عملیة 

 المعامالت في مرونةوال للسكان 

مساهمة ٕاضافة إلى و  ،الجغرافیة األخرى

مجال نفوذه، ولذلك یتمیز توسیع 
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تعدد قطاعات النشاط التجاري المستحدثة من طرف الدولة الجزائریة والتي 

النشاط االقتصادي المتنامي بالمدن الجزائریة بصفة عامة ومدینة العلمة بصفة خاصة وهذا بزیادة تدفق 

رؤوس األموال نحوها وتطور حجم ما تجمعه من خالل قطاع االستیراد وما توزعه من بضائع وخدمات 

وكما ساهمت وسائل النقل والمواصالت  عبر مختلف قطاعات النشاط التجاري،

الوظیفة التجاریة بمدینة العلمة ما جعلها تنمو وتتوسع بوتیرة مستمرة ومتسارعة وحركیة 

نفوذها لما لها من خصوصیة عن طریق النشاط التجاري والخدماتي إذ أن ظاهرة التجارة على وجه التمیز 

  .جعلت المدینة في اتصال باالقتصاد الحضري والوطني والعالمي ككل

  :المستوى التعلیمي للتجار

النشاط التجاري القائم  تطورفي األكثر مساهمة من العوامل التعلیمي للتجار 

المستوى التعلیمي للتجار له دور كبیر في تسهیل عملیة  فإنذلك ول ،لنمو الحضري

 ستهالكیةاال ثقافةال أنماطتعدد  في ظل االقتصادیة

الجغرافیة األخرى األقالیممختلف  تجار مع العالقاتفي  وحتى

توسیع و التجاري  تطویر النشاطتوظیف واستثمار العائدات المالیة في 

تجارة التجزئة التصدیر االستیراد االنتاج 

الصناعي 

والحرفي والبناء 

واألشغال 

العمومیة والري

الخدمات

توزیع المتعاملین التجاریین عبر قطاعات النشاط التجاري: مدینة العلمة 

 

العلمة، المفتشیة اإلقلیمیة للتجارة+ الفرع المحلي للسجل التجاري ملحقة والیة سطیف

................رابعال الفصل

تعدد قطاعات النشاط التجاري المستحدثة من طرف الدولة الجزائریة والتي بهذا التباین 

النشاط االقتصادي المتنامي بالمدن الجزائریة بصفة عامة ومدینة العلمة بصفة خاصة وهذا بزیادة تدفق 

رؤوس األموال نحوها وتطور حجم ما تجمعه من خالل قطاع االستیراد وما توزعه من بضائع وخدمات 

عبر مختلف قطاعات النشاط التجاري،

الوظیفة التجاریة بمدینة العلمة ما جعلها تنمو وتتوسع بوتیرة مستمرة ومتسارعة وحركیة 

نفوذها لما لها من خصوصیة عن طریق النشاط التجاري والخدماتي إذ أن ظاهرة التجارة على وجه التمیز 

جعلت المدینة في اتصال باالقتصاد الحضري والوطني والعالمي ككل

المستوى التعلیمي للتجار. 2

التعلیمي للتجار  ىالمستو  یعتبر

لنمو الحضريلالواقع القائم تفسیر 

االقتصادیة التحوالت مواكبة

وحتى الزبائن مع والتعامل

توظیف واستثمار العائدات المالیة في  حسن

مدینة العلمة 

متعامل تجاري معنوي

متعامل تجاري طبیعي

 التجاريالنشاط قطاعات

الفرع المحلي للسجل التجاري ملحقة والیة سطیف: المصدر
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 )41(تجار مدینة العلمة بتباین المستویات التعلیمیة حیث جاءت نتائج العینة والممثلة في الشكل رقم 

هذه بلتجار لتؤكد على أن المستوى التعلیمي 

حیث عادت المرتبة األولى للتجار الذین 

مباشرة لتلیها ثم تاجر،  846 نحو

جاءت نسبة  ثم تاجر، 648أي ما یعادل 

في األخیر و  ،تاجر 397أي ما یعادل 

وكما  ،تاجر 191أي ما یعادل  

  .المدینةهذه إلى أن المستوى التعلیمي للتجار جاء متباین ومتقارب عبر قطاعات 

  

مباشر الصورة الحقیقیة لمساهمة النشاط التجاري في النمو الحضري 

عبر  السن صغارفئات  مع تتوافق

 التجاري النشاط تطور فيتساهم  

الذي  )42(رقم  الشكلجاء و  ذلك في توسع النسیج الحضري،

یبین التركیب العمري للتجار بالمدینة بداللة 
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تجار مدینة العلمة بتباین المستویات التعلیمیة حیث جاءت نتائج العینة والممثلة في الشكل رقم 

تؤكد على أن المستوى التعلیمي  )19م(في الملحق صفحة رقم ) 49(الذي یؤكده الجدول رقم 

حیث عادت المرتبة األولى للتجار الذین  متباین ومتفاوت عبر قطاعات النشاط التجاري الستة

نحو أي ما یعادل % 40.64 ب لدیهم مستوى تعلیمي متوسط بنسبة قدرت

أي ما یعادل  % 31.11 بمستوى تعلیمي ثانوي ب هم

أي ما یعادل  % 19.05 بتحصلوا على مستوى تعلیمي جامعي 

 % 9.20 بلدیهم مستوى تعلیمي ابتدائي  الذین

إلى أن المستوى التعلیمي للتجار جاء متباین ومتقارب عبر قطاعات 

 : للتجار

مباشر الصورة الحقیقیة لمساهمة النشاط التجاري في النمو الحضري لتجار بشكل ل العمري

تتوافق للتجار العمریة الفئات كانت كلما في أنه ، ویتجلى ذلك

 إضافیة مؤهالت على ذلك دل كلما ةقطاعات النشاط التجاري المتداول

ذلك في توسع النسیج الحضري، ةوأهمیسكان ال استقطاب

یبین التركیب العمري للتجار بالمدینة بداللة  )19م(في الملحق صفحة رقم ) 50

اإلنتاج الصناعي  االستیراد التصدیر تجارة التجزئة تجارة الجملة

توزیع المستوى التعلیمي للتجار عبر قطاعات النشاط التجاري: مدینة العلمة 

المفتشیة اإلقلیمیة للتجارة+ الفرع المحلي للسجل التجاري ملحقة والیة سطیف

................رابعال الفصل

تجار مدینة العلمة بتباین المستویات التعلیمیة حیث جاءت نتائج العینة والممثلة في الشكل رقم 

الذي یؤكده الجدول رقم 

متباین ومتفاوت عبر قطاعات النشاط التجاري الستةمدینة ال

لدیهم مستوى تعلیمي متوسط بنسبة قدرت

هملتجار الذین انسبة 

تحصلوا على مستوى تعلیمي جامعي  الذینالتجار 

الذین نسبة التجار سجلت

إلى أن المستوى التعلیمي للتجار جاء متباین ومتقارب عبر قطاعات أیضا تجدر اإلشارة 

للتجار العمري التركیب .3

العمري التركیب یعكس

، ویتجلى ذلكالعلمةبمدینة 

قطاعات النشاط التجاري المتداول

استقطابزیادة كذا في و 

50(یؤكده الجدول رقم 

مدینة العلمة 

جامعي

ثانوي

متوسط

إبتدائي

التجاري النشاط قطاعات

الفرع المحلي للسجل التجاري ملحقة والیة سطیف: المصدر



 العلمة مدینةفي  الحضري لنمول القائم

 

 

في المرتبة األولى  سنة 29-38

عبر قطاعات النشاط التجاري المدینة 

 بنسبة سنة 58-49 ثم نجد الفئة العمریة

وجاءت  ،% 12.17 بتقدر بنسبة 

 التجار الذین یقل سنهم عن حین نجد

فأكثر بنسبة ضعیفة جدا ال  سنة 69

مدینة هم من الفئة األكثر الهذه في 

نحو بناء العقارات  زیادة التوجهو بها 

كما و  ،التجاریة خاصةفي االستثمارات 

بشكل كبیر في النمو الحضري عن طریق شراء قطع 

مدینة لفي هذه االحضري مجال ال

   .بها الشاغرة

 

التجاریین من مختلف و ساهم قطاع التجارة الخارجیة بمدینة العلمة في جذب المتعاملین االقتصادیین 

 المجاالت الحضریة الجزائریة بصفة عامة والمجاورة بصفة خاصة نحوها والنتائج هي مخرجات هامة لفهم
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38جاءت الفئة العمریة  :قطاعات النشاط التجاري حیث یتمیز بما یلي

المدینة بالمسجلین التجار عدد من إجمالي  % 32.19

ثم نجد الفئة العمریةو  ،% 29.01 بتقدر  فسجلت بنسبة سنة

بنسبة  سنة 28-20 من الفئة العمریةمباشرة لتلیها  ثم

حین نجدفي و  % 6.15 ببنسبة ضعیفة قدرت  سنة 59

69التجار الذین یتجاوز سنهم و  % 1.01 بتقدر  یمثلون بنسبة

في تجار الأن وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على 

بها تطور النشاط التجاري تخصص و على درجة  اشباب ما انعكس إیجابی

في االستثمارات  للتجار الخبرة الفنیة زیادةاألموال و  توفربسبب 

بشكل كبیر في النمو الحضري عن طریق شراء قطع و التجار هؤالء العائدات المالیة التي یجمعها 

الكامل عبر المنتوجات أرضیة أو مسكن أو مستودع تجاري لتخزین 

الشاغرة الحضریة الجیوبكثرة أیضا لتوفرها على مساحات عقاریة معتبرة و 

  :ةقطاع التجارة الخارجی

ساهم قطاع التجارة الخارجیة بمدینة العلمة في جذب المتعاملین االقتصادیین 

المجاالت الحضریة الجزائریة بصفة عامة والمجاورة بصفة خاصة نحوها والنتائج هي مخرجات هامة لفهم

49 -58 39 -48 

سنة

29 -38 

سنة

20 -28 

سنة

أقل من 

سنة19

توزیع التجار حسب الفئات العمریة عبر قطاعات النشاط التجاري: مدینة العلمة 

العلمة، اإلقلیمیة للتجارةالمفتشیة + الفرع المحلي للسجل التجاري ملحقة والیة سطیف

................رابعال الفصل

قطاعات النشاط التجاري حیث یتمیز بما یلي

32.19بنسبة قدرت بأكبر 

سنة 48-39بینما الفئة و 

ثمو ، %18.52 بتقدر 

68-59الفئة العمریة 

یمثلون بنسبة سنة 19

وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على  % 0.95تتجاوز

شباب ما انعكس إیجابی

بسبب  ةتجاری اتكاستثمار 

العائدات المالیة التي یجمعها ساهمت 

أرضیة أو مسكن أو مستودع تجاري لتخزین 

لتوفرها على مساحات عقاریة معتبرة و 

قطاع التجارة الخارجی. 4

ساهم قطاع التجارة الخارجیة بمدینة العلمة في جذب المتعاملین االقتصادیین 

المجاالت الحضریة الجزائریة بصفة عامة والمجاورة بصفة خاصة نحوها والنتائج هي مخرجات هامة لفهم

مدینة العلمة 

تجارة الجملة

تجارة التجزئة

التصدیر

االستیراد

اإلنتاج

الخدمات

الفرع المحلي للسجل التجاري ملحقة والیة سطیف: المصدر

الفئات العمریة



 العلمة مدینةفي  الحضري لنمول القائم الواقع وأسباب عوامل وتفسیر تحلیل.......................رابعال الفصل

 

224 
 

اصة في ظل اإلنفتاح الواقع القائم للنمو الحضري بالمدینة حیث تظهر في شكل عائدات مالیة معتبرة خ

على مختلف بلدان العالم وانتهاجها لألنظمة التكنولوجیة الحدیثة في هذا المیدان، ویقتصر هذا العنصر 

التجاریین و المتعاملین االقتصادیین بعض المبادالت التجاریة التي یقوم بها طبیعة على دراسة من البحث 

دول بعض  لككذالبلدان األوروبیة و  العدید منمع بضائع والخدمات لمختلف المن تبادل مدینة بهذه ال

  .اإلنتاج الصناعيو  واالستیراد تصدیرال :التالیة يالنشاط التجار  اتقطاع عبروذلك  المغرب العربي

الواردات المعافاة  مستوىعلى عدد التأشیرات الممنوحة للتجار بمدینة العلمة یبین  )43(وجاء الشكل رقم 

تأشیرة  612 حواليب من الرسوم الجمركیة وعبر قطاع اإلنتاج الصناعي وكذا قطاعي االستیراد والتصدیر

بینما و  ،التأشیراتعدد من إجمالي  % 61.60 بتأشیرة وبنسبة قدرت  377 بموزعة بین إنتاج صناعي 

التأشیرات عدد من إجمالي  % 38.40 بتأشیرة وبنسبة قدرت  235 باالستیراد والتصدیر  يجاء قطاع

المعافاة من الرسوم الجمركیة  تفي حین جاء عدد التأشیرات الممنوحة للتجار والخاصة بمتابعة الوارداو 

 وبنسبة قدرتتأشیرة  433 باإلنتاج الصناعي دول منطقة االتحاد األوروبي على مستوى قطاع مع 

وبینما سجل ، % 26.92 بوبنسبة قدرت تأشیرة  264 بوقطاع االستیراد والتصدیر  % 43.56 حواليب

المنطقة  دولالمعافاة من الرسوم الجمركیة مع  تعدد التأشیرات الممنوحة للتجار والخاصة بمتابعة الواردا

وبنسبة تأشیرة  179 بقطاع اإلنتاج الصناعي على مستوى  )GZALE(العربیة الكبرى للتبادل الحر

 % 11.49 بوبنسبة قدرت تأشیرة  113 بفسجل  االستیراد والتصدیر يوأما قطاع ،% 18.03 ب قدرت

من  % 80 ببنسبة قدرت  بلدان االتحاد األوروبيلتجار مع لوعلیه فقد جاء حجم المبادالت التجاریة 

بالنسبة لمبادالت التجار مع دول  % 20سجل بنسبة ال تتجاوز وبینما ،الحجم اإلجمالي للمبادالت

بعملیة تحریر التجارة  هذه النتائجوعلى العموم یمكن تفسیر  المنطقة العربیة الكبرى للتبادل الحر

وبموجب إصدار القانون الخاص بالسجل  1990منذ سنة الجزائریة والصناعة التي شرعت فیها الدولة 

  .خاصة ةوٕالغاء احتكار الدولة الجزائریة للتجارة الخارجی التجاري والذي كرس مبدأ حریة التجارة والصناعة

بصفة عامة ومدینة العلمة بصفة خاصة  عرفتها المدن الجزائریة التجاریةتحوالت الهامة التي إضافة إلى ال

من أجل وهذا  میدان توظیف مخرجات التكنولوجیا وتقنیاتها الحدیثةخاصة في و  اآلونة األخیرة خالل

ساهم ذلك في رفع مستوى  وقد ،ین التجاریین من القیام بمختلف العملیات المالیة والتجاریةتمكین المتعامل

في أسواق التجاري لذلك فالمتعامل و  ،وجیز مضاعفة أرباحها في وقتتنافسیتها مع األسواق األخرى و 

وحتى أسواق بعض الدول الخلیجیة ال یجد صعوبات في القیام بعملیات تحویل ...سنغافورة شنغهاي أو
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وهذا إلى  هوالمتعلق بإلزامیة التعامل بوسائل الدفع الكتابیة بالنسبة للمبالغ المحددة في المادة الثانیة من

  .نحو المدینة الخلیج ودول أوروبا 

  

لنمو الحضري بمدینة العلمة في شكل 

 في هام إقلیمي يتجار  قطبنحوها باعتبارها 

الكبرى  والیات الجزائر جمیع مناالقتصادیین والتجاریین 

فإن إلقاء  ولذلكتحقیق الثروة، ٕامكانیة 

المستخرجة من السجل  التجار معطیات

من البحث  العنصرفي هذا مكان اإلقامة السابقة والحالیة 

 مجاالت النفوذالجغرافي للتجارة و الوزن 

  :ما یليك
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إجمالي عدد التأشیرات 

الممنوحة

توزیع طبیعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركیة

)43(الشكل رقم 

)%( النسبة 
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153 -15أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفیذي رقم 

والمتعلق بإلزامیة التعامل بوسائل الدفع الكتابیة بالنسبة للمبالغ المحددة في المادة الثانیة من

 منخاصة  ومنتوجات مختلفة سلعل تهریب عملیات

 :النفوذ التجاریة

لنمو الحضري بمدینة العلمة في شكل الواقع القائم لتحلیل وتفسیر في  النشاط التجاري

نحوها باعتبارها المتعاملین االقتصادیین والتجاریین مخرجات ترتبط بتدفقات 

االقتصادیین والتجاریین متعاملین الكبیر لل للتدفق الشرق الجزائري نتیجة

ٕامكانیة مختلف قطاعات النشاط التجاري و  عبرالستثمار األموال الخاصة 

معطیاتعتماد على التدفقات المختلفة للتجار باال

مكان اإلقامة السابقة والحالیة حسب الوطني الخاص بتجار المدینة و 

الوزن  حقیقة على الوقوف نهدف من خاللها إلى

ما یليكالتجاریة  مجاالت النفوذ جاءتفقد علیه و  ،مدینة العلمة

منطقة دول اإلتحاد 

األوروبي

المنطقة العربیة الكبرى 

للتبادل الحر   

توزیع طبیعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركیة: مدینة العلمة

المفتشیة اإلقلیمیة للتجارة+ الفرع المحلي للسجل التجاري ملحقة والیة سطیف

................رابعال الفصل

أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفیذي رقم ولقد  العملة

والمتعلق بإلزامیة التعامل بوسائل الدفع الكتابیة بالنسبة للمبالغ المحددة في المادة الثانیة من

عملیاتجانب تسجیل وجود ل

III.  النفوذ التجاریة تمجاالتباین

النشاط التجاريتظهر مساهمة 

مخرجات ترتبط بتدفقات 

الشرق الجزائري نتیجة

الستثمار األموال الخاصة 

التدفقات المختلفة للتجار باالعلى حجم الضوء 

الوطني الخاص بتجار المدینة و التجاري 

نهدف من خاللها إلى ضروریة حتمیة هو

مدینة العلمةلتجار التجاریة 

مدینة العلمة

إستیراد وتصدیر

إنتاج صناعي

الفرع المحلي للسجل التجاري ملحقة والیة سطیف: المصدر
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  :قطاعات النشاط التجاريالوافدون عبر  اإلقامة السابق للتجارمكان . 1

العلمة ومن قطاعات النشاط التجاري الوافدون إلى مدینة یقصد به مكان المیالد األصلي لتجار مختلف 

یتضح أن أماكن ) 19م(في الملحق صفحة رقم ) 51(الجدول رقم  هالذي یؤكد) 44(رقم شكل خالل ال

التجار : وقد تم تصنیفها كما یليمدینة الداخل وخارج متباینة من للتجار الوافدون جاءت اإلقامة السابقة 

سطیف  والیةإقلیم  بلدیات مختلف منالذین كانوا یقیمون بمدینة العلمة، التجار الوافدون  ناألصلیو 

  :مختلف والیات الجزائر الكبرى كما یلي منوالتجار الوافدون 

مدینة  باتجاه إقامتهم مكان غیروا الذین التجار أن أغلبیةیتبین  :تجارة بالتجزئةالقطاع نشاط .1.1

حیث یمثلون أكبر من  سطیف والیة إقلیم حدودداخل  بلدیات في سابقا یقیمون كانوا هم الذین العلمة

وذلك یعكس حجم توافد  ،بالمدینة التجارعدد من إجمالي  % 52.00 بنصف التجار وبنسبة قدرت 

نسبة التجار األصلیون الذین كانوا یقیمون لتلیها ثم ، بها التجار على المدینة لممارسة النشاط التجاري

بینما سجلت أدنى نسبة و  ،التجارعدد إجمالي من  % 33.14 ب قدرت بمدینة العلمة حیث یمثلون بنسبة

حیث مثلت أغلبیة هذه النسبة  % 14.86 بسطیف والمقدرة  والیة إقلیمللتجار الذین یقیمون خارج حدود 

تبسة،  ،قسنطینة، أم البواقي :وأهمهاوالیات إقلیم الشرق الجزائري مختلف من طرف التجار الوافدون من 

 المدینة تمیزبهذه  التجارة بالتجزئةنشاط التوزیع المجالي لتجار قطاع  فإنولذلك  ،المة�و  جیجلو  باتنة

  .والوطني المحلي جغرافيال مجالعبر ال یقیمون تجار باستقطاب

مدینة الذین كانوا یقیمون بأحیاء  ناألصلیو عادت أكبر النسب للتجار  :التصدیرقطاع نشاط .2.1

 من مختلفالوافدون ثم تلیها نسبة التجار  ،التجارمن إجمالي عدد  %55.75 ببنسبة قدرت  العلمة

وبینما عادت أدنى نسبة  ،من إجمالي عدد التجار %37.12بسطیف بنسبة قدرت  والیةإقلیم  بلدیات

  من إجمالي عدد التجار %7.13بمن مختلف والیات الجزائر الكبرى والمقدرة  ةالمدین ىللتجار الوافدون إل

سطیف أكبر نسبة  والیة إقلیم من داخل حدودیمثل التجار الوافدون  :الخدماتقطاع نشاط .3.1

المحلیین على التجار  ما یعكس درجة إقبالبالمدینة وهو عدد التجار من إجمالي  % 46.73ب والمقدرة 

الذین األصلیون وبینما جاءت نسبة التجار  ،مدینةالهذه ممارسة قطاع نشاط تجارة الخدمات ورواجها ب

التجار  نسبة كانتفي حین و  ،التجارعدد من إجمالي % 42.38ب عبر أحیاء مدینة العلمة  یقیمونكانوا 

  بعضخاصة من و %  10.89 بقدرت حیث ضعیفة مختلف والیات الجزائر الكبرى من باقي الوافدون 
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   .إلخ....میلةو  ، خنشلة، سوق أهراسالمةقسنطینة، جیجل، � :وأهمهاالمجاورة لوالیة سطیف الوالیات  

مثلت نسبة التجار  :اإلنتاج الصناعي والحرفي والبناء واألشغال العمومیة والريقطاع نشاط .4.1

من إجمالي عدد التجار وهي  % 47.06 بسطیف بأكبر نسبة والمقدرة  والیة بلدیات من مختلفالوافدون 

 % 41.67بمدینة العلمة بنسبة تفوق الذین كانوا یقیمون  ناألصلیو التجار نسبة نسبة متقاربة مقارنة مع 

     والیات الجزائر الكبرى معتبرة والمقدرة منالتجار الوافدون كانت نسبة  وبینما ،من إجمالي عدد التجار

 تنوعویفسر هذا ب ،باتنةو  قسنطینة ،أم البواقي :التالیة اتوالیعبر ال نیقیمو  كانوا أغلبهمو  % 11.27 ب

  .المدینةب هاوخدماتالصناعي بما فیها الصناعات التقلیدیة  اإلنتاجقطاع نشاط  حرف تقدمه الذي العرض

یمثل التجار األصلیون الذین كانوا یقیمون في مدینة العلمة أكبر نسبة  :االستیرادقطاع نشاط .5.1

وهي نسبة كبیرة مقارنة بنسبة التجار الذین یقیمون عبر من إجمالي عدد التجار  % 42.95 بوالمقدرة 

 إلى هنا اإلشارة تجدر وكما ،من إجمالي عدد التجار % 35.90 بمختلف بلدیات والیة سطیف والمقدرة 

 مع بالمقارنةمختلف والیات الجزائر الكبرى باقي  من االستیراد نشاط في قطاع للتجارالمعتبر  التوافد

من  % 21.15 بقدرت  ةبنسبوذلك  المدینةإلى  الوافدون من مختلف بلدیات والیة سطیف التجار أولئك

 في كثیرا یؤثرال  ثانویا عامال یعدة سطیف والی إقلیم داخل المسافة عاملولذلك فإن  ،التجارإجمالي عدد 

  .بمدینة العلمةالتجاري لممارسة النشاط  التجار تنقل

  :تجارة بالجملةقطاع نشاط ال.6.1

من  % 40.58 بسطیف بنسبة كبیرة قدرت  والیةإقلیم  بلدیات من مختلفتمثل نسبة التجار الوافدون  

الذین كانوا یقیمون بمدینة العلمة بنسبة  نلتلیها نسبة التجار األصلیو  بالمدینة، ثم إجمالي عدد التجار

مختلف والیات الجزائر الكبرى  منثم نجد التجار الوافدون  ،من إجمالي عدد التجار % 36.23 بقدرت 

 مقراتك هيمختلفة حضریة  مجاالت من للتجار المعتبر التوافدب هذا ویفسر ،% 23.19 بقدرت  ةبنسب

 إلىأیضا و  ،قسنطینة وأم البواقيو عنابة  :الكبرى وأهمها الحضریة الوظائف مختلف على تتوفر دوائر

نشاط  یقدمه الذي والطلب العرض في تنوع توفره منولما  من جهةهذا  مدینةال عن المجالي بعدها أهمیة

   .من جهة أخرى بمدینة العلمةتجارة بالجملة من خدمات ال

ویمكن تفسیر هذا الوضع بظاهرة االستقطاب التجاري لمدینة العلمة التي جعلت منها قطب تجاري هام 

لعدید من التدفقات التجاریة ففي الوقت الذي كانت فیه الدولة الجزائریة تخطط للتوجه إلى النمو لأي قبلة 

االقتصادي والزراعي وتطویر القطاع الصناعي بالمدینة استمرت األنشطة التجاریة في الظهور وزاد 
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باالنفتاح على  ةمیز اإلقبال في الطلب علیها خاصة بعد التحوالت االقتصادیة التي مرت بها الدولة والمت

اقتصاد السوق وتحریر المعامالت التجاریة ما جعل هیمنة المدینة التجاریة تمتد إلى داخل وخارج الوطن 

األموال االنتقال إلى  ستفضیل أصحاب رؤو  ىإضافة إلویومیة دائمة،  ةإلحتوائها على أسواق أسبوعی

النشاط التجاري بالمنطقة فمن أوائل المستثمرین مدینة العلمة لالستثمار فیها من أجل االقتراب من مركز 

قصر : عبر قطاعات النشاط التجاري بمدینة العلمة تعود أماكن إقامتهم األصلیة السابقة إلى بلدیات

األبطال، بازر سكرة، بئر العرش وعین أزال وهو ما یؤكد تأثیر عاملي التخصص والتركیز في جلب 

 مدینة العلمةالصناعي إلى االستثمار خاصة أو بصفة النشاط التجاري قطاعات مختلف في االستثمارات 

قیادة النمو االقتصادي وما یرافقه  اولذلك فالصناعات الصغیرة والمتوسطة محركة للثروة والشغل وبإمكانه

ولذلك فقد ساهم المتعاملین االقتصادیین والتجاریین الوافدون  .)1(ومستقبال حالیامن نمو حضري متسارع 

عن طریق والحضریة في تدعیم القاعدة االقتصادیة لها وفي تغییر صورتها العمرانیة  مدینة العلمةإلى 

  .إقامة مرافق الخدمات التجاریة الحضریة المتنوعة

  :قطاعات النشاط التجاريالوافدون عبر  مكان اإلقامة الحالي للتجار. 2

 بمدینة بداللة قطاعات النشاط التجاريیقصد به مكان اإلقامة الحالیة للتجار حسب العنوان الشخصي 

 والمبین) 19م(في الملحق صفحة رقم ) 51(الجدول رقم  هالذي یؤكد) 44(ومن خالل الشكل رقم  ،العلمة

الحالي تصنیف مكان اإلقامة  تممدینة الهذه بالحالیة  میقومون بها حسب مكان إقامته التيلحركة التجار 

 من مختلفالذین كانوا یقیمون بمدینة العلمة، التجار الوافدون  نالتجار األصلیو : یلي إلى ما أیضاللتجار 

 :كما یليالنتائج  جاءتو مختلف والیات الجزائر الكبرى  منسطیف والتجار الوافدون  والیةإقلیم  بلدیات

  :التجزئةبتجارة القطاع نشاط .1.2

من إجمالي عدد التجار  % 65.71بأكبر نسبة والمقدرة  بمدینة العلمةالذین یقیمون حالیا التجار یمثل 

وكما تبین  ،بها المقیمین التجار عدد ساهم في تطور لمدینةاهذه ب االتصالیة سهولةولذلك فإن  ،بالمدینة

 مختلف ال زالوا یقیمون عبر العلمةفي مدینة من إجمالي عدد التجار  % 26 بالمقدرة و أن نسبة التجار 

الوالیة ال  إقلیم داخل المسافة عاملأن  دل علىیإن دل على شيء فإنما وهذا سطیف  والیةإقلیم  بلدیات

 ثم العودة إلى مدینةالفي هذه التجاري لممارسة هذا النشاط  التجار تنقل في كثیرا یؤثرأساسیا  عامال یعد

 والیات الجزائر الكبرى الذین كانوا یقیمون عبر مختلفالتجار هؤالء تراجعت نسبة  بینماو  ،مقرات إقامتهم

  .الجزائري الشرق إقلیموالیات وخاصة عبر في هذه المدینة التجار هؤالء من إجمالي عدد  % 8.29إلى 

                                                           
  384المرجع الذي سبق ذكره ص ،لحسن فرطاس. د) 1(
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  :التصدیرقطاع نشاط  .2.2

من  % 83.33 بحیث قدرت أكبر نسبة بمدینة العلمة في التجار الذین یقیمون حالیا نسبة  سجلت 

سطیف  والیةإقلیم  بلدیات مختلفالتجار الذین یقیمون عبر لتلیها نسبة ، ثم إجمالي عدد التجار بالمدینة

تاجر ال یزال لحالة لم یتم تسجیل أي بالمقابل و  ،من إجمالي عدد التجار بالمدینة %16.67 بوالمقدرة 

لهؤالء  التامباالستقرار الوضع هذا  تفسیر یمكنعلیه و  ،الجزائر الكبرىعبر مختلف والیات  حالیا یقیم

  . سابقةال زمنیةالات فتر الخالل  العلمةبمدینة  التجار

  :الخدماتقطاع نشاط .3.2

 % 75.87 بقدرت حیث یمثلون أكبر نسبة  مدینة العلمةفي التجار الذین یقیمون حالیا عدد یتبین أن 

 عبر تزال تقیموهذا لم یمنع من استمرار وجود نسبة معتبرة من التجار ال  بالمدینةمن إجمالي عدد التجار 

 من إجمالي عدد التجار بالمدینة % 22.06 بقدرت  بنسبةوذلك مختلف بلدیات إقلیم والیة سطیف 

بنسبة وذلك  ال یزالون یقیمون عبر مختلف والیات الجزائر الكبرىللتجار الذین أدنى نسبة عادت  وبالمقابل

   . المدینةهذه في التجار   عددمن إجمالي  % 2.07 بقدرت 

  :تجارة بالجملةقطاع نشاط ال.4.2

من إجمالي  % 71.88 بمدینة العلمة بنسبة قدرت في الذین یقیمون حالیا  عادت أكبر النسب للتجار

 اإلقامة وقرروا مختلفة مناطق من أن ھؤالء التجار توافدواوهذا االرتفاع یدل على  ،بالمدینةعدد التجار 

 والیة بلدیات مختلفالتجار الذین ال یزالون یقیمون عبر نسبة أن  أیضا وكما یتبین ،حالیا بمدینة العلمة

جاءت نسبة التجار الذین ال وفي حین  بالمدینةمن إجمالي عدد التجار  % 19.90بسجلت قد سطیف 

من إجمالي عدد التجار وهذا ما یجسد  % 8.22 بیزالون یقیمون عبر مختلف والیات الجزائر الكبرى 

  .المدینةبالذي یلعبه قطاع نشاط التجارة بالجملة الهام الوزن الجهوي 

یمثل التجار الذین  :اإلنتاج الصناعي والحرفي والبناء واألشغال العمومیة والريقطاع نشاط .5.2

هذا  ریفسیمكن تو  ،من إجمالي عدد التجار % 78.49 بیقیمون حالیا في مدینة العلمة بنسبة قدرت 

مختلف بلدیات إقلیم والیة  ریقیمون عب كانوا الذیناالرتفاع بكون هؤالء التجار خاصة الحرفیین منهم و 

 حین فيو  ،التجاریة محالتهم بالقرب من السكن من تمكنوا العلمة لمدینة المجاورةسطیف وكذا بالوالیات 

 والیة بلدیات مختلفالتجار الذین ال یزالون یقیمون عبر  مننسبة معتبرة  توافد تشهد مدینة العلمة زالت ال

للتجار الذین ال یزالون یقیمون عادت النسبة الباقیة بینما و  ،من إجمالي عدد التجار % 16.76 بسطیف 

   .مدینة العلمةفي من إجمالي عدد التجار  % 4.75 ببنسبة ضعیفة قدرت  عبر والیات الجزائر الكبرى
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من %  90.49 ب مدینة العلمةبالتجار الذین یقیمون حالیا تمثل نسبة  :االستیرادقطاع نشاط .6.2

 بجوار اإلقامة بصفة دائمة یفسر هذا بكون أغلبیة هؤالء التجار فضلواربما و  ،بالمدینةإجمالي عدد التجار 

التجار الذین ال یزالون یقیمون  نجدوبینما  ،التجاري النشاط مزاولة شروط تقتضیه لما نظرا عملهم أماكن

في و  ،بالمدینة من إجمالي عدد التجار % 6.76ب سطیف بنسبة ضعیفة قدرت  والیة بلدیات عبر مختلف

   تبنسبة ضعیفة جدا قدر  والیات الجزائر الكبرىمختلف التجار الذین ال یزالون یقیمون عبر  سجلحین 

الصغار  فئة التجار من كونهم إلىیعود  ذلك سببولعل  ،بالمدینةمن إجمالي عدد التجار %  1.75 ب

 یستوجب الذي األمر وهو العلمة بمدینة مسكن على الحصول من بعد یتمكنوا لم الذینأي في السن 

  : یمكن تفسیرها بما یليحیث وعلیه فقد تباینت نتائج هذه الظاهرة  ،إقامتهم مقر إلى بانتظام التنقل علیهم

اإلشعاع الجهوي لمدینة العلمة من خالل تغلغل مجال نفوذها إلى داخل وخارج إقلیم والیة سطیف أهمیة 

مختلف لو  للسكانما جعل منها قطب اقتصادي ووظیفي من الدرجة األولى یتمیز بقوى جذب هامة 

ینافس مدینة سطیف بغض النظر أصبح قطب لكونها من جهة و هذا دیین والتجاریین المتعاملین االقتصا

  .على األقطاب الجهویة األخرى بسبب تنوع أنشطتها التجاریة فشارع دبي مقرا لها بامتیاز من جهة أخرى

اختالل توازن الوظائف الحضریة في مدینة وكما أن النشاط التجاري صار إحدى العوامل المساهمة في  

حیث ساهم ذلك في بها العلمة فأصبح تعاملها جهوي ووطني وأهمل تسییر وتنظیم المجال الحضري 

ظهور توسعات حضریة خارج مضامین وتوجیهات مخططات التهیئة والتعمیر المصادق علیها وظهور 

الحضري نتیجة لغیاب الرقابة على المجال كیر أحیاء سكنیة فوضویة مقامة على مناطق غیر قابلة للتعم

المدن الجزائریة بصفة عامة ومدینة  عبروبسبب تسارع وتیرة النمو الحضري الجزائریة ألن الدولة هذا و 

كذا توفیر الطلب المتزاید على السكن و  فيالعلمة بصفة خاصة لم تكن تفكر إال في سد العجز المسجل 

  .المدینة عبارة عن مدینة تجاریة محضةهذه أصبحت یة للسكان وبذلك الضرور  خدمات المرافق التجاریة

IV. الدخل الشهري عند أرباب األسرعامل تأثیر:  

معرفة العالقة في عند أرباب األسر من العوامل المساهمة  الدخل الشهريعامل تباین مستوى یعتبر 

 في ظلخاصة و لنمو الحضري والمستوى االقتصادي للسكان بمدینة العلمة الواقع القائم لالقائمة بین 

 الحضري والعقار التعمیرالبناء و  يقطاع عبرومحدودیة الخیارات المتاحة  السائدةالمالیة  الظروف

أربع فئات  فيخل أرباب األسر د حصریمكن المتداول ) SMIG( مضاعفة األجر القاعديعلى واعتمادا 

وعلیه  ،)21م(في الملحق صفحة رقم ) 52(الذي یؤكده الجدول رقم ) 45(كما یوضح الشكل رقم  أساسیة
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 أيدج  36000و 18000لدخل على مستوى فئة األسر ذات الدخل المتوسط بین

ثم  أي أرباب أسر بمستوى اقتصادي ضعیف

      بنسبة قدرتدج حیث سجلت فیها 

فئة األسر ذات الدخل ثم نجد ، أي أرباب أسر بمستوى اقتصادي من ضعیف إلى متوسط

أسر بمستوى  ابأي أرب%  15.32

كبر من األالشهري فئة األسر ذات الدخل 

نجد لذلك و ، بالمدینة من إجمالي أرباب األسر المشتغلین
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االقتصادیة التي یشتغلون بها فمنها المرتبطة باألعمال الحرة وبالقطاع الموازي 

ة الجزائریة سواء كنشاط فردي للسكان أو حتى 
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لدخل على مستوى فئة األسر ذات الدخل المتوسط بینلقیمة 

أي أرباب أسر بمستوى اقتصادي ضعیفمن إجمالي أرباب األسر المشتغلین % 

دج حیث سجلت فیها  18000من المحدود األقل الشهري فئة األسر ذات الدخل 

أي أرباب أسر بمستوى اقتصادي من ضعیف إلى متوسط

15.32 وهذا ما یعادلدج  54000و 36000بین فوق المتوسط 

فئة األسر ذات الدخل ل فعادتبینما أدنى قیمة و  ،اقتصادي من متوسط إلى كبیر

من إجمالي أرباب األسر المشتغلین%  10.78ب حیث بلغت نسبته 

دخل األسرة متعدد المصادر فمساهمة الزوجة والزوج أو األوالد واإلخوة في مصاریف األسرة 

األسر ذات الدخل المتوسط عبر القطاعات  طرةالسلم االجتماعي ذلك أن سی

إما أن یكون دخل األسر ضعیف ومتكون من منح عائلیة  :

وٕاما أن یكون دخل األسر المصرح به غیر حقیقي ویخفي عدد  ،المصرح به في استمارة التحقیق المیداني

االقتصادیة التي یشتغلون بها فمنها المرتبطة باألعمال الحرة وبالقطاع الموازي  موقطاعاته

ة الجزائریة سواء كنشاط فردي للسكان أو حتى الدول لدىفي سوق الشغل  هامةللشغل الذي احتل مكانة 

لنشاط الخواص وتشغیلهم لألفراد دون تصریح وتأمین قانونيالمتداولة قانونیة 
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قیمة  أكبرسجلت  فقد

%  46.04 ما یعادل

فئة األسر ذات الدخل لتلیها 

أي أرباب أسر بمستوى اقتصادي من ضعیف إلى متوسط % 27.86ب 
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اقتصادي من متوسط إلى كبیر
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:یمكن تفسیره بما یلي

المصرح به في استمارة التحقیق المیداني

وقطاعاتهفعال المشتغلین 

للشغل الذي احتل مكانة 

قانونیة ال النصوص وفق

 

مدینة العلمة

18000أقل من 

36000- 18000بین 

54000- 36000بین 

54000أكبر من 

تحقیق میداني فیفري: لمصدرا

الحضریة القطاعات



 العلمة مدینةفي  الحضري لنمول القائم الواقع وأسباب عوامل وتفسیر تحلیل.......................رابعال الفصل

 

233 
 

V.  للمباني السكنیة قیمة اإلیجار الشهريتأثیر عامل:  

عملیة  علىبراز مدى تأثیر مدینة العلمة إفي  )1(تكمن أهمیة معرفة قیمة اإلیجار الشهري للمباني السكنیة

واعتمادا بها، القائم لنمو الحضري واقع اتفسیر ودوره في استقطاب السكان بهدف اإلیجار واإلقامة فیها 

وعلیه  % 11.71 ببنسبة ضعیفة في المدینة سجلت قد هذه الظاهرة تائج االستمارة االستبیانیة فإن على ن

بدرجة تجهیز المسكن وحداثته  مرتبطةهي  المستأجرة الهیئة إلى األسرقیم اإلیجار الذي تدفعه  فإن

إلیجار لبلغت أكبر قیم حیث ) 46(الشكل رقم كما یوضح نتائج متباینة جاءت اللذلك فقد و  ،وكذلك نمطه

ها یتللثم  ،دج 22900 ب القطاع األولب وذلكالحضریة للمدینة  تالشهري للسكن الجماعي عبر القطاعا

دج  17900 بدج ثم القطاع الثالث  18000 بدج في القطاع الرابع ثم القطاع الخامس  19350قیمة ال

دج  14400 بفي القطاع الثاني لإلیجار  أدنى قیمة سجلت وبینما ،دج 16350 بالقطاع السادس و 

بمدینة العلمة إلى تخّلي الدولة عن إنتاج  الشهریة اإلیجارات السكنیةقیمة ارتفاع سبب  تفسیریمكن علیه و 

قیمة تحدید ب خاصة إصدار قوانینبوذلك  السكنعدم تدخل الدولة في تنظیم سوق و  السكن بهدف التأجیر

المقدمة من السكنیة االستثمارات عدد تزاید و  هذا من جهة اإلیجارات وتنظیم العالقة بین المالك والمستأجر

عدد ارتفاع كذا و الجماعي االقتصادي بكل صیغه  سكنالموجهة إلى قطاع الدولة الجزائریة طرف ال

 مختلفة بأسعار األراضي وما یقام علیها من عقاراتالعقاریة المضاربة و المتاحة للسكان الوحدات السكنیة 

نخص  حیثٕاضافة لكون مساكن هذا النمط عادة ما تخصص لالستعمال المهني و  ،من جهة أخرى

كل هذه و  ،إلخ....مكاتب توثیقو وكاالت عقاریة  ،محامین ،أطباء عامون ومتخصصین: بالذكر منها

المفروضة من طرف الخواص على مساكنهم في الشهریة المعطیات ساهمت في ارتفاع قیمة اإلیجار 

كما و  لعقاریة،ا تحالة اإلیجار وكذا في عملیات البیع بأضعاف للقیمة المالیة المحددة من طرف الوكاال

العقاري  والتسییر لترقیةل الوطني دیوانال هیئة :المستأجرین هما من نوعینتجدر اإلشارة هنا إلى وجود 

ارتفاع نجد وبالمقابل  ،)2(%29.43ب قدرتمقبولة بنسبة  )OPGI(لدى  ةاألسر المستأجر حیث جاءت 

 األسر ذهوفي كلتا الحالتین تعتبر ه %70.57بقدرت  بنسبة الخواص السكاننسبة األسر المستأجرة لدى 

                                                           
   :اإلیجار وهي كما یليوهنا یمكن التمیز بین نوعین من  )1(

ثابت والتي في أفاقها فكرة اإلیجار واالنتقال إلى مسكن  لوهي توافق األسر الصغیرة وحدیثة النشأة وذات دخ :األسر التي لها إشغال مؤقتة .1

  .واسع وتحقق االستقرار

مسكن جدید  ىوتتوافق مع األسر الكبیرة الحجم وقدیمة النشأة وبدخل محدود وبدون أفاق لالنتقال إل :األسر الثابتة عبر األحیاء السكنیة .2

   .تبحث عن التوطن الجید بالنسبة للمدینةملك بسبب الوضعیة المالیة وكما تتوافق مع األسر التي 

  2017فیفري  ،نتائج التحقیق المیداني )2(
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 هذه المدینةفي  لتغییر مسكنها بالنظر إلى الطبیعة القانونیة إلشغال المسكن

مدینة داخل المجال الحضري لحاالت الحراك السكني الفعلي 

لمدینة بین أكبر لالحضریة  تقطاعا

دج ثم  17500 بالقطاع الرابع  یلیها

         حین نجد القطاع الثانيفي و  ،دج 

  .دج 10000 ب في القطاع األول

  

الواقع القائم تعتبر الموارد المالیة الداخلیة والخارجیة بمدینة العلمة من عوامل النمو االقتصادي المؤثرة في 

المدینة والتمویل الداخلي الذي یعتبر 

  :من خالل ما یليالعنصر من البحث 

في تسخیر  هذه األخیرةتتمثل  حیث

ومساحتها العقاریة  المالیة مواردها
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)46(الشكل رقم 
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لتغییر مسكنها بالنظر إلى الطبیعة القانونیة إلشغال المسكنكبیرة غیر مستقرة ولها قابلیة 

حاالت الحراك السكني الفعلي استمرار لذلك فإنه ما یمیز هذا الوضع هو 

قطاعاالعبر للسكن الفردي قیمة اإلیجار الشهري بالمقابل تراوحت 

یلیهالثم  ،دج للشهر الواحد 20000 بفي القطاع الثالث 

 14500 بالسادس الحضري دج ثم القطاع  17250

في القطاع األول للمباني لإلیجار الشهريأدنى قیمة  سجلت وبینما

  :الموارد المالیة الداخلیة والخارجیة

تعتبر الموارد المالیة الداخلیة والخارجیة بمدینة العلمة من عوامل النمو االقتصادي المؤثرة في 

المدینة والتمویل الداخلي الذي یعتبر البلدیة و ساهمت في زیادة إثراء دخل  حیث، 

العنصر من البحث هذا ولذلك سیتم التطرق إلى  ،أساس تمویل برامج التنمیة المحلیة

  :الموارد المالیة الداخلیةمصادر 

حیث الجبائیة غیرفي الموارد الجبائیة و المالیة الداخلیة 

مواردها وتسییرالجماعات المحلیة لمختلف مواردها المتعلقة باستغالل أمالكها 

3 4 5 6

عبر القطاعات) دج(توزیع متوسط قیمة اإلیجار الشهري : مدینة العلمة 

2017 تحقیق میداني فیفري

................رابعال الفصل

غیر مستقرة ولها قابلیة 

لذلك فإنه ما یمیز هذا الوضع هو و 

بالمقابل تراوحت و  ،العلمة

في القطاع الثالث قیمة سجلت 

17250 بالقطاع الخامس 

وبینما ،دج 13500 ب

VI. الموارد المالیة الداخلیة والخارجیة يتأثیر عامل

تعتبر الموارد المالیة الداخلیة والخارجیة بمدینة العلمة من عوامل النمو االقتصادي المؤثرة في 

حیث، الحضري بهانمو لل

أساس تمویل برامج التنمیة المحلیة

مصادر وتعدد تنوع . 1

المالیة الداخلیة الموارد تتمثل 

الجماعات المحلیة لمختلف مواردها المتعلقة باستغالل أمالكها 

مدینة العلمة 

السكن الفردي

السكن الجماعي

الحضریة القطاعات

تحقیق میداني فیفري: لمصدرا
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هام  ماليتمثل مورد و لذلك فإن مدینة العلمة تتوفر على أمالك عقاریة هامة تستغل في عدة میادین و 

اإلیرادات المالیة الناتجة عن الممتلكات التجاریة التابعة للبلدیة وحقوق استغالل  :ومن أمثلتها نذكر

 منح وعوائد واألسواق المعارض في األماكن استغالل حقوقوكذا  ،األماكن الخاصة باألسواق األسبوعیة

 أسعار اعتماد عند خاصةو  العقارات تأجیر عن الناتجةالمالیة  اإلیرادات تنوع إلى ٕاضافةو  ،االمتیازات

تمثل أهم الموارد المالیة التي  حیث )47(الشكل رقم  مبینة في الجبائیة المواردجاءت  وبالمقابل، تنافسیة

 % 82.85 ببفئة الرسم على النشاط المهني بنسبة قدرت  تعود لصالح بلدیة العلمة خاصة تلك المتعلقة

وهذا ما یقدم صورة دقیقة عن المستوى  2017و 2010من إجمالي دخل المدینة خالل الفترة ما بین 

بینما جاءت في المرتبة الثانیة و  ،االقتصادي لسكان مدینة العلمة والمتمثل خاصة في النشاط التجاري

فئة الضریبة ثم تأتي مباشرة بعدها  ،% 8.02 ببنسبة قدرت  فئة الرسم على القیمة المضافةموارد 

في حین نجد فئة رسم اإلقامة والكراء للمرافق والخدمات و  % 6.18 ببنسبة قدرت  الجزافیة الوحیدة

من وهذا  % 0.80وفي األخیر نجد فئة الرسم العقاري والتطهیر بنسبة  ،% 2.15 ببنسبة قدرت  األخرى

محطات وحافالت والتي تتمثل في ٕاضافة إلى تأجیر الممتلكات الخاصة و . إجمالي دخل مدینة العلمة

لخدمات ل المالیة  یراداتاإلوكذا  ،النقل الحضري والسكنات الوظیفیة التربویة والمالعب الریاضیة وغیرها

هذا التباین یمكن تفسیره بتعدد میادین االستثمار العمومي والخاص حیث الناتجة عن مخالفات السائقین، و 

 العلمة مدینة في االستثمار تركزحیث ساهم  االقتصادیة الحیاة قلب) 1(والخاص عموميیعتبر االستثمار ال

من خالل باعتباره المحرك الرئیسي لنمو وتنظیم المجال الحضري  الحضري النمو على في التأثیر

 الدولةفي ظل توجه  األموال رؤوس توفرالتي أحدثها االستثمار بسبب  قتصادیةاالو  جتماعیةالتغییرات اال

 والعمل االشتراكیة التوجهات أسس على قائم وطني اقتصاد إنشاء فكرة استقالل منذیة التي تبنت الجزائر 

 الوجودأفرزها  التي السیئة األوضاع من الخروجبهدف  واجتماعیة اقتصادیة راتیتغی خلق على

والتي منها مدینة العلمة  الصناعیة االستثماراتمن  المتوسطة المدن استفادتوقد  البالد في االستعماري

    .مدینةالهذه نحو والمجاالت الحضریة األخرى  األریاف سكانوانتقال  هجرة علىذلك ساعد  حیث

                                                           
)1( 

، جامعة اإلخوة )غیر منشورة(ماجستیر رسالة ،السوق واقتصاد التهیئة بین الخاص االستثمار- قسنطینة والیة ،قلماني ح عواجة

  98، ص1996 ، سنةوالتنمیة االجتماع علم منتوري، كلیة

هو  يوهدفه الرئیس التنمویة مخططاتها طریق عن المواطن لتلبیة حاجیات الدولة توفرها التي والهیاكلالمرافق  كلونقصد به  :العمومي االستثمار.1

 مجاللل خاصة میزة یعطيو  الحضري للنمو الرئیسي المحرك حیث یعتبر المیادین جمیع ویشمل :االستثمار الخاص.2. ةالعمومی والمنفعة الخدمة

 اجتماعیة یراتیتغ حدوث وعن استهالكه وكیفیة ما مجال توسیع عن نتحدث أن یمكننا فال یحدثها التي واآلثار یراتیالتغ خالل من الحضري

  .وهدفه األساسي هو الربح بأخرى أو بطریقة تستثمر التي األموال رؤوس توفر دون اإلقلیم وأ المدن داخل واقتصادیة



 العلمة مدینةفي  الحضري لنمول القائم

 

 

  

  

في  ةالجزائریة لهیئاتها التنفیذی ةالذي توجهه الدول

المجالیة الحضریة من  ةمع مدى مشاركة الجماعات المحلیة في التنمی

من المرسوم التنفیذي  05وهذا حسب مضمون المادة رقم 

تقییم لكلفة ال إلىمن البحث الرئیسي من التطرق إلى هذا العنصر 

لذلك و ، المدینةهذه لنمو الحضري ب

الحصص المالیة هذه استفادت من موارد مالیة خارجیة تنمویة معتبرة حیث جاءت 

رقم  والذي یؤكده الجدول )48(رقم 

هیمنة التدخالت القطاعیة المتمثلة 

  .الوظیفیة الضروریةالمرافق مختلف 

                                                           

إضافة إلى برامج  ،الفقیرة منها خاصةأداة موجهة للبلدیة األساسیة في التنظیم اإلداري للدولة 

  .مجال البلدي ومنجزة ومسیرة من طرفها وممولة من طرف السلطات المركزیة

حالة خمس بلدیات العلمة، صالح  ،التنمیة المحلیة

المدرسة العلیا  ،)غیر منشورة(في تعلیمیة الجغرافیا والبحث الجغرافي 
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  "موارد مالیة خارجیة تنمویة معتبرة"  :لموارد المالیة الخارجیة

الذي توجهه الدولحجم االستثمار المالي نقصد بالموارد المالیة الخارجیة 

مع مدى مشاركة الجماعات المحلیة في التنمی )PSD(شكل برامجها القطاعیة 

وهذا حسب مضمون المادة رقم  )PCD( )1( خالل برامجها التنمویة البلدیة

الرئیسي من التطرق إلى هذا العنصر یكمن الهدف علیه 

لنمو الحضري بالواقع القائم لمساهمتها في مدى التدخالت بمیدان التهیئة والتعمیر و 

استفادت من موارد مالیة خارجیة تنمویة معتبرة حیث جاءت 

رقم  الشكلكما یبین  ومتفاوتة وكذا نصیب الفرد عبر السنوات

هیمنة التدخالت القطاعیة المتمثلة بحیث جاءت المفارقات واضحة ) 21م(في الملحق صفحة رقم 

مختلف في تهیئة الطرق، بناء المرافق الخدمیة العامة، صیانة الشبكات و 

                   

 )PCD(: أداة موجهة للبلدیة األساسیة في التنظیم اإلداري للدولة  هو

مجال البلدي ومنجزة ومسیرة من طرفها وممولة من طرف السلطات المركزیةال

التنمیة المحلیة، دور البرامج التنمویة واالستثمارات الخاصة في تحقیق 

في تعلیمیة الجغرافیا والبحث الجغرافي  ررسالة ماجستی، )والیة سطیف(باي، الرصفة، بوسالم وبابور 

14، ص2011/ 2010السنة الجامعیة  ،لألساتذة بقسنطینة، قسم التاریخ والجغرافیا والفلسفة

2012 2013 2014 2015 2016 2017

توزیع الموارد المالیة الداخلیة للفترة بین  :مدینة العلمة 

رسم النشاط المهني  

الضریبة الجزافیة الوحیدة

رسم العقار والتطهیر

رسم القیمة المضافة

رسم الكراء

 2017، خزینة بلدیة العلمة، فیفريالجهویةالمدیریة الفرعیة 

................رابعال الفصل

لموارد المالیة الخارجیةا .2

نقصد بالموارد المالیة الخارجیة 

شكل برامجها القطاعیة 

خالل برامجها التنمویة البلدیة

علیه و  ،380 /81رقم

التدخالت بمیدان التهیئة والتعمیر و 

استفادت من موارد مالیة خارجیة تنمویة معتبرة حیث جاءت قد فمدینة العلمة 

ومتفاوتة وكذا نصیب الفرد عبر السنوات متباینة

في الملحق صفحة رقم ) 53(

في تهیئة الطرق، بناء المرافق الخدمیة العامة، صیانة الشبكات و 

)1( 
 مخطط البلدي للتنمیةال

التكون موجهة على مستوى 

، دور البرامج التنمویة واالستثمارات الخاصة في تحقیق عماد بن زیدان: أنظر

باي، الرصفة، بوسالم وبابور 

لألساتذة بقسنطینة، قسم التاریخ والجغرافیا والفلسفة

مدینة العلمة 

رسم النشاط المهني  

الضریبة الجزافیة الوحیدة

رسم العقار والتطهیر

رسم القیمة المضافة

رسم الكراء

المدیریة الفرعیة : المصدر 

السنوات
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وهذا ما یدل  % 79وٕانجاز الدراسات المختلفة وفي مقدمتها تلك الموجهة لمدیریة السكن والعمران بنسبة 

بعض  فيمیدان البناء والتعمیر بالمدینة لیقتصر تدخل الجماعات المحلیة 

التدخالت الحضریة في الفترة األخیرة، وهذا نظرا لتوجیهیها إلى خارج 

وجاءت النتائج تطرح مقاربة  ،المدینة نحو األقطاب الحضریة الثانویة لمدینة العلمة وهي جرمان وسمارة

بصورة أخرى فمدینة العلمة تعنى بتدخل هذه البرامج التنمویة الخاضعة لإلستراتیجیة العامة للتسییر على 

البلدي والوالئي والمركزي وكلها ال تتمتع بتشارك العامل الزمني وال التنظیمي فهي برامج 

لمعتمد في توصیات مضامین لقطاعات مختلفة ضمن مجال واحد أال وهو المدینة فاالنتقال من التخطیط ا

مخططات التهیئة والتعمیر إلى التنفیذ واإلنجاز غیب عنه النظرة الشاملة للمدینة كمشروع حضري 

مقر دائرة كبرتبة إداریة تتمیز هامة كونها 

حیث أدى كل ذلك متنوعة قامة منشآت حضریة ومشاریع سكنیة ومرافق خدمیة عامة ووظیفیة 

إلى زیادة تركز السكان بها حیث عرفت منذ االستقالل نموا سكانیا هاما إلى یومنا هذا وقد تجلت الجهود 

في  ةالحضری التنمیةحركیة المبذولة بتخصیص برامج تنمویة بحصص مالیة ضخمة ساهمت في تفعیل 

الواقع وكذا تحلیل وتفسیر  )49(أنظر الشكل رقم 
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وٕانجاز الدراسات المختلفة وفي مقدمتها تلك الموجهة لمدیریة السكن والعمران بنسبة 

میدان البناء والتعمیر بالمدینة لیقتصر تدخل الجماعات المحلیة  فيعلى السیطرة القطاعیة 

التدخالت الحضریة في الفترة األخیرة، وهذا نظرا لتوجیهیها إلى خارج  لتراجعوٕاضافة 

المدینة نحو األقطاب الحضریة الثانویة لمدینة العلمة وهي جرمان وسمارة

بصورة أخرى فمدینة العلمة تعنى بتدخل هذه البرامج التنمویة الخاضعة لإلستراتیجیة العامة للتسییر على 

البلدي والوالئي والمركزي وكلها ال تتمتع بتشارك العامل الزمني وال التنظیمي فهي برامج 

لقطاعات مختلفة ضمن مجال واحد أال وهو المدینة فاالنتقال من التخطیط ا

مخططات التهیئة والتعمیر إلى التنفیذ واإلنجاز غیب عنه النظرة الشاملة للمدینة كمشروع حضري 

هامة كونها  تٕاضافة إلى أن مدینة العلمة قد حظیت باستثمارا

قامة منشآت حضریة ومشاریع سكنیة ومرافق خدمیة عامة ووظیفیة 

إلى زیادة تركز السكان بها حیث عرفت منذ االستقالل نموا سكانیا هاما إلى یومنا هذا وقد تجلت الجهود 

المبذولة بتخصیص برامج تنمویة بحصص مالیة ضخمة ساهمت في تفعیل 

أنظر الشكل رقم مدینة العلمة األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریة في 

.استثمارات عمومیة وخاصةعدة لنمو الحضري عن طریق حقنها ب

2013 2014 2015 2016 2017

تطور نصیب الفرد من قیمة االستثمار للبرامج التنمویة للفترة بین  :مدینة العلمة 

)2012 ،2017(

 2018مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة لوالیة سطیف جانفي 

................رابعال الفصل

وٕانجاز الدراسات المختلفة وفي مقدمتها تلك الموجهة لمدیریة السكن والعمران بنسبة 

على السیطرة القطاعیة 

وٕاضافة  ،فقط المشاریع

المدینة نحو األقطاب الحضریة الثانویة لمدینة العلمة وهي جرمان وسمارة

بصورة أخرى فمدینة العلمة تعنى بتدخل هذه البرامج التنمویة الخاضعة لإلستراتیجیة العامة للتسییر على 

البلدي والوالئي والمركزي وكلها ال تتمتع بتشارك العامل الزمني وال التنظیمي فهي برامج  ىالمستو 

لقطاعات مختلفة ضمن مجال واحد أال وهو المدینة فاالنتقال من التخطیط ا

مخططات التهیئة والتعمیر إلى التنفیذ واإلنجاز غیب عنه النظرة الشاملة للمدینة كمشروع حضري 

ٕاضافة إلى أن مدینة العلمة قد حظیت باستثماراو  ،متكامل

قامة منشآت حضریة ومشاریع سكنیة ومرافق خدمیة عامة ووظیفیة إمن أجل 

إلى زیادة تركز السكان بها حیث عرفت منذ االستقالل نموا سكانیا هاما إلى یومنا هذا وقد تجلت الجهود 

المبذولة بتخصیص برامج تنمویة بحصص مالیة ضخمة ساهمت في تفعیل 

األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریة في 

لنمو الحضري عن طریق حقنها بلالقائم 

مدینة العلمة 

PCD) دج (

PSD) دج ( 

 السنوات

مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة لوالیة سطیف جانفي  :المصدر
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VII. دور العامل الصناعي في ظاهرة النمو الحضري:  

VII.  العامل الصناعيتأثیر:  

 الوطني االقتصادب النهوض بهدف غیره دون الصناعة قطاعب خاصا اهتماما یةالجزائر الدولة  لقد أولت

 منا ر كبی اجزء أن إال والثاني األول والرباعي الثالثي االقتصادیة المخططات في جاء لما طبقاهذا و 

 جمیع عبر توزیعها تم متنوعة صناعات إقامة طریق عن التصنیعاستثمارات  إلىوجه  الدولة میزانیة

وهذا  )1(اكتشاف النفط واالستقالل االقتصادي ،االستقالل السیاسيعامل وهذا تحت تأثیر  البالد أنحاء

 الظروف توفیرو  جدیدة فوظائ وتقدم األولیة در الموا على تعتمد التي الصناعاتأنواع  تطویرعن طریق 

 صناعات إقامة طبیعیة بصورةو  یضمن بشكلالتكنولوجیا  استخدام طریق عن اقتصادیا لالستقالل الالزمة

 الصحراوي األطلس فيو  العلیا السهول إقلیم عیر  جدید صناعي حزام إقامةوٕاضافة إلى ، متطورة

  .مستوى االقتصاد الوطنيال رفع في بشكل كبیرو  والمشاركة الجهوي التوازن في للمساهمة

إال أنها تستحوذ على مساحة  اكبیر  ااقتصادی اتعتبر المنطقة الصناعیة المقامة بمدینة العلمة لیس لها وزن

حیث ساهمت في نموها  إلى صناعیة زراعیةولذلك فهي بمثابة نقطة تحول للمدینة من  ،كبیرةعقاریة 

عن طریق ما تقدمه من فرص تنمویة استثماریة تمثلت في جذب واستثمار كل الحضري وتوسعها 

ٕالى جانب المقیمین و  المجاورة ةمن مختلف المجاالت الجغرافیالمدینة هذه إلى الطاقات والقوى العاملة 

                                                           
  209، ص1980، طبعة ماي 1984 -1980زارة التخطیط والتهیئة العمرانیة، مشروع المخطط الخماسي و  )1(

 

تجاریة و  حركیة تنمویة اقتصادیة  

دیمغرافیة و نمو سكاني وحركیة اجتماعیة   

العمرانیة والخدمات الحضریة والمنشآتعدد المرافق المجال السكني و الزیادة في   

 االستثماراتالبرامج التنمویة و حركیة تنمویة اقتصادیة من خالل 

  2018ماي  الباحثإنجاز : المصدر

 النمو الحضريوتیرة دور حركیة التنمیة الحضریة في  :مدینة العلمة

 )49(الشكل رقم 

النمو الحضريوتیرة تسارع   



 العلمة مدینةفي  الحضري لنمول القائم

 

 

الذي یؤكده ) 50(مبین في الشكل رقم 

لعمال الذین كانوا یقیمون بمدینة لحیث عادت أكبر نسبة 

، ثم المنطقةالمقامة بالصناعیة العمومیة 

 % 20.75 بقدرت بنسبة متوسطة 

 %15.02 بمختلف والیات الجزائر الكبرى بنسبة ضعیفة قدرت 

وقد كان ، الصناعیة لمنطقةلوهي نسب جاءت متقاربة ومتفاوتة عبر الوحدات الصناعیة العمومیة الكبرى 

لهذا الوضع أثار واضحة على استهالك المجال فتسارع النمو السكاني أدى إلى تسارع معدل استهالك 

خاص باإلطارات السكني الحي التمثلت في 

خاصة والیة ن و مختلف والیات الوط

یقیمون  األمر وٕاضافة إلى العمال الذین كانوا في بدایة

  .عامل 30 بویقدر عددهم آنذاك 

  

العلمة - یتضمن تدعیم المحور الصناعي سطیف

عن طریق توفیر قطب صناعي متنوع وقادر على دفع عجلة التنمیة الصناعیة القائمة والمبرمجة وأن 
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مبین في الشكل رقم  السابقة اإلقامة مكان حسبالعمال  حركة 

حیث عادت أكبر نسبة ) 22م(في الملحق صفحة رقم 

الصناعیة العمومیة وحدات المن إجمالي عمال  % 64.23 ب

بنسبة متوسطة  سطیف والیةإقلیم  بلدیات من مختلفالوافدون 

مختلف والیات الجزائر الكبرى بنسبة ضعیفة قدرت  منبینما جاءت نسبة العمال الوافدون 

وهي نسب جاءت متقاربة ومتفاوتة عبر الوحدات الصناعیة العمومیة الكبرى 

لهذا الوضع أثار واضحة على استهالك المجال فتسارع النمو السكاني أدى إلى تسارع معدل استهالك 

تمثلت في المجال الموجه للتعمیر عن طریق ظهور توسعات حضریة 

مختلف والیات الوطغالبیتهم من و مسكن  40یضم حیث بالمنطقة الصناعیة 

وٕاضافة إلى العمال الذین كانوا في بدایة ،جوان 19ي �وطالي ویمسكن بح

ویقدر عددهم آنذاك  على سكنات مفي انتظار حصولهوذلك الفنادق بمساكن مستأجرة وفي 

یتضمن تدعیم المحور الصناعي سطیف) PAW(وفي نفس السیاق جاء مخطط التهیئة الوالئي 

عن طریق توفیر قطب صناعي متنوع وقادر على دفع عجلة التنمیة الصناعیة القائمة والمبرمجة وأن 

الفوالد اللین 
والكترونات التلحیم

صنع العدادات ملء الغاز وتخزین 
وتوزیع المحروقات 
وصناعة المطاط 

والبالستیك

السابقة للعمال عبر الوحدات الصناعیة توزیع مكان اإلقامة :مدینة العلمة

العمومیة الكبرى في المنطقة الصناعیة

تحقیق میداني مباشر مع مدیري الوحدات الصناعیة في المنطقة الصناعیة العلمة فیفري 

................رابعال الفصل

 مؤشروجاء  ،بالمدینة

في الملحق صفحة رقم ) 54(الجدول رقم 

ب نالعلمة أي األصلیو 

الوافدون لتلیها نسبة العمال 

بینما جاءت نسبة العمال الوافدون و 

وهي نسب جاءت متقاربة ومتفاوتة عبر الوحدات الصناعیة العمومیة الكبرى 

لهذا الوضع أثار واضحة على استهالك المجال فتسارع النمو السكاني أدى إلى تسارع معدل استهالك 

المجال الموجه للتعمیر عن طریق ظهور توسعات حضریة 

بالمنطقة الصناعیة والمسیرین 

مسكن بح 79و الجزائر

بمساكن مستأجرة وفي 

وفي نفس السیاق جاء مخطط التهیئة الوالئي 

عن طریق توفیر قطب صناعي متنوع وقادر على دفع عجلة التنمیة الصناعیة القائمة والمبرمجة وأن 

مدینة العلمة

داخل المدینة

داخل الوالیة

خارج الوالیة

الوحدات الصناعیة

تحقیق میداني مباشر مع مدیري الوحدات الصناعیة في المنطقة الصناعیة العلمة فیفري : المصدر



 العلمة مدینةفي  الحضري لنمول القائم الواقع وأسباب عوامل وتفسیر تحلیل.......................رابعال الفصل

 

240 
 

یمارس صناعة متنوعة موجهة بالخصوص لدعم النمو الفالحي المتوقع وذلك من خالل إعادة تنظیم 

هذه تساهم وبذلك س ،اد إقامة مناطق صناعیة جدیدةالمنطقة الصناعة الحالیة دون توسیعها واستبع

تصنیع المواد الخام سواء الزراعیة أو  والمتمثلة أساسا فياالستثمارات المتوقعة بالمنطقة الصناعیة 

ٕاضافة إلى زیادة و  ،التنمیة المحلیة وتقلیل معدالت التسرب لفرص التنمیةمشاریع تفعیل في التعدینیة 

وكما یشجع هذا المخطط على أهمیة بروز أقطاب حضریة  ،ومستویات الدخل الفرديالقیمة المضافة 

جدیدة لموازنة تأثیر مدینة العلمة وتخفیف الضغط على مجالها الحضري من خالل تطویر وتنظیم الشبكة 

   .جمیلة وبني عزیز المجاورة لمدینة العلمة ،الحضریة لكل من بلدیات بئر العرش

  :التخطیطیة والحضریة عواملالتأثیر  :رابعا

لنمو لالواقع القائم في تشكیل  االقتصادیةالتاریخیة و  التشریعیة والرقابیة،العوامل  مساهمةبعد معرفة مدى 

 العواملمدى تأثیر أیضا تبیان إلى من البحث الحضري بمدینة العلمة سنتطرق في هذا العنصر 

 العواملهذه وجاءت  ،المدینةهذه بالقائم للنمو الحضري الواقع  تحلیلفي  ومشاركتها التخطیطیة والحضریة

  : قائمة على العناصر التالیة

I. الحضري العقارتأثیر عامل:  

المدینة هذه ساهم العقار بشكل كبیر في نمو وتوسع مدینة العلمة حیث تبرز األهمیة العمرانیة للعقار في 

تطور وكذا  ،راضياألللملكیة العقاریة بسیطرة الملكیة الخاصة على  ةمن خالل تبیان الطبیعة القانونی

منذ االستقالل بالمدینة في ظل تباین األطراف المتدخلة في ظاهرة بیع القطع  سعر القطعة األرضیة

  : من خالل  العناصر التالیةمن البحث سنتطرق إلى هذا العنصر  علیهاألرضیة و 

  :للملكیة العقاریة ةالطبیعة القانونی.1

تلعب الملكیة العقاریة لألراضي بمدینة العلمة أهمیة كبیرة في معرفة وتفسیر نموها الحضري حیث تندرج 

ر من نصف األراضي التي نمت بالتي تبقى تمثل أكالخاصة  أوالملكیة العمومیة هذه األراضي ضمن 

من أجل وذلك ریقة غیر قانونیة وفوضویة تمت بط حیثوتوسعت علیها المدینة والخاضعة لعملیة التجزئة 

 تشكیل كل هذه المكونات العمرانیةفي  أهمیة ذلكومدى  الكبیرالمالي الربح تحقیق المضاربة العقاریة و 

جاءت األراضي ذات الملكیة التابعة للخواص في المرتبة فقد وعلیه  للمدینة،للنسیج الحضري  المهیكلة

لذلك فقد  ،التي تعود أصول ملكیتها لألفراد أو ملكیة مشتركة لعائالتنقصد بها األراضي التي األولى و 

تقسیم األراضي وبیعها  ساهم أصحاب األراضي الخاصة بمدینة العلمة في النمو الحضري عن طریق



 العلمة مدینةفي  الحضري لنمول القائم الواقع وأسباب عوامل وتفسیر تحلیل.......................رابعال الفصل

 

241 
 

بسبب زیادة الطلب على السكن الناتج عن ظاهرة النزوح سواء  ةلبناء مساكن وظهور أحیاء سكنیة جدید

 تجاوزبنسبة تذلك و هكتار  1045.72 ب اإلجمالیة وتقدر مساحتهاللسكان دة الطبیعیة الریفي أو الزیا

عدم تطبیق وسائل تطرح إشكالیة تتضمن  العملیةلكن هذه و  ،من إجمالي مساحة المدینة%  50.77

إلقامة  هامنالجزائریة المدینة واستفادة الدولة على هذه األراضي بالعقاریة  على المعامالت القانونیة الرقابة

العمومیة العقاریة تلیها األراضي ذات الملكیة ثم ل ،مدینةالالضروریة لسكان  البرامج العمومیةمختلف 

من إجمالي مساحة %  25.58 أي ما یعادلهكتار  526.88ب  اإلجمالیةتقدر مساحتها تابعة للبلدیة و ال

العقاریة  تحسب قانون االحتیاطاحیث تعود أصول هذه األراضي إلى عملیة إدماج األراضي المدینة 

المتضمن تأسیس احتیاطات عقاریة لمصلحة و  1974فیفري  20المؤرخ في  1974لصالح البلدیة سنة 

البلدیات والذي یسمح للبلدیة حق التصرف في األراضي الواقعة ضمن المحیط العمراني كإحتیاطات 

المحیط العمراني لمدینة العلمة لصالح م بموجبه دمج معظم األراضي الواقعة ضمن تعقاریة لها وقد 

البلدیة وقامت باستخدامها في تجسید مختلف وسائل السیاسة السكنیة التي انتهجتها الدولة الجزائریة في 

وقد ساهم  ،شكل تعاونیات عقاریة وتحصیصات ومرافق خدمیة عامة ووظیفیة ومنشآت عمرانیة أساسیة

هذه السیاسة ترتب عنها في نمو الحضري بمدینة العلمة ولكن م للرسم الواقع القائ عملیةهذا في استمرار 

أدوات  لمضامینیفتقر  حیثمدینة إلى ملك تابع للخواص لل الحضري مجالالأغلب الراهن تحویل  الوقت

  .احتیاجات السكان من السكن فقطیتمثل في توفیر كان في البدایة البلدیة  ألن مبدألتهیئة الحضریة ا

تابعة للدولة ونقصد بها األرضي التي ال یملكها فرد أو العمومیة ال العقاریة ملكیةالثم نجد األراضي ذات 

 االستقاللبعد كة المستعمرین الفرنسیین سواء شخصیات أو هیئات یجماعة معینة وفي األصل هي تر 

من إجمالي مساحة المدینة %  22.92 بتقدر  هكتار أي بنسبة 472.28ب اإلجمالیة قدر مساحتها تو 

حیث تكون مساهمتها في المساحة  الحضري بمدینة العلمةنمو الوبذلك ساهمت ملكیة الدولة لألراضي في 

الطریق الوطني  طول امتدادوعلى وسط المدینة تقع في  وهي هكتار143.84 بالمعمورة والقابلة للتعمیر 

ذلك بكون الدولة وبعد استرجاعها لألراضي التي كانت تحت فسر یو  ،األودیةعلى حواف  اوكذ 05رقم 

أصبحت ملكیة هذه األراضي تشكل عبئا كبیرا فیما یخص عملیة التصرف  نتصرف المستعمرین الفرنسیی

وأمام هذا الوضع تنازلت الدولة على تلك األراضي وفق قانون  ،فیها في ظل زیادة احتیاجات السكان

إضافة إلى و ،مرافقالسكنیة و البرامج الالحتفاظ بجزء منها في إطار إنجاز منها مع ا نلمستنفدیباخاص 

   صغیرة ةمساح تربع علىتو  الشعائریة قإلى المرافأي التابعة الوقف أو الحبوس األراضي التابعة ألمالك 



 العلمة مدینةفي  الحضري لنمول القائم الواقع وأسباب عوامل وتفسیر تحلیل.......................رابعال الفصل

 

242 
 

  مدینةالمساحة إجمالي من %  0.73هكتار أي ما یعادل  14.99ب  مساحتها تقدرو بسابقتها  ةمقارن جدا

  :تطور سعر القطعة األرضیة. 2

على فهم وتفسیر الواقع  ةبیع القطع األرضیة من أهم العوامل المساعدیعتبر التطرق إلى تطور سعر 

 الواحد المربع المتر بیع سعر متوسطحیث تم االعتماد في ذلك على لنمو الحضري بمدینة العلمة لالقائم 

فقد وعلیه  ،)51(كما یبین الشكل رقم ولیس السعر الذي تعرضه مختلف هیئات الدولة منها لدى الخواص 

من سنة ألخرى ومن فترة تاریخیة ألخرى حیث تعددت  امستمر  اارتفاع القطع األرضیةأسعار بیع شهدت 

   :كما یليوتداخلت فیها العوامل واألسباب ولتفسیر هذه الظاهرة تم تقسیم هذا التطور إلى فترتین بارزتین 

  :1990الفترة األولى قبل سنة .1.2

سنة  2م/ دج 300من  تحیث انتقلالقطع األرضیة بمدینة العلمة ارتفاعا كبیرا بیع  أسعار لقد شهدت

القطع األرضیة ویفسر هذا التطور المستمر في سعر بیع  ،1990سنة  2م/ دج 1000إلى  1985

وكذا بظاهرة النزوح الریفي  ،آنذاك الجزائري للدینار الشرائیة القدرةات بتحسن یبالمدینة خالل فترة السبعین

عامة  للبالد االقتصادیة األوضاع تدهورنحو المدینة وهذا بسبب  المتزایدة من المناطق الریفیة والمعزولة

عن طریق بیع  تزوید السوق العقاریةبالتصرف العشوائي على الخواص ما شجع بعض المالك والورثة 

 ةبصفة قانونیطن الطالب للسكن امتفاوتة المساحة إلى المو أرضیة تقسیمها إلى قطع بعد أراضیهم 

 ةالفئات االجتماعیوهذا ما شجع  ،أو غیر قانونیة بعقود عرفیة فقطالقانونیة السكنیة كالتحصیصات 

الحي السكني  :الشراء ومن أمثلتها نذكرعملیة الضعیفة والمتوسطة وحتى المیسورة الحال في اإلقبال على 

تحول المالك الخواص إلى مضاربین عقاریین بعد اقتناعهم بعدم جدوى  وعلیه فقد ،إلخ..،بورفرفوطالي�

النشاط الفالحي من جهة وبسبب ضخامة العائدات المالیة وكذا ارتفاع الطلب على العرض من جهة 

  . أخرى وبذلك تسارعت وتیرة النمو الحضري غیر المطابقة لمضامین مخططات أدوات التهیئة والتعمیر

وذلك  ،في تباینه لطریقة إنتاج األراضي الحضریة بمدن العالم الثالث) Durand-Lasserve()1(السیدیؤكد 

فالحین أو غیر ذلك بالتعاون مع بعض المحامین لتحریر عقود بیع األراضي  االمقسمین سواء كانو  بقیام

وٕاضفاء صبغة الشرعیة على مختلف عملیاتهم العقاریة من أجل إقناع األفراد بقانونیة العملیة وتسهیل 

  .البیع والشراءعملیة عملیة التحكم في مساحة القطع األرضیة بحریة وتقدیم تسهیالت في دفع تكالیف 

                                                           
(1) 

Durand-Lasserve, L’exclusion des pauvres dans les villes du Tiers-Monde, l’harmattan, Paris 

Année 1986, p198    
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  :1990الفترة الثانیة بعد سنة .2.2

أن األرض أصبحت لها  ذلكارتفاع أسعاره  فيساهم تزاید الطلب على العقار الحضري بمدینة العلمة 

حیث لطرقات والشبكات التقنیة لقیمة حضریة خاصة تلك التي تتمیز بتهیئة حضریة راقیة بالنسبة 

بعدما كانت خالل السبعینات والثمانینیات بقیمة رمزیة وبأسعار مرتفعة  بالمتر المربع الواحدأصبحت تباع 

القطع ارتفاع سعر سبب ویمكن إرجاع  ،وتباع بالهكتارات إن صح القول 2م/ دج 500إلى  300بین 

ولذلك فإن هذا التطور الكبیر في أسعار المتر  ،في المدینة آنذاك إلى هاجس التملك العقارياألرضیة 

بعد  2017سنة  2م/ دج 500000 إلى 1990سنة  2م/ دج 1000من العقار الحضري المربع الواحد من 

التحوالت العمیقة التي  هناك عوامل كثیرة وراء ذلك أهمهایفسر بعدة عوامل لكن هذه المرة  1990سنة 

إلى  ةٕاضافو  ،90/25ات بظهور قانونیشهدتها الدولة الجزائریة في میدان العقار مع بدایة التسعین

حیث ساهمت وبشكل كبیر في  1990مرت بها الدولة الجزائریة بعد سنة األوضاع األمنیة الصعبة التي 

النمو الحضري بالمدن الجزائریة بصفة عامة ومدینة  واستمراراستمرار تیارات الهجرة الریفیة والحضریة 

اسي للدولة الجزائریة آنذاك هو إقبال السكان حیث في البدایة كان الهدف األسزیادة و  العلمة بصفة خاصة

عملیة النمو الحضري  میتنظ إهمالمع  السیاسیة التي تمر بها البالدو إیجاد حلول ناجعة لألوضاع األمنیة 

حریة تصرف السكان الوافدون في بسبب وهذا  ةبالعشوائی عمیرقطاع البناء والت تمیز، وكما المدینةهذه ب

استثمار السكان لمدخراتهم المالیة في شراء قطع ب وأیضاالقانونیة و ظل االنعدام التام للرقابة العمرانیة 

كوسیلة لتأمین مستقبلهم ومستقبل أفراد أسرهم، وكل هذا في ظل  عقاراتأو الشراء ل مبانيأرضیة وٕاقامة 

أدوات التهیئة والتعمیر  مضامین وانین ملكیة األراضي وبتوجیهاتغیاب تراخیص البناء ودون التقید بق

 مخططة وأخرى غیر مخططة ةلمدینة مقسم إلى مناطق قانونیلجاء على إثرها النسیج الحضري حیث 

 من العرض توفیر في الجزائریة الدولة دور راجعتطن على شراء األراضي أمام اوكما أن زیادة إقبال المو 

والصراع على القطع األرضیة للبناء والمضاربة من مدینة الب العقاري الوعاء نفاذوبدایة  التحصیصات

شراء األراضي الشاغرة المحیطة بها من أجل  وراءمدینة بالالتجار والسماسرة  ىسع طرف المالك الخواص

 توطین أمام عائقا أصبح المراقب غیر التجاري النشاطأهمیة إن لذلك فو  ،بأسعار أكبر بیعهاإعادة 

ٕاضافة إلى عدة عوامل أخرى ساهمت و  ،العقار سعر الكبیر في لالرتفاع نتیجة أخرى حضریة استخدامات

المتبعة السكنیة  ةأهمها ضعف السیاسبمدینة العلمة و في تسریع وتیرة المعامالت العقاریة غیر الشرعیة 

تلبیة متطلبات المواطنین من من طرف الدولة عبر مختلف الفترات الزمنیة السابقة بسبب صعوبة 

  بأي بطریقة وأهمهافردي مدینة وتحت تأثیر دافع الحق في الحصول على مسكن الاالحتیاجات السكنیة ب
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  .معقولة وبأسعار شراء األراضي بطرق غیر شرعیة من الخواص

  

غیاب معیار موحد لتحدید  أمامو غیر المبني بالمدینة الحضري ولذلك فإن هذا التحول الكبیر في العقار 

المعتمد  يتقدیره على السعر القانون فيیعتمد كان  نالسعر الحقیقي للمتر المربع الواحد من األرض وإ 

تسارع  بقیت مدینة العلمة تعاني زیادة في الطلب على العقار وهذا ما شجع على استمرارلتحدید الضرائب 

وجاءت أسعار القطع  ،ظهرت أحیاء سكنیة جدیدة أخرىوتیرة النمو الحضري بعدما تشبعت أحیاء سكنیة 

ترتفع كلما اتجهنا نحو أحیاء وسط المدینة لمدینة حیث لالحضریة قطاعات الاألرضیة متباینة عبر 

 الوظیفةفي ظل رواج هذا كل و  ،)55(بفوارق في التوزیع كما هو مبین في الجدول رقم والعكس أي 

 بمختلفها و سكان وأن خاصة يقلیمعلى المستوى اإل أدوارها أهم بین منأضحت حیث  التجاریة

  .المحلیة موثقافاته ةاالستهالكی سلوكهم بأنماط الحضریة الحیاة تثمین من زادوا االجتماعیة مستویاتهم

  توزیع أسعار المتر المربع الواحد من العقار عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة): 55(الجدول رقم 

  رقم القطاع )2م/ دج(من العقار الواحد سعر المتر المربع 

 1 ألف 300-500

 2 ألف 35-65

 3 ألف 250-300

 4 ألف 25-45

 5 ألف 25-500

 6 ألف 30-40

  2017تحقیق میداني فیفري + الوكالة العقاریة الخاصة بمدینة العلمة: المصدر
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  :األرضیةتعدد األطراف المساهمة في ظاهرة بیع القطع .3

تعدد األطراف المساهمة في بیع القطع األرضیة للسكان الذین یقیمون بمدینة العلمة أو الوافدون یعتبر 

وأیضا لما لها من لمدینة العلمة في تنظیم نمو وتوسع المجال الحضري المساهمة العوامل إلیها من أهم 

مبینة اللنمو الحضري حیث جاءت نتائج االستمارة االستبیانیة ل القائم واقعوتحلیل الأهمیة بالغة في تفسیر 

في ) 56(الذي یؤكده الجدول رقم ) 52(مدینة كما یبین الشكل رقم اللطبیعة هذا التفاوت عبر قطاعات 

ثم  ،% 57.35 بحیث عادت أكبر نسبة للطرف األول وهو المالك الخواص ) 22م(الملحق صفحة رقم 

في حین جاء و  ،% 28.48 بالمتمثل في الجماعات المحلیة أي البلدیة بنسبة قدرت و جاء الطرف الثاني 

وربما یمكن تفسیر  ،% 14.17 ب بنسبة ضعیفة قدرت )1(الطرف الثالث متعلق بنشاط الوكاالت العقاریة

الحضري  رفي إطار التعمی واسعة یملكون أراضي الذین الخواصبلجوء بعض المالك  هذا الوضع

 وندالمتاجرة والسمسرة بها و عرفیة  وبطریقة خیالیة بأسعاروبیعها  أرضیة قطعإلى  تقسیمهاالخاص ب

 الجماعات المحلیة إلیها لجأت التي األدوات هذه وجود ورغم ،والتعمیر التهیئة أدوات لمضامین مراعاةال

(PDAU –POS) وتسییر النمو الحضري إال أن ذلك ساهم إلى حد كبیر في  لتنظیم كبرى أهمیة عطاءإل

 التصرفاتكذا و  العقاریة العملیات في الخاص بالتحكم القانوني الفراغ ٕاضافة إلىو  ،ها الحضريتوسع

 السكان ویجعل اإلجراءات یعقد الذي هو األمرهذا و  ،والصالحیاتالمهام  في والتداخل البیروقراطیة

  . اآلنحد  مدینة إلىالب بشكل كبیر منتشرة ما زالت التي العرفیة العقودب شراءالك أخرى طرق إلى یلجئون

                                                           
)1( 

هي هیئة عمومیة تقوم بتسییر الممتلكات الموجودة أو تقوم باكتسابها طبقا : الوكالة المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین

 22المؤرخ في  405/ 90لدفتر الشروط المنصوص علیها في القانون الذي حدد إنشاء هذه الوكالة طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

وكالة المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین هي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي تجاري تقوم لذلك فالو  ،1990دیسمبر 

  :تنشأ من طرف المجالس الشعبیة البلدیة والوالئیة ومن أبرز أهدافها ما یليحیث بشراء األراضي وتهیئتها 

 .تعلیماتهاكذا و  التهیئة والتعمیر مخططات لتوجیهات تطبیقاو  العقاریة االحتیاطات عیجم بتكوین المرتبطة العملیات تنفیذ -1

  .والصناعیة السكنیة المناطق بتهیئة واألشغال بالدراسات یقوم من تكلیف -2

 تبعا الوكالة بها تتكفل التي التهیئة مناطق في الموجودین المتعاملین مراقبة في المعنیة والمصالح المحلیة السلطات تساعد -3

 .التهیئة مخطط لتعلیمات

 .تنفیذها وعلى بها تتكفل التي المناطق في المتدخلین بین األعمال برمجة على تسهر -4

 حدود وفي العامة مهمتها إطار في وذلك وتنفیذها بإعدادها وأدواتها التعمیر وسائل تحضیر في المحلیة الجماعات أجهزة تساعد -5

 .ذلكب یقوم من تكلف أو المقررة والتعمیر التهیئة دواتأل تطبیقوال إمكانیاتها

 )منشورةغیر (رسالة ماجستیر  ،لة�التعمیر وآلیات استهالك العقار الحضري في المدینة الجزائریة حالة مدینة ور  ،مدور یحي :أنظر

 2012/ 2011السنة الجامعیة  ،قسم الهندسة المعماریة ،الري والهندسة المعماریة ،كلیة الهندسة المدنیة ،جامعة الحاج لخضر باتنة

  .30-29ص



 العلمة مدینةفي  الحضري لنمول القائم

 

 

  

عالقات متكاملة سواء كانت حضریة، اجتماعیة، اقتصادیة أو خدماتیة 

وكما تكونت في الجزائر شبكة حضریة منظمة وفق أقطاب 

وكما تعتبر الشبكة الحضریة الثانویة 

من بینها مدینة سطیف التي تتمیز 

تكون حلقة وصل مع التجمعات الحضریة األصغر واألكبر 

ومن هنا تعتبر مدینة العلمة من المدن الهامة بوالیة سطیف ضمن الشبكة الحضریة الجزائریة 

.  

بینت مختلف الدراسات التي اهتمت بظاهرة النمو الحضري للمدن الجزائریة الكبرى أن هناك عالقة قویة 

ولقد ساهمت شبكة الطرق  ،بین امتدادا النسیج الحضري وتوسیع مد شبكة الطرق بمختلف هیراركیتها

لتوسیع الكبیر والمستمر في مد شبكة الطرق 

سواء الوطنیة أو المحلیة وحتى التي تربط المدینة بالمجاالت الحضریة المجاورة وباألقالیم األخرى للبالد 

  .للمدینة في كل االتجاهات
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  :السطایفي الرئیسيقرب مدینة العلمة من المجال الحضري 

عالقات متكاملة سواء كانت حضریة، اجتماعیة، اقتصادیة أو خدماتیة تشكل المدن الجزائریة فیما بینها 

وكما تكونت في الجزائر شبكة حضریة منظمة وفق أقطاب  ،نفوذ حضریةأو ثقافیة نتجت عنها مجاالت 

وكما تعتبر الشبكة الحضریة الثانویة  ،الغرب والوسط والشرق ،حضریة رئیسیة تضم ثالث شبكات ثانویة

من بینها مدینة سطیف التي تتمیز و ثانویة المدن من الوتدرجا حیث تضم مجموعة  ا

تكون حلقة وصل مع التجمعات الحضریة األصغر واألكبر بمكانة هامة في إقلیم الشرق الجزائري حیث 

ومن هنا تعتبر مدینة العلمة من المدن الهامة بوالیة سطیف ضمن الشبكة الحضریة الجزائریة 

.ائري بصفة خاصةالشرقي الجز الشمالي اإلقلیم  ضمن مدن

بینت مختلف الدراسات التي اهتمت بظاهرة النمو الحضري للمدن الجزائریة الكبرى أن هناك عالقة قویة 

بین امتدادا النسیج الحضري وتوسیع مد شبكة الطرق بمختلف هیراركیتها

لتوسیع الكبیر والمستمر في مد شبكة الطرق لبمدینة العلمة في توسع النسیج الحضري حیث سار تبعا 

التي تربط المدینة بالمجاالت الحضریة المجاورة وباألقالیم األخرى للبالد 

للمدینة في كل االتجاهاتالقائم الحضریة منها حیث توسع النسیج الحضري 
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قرب مدینة العلمة من المجال الحضري . 4

تشكل المدن الجزائریة فیما بینها 

أو ثقافیة نتجت عنها مجاالت 

حضریة رئیسیة تضم ثالث شبكات ثانویة

االشرقیة األكثر انتظام

بمكانة هامة في إقلیم الشرق الجزائري حیث 

ومن هنا تعتبر مدینة العلمة من المدن الهامة بوالیة سطیف ضمن الشبكة الحضریة الجزائریة  ،منها

ضمن مدنبصفة عامة و 

بینت مختلف الدراسات التي اهتمت بظاهرة النمو الحضري للمدن الجزائریة الكبرى أن هناك عالقة قویة 

بین امتدادا النسیج الحضري وتوسیع مد شبكة الطرق بمختلف هیراركیتها

بمدینة العلمة في توسع النسیج الحضري حیث سار تبعا 

التي تربط المدینة بالمجاالت الحضریة المجاورة وباألقالیم األخرى للبالد 

الحضریة منها حیث توسع النسیج الحضري 

مدینة العلمة 

الوكالة العقاریة

البلدیة(الجماعات المحلیة 

المالك الخواص

الحضریة القطاعات
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االرتباطات الوظیفیة للسكان بالخدمات التي 

في ) 57(الذي یؤكده الجدول رقم 

الحصول على أسباب التردد على مدینة سطیف من أجل 

 )%30.85 ،34.32(تراوحت بین

ثم و  %13.53 ببمدینة سطیف بینما جاءت نسبة السكان الذین یزاولون وظائفهم المهنیة 

جاءت نسبة السكان الذین ثم  ،

      في المرتبة األخیرة بنسبة ضعیفة قدرت

تأثیر جملة من تحت دقیقة  20ال تتجاوز 

عن طریق شبكة الطرق تعكس حجم 

السطایفي هو القطب الحضري األم 

وكما ساهم هذا  ،تربطهما عالقات مجالیة في مختلف المیادین بامتیاز

 تاستخدامامختلف إقامة من أجل 

   .بها لإلقامةلسكان ل هامة قبلة ها
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االرتباطات الوظیفیة للسكان بالخدمات التي  في زیادةمن مدینة سطیف مدینة العلمة 

الذي یؤكده الجدول رقم ) 53(الشكل رقم  حیث جاءت مبینة فيتقدمها مرافق مدینة سطیف 

أسباب التردد على مدینة سطیف من أجل  عادت وعلیه فقد ،)23م

تراوحت بین ةنسبمسجلة بأكبر  العاليالتعلیم الدراسة في قطاع 

بینما جاءت نسبة السكان الذین یزاولون وظائفهم المهنیة 

،%11.13 بقدرت بالتسوق بنسبة  الخاصة السكان

في المرتبة األخیرة بنسبة ضعیفة قدرت الطبیة في مدینة سطیفالفحوصات خدمات 

ال تتجاوز المدینتین بین المدة الزمنیة للتنقل  علما أن

عن طریق شبكة الطرق تعكس حجم بین المدینتین سكان للاالرتباطات الوظیفیة 

السطایفي هو القطب الحضري األم  الرئیسيالحضري  أن المجاللكون وهذا  هماالوظیفیة بین

تربطهما عالقات مجالیة في مختلف المیادین بامتیازإن صح القول حیث 

من أجل بها  قطع أرضیة في زیادة إقبال سكان مدینة سطیف على شراء

هاجعلت منالتي المساحات العقاریة الشاغرة وهذا لتوفر 

3 4 5 6
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مدینة العلمة ساهم عامل قرب 

تقدمها مرافق مدینة سطیف 

م(الملحق صفحة رقم 

الدراسة في قطاع الخدمات اإلداریة و 

بینما جاءت نسبة السكان الذین یزاولون وظائفهم المهنیة و  ،على الترتیب

السكان تلیها ارتباطاتل

خدمات  یحصلون على

علما أنو  % 10.16 ب

االرتباطات الوظیفیة فإن  علیهو  ،العوامل

الوظیفیة بین تاالرتباطا

إن صح القول حیث لمدینة العلمة 

في زیادة إقبال سكان مدینة سطیف على شراء

وهذا لتوفر  الحضریة األرض

مدینة العلمة

العمل

التسوق

اإلدارة

الدراسة

الصحة
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الحصول شراء أو عملیة الالمالیة المعتمدة من طرف سكان مدینة العلمة في 

 المباشرة في ساهمةمذات الالعوامل 

مال في الأساسا حیث تم حصر هذه المصادر المالیة 

یؤكده الجدول رقم الذي ) 54(رقم 

أي  الخاص المالاعتماد سكان مدینة العلمة على 

في  ةالحالی ةالفردی مساكنهمعلیها 

المصادر المالیة المعتمدة في شراء القطع 

العرض عملیة لهذه الظاهرة في الموضوعیة 

أو بین األفراد ومختلف الهیئات فقط 

لألراضي المستوى االقتصادي للسكان وطبیعیة الملكیة العقاریة 

 أخذ في المساهمةالعوامل  أهم من

  عن طریق سوء تسییر األراضي القابلة
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  :شراء القطع األرضیةفي المعتمدة  المصادر المالیة

المالیة المعتمدة من طرف سكان مدینة العلمة في المصادر 

العوامل من  لها األرضیة بغض النظر على الطبیعة القانونیة

حیث تم حصر هذه المصادر المالیة  لمدینةبا تحلیل وتفسیر الواقع القائم للنمو الحضري

رقم  یبین الشكلبنكیة وأخرى غیر محددة كما القروض 

اعتماد سكان مدینة العلمة على جاء  وعلیه فقد ،)23م(في الملحق صفحة رقم 

علیها  ةالمقام یةقطع األرضال ءفي شرا المالیة التي توفرها األسر

المصادر المالیة المعتمدة في شراء القطع إجمالي من  % 89.58 بالمرتبة األولى بأكبر نسبة قدرت 

الموضوعیة  المؤشراتأكثر من  تعتبر نهاألوذلك  ،

فقط بین األفراد الحضري األكثر حضورا في سوق العقار 

المستوى االقتصادي للسكان وطبیعیة الملكیة العقاریة  ومن تم یعتبر ،المكلفة بذلك

منلمدینة بابالنسبة للمجال الحضري قع األحیاء السكنیة 

عن طریق سوء تسییر األراضي القابلة هذه المدینة من عدمه وكذا سوء تنظیم نمو وتوسع
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المصادر المالیةتعدد . 5

المصادر طبیعة دراسة  تعتبر

األرضیة بغض النظر على الطبیعة القانونیة القطععلى 

تحلیل وتفسیر الواقع القائم للنمو الحضري

قروض الو  بالسكانخاص ال

في الملحق صفحة رقم ) 58(

المالیة التي توفرها األسر المصادر

المرتبة األولى بأكبر نسبة قدرت 

،المدینةهذه األرضیة ب

األكثر حضورا في سوق العقار و الطلب و 

المكلفة بذلكالعمومیة 

قع األحیاء السكنیة اوخصائص مو 

من عدمه وكذا سوء تنظیم نمو وتوسع قرار الشراء

مدینة العلمة

المال الخاص

القرض البنكي

أخر غیر محدد
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جاءت نسبة مختلف المصادر المالیة األخرى متداخلة 

هذه ن إف وعلیه، % 8.16 بقدرت 

الوضع هو مفروض ألن هذا و  إلخ

  قدرتجدا بنسبة ضعیفة  القروض البنكیة

الترقیة االجتماعیة و مرتبط بالبحث على التصنیف االجتماعي 

بعامل الدخل  ةمرتبطهي مر الشراء في نهایة األ

 .الخاصة االجتماعیةالممنوحة لبعض الفئات 

أهم العوامل إحدى من حیث تعتبر 

للمدن  المضطرب الحضريالنمو 

وعلیه  ،بصفة عامة ومدینة العلمة بصفة خاصة

صغیرة بین ما تتباین مساحتها حیث 

الشكل  یبینكما وهذا فأكثر  2م 400

.  
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جاءت نسبة مختلف المصادر المالیة األخرى متداخلة بینما و ، احترام قوانین التهیئة والتعمیر

قدرت ضعیفة عن وجود نسبة المیداني حیث كشفت نتائج التحقیق 

إلخ....المیراثالهبة أو أي ببالظروف االجتماعیة  

القروض البنكیةب سجلت المصادر المالیة المتعلقة في حین

مرتبط بالبحث على التصنیف االجتماعي و هو نوعي  المصدر

الشراء في نهایة األالبیع و عملیة  فإنهذا األساس 

الممنوحة لبعض الفئات المالیة المنح بعض بطبیعة وكذا عند أرباب األسر 

  :للمسكن الواحدالسكنیة ات المساح

حیث تعتبر الواحد للمسكن المبنیة یقصد بالمساحة السكنیة هنا المساحة العقاریة 

النمو حیث ساهم ذلك في بصورة عشوائیة المساعدة على استهالك المجال 

بصفة عامة ومدینة العلمة بصفة خاصة تركز عدد كبیر من السكان في المدن

حیث أربعة فئات  وفقبمدینة العلمة تم تصنیف نتائج هذه الظاهرة 

400من كبیرة و  2م 399و 100بین ما ومتوسطة  2

.)24م(في الملحق صفحة رقم ) 59(الذي یؤكده الجدول رقم 
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احترام قوانین التهیئة والتعمیر للتعمیر وعدم

حیث كشفت نتائج التحقیق ومتفاوتة 

 تتعلق أساسا األسباب

في حینو  ،حاضرا ومستقبال

المصدرهذا و  % 2.26ب 

هذا األساس  أیضا وعلىوالرفاه 

عند أرباب األسر الشهري 

المساحأحجام تباین . 6

یقصد بالمساحة السكنیة هنا المساحة العقاریة 

المساعدة على استهالك المجال 

تركز عدد كبیر من السكان في المدنبوذلك  ،الجزائریة

تم تصنیف نتائج هذه الظاهرة  فقد

2م 100 أقل منوهي 

الذي یؤكده الجدول رقم ) 55( رقم

مدینة العلمة

2م 100أقل من 

2م 199- 100

2م 399- 200

فأكثر 2م 400
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 وهي % 58.30 ب قدرتحیث نسبة  بأكبر 2م 199و 100بین ما المساحة السكنیة التي تراوحت  جاءت

 2م 399و 200بین ما لتلیها نسبة المساحة السكنیة التي تراوحت وثم  المدینة، متباینة عبر قطاعات

 حواليببنسبة قدرت  2م 100قل من بینما جاءت نسبة المساحة السكنیة األو  ،% 34.70 ببنسبة قدرت 

 % 2.80 بفأكثر بنسبة قدرت  2م 400في حین سجلت المساحة السكنیة التي تجاوزت و  ،% 4.20

زیادة الطلب لنتیجة بالمدینة استهالك المجال النمو الحضري و بتسارع وتیرة هذا الوضع ویمكن تفسیر 

التعاونیات تحصیصات  هفرضت ماتأثیر تحت  هذاو  ،بالمدینة والنشاط التجاري ات العقاریةمساحعلى ال

ضرورة االنتقال من الوظیفة السكنیة إلى الوظیفة السكنیة على وذلك العقاریة المنجزة بمدینة العلمة 

قرار یتضمن تعدیل دفتر الشروط بناء على بعد المراجعة والمصادقة النهائیة األخیرة وهذا التجاریة معا 

خاصة و عملیة الترقیة العقاریة الذي شهدته النضج التشریعي عملیة  ٕاضافة إلى، و تیاالتعاونهذه بالخاص 

 .93 /03بعد الحد من الهیمنة اإلداریة واالجتماعیة للنشاط من مضمون المرسوم التنفیذي رقم 

II. في مدینة العلمة السكنیة ووسائل تجسیدها تدور السیاسا:   

تسارع في وتیرة ظاهرتي التحضر والنمو الحضري حیث اهتمت  بعد االستقاللمدینة العلمة  شهدت

تنمویة ضخمة في المدینة وألجل قیاس حجم مساهمة هذه سكنیة  عالهیئات المركزیة بتوطین برامج ومشاری

 طرفمن مختلف وسائل تجسید السیاسات السكنیة المنتهجة ل التطرقیمكن الحضري الظاهرة في نموها 

  :كما یلي 1990والفترة الثانیة بعد سنة  1990الفترة األولى قبل سنة  المدینة خاللفي الدولة الجزائریة 

  هیمنة الدولة الجزائریة على السوق القانونیة للسكن: 1990الفترة األولى قبل سنة .1

السكنیة التي  تساهم في تسارع وتیرة النمو الحضري بمدینة العلمة خالل هذه الفترة بعض السیاسالقد 

المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة : طبقتها الدولة الجزائریة فیها حیث تجسدت في الوسائل التالیة

)ZHUN ( یمكن تلخیصها فیما یليو مدینة لل عبر محیط التعمیرموزعة تحصیصات سكنیة  وعدةالعلمة :  

  :العلمة) ZHUN(إقامة المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة .1.1

 1975في الجزائر منذ سنة العمرانیة المنتهجة إحدى الوسائل  المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة تعتبر

هو والهدف منها  ،المحددة ضمن المخطط الرباعي الثاني الستقبال برامج السكن الوطنیة حیث خصصت

زیادة قدرات استیعاب المدن الجزائریة للسكن والمرافق العمومیة وتنظیم توزیع االستثمارات وعملیات إنتاج 

وكذا المصالح  ،إداري یضمن مشاركة السلطات المحلیة والمصالح المسیرة تنظیمالمجال الحضري وفق 

الحضري  للمجال م األمثلالتنظیق ضمان یالنمو الحضري عن طر التحكم في أي بمعنى أخر و  ،التقنیة

المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة أنشأت ولقد ، مدینة العلمةفي  حضریة سكنیةات إضافحیث ساهمت ب
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 المتضمن إنشاء المنطقة السكنیة 1975فیفري  19المؤرخ في  335بموجب المرسوم التنفیذي رقم العلمة 

 بوزارة األشغال العمومیة والبناء في إطار سیاسةالحضریة الجدیدة الصادر عن مدیریة التخطیط والتعمیر 

وحسب التوجهات  الفوارق المجالیة الجهویة ءوخیاراتها االقتصادیة واالجتماعیة إللغا ةالدولة الجزائری

 تالسكنیة الحضریة الجدیدة أن تبرمج بشكل إجباري في المجاال للمناطقالتشریعیة العمرانیة للدولة یمكن 

مسكن فما فوق  1000من إنشاء برامج سكنیة یتعدى عدد المساكن المبرمجة فیها  الحضریة المستفیدة

ضافة وباإل ،)1(مسكن فما فوق 400عندما یتطلب المشروع السكني توفیر  يتبرمج بشكل اختیار بینما و 

أنجزت لها انطالقا  توفرها على خدمات تجاریة وحدائق وباحات وساحات عمومیة ومساحات خضراءإلى 

عن المدن الجدیدة جاء كنتیجة  المنطقةوالحقیقة أن اختیار هذه شبكة النظریة للتجهیز معاییر المن 

المركزي والتهیئة  )2(الحضريتخطیط الفي إطار سیاسة السكنیة التي انتهجتها الدولة آنذاك  تللسیاسا

  :والمتمثلة فیما یليالعمرانیة بواسطة نمط السكن الجماعي والفردي 

وهي سیاسة التنمیة الوطنیة التي تركزت على االستثمارات المنتجة كقاعة  السكن االجتماعيسیاسة  -

 . تنمویة أساسها التصنیع

سیاسة التحصیصات السكنیة والتي برمجت عبر المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة نسبة كبیرة منها  -

 . من إجمالي المساكن المبرمجة عبر هذه المناطق % 40 ببنسبة قدرت 

 تدراك العام لحجم التحوالت واالحتیاجااإلالثورات الثالث الصناعیة والزراعیة والثقافیة ذلك أن ضعف  -

  . الحضریة فكل االهتمام في هذه المرحلة كان موجها إلى الثورات الثالث الصناعیة، الزراعیة والثقافیة

  .عن طریق الخطط االشتراكیة التنمویة تبنتهاالتنمویة االشتراكیة للدولة التي  تاالختیاراطبیعة  -

                                                           
  1999 ، سنة، ملتقى دولي، جامعة وهران السانیة، جغرافیا وتهیئةإشكالیة السكن في الجزائربشیر تیجاني وأحمد سعید مقران، . د )1( 

القرارات لتنمیة وتوجیه وضبط نمو وتوسع  صناعة هیئاتاالستراتیجیات التي تتبعها من هو مجموعة  :التخطیط الحضري )2(

وكما . لألنشطة والخدمات أفضل توزیع جغرافي وللسكان أكبر الفائدة من هذه األنشطة الحضریة یمنحبحیث  ،المجاالت الحضریة

یعرف بأنه فن تكوین هیكل جدید للمجال الحضري یعتمد على أسس علمیة فاالعتبارات االقتصادیة مثًال یفترض أن تحافظ على 

   .الحسبان القیمة االقتصادیة للمدینة والمحافظة علیها ودعمها وتطویرها العالقة المتوازنة بین السكان والمجال الحضري وأن تبقي في

مجلة عالم ،العمران والبیئة ضرورة البحث عن طرق لتفعیل الموضوع البیئي في التنمیة العمرانیة،  صالح عبد اهللاهاشم  :أنظر

  .85، ص2004سنة المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت،  ،32الفكر، العدد 

، وكالة المطبوعات الجامعیة، الطبعة األولى النمو الحضري في دول الخلیج العربيإسحاق یعقوب القطب، وآخرون .د :أنظر كذلك

  . 209 -208ص ،1980سنة الكویت، 

المطبوعات ، وكالة النمو الحضري والتخطیط الحضري في دول الخلیج العربيعبد اإلله أبو عیاش، . إسحاق یعقوب القطب، د.د

  .207، ص1980 سنة الكویت، الجامعیة الطبعة األولى

  .45، ص1990سنة  ،، مطبوعات دار الكتب الوطنیة بنغازي الطبعة األولى لیبیاالتخطیط الحضريعلي الحوات، .د
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والتي ظهرت خالل السبعینات في إطار التوفیر للحصول على مسكن عن طریق  سیاسة السكن الترقوي - 

من  )1(% 80 بقدرت  وتمویله بنسبة هالذي یتولى إنجاز ) CNEP(الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط 

ولذلك فقد  ،سنة) 20(منه خالل عشرون  نتكالیفه بواسطة قرض یسدد من طرف المستفیدیإجمالي 

التي أنجزت في مدینة العلمة على مساحة  )ZHUN(ساهمت المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة 

المساكن إجمالي عدد  حیث قدر زیادة اإلنتاج السكنيفي نموها وتوسعها عن طریق  )2(ھكتار 129.64

مسكنا  307مسكنا جماعیا و 3293موزعة على نمطین من المساكن منها  مسكن 5024 ببها  المنجزة

وتتمثل في منطقة  مساحات أرضیة واسعةبفي شكل حصص سكنیة القانونیة خالل التحصصات  منفردیا 

  .مرفق 25 بوٕاضافة إلى إقامة عدد معتبر من المرافق الحضریة قدر  ،وطالي�

  :1990التحصیصات التي ظهرت قبل سنة .2.1

المخططات الرئیسیة في الجزائر ضمن ) Les Lotissement(السكنیة  تظهرت التحصیصالقد 

بأنها كل تقسیم أو تجزئة لملكیة عقاریة بهدف إنجاز مباني موجهة یمكن تعریفها علیه و  )PUD(رللتعمی

 أو لقطعة تقسیم عملیة، وكما تعرف أیضا بأنها )3(لنشاط معین سواء كان سكني أو تجاري أو صناعي

 عدة أو قطعة كانت وٕاذا موقعها، كان مهما ملكیات عدة أو واحدة عقاریة ملكیة من أرضیة قطع عدةل

هذه  مساهمةلقد تمثلت و  ،)4(مباني تشیید في خدمتست أن شأنها من التقسیم هذا عن ناتجة قطع

 تلبیة الطلب المتزاید على العقار فيفي دورها المتمثل  العلمةبمدینة التحصیصات في النمو الحضري 

زیادة إنتاج المجال السكني المخطط وغیر المخطط في شكل توسعات سكنیة  انعكاساته علىو  العمومي

سلبیات هذا  لذلك یمكن القول أن أبرزو  ،وٕاقامة عدة مرافق متنوعة موزعة عبر كامل مجالهاحضریة 

   :ما یليیتمثل فی الحضري من اإلنتاج السكني النوع

                                                           
(1) Said Boucheneb, le logement en Algérie entre produit social et produit marchant, colloque 

international, Laboratoire SEDET, Paris,19-20 et 21 mai1999. 

 )2( 
2018مدیریة السكن والعمران لوالیة سطیف، فرع العلمة، جوان 

  

(3
 

)
Alberto Zucchelli, introduction à l’Urbanisme Opérationnel et à la Composition Urbaine 

volume 3, Alger, OPU, Année 1984, p76.  

)4(
جدید بعین الحالة تحصیص باب  والتسویة :مدینة قسنطینة إشكالیة التحصیصات السكنیة المخالفة المعالجةملیكة صفراوي،  

كلیة علوم األرض، الجغرافیا والتهیئة ، قسنطینة جامعة اإلخوة منتوري، )منشورةغیر (، مذكرة ماجستیر الباي وبلیلي بجبل الوحش

  .2ص ،2004أكتوبر  العمرانیة

ماي  28الصادرة بتاریخ  176/ 91من المرسوم التنفیذي رقم  07، المادة رقم 26الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  :أنظر 

  968 -964ص ، 1991
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الذي یعمل في ظل إستراتیجیة التخطیط  العلمة لمدینة) PUD(مساهمة المخطط الرئیسي للتعمیر  

الحضري غیر متكاملة األبعاد بالتركز على توفیر السكن فقط أي زیادة في عدد األحیاء السكنیة الجدیدة 

 .العام غیر المندمجة ضمن نسیجها الحضري

استنزاف األراضي القابلة للتعمیر بشكل كبیر ونفاد االحتیاطات العقاریة الموجهة للتوسع على المدى  -

ٕاضافة لظهور سوق للعقار غیر شرعیة وكذا ظهور أزمة التمویل والقیام بمخططات عملیة و البعید، 

 .لسكان المدینة التجزئة والتهیئة وتوفیر وٕاقامة مختلف المرافق الضروریة

في نموها وتوسعها الحضري حیث  1990قبل سنة  بمدینة العلمةالمنجزة  السكنیة تحصیصاتساهمت ال

                قدر إجمالیة تعلى مساحة حصة و  2592 بتحصیص وبعدد حصص سجل  12 بقدر عددها 

شغل معامل تراوح  حیث ،من إجمالي مساحة المدینة% 11.26 نسبة ما یعادل أي هكتار 215.74ب 

 )R+2(و) R+1(طوابق ما بین العدد أیضا  وكما تراوح ،3.6و  3.4ما بین بها  )COS()1(األرض 

 وهي، العقاري والتسییر لترقیةل الوطني دیوانال أو لبلدیةل العمومیة المصالحإلى  إنجازهاوتسند مهام 

بمدینة  ةالسكنیة المنتهج ةالسیاس فإنلذلك مدینة، و لل محیط التعمیر متفاوتة عبر كامل ةعقاری مساحاتب

  :أهمها ما یليو  المتباینةضمن مجموعة من األسباب جاءت  1990قبل خالل الفترة  العلمة

الجزائریة التي ورثت بعد االستقالل تقنیات التعمیر عن اإلدارة الفرنسیة حیث انتهجت  ةالدولدور 

تمثل توجه الدولة آنذاك حول  مخططات اقتصادیة وبرامج كبرى ساهمت في تطویر القطاع السكني وقد

) 1977 -1974(والرباعي الثاني) 1973 - 1970( لالرباعي األو ) 1969 -1967( المخطط الثالثي

قریة  1000ٕاضافة إلى برامج التجهیز المحلي للبلدیات والثورة الزراعیة وبرامج و والبرامج الخاصة، 

الذي یهدف إلى ) PCD(البلدي للتنمیة المخطط كذا و  1970سنة خالل ) des Villages(اشتراكیة 

توجیه النمو الحضري للمدن الجزائریة بالموازاة مع التعمیر والتصنیع ومخططات التحدیث الحضریة 

)PMU ( 1976سنة)هذه التوجهات نتائج متفاوتة تمثلت في تنمیة ونمو وتوسع المدن  حیث حققت )2

  .المتوسطة آنذاكتعتبر مدینة العلمة إحدى المدن المتوسطة التي 

وبشكل انتشار حیث ساهمت في  1985سنة منذ الجزائر شهدتها التي  األزمة االقتصادیةإضافة إلى 

األرضیة بأحجام  هاتمیزت قطعحیث  مدینة العلمةفي  قانونیةغیر الو القانونیة  تحصیصاتللكبیر 

                                                           
  )SF(المساحة العقاریة / عدد الطوابق× )SB(المساحة المبنیة ) = COS(معامل شغل األرض  )1(

(2) Cherif Rahmani, la croissance urbaine en Algérie, OPU, année 1984, p227 
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انتشار أي  لمركز المدینةحسب الموقع بالنسبة  غیر متجانسة حسب الطلب وبأسعار متفاوتة مساحات

المدن الجزائریة وتفعیل استراتیجیات الحصول على مسكن قانونیة بغیر الو ظاهرة التحصیصات القانونیة 

وكل ذلك انعكس على جل القطاعات خاصة المتعلقة منها بالسكن والتهیئة العمرانیة والعقار  ،)1(فردي

قانون منها وخاصة حیث تغیرت طرق تدخل الدولة والجماعات المحلیة وظهور العدید من القوانین 

اص عن بدایة انتقال الملكیات العقاریة بها من المالك العمومیین إلى الخو و  25 /90التوجیه العقاري 

طریق التبادالت العقاریة ومساهمة هؤالء في تفعیل حركة السكان داخل المجال الحضري بمختلف أنماطه 

على  السكانوٕاقبال  تعمیرللالقابلة  راضياأل على الطلب زیادةولذلك فإن  أي بدایة خوصصة المدینة،

 اتجاهالحضري لمدینة العلمة بالحضري ساهم في توسع النسیج  المجال وخارجداخل  بیعت التي راضياأل

  .الحضري توسعالمع استمرار  مدینةلل العام المجال الحضري ضمنتم دمجها  التي التحصیصات هذه

تحریر السوق العقاریة وظهور أشكال جدیدة للتعمیر داخل : 1990الفترة الثانیة بعد سنة .2

  المجال الحضري للمدینة

واقع التحلیل وتفسیر في  1990بشكل كبیر السیاسات السكنیة التي طبقتها الدولة الجزائریة بعد و ساهمت 

  :من خالل الوسائل التالیةوذلك مدینة العلمة لنمو الحضري بلالقائم 

 :1990التحصیصات التي ظهرت بعد سنة .1.2

 توسع النسیج الحضريظهرت مع بدایة التسعینات مجموعة من التحصیصات ساهمت بشكل مباشر في 

جاءت علیه فقد و  ،السكنیة عفتح المجال أمام الخواص في میدان إنجاز المشاری عن طریقمدینة العلمة ل

) الترقیة العقاریة(عقاریة التجزیئات العقاریة، التعاونیات ال: هيثالث تصنیفات  وفقالتحصیصات هذه 

وهذا ألسباب مختلفة  الترقیة العقاریة لألراضيبسیادة تحصیصات  تحیث تمیز  عقاریةالتعاضدیات الو 

  :التالیة العناصرهذه إبرازه في  وهذا ما سیتم  ،توجیه نمو وتوسع المدینةو تنظیم التحكم في محاولة  أبرزها

  :تحصیصات في شكل تعاونیات عقاریة.1.1.2

 هاوتوسع هانمو  في بمدینة العلمةالمقامة في شكل تعاونیات عقاریة السكنیة تحصیصات ال ساهمت

     قدرإجمالیة تعلى مساحة مقامة  تحصیص 30ب االتجاهات حیث قدر عددها  مختلف الحضري عبر

                                                           
(1) SAFAR ZITOUN,M ,les stratégies des algérois dans un contexte de transition vers l’économie 

de marché la relance de la mobilité et de promotion résidentielle par l’accès à la propriété des 

biens de l’Etat, l’Harmattan, Année 2002, p132  
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حیث حصة  1946ونتجت عنها  من إجمالي مساحة المدینة%  7.44نسبة ب أي هكتار 142.52ب 

 )R+4(و) R+2(طوابق ما بین عدد بو  4.20و 2.80ما بین  بها )COS(معامل شغل األرض  تراوح

قائمة السكنیة الحیاء األتوسع عملیة إنجاز المشاریع المبرمجة مثل عملیة التقسیم وانطالق ٕاضافة إلى و 

في النمو  المساهمةتحصیصات من الوسائل العمرانیة للدولة هذه الولذلك تعتبر  ،ةوٕاقامة أخرى جدید

 قانونالصدور  بعدجاء  التعاونیاتب العملكما أن و  ،الحضري بالمدینة عن طریق إنتاج الحضیرة السكنیة

 شكل في تقّسمها كانت التيو مساكن فردیة  بناء جلمن أ عقاریة محافظ لبلدیاتل منح لذيا 90 /74

تحت و  وتسهیالت بأسعار الفیالتأي  الخاصةالفردیة  المساكن بناء في السكان منها استفاد تجمعات

 26 /74إثر صدور األمر  على كبیرةالسكن الفردي أهمیة ا أتخذ من خالله حیث الجزائریة الدولة متابعة

 بعد الجزائریةسرعان ما تجاوزت الدولة و  1976أكتوبر  23المؤرخ في  92 /76والمرسوم التنفیذي رقم 

 التابع العقار على حفاظال وهذا من منطلق ،للبلدیات العقاریةالتعاونیات بتحصیصات العمل  1990 سنة

 یستعملون الذین العقاریین المرّقین قبل من التعاونیات لتلك العقالني غیر خدامالستلنتیجة  الدولة ألمالك

 في واألصدقاء األهل من األعضاء لهاختارون وی بأنفسهمویسیرونها  التعاونیاتإلقامة  الجمعیات قانون

 القانون على بالتحایل خرینأ لمستفیدین التعاونیة فيحصتهم  یبیعون ثمشكلیة  ورةبص األحیان بعض

    ورغم ذلك نجد أن القانون الجدید للترقیة العقاریة ،خاصة والضرائب اإلداریة اإلجراءات من هروبلل

نص على إقامة التعاونیات العقاریة على أراضي المالك الخواص  2011ماي 14المؤرخ في  04 /11

  .جدیدة مساكن لبناء عقاریة أوعیة على حصولال الهدف منها هوو مدنیة  جمعیات لیشكعن طریق ت

  : تحصیصات في شكل تجزیئات عقاریة.2.1.2

للنسیج  من المكونات العمرانیةمدینة الب القائمة في شكل تجزیئات عقاریة السكنیة تحصیصاتالتعتبر 

حصة  2669 نتجت عنهاوقد  تحصیص 38ب كل االتجاهات حیث یقدر عددها  عبرالحضري القائم 

 وكما ،من إجمالي مساحة المدینة%  8.05نسبة ب أي 2م 157.12ب قدر إجمالیة تعلى مساحة مقامة 

   .)+5R (و) R+  3(عدد الطوابق ما بین و  5و 3.4 ما بینبها  )COS(معامل شغل األرض  تراوح

  : تحصیصات في شكل تعاضدیات عقاریة.3.1.2

حیث  حصیصاتت 09مدینة البالقائمة في شكل تعاضدیات عقاریة  السكنیة تحصیصاتالنتجت عن 

من إجمالي مساحة %  3.24نسبة وب 2م 63.23ب قدر إجمالیة تعلى مساحة مقامة حصة  1706 تضم

  .)+4R(و) R+3(عدد الطوابق ما بین و  4.75و 3.4 ما بینبها معامل شغل األرض  تراوح وقد المدینة
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  :للعمران المخالف ةتنامي ظاهرة السكن الفوضوي في ظل ضعف عملیة التسویة القانونی.2.2

البناء بالطرق غیر الشرعیة في النمو الحضري بمدینة العلمة حیث یلجأ بعض السكان إلى ساهمت عملیة 

مدینة دون اللجوء حتى إلى تسجیلها تسجیًال عبر محیط التعمیر لل السكنیة بطریقة فوضویةتشیید المباني 

المعنیة على  اتمعرفة أسباب عجز السلط ظاهرة وكذلكالومن أجل الوقوف على حجم هذه  ،قانونیاً 

لملفات السكان  ةكان من الضروري التطرق إلى واقع التسویة القانونی تسویة البنایات المخالفة عمرانیا

المحدد  )1(2008جویلیة  20المؤرخ في  08 /15المقدمة إلى مصلحة التسویة وهذا في إطار القانون 

   : التالیةحیث ینص هذا القانون على المبادئ واألهداف  وٕاتمامهالقواعد مطابقة المباني 

إجباریة الحصول على رخصة التجزئة قبل إنشاء التحصیص أو المجموعة : فیما یلي مبادئهتمثلت أهم 

السكنیة حیث منع البناء في أي تحصیص مرخص إذا لم تنته به أشغال الشبكات والتهیئة المنصوص 

رة إنجازها في اآلجال المحددة في رخصة البناء المسلمة من الهیئة علیها في رخصة التجزئة مع ضرو 

، ومنع الشغل أو استغالل المبني قبل إتمام إنجازه من قبل المالك حیث یشترط الحصول على ةالمختص

المطابقة المنصوص علیها في هذا القانون وضرورة المحافظة على المظهر الجمالي لإلطار  ةشهاد

  . أجل المصلحة العامةالمبني وترقیته من 

أو التي  ةوضع حد لحالة عدم إنهاء المباني وتحقیق مطابقة المباني المنجز : كما یليأهدافه  جاءت أهم

في طور اإلنجاز من خالل أثر رجعي والمتمثل في ضرورة إنهاء اإلنجاز للمباني السابقة عن صدور 

المباني وترقیة اإلطار المبني بمظهر جمالي تحدید شروط شغل واستغالل و النصوص القانونیة المحددة، 

  .مهیأ بانسجام، ولذلك یظهر الجانب الردعي من القانون في ضرورة احترام أجال البناء وقواعد التعمیر

المساكن المخالفة للقانون في انتشار  إحدى العوامل المساهمةعملیة التسویة القانونیة عامل ضعف  عتبری

عن طبیعة المخالفات  دقیقةومن أجل إعطاء صورة  ،بمدینة العلمةالفوضوي واستمرار النمو الحضري 

حصیلة الوضعیة العامة الالعمرانیة المنتشرة بمدینة العلمة سیتم التعرف من خالل هذا العنصر على 

أن وكما تجدر اإلشارة إلى  ،لملفات التسویة القانونیة الواردة إلى مصلحة التسویة القانونیة بمدینة العلمة

  :فیما یلي) 60(الجدول رقم كما یبین  عدد الملفات المودعة ال تدل أبدا على عدد المباني المخالفة قانونیا

                                                           
یحدد قواعد مطابقة المباني وٕاتمام  15 /08القانون  ،2008أوت  03الصادرة بتاریخ  ،44 العدد ،الجزائریة الجریدة الرسمیة )1(

  20 -19ص ،إنجازها
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  )2016و 2013(للفترة بین  ةالقانونی ةالوضعیة العامة لملفات التسوی: مدینة العلمة): 60(الجدول رقم 

 عدد الملفات عدد الملفات المدروسة 

ممتلكات  عمشاری السنوات

 البلدیة
ةشهادة المطابق  الواردة المدروسة غیر المدروسة رخصة البناء 

37 438 182 50 620 670 2013 

- 106 50 02 156 158 2014 

- 95 30 27 125 152 2015 

- 171 63 3770 234 4004 2016 

  2017لبلدیة العلمة دیسمبر  ةمصلحة التسویة القانونی: المصدر

لبلدیة العلمة  ةالقانونیإلى مصلحة التسویة حصیلة الوضعیة العامة لملفات التسویة القانونیة الواردة ال تتمیز 

     المقدمة بلغ إجمالي عدد الملفات  حیث )2016 ،2013(ما بین بالتباین من سنة ألخرى خالل الفترة 

 كبرهاأحیث ) 2016 ،2010(بین ما ملف خالل الفترة  1713 بهو مسجل بینما و  ،ملف 1135 ب

رخصة : كما یلي هيو تم تصنیفها وفق ثالث حاالت فقد  وعلیه ،ملف 4004 ب 2016سنة  خاللسجل 

التسویة قانون  قأن إرادة تطبیتظهر المفارقة في  وكما ،شهادة المطابقة ومشاریع ممتلكات البلدیةو  البناء

المباني أنشأت بدون الحصول على رخص البناء  یةأغلب أنو  لمدینةل الحضري مجالالتبقى نقطیة عبر 

المطابقة  تعدد شهاداسجل  بینماو  ،شهادة 810 ب 2016المطابقة خالل سنة  تعدد شهادا سجلأین 

وبالمقابل  ،شهادة 223 حواليب 2016و 2010بین ما المستلمة خالل الفترة و  29 /90حسب القانون 

عدد تبقى ضعیفة وٕان تعددت ملفات التسویة مقارنة بإجمالي  هالكنو رخصة  325 بنجد رخص البناء 

البالغ بمشاریع ممتلكات البلدیة و  ةخاصالملفات الإلى عدد  كل هذا یضافو  ،المدینةبالمساكن المقامة 

قرار  619 بحوالي بلغ عددهاحیث إلى وجود قرارات جاهزة وكما تجدر اإلشارة هنا  ،ملف 37عددها 

إلى یومنا  2010المستلمة مند سنة و  15 /08حسب القانون  تعدد القرارا سجل حینوفي  ،لنفس الفترة

 ویمكن تفسیر هذا بنقص إعالم السكان بأهداف هذا القانون ،قرار غیر مستلم 79قرار منها  972 ب هذا

نتجت عنها ملفات عقاریة ثقیلة عجزت السلطات حیث بظهور تحصیصات عقاریة بطریقة شرعیة كذا و 

تراجع دور الجماعات وهذا أمام الكبیر لألراضي على امتداد السنوات  فالمحلیة على كبح االستنزا

عدم تنفیذ كذا الملكیة العقاریة التابعة للدولة و أراضي المحلیة في متابعة وردع المخالفین والمتعدین على 

تع بسلطة خاصة تسمح له الهدم عن طریق تسخیر القوة العمومیة وهذا ألن رئیس البلدیة یتم تقرارا

الهدم وتوقیف األشغال فقط وال  تبطلب المساعدة من مصالح األمن ولكن تقوم بتحریر المئات من قرارا
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وكما یمكن تفسیر عدم التقدم في عملیة التسویة القانونیة بعدة  .تطبقها على أرض الواقع وتبقى معطلة

نها ألذلك و لمدینة ل الحضري مجالالناء عبر كامل أبرزها صعوبة عملیة مراقبة عملیات البأخرى و عوامل 

ما ومطابقة احترام مدى تتطلب عمال مستمرا لیال نهارا ومتابعة دقیقة لمختلف عملیات البناء للتأكد من 

ومن المعلوم أن بلوغ هذه األهداف یستوجب توفیر اإلمكانیات البشریة  ،رالتعمیو تنص علیه أدوات التهیئة 

ر العدد الالزم یسخینبغي تحیث أیضا مع تزاید ظاهرة السكن الفوضوي وحتى المخطط  ةوالمادیة الالزم

من أعوان المراقبة أي شرطة العمران مع تزویدهم بالوسائل المادیة وهذا ما ینقص المصالح المختصة 

الفوضوي الذي یتوقف  سكنإقامة العملیات مراقبة في  االستمرارإلى جانب عدم  ةعلى مستوى المدین

خالل الحمالت االنتخابیة والمناسبات، ومن خالل نتائج التحقیق المیداني یمكن القول أن انتشار هذه 

المباني السكنیة  ةمرتبط أساسا بعامل نقص نجاعة البلدیة في متابعة ومنع إقامبمدینة العلمة الظاهرة 

  .من جهة أخرى والتعمیرأدوات التهیئة مضامین احترام دم امل ععبكذا و  من جهةهذا  غیر القانونیة

  :انتهاج عدة صیغ سكنیة جدیدة للسكن ذو طبیعة جماعیة.3.2

ظهرت أشكال  الجزائریة عن طریق تحریر السوق العقاریة في نمو مدینة العلمة حیث ةساهمت الدول

جاءت حیث  منها والترقویة جتماعیةجدیدة للتعمیر تجسدت في إقامة مختلف صیغ السكن الجماعي اال

شكل إضافات سكنیة للنسیج الحضري القائم وموزعة عبر كامل المجال الحضري للمدینة وهذا تماشیا في 

یمكن تلخیصها التي في میدان إنتاج السكن و  ةللدولالسیاسة السكنیة یرات الهامة التي شهدتها یمع التغ

 2010ما بین  الفترةخالل  )RPHP( القدیم السكن الجماعي االجتماعيصیغة  ضمنبرمج  :فیما یلي

األول السكنات االجتماعیة بحیي مسكن  1000مسكن و 400 :إنجاز المشاریع السكنیة التالیة 2014و

الفترة ما مدینة خالل بالفبرمجت  )LSP( السكن االجتماعي التساهميعلى مستوى صیغة  بینماو  والثاني،

بحیي مسكن  150و بهلوليحي بمسكن  470: إنجاز المشاریع السكنیة التالیة 2014و 2010بین 

أما عن صیغة السكن الترقوي و ، العیدحي مخربش بمسكن  150األول والثاني، والسكنات االجتماعیة 

مسكن  360 ،حي بهلوليبمسكن  950 :نفس الفترة إنجاز المشاریع التالیةفبرمج خالل  )LPA( المدعم

السكن صیغة  وفقمج ابر و  والثاني،األول السكنات االجتماعیة بحیي مسكن  90 هواري بومدین،حي ب

مسكن  100: المشاریع السكنیة التالیةأیضا إنجاز تم نفس الفترة خالل و  )LPL( العمومي اإلیجاري

حي ثاب بمسكن  200وي، حي صخري علبمسكن  700وبالحیین السابقین إلى جانب الصیغة األولى 

أنه سیتم التركیز في هذا العنصر على هذا علما و  ،القطب الحضري الجدید العلمةبمسكن  1200و بوزید

حیث برمج إنجاز مشاریع سكنیة موجهة  الحاليفي توسع هذه المدینة  كبیرةلما له من أهمیة  القطب



 العلمة مدینةفي  الحضري لنمول القائم

 

 

أنجزت أغلبیة ولقد ، محليالمستوى 

خاصة لسكان المركز القدیم و القضاء على السكن الهش األهل للسقوط 

وأیضا  ،إلخ...بهلوليو منها حي صخري 

حلول إلشكالیة اإلسكان حیث كان لمعدالت النمو السكاني والزیادة السكانیة الهامة بالمدینة 

 حیث جاء والمستقبلي، الحاليفي تكوین أسر جدیدة تحتاج إلى مساكن جدیدة لمواجهة التراكم 

 المودعة السكن طلبات عدد یتجاوز

من  % 85.02أي ما یعادل نسبة 

سنة  السكن خالل طلباتلعدد أكبر 

بكون تلك  ربما یمكن تفسیرهو  ،ت

وبعدها ) OPGI(العقاري  رطلبات في البدایة كانت توضع على مستوى الدیوان الوطني للترقیة والتسیی

بصفة عامة ودائرة العلمة في مطلع سنة 

  . الجماعیة في توزیع المساكنوالشفافیة 
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تطور عدد ملفات األسر المقدمة لطلب الحصول على السكن الجماعي 

2016(

)56(الشكل رقم 
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مستوى الالستقبال سكان المدینة في إطار سیاسة التهیئة والتعمیر على 

القضاء على السكن الهش األهل للسقوط سیاسة هذه المساكن في إطار 

منها حي صخري السكنیة و للمدینة بحي محمد السعید بوخالفة وباقي األحیاء 

حلول إلشكالیة اإلسكان حیث كان لمعدالت النمو السكاني والزیادة السكانیة الهامة بالمدینة 

في تكوین أسر جدیدة تحتاج إلى مساكن جدیدة لمواجهة التراكم 

یتجاوز حیث ألخرى سنة من یبین طلبات السكن المتفاوتة

أي ما یعادل نسبة  طلب 21256والخاصة بالمدینة بدائرة العلمة 

أكبر  وعلیه فقد سجل،)1(على مستوى الدائرة المودعة

توهذا التطور الكبیر في عدد الطلبا طلب مسكن 3845

طلبات في البدایة كانت توضع على مستوى الدیوان الوطني للترقیة والتسیی

بصفة عامة ودائرة العلمة في مطلع سنة  الوطنيمستوى العلى  2004حولت إلى مقرات الدوائر سنة 

والشفافیة نوع من المصداقیة ل السكانلتماس كذا إلبصفة خاصة و 

                   

%  6.40و 8.58 ب تقدر بنسب ة بازر سكرة والڤلتة الزرقاء یبلدكل من 
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تطور عدد ملفات األسر المقدمة لطلب الحصول على السكن الجماعي  :مدینة العلمة 

2016، 1989(االجتماعي للفترة بین 

 2017نوفمبر  ،مصلحة السكن االجتماعي 

................رابعال الفصل

الستقبال سكان المدینة في إطار سیاسة التهیئة والتعمیر على  أساسا

هذه المساكن في إطار 

للمدینة بحي محمد السعید بوخالفة وباقي األحیاء 

حلول إلشكالیة اإلسكان حیث كان لمعدالت النمو السكاني والزیادة السكانیة الهامة بالمدینة لبحث عن ا

في تكوین أسر جدیدة تحتاج إلى مساكن جدیدة لمواجهة التراكم أثار تمثلت 

یبین طلبات السكن المتفاوتة) 56(الشكل رقم 

بدائرة العلمة  السكن مصلحة لدى

المودعةإجمالي عدد الطلبات 

3845 حواليب 2014

طلبات في البدایة كانت توضع على مستوى الدیوان الوطني للترقیة والتسییال

حولت إلى مقرات الدوائر سنة 

بصفة خاصة و  2011

كل من دائرة العلمة  تضم )1(
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 ،دائرة العلمة: المصدر
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مسكن خالل  450وزعت منها : كما یلي ةالجماعیجاءت عملیة توزیع هذه المساكن وكنتیجة لما سبق 

وسط أحیاء مسكن لسكان  400هذه األخیرة خصص منها و  2013مسكن خالل سنة  500و 2012سنة 

             توزیع مساكن جماعیة بصیغة التساهمي وهذا إلى جانبلباقي األحیاء مسكن  100المدینة و

 2017مسكن خالل سنة  50و 2015مسكن خالل سنة  700و 2014مسكن خالل سنة  1470 ب

ضمن سیاسة ذلك و طاع السكن قفي  الرامیة إلى التدخلالجزائریة  ةیندرج هذا ضمن مساعي الدولحیث 

بمدینة العلمة بصیغ مختلفة سكنیة المشاریع ال العدید منقامة إلالدولة  توجیهعن طریق  واضحة المعالم

الحضریة من أجل تحقیق التوازن في الشبكة الحضریة والتخفیف من أزمة السكن وزیادة بعث التنمیة وهذا 

تحقیق ل ضمان التوازن العام بین العرض والطلب في سوق السكنلأیضا و االقتصادیة في الهضاب العلیا و 

االنتعاش  في ولقد تجسد ذلك ،حق من حقوقهك لجمیع السكانالعدالة االجتماعیة عن طریق توفیر سكن 

المسجل في سوق البناء والتعمیر وٕانتاج السكن خاصة بعد منتصف التسعینات وٕالى یومنا هذا أین ظهرت 

إلخ ....التمویل واإلنجاز :میدانالعمومیین والخواص في  ونصیغ جدیدة للسكن بتدخل العدید من الفاعل

المراقبة والتكفل السهر على عملیة في  تمثلوأما دور الدولة فقد  ،ةوهي موجهة لجمیع الفئات االجتماعی

 تسارعساهم ذلك وبشكل كبیر في  وعلیه فقدبالمشاریع الموجهة لألسر ذات الدخل الشهري المحدود، 

  .مدینة العلمة في الوقت الراهن هتمر ب الذيالحضري وتشكیل الواقع القائم للنمو التحضر  ةوتیرة ظاهر 

  :القطب الحضري الجدید العلمة.4.2 

یعتبر القطب الحضري الجدید العلمة كمحاولة من طرف الدولة الجزائریة لتجسید السیاسة السكنیة عن 

الحجم طریق المدن الجدیدة بصورة مختلفة بمدینة العلمة وهذا على شكل قطب حضري جدید متوسط 

حیث برمج هذا القطب في إطار سیاسة التهیئة والتعمیر على  ،موجه الستقبال سكان المدینة والدائرة معا

واالجتماعي ) LPA(الجماعي الترقوي المدعم  مستوى المدینة بإقامة مشاریع سكنیة بصیغة السكن

   :الوطنیة المتمثلة فيوذلك ضمن البرامج السكنیة  ،كبدیل للصیغة السكنیة األولى) LSP(التساهمي 

ملیون وحدة سكنیة جدیدة بصیغة السكن العمومي  الذي یضم) 2009 - 2005( البرنامج الخماسي

 الذي )2014 - 2010( وكذا البرنامج الخماسي ،جاء في إطار برنامج رئیس الجمهوریةالذي اإلیجاري 

وباقي  تغیر الى الترقوي) AADL(العمومي اإلیجاري یضم ملیون وحدة سكنیة إضافیة في إطار السكن 

أحیاء سكنیة بخدمات  إنجازهو  الهدف من هذه البرامج السكنیة كان حیثالصیغ السكنیة األخرى، 

جواریة لتحسین نوعیة الحیاة الحضریة في ظل النمو السكاني القائم وتطور معدالت الزواج وكذا القضاء 



 العلمة مدینةفي  الحضري لنمول القائم الواقع وأسباب عوامل وتفسیر تحلیل.......................رابعال الفصل

 

261 
 

حیث سخرت له طاقات مادیة وبشریة كبیرة أهمها الموارد المالیة الضخمة ، على اإلقصاء االجتماعي

بالمدینة إال أنه الحضریة استفاد منها ورغم أهمیة هذا القطب الحضري وسعیه لالرتقاء بجودة الحیاة  الذي

حدود داخل الحضري القطب هذا  إقامةإن وعلیه ف ،عن المشروع الحضري المتكامل ما بعیدا نوعایعد 

تعلن عن القطیعة مع الممارسات  التيالممیزة عمرانیة الشارات اإل یعتبر إحدىمحیط التعمیر للمدینة 

حدیثة تعبر عن طموح كبیر تعكسه عمرانیة وتؤسس لمقاربة حضریة جدیدة عبر مشاریع العمرانیة القدیمة 

 المتمیزالجدید مشروع القطب الحضري ، ولذلك فإن والتهیئة الحضریة المقترحةخطیط جودة الدراسات والت

   .الحضري بالمدینةنمو العلى كبیر أثر إیجابي  لهاكون الحدیثة التي یرموز ومعالم المدینة إحدى شكل یس

  :قطب الحضري الجدید العلمةالتعریف بال.1.4.2

واستغالل االحتیاطات العقاریة  الحضريالتحكم في النمو عملیة جاء قرار إنجاز هذا القطب بهدف زیادة 

المبرمجة للتعمیر على المدى القریب والمتوسط لخلق بیئة حضریة مستقبلیة راقیة وفق حوكمة حضریة 

ومجاورا  لمدینة العلمةالقطب الحضري الجدید العلمة یحتل موقعا جغرافیا هامشیا بالنسبة هذا ولذلك فإن 

بمورفولوجیة معینة وبطابع بشكل متطاول حیث یتمیز هو و  لیةللنسیج الحضري القائم لها من الجهة الشما

أي لمدینة العلمة محیط التعمیر حدود وكما تجدر اإلشارة هنا إلى أنه مقام داخل  ،معماري حدیث متمیز

الجزائریة مدن الجدیدة التي أقامتها الدولة لسیاسة الوهذا خالفا  كجزء من النسیج الحضري القائمأنه یعتبر 

" علي منجلي" الجدیدة مدینةالعبر بعض المدن الكبرى المهیكلة للشبكة الحضریة ومن أمثلتها نذكر 

الطریق  وأما عن حدوده الجغرافیة المباشرة فیحده من الشمالقسنطینة المستقلة عن المدینة القدیمة األم، ب

  .القائم الجنوب النسیج زراعیة ومنالومن الشرق األراضي  محول العلمةغرب ومن الغرب - السیار شرق

  :التنظیم المجالي للقطب الحضري الجدید العلمة.2.4.2

طرق أساسیة لمحاور عدة تخترقه حیث شطرنجي الشكل العلى الحضري الجدید العلمة خطط القطب 

وحدة سكینة برمجت  13قسم إلى  وكما) 37(إلى ) 32(أنظر الصور من بتهیئة حضریة راقیة و منتظمة 

نحو حیث قدر إجمالي عدد المساكن بها  )AADL(في إطار السكن العمومي اإلیجاري بنایة  80بها 

   هكتار وبنسبة قدرت 8.62 نسبة أي ما یعادل 2م 86207 بمسكن وعلى مساحة إجمالیة تقدر  1200

في الملحق صفحة رقم ) 61(رقم  یؤكد ذلك الجدولو  ،المدینةهذه من إجمالي مساحة  % 0.45 ب

لضمان توفیر الخدمات للسكان بالتنسیق مع وهذا الحضریة بعض المرافق إنجاز برمج به  وكما) 24م(

 نسبة أشغال اإلنجاز به وقد مثلتفي مدینة العلمة القائم الحضري النسیج على مستوى تلك المقامة 

  .2018سنة خالل وینتظر تسلیمه مع نهایة  % 93 بحوالي
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شبكة الطرق الداخلیة المنظمة: القطب الحضري الجدید العلمة ):33(و )32

 

 

  

نموذج للتهیئة الحضریة: القطب الحضري الجدید العلمة :)35(و )34(رقم 
 

 

 

: القطب الحضري الجدید العلمة :)37(و )36(رقم 

 

 

 

مدیریة السكن والعمران لوالیة سطیف، مصلحة السكن، فرع العلمة جوان 
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  :والثقافیة االجتماعیةعوامل التأثیر : خامسا

سیتم وهو ما  بالعوامل االجتماعیة والثقافیةلنمو الحضري بمدینة العلمة أیضا لالواقع القائم  رفسربما ی

عند  المستویات التعلیمةدور وكذا  مساهمة ثقافة المواطن العلميمدى  تبیانعن طریق  إلیهالتطرق 

  :وهي كما یلي بهذه المدینة نمو الحضريلاواقع في  أرباب األسر ومستویات التمدرس عند األوالد

I. مساهمة ثقافة المواطن العلمي:  

كشفت نتائج التحقیق المیداني المباشرة مع سكان المدینة أو غیر المباشرة باالستمارة االستبیانیة أن سكان 

مختلف صیغ السكن الجماعي المتداولة بالمدینة حیت تجلت هذه الرغبة  عبرون اإلقامة ذالمدینة ال یحب

في نمط التملك الذي كان حافزا في استمرار االنتشار الواسع لنمط السكن الفردي بها سواء كان  ةالشدید

ال یسعون وراء الحصول على سكنات جماعیة بصفة  ةالمخطط أو غیر المخطط، ولذلك فإن سكان المدین

عیفة ومتباینة قانونیة ویتجلى ذلك في حجم الطلبات المقدمة لالستفادة من السكن الجماعي التي كانت ض

من سنة ألخرى فنسبتها تزداد وتاریخ اإلعالن عن البرامج السكنیة من طرف الدولة وهذا في إطار تطبیق 

سیاستها السكنیة المتوالیة، وبمعنى أخر أنه لیس بالضرورة أن تكون إقامة السكان في المدینة رغبة منهم 

أجبروا على ذلك بسبب ظروف معینة متفاوتة كما فالسكان الذین اختاروا السكن الجماعي كمأوى لهم إنما 

ولذلك فالمواطن العلمي بصفة خاصة جدا واستثنائیة ال  البحث، افي الفصل الثاني من هذ اهیلإتم اإلشارة 

بصورة غیر مباشرة في استمرار اإلقبال على شراء ذلك ما ساهم م المساكن الجماعیةیحبذ اإلقامة في 

  . أهمیة ذلك في نمو وتوسع النسیج الحضري للمدینةمدى المباني السكنیة الفردیة و القطع األرضیة وتشیید 

II.  المستوى التعلیمي عند أرباب األسرتأثیر عامل: 

عبر قطاعات بمدینة العلمة متفاوتة األسر جاءت نتائج دراسة المستوى التعلیمي الحالي عند أرباب 

حیث ) 25م(في الملحق صفحة رقم ) 62(الجدول رقم  هیؤكدالذي ) 57(كما یوضح الشكل رقم المدینة 

من إجمالي %  33.48بتقدر  ابتدائي بنسبةمدینة بمستوى تعلیمي لفي هذه اأرباب األسر  أغلبیةجاء 

من  % 25.44 بمستوى التعلیم المتوسط نسبة لتلیها ثم  ،أرباب األسر الذین درسوا في هذه المدینة

نسبة أرباب األسر الذین هم بمستوى تعلیمي  دثم نج ،درسوا في هذه المدینةإجمالي أرباب األسر الذین 

         الجامعيو  ،من إجمالي أرباب األسر الذین درسوا في هذه المدینة % 24.96بتقدر  ثانوي بنسبة

 % 3.67 ب المهنيوالتعلیم والتكوین  من إجمالي أرباب األسر الذین درسوا في هذه المدینة، %12.28 ب

لم أرباب األسر الذین فسجلت عند  وأما أدنى نسبة ،من إجمالي أرباب األسر الذین درسوا في هذه المدینة
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         تقدر سنة فأكثر 15 لسكان البالغین

النمو في ته مساهممدى عند أرباب األسر 

هذا وراء تحسین عناصر إطار الحیاة الحضریة ودفع عجلة التنمیة العمرانیة 

الثقافة العمرانیة والحضریة حیث تتجسد في عدم 

تناسق كذا و  والتعمیرتنظیم البناء  

  . من جهة أخرى في األحیاء السكنیة في مدینة العلمة

 

نه سیعرف مع أالذي من شو  يالعلم

بهذه بصورة مباشرة على استمرار تسارع وتیرة النمو الحضري 

 وتنظیم مختلف المجال اقتصاد استخدام

الشكل رقم حسب و  ،من جهة أخرى

                                                           

للفترات  ابالخصوص كبار السن امتداد السكانیة

وذلیل ذلك وجود مراكز محو األمیة  عدم إدالء السكان بالمعلومات الصحیحة في المقام األول
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لسكان البالغینلنسبة اإللمام بالقراءة  كانت في حینو  ،%

عند أرباب األسر الحسن المستوى التعلیمي یعكس كما 

وراء تحسین عناصر إطار الحیاة الحضریة ودفع عجلة التنمیة العمرانیة  السعي

الثقافة العمرانیة والحضریة حیث تتجسد في عدم حول لدى السكان وعي النقص ٕالى جانب 

 ةعملیضعف  لكوكذفي هذه المدینة مراعاتهم لمختلف معاییر العمارة 

في األحیاء السكنیة في مدینة العلمةالنسیج الحضري والمعماري القائم 

  :المستوي الدراسي عند األوالد

العلم المواطنأوالد عند  الدراسيمستوى في الارتفاع 

بصورة مباشرة على استمرار تسارع وتیرة النمو الحضري مما ینعكس  امستمر 

اقتصاد استخدامو ظاهرة الفي مستقبال التحكم زیادة على و  

من جهة أخرى حضریة راقیة حوكمةوفق وهذا  مكونات العمرانیة لنسیج المدینة

                   

السكانیة إن األمیة الحالیة هي غیر موجودة أصال وٕانما القائمة هي نتاج لبقاء بعض الفئات

عدم إدالء السكان بالمعلومات الصحیحة في المقام األول: الزمنیة السابقة مع بعض الحاالت منها

  2008نتائج التعداد العام للسكان والسكن لسنة 

3 4 5 6

توزیع المستویات التعلیمیة عند أرباب األسر عبر القطاعات الحضریة :مدینة العلمة

2017 تحقیق میداني فیفري

القطاعات الحضریة

................رابعال الفصل

% 0.17 ب )1(یدرسوا

كما و  ،)2(% 82.30ب

السعي عن طریق الحضري

ٕالى جانب من جهة و 

مراعاتهم لمختلف معاییر العمارة 

النسیج الحضري والمعماري القائم مختلف مكونات 

III.  المستوي الدراسي عند األوالدتأثیر عامل

ارتفاع  سجل بصفة عامة

مستمر  امرور الوقت تحسن

 ،من جهةهذا المدینة 

مكونات العمرانیة لنسیج المدینةال

إن األمیة الحالیة هي غیر موجودة أصال وٕانما القائمة هي نتاج لبقاء بعض الفئات )1(

الزمنیة السابقة مع بعض الحاالت منها

  .قائمة بذاتها بمدینة العلمة

نتائج التعداد العام للسكان والسكن لسنة  )3(+)2(

مدینة العلمة

لم یدرس

االبتدائي

المتوسط

الثانوي

الجامعي

التكوین والتعلیم المهنیین

تحقیق میداني فیفري: لمصدرا

القطاعات الحضریة
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جاءت نسب كل المستویات الدراسیة 

إلى  النسبة المرتفعة عادت حیث 

نسبة األوالد  مباشرة لتلیهاثم  ،من إجمالي المستویات التعلیمیة

بینما و  ،من إجمالي السكان المتمدرسین في هذه المدینة 

من إجمالي السكان  % 9.65حوالي

     قدرتمنخفضة نسبة بالعالي المستوى الدراسي الجامعي 

هم دینسبة األوالد الذین لجاءت وفي األخیر 

هذه  من إجمالي السكان المتمدرسین في

مدینة البالمقامة  المباني وظائف تعدد

 النشاطات انتشار زیادة أيوالنشاط المهني 

 من االقتصادیة الممارسة ألنشطةل

 خاصةبصفة ة المجالی العالقاتأي 

تتعدى  وٕانمافقط  األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریة في مدینة العلمة

  .من جهة أخرى
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جاءت نسب كل المستویات الدراسیة ) 25م(في الملحق صفحة رقم ) 63(الجدول رقم 

 في مدینة العلمة الحضریة قطاعاتالعند األوالد متفاوتة عبر مختلف 

من إجمالي المستویات التعلیمیة%  59.44ب مستوى الدراسي االبتدائي 

من إجمالي السكان المتمدرسین في هذه المدینة  % 20.77ب الذین لدیهم مستوى دراسي متوسط 

حواليبقدرت جاء األوالد الذین لدیهم مستوى دراسي ثانوي بنسبة 

المستوى الدراسي الجامعي  في حین سجلو  ،ي هذه المدینة

وفي األخیر  ،من إجمالي السكان المتمدرسین في هذه المدینة

من إجمالي السكان المتمدرسین في % 1.41ب قدرت منخفضة جدا نسبة بمتعددة 

تعددمدى تعكس جاءت ربما المسجلة  لذلك فإن هذه النتائج 

والنشاط المهني  السكني االستعمال بینالحضریة  وظائفها

ل تنوع وتباین وكذا الرسمیة غیرالرسمیة أو بصفة خاصة سواء 

أي  مجاالت النفوذاتساع  لككذو  ،هذا من جهة المواطن العلمي

األحیاء السكنیة للقطاعات الحضریة في مدینة العلمة مختلف على

من جهة أخرىمیادین  عدة فيو  مختلفة أخرى حضریةو  جغرافیة

3 4 5 6

توزیع المستویات الدراسیة عند األوالد عبر القطاعات الحضریة :مدینة العلمة

201 تحقیق میداني فیفري

 

................رابعال الفصل

الجدول رقم  هیؤكدالذي ) 58(

عند األوالد متفاوتة عبر مختلف 

مستوى الدراسي االبتدائي ال

الذین لدیهم مستوى دراسي متوسط 

جاء األوالد الذین لدیهم مستوى دراسي ثانوي بنسبة 

ي هذه المدینةالمتمدرسین ف

من إجمالي السكان المتمدرسین في هذه المدینة % 8.73ب 

متعددة تكوینات مهنیة 

لذلك فإن هذه النتائج و  ،المدینة

وظائفها تنوعت حیث

بصفة خاصة سواء التجاریة 

المواطن العلميقبل أوالد 

على ال تقتصرنها أ أي

جغرافیة مجاالت إلىذلك 

مدینة العلمة

االبتدائي

المتوسط

الثانوي

الجامعي

التكوین والتعلیم المهنیین

تحقیق میداني فیفري: لمصدرا

 القطاعات الحضریة
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  :خالصة الفصل

 حیث یتبین من خالل دراسة الواقع القائم للنمو الحضري بمدینة العلمة أنها شهدت نموا حضریا متسارعا

التشریعیة : جملة من العوامل التي میزتها خالل الفترات السابقة وأهمها العواملعلى ضوء ه تفسیر تم 

 :ما یلياالجتماعیة والثقافیة ك ،التخطیطیة والحضریة ،والرقابیة، التاریخیة، االقتصادیة

ساهم عامل عجز الجهات المختصة وضعف تنفیذ التشریعات والقوانین المرتبطة بالكثافات السكانیة 

للمدینة بشكل  والسكنیة وتنظیم استخدامات األرض الحضریة وتحدید مناطق التوسع الحضري المنتظم

بهذه القوانین وتجاهلهم لها وظهور وتسارع وتیرة النمو الحضري التي  اهتمام السكانكبیر في عدم 

 . تجسدت في التوسعات الحضریة القائمة سواء المخططة أو غیر المخططة

سیاسة التقسیمات اإلداریة الفرنسیة منذ أول تقسیم قبل االستقالل و  العوامل التاریخیة ساهمتكما  

في استمرار ذلك  ساعدوقد اإلداریة  ةاالرتقاء بمدینة العلمة إلى رتبة الدائر في والجزائریة بعد االستقالل 

  .نمو الحضري عبر مختلف االتجاهاتالتزاید عدد سكانها وتسارع وتیرة 

في النمو الحضري عن طریق اإلشعاع الجهوي المتباین لالستثمار شاركت  ةاالقتصادی لالعوام وأن 

قطبا اقتصادیا ووظیفیا من الدرجة األولى  مدینة العلمةالصناعي والنشاط التجاري بشكل خاص في جعل 

له إمكانیة المنافسة لمدینة سطیف بغض النظر على األقطاب الجهویة األخرى حیث یتمتع بقدرة جذب 

 وعدید الناشطین من مختلف المجاالت محلیا ووطنیا ودولیا ناد ومختلف المتعاملین االقتصادییكبیرة لألفر 

خاصة بعد التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة التي شهدتها الدولة والمتعلقة باالنفتاح على اقتصاد السوق و 

أصحاب رؤوس األموال في تدعیم القاعدة  وخاصةوقد ساهم هؤالء  ،وتحریر المعامالت التجاریة

  .مرافق وظیفیة وخدمات تجاریة متنوعةعدة وفي تغییر صورتها العمرانیة وٕاقامة في المدینة االقتصادیة 

التي برامج التنمیة المحلیة تنوع للدولة الجزائریة عن طریق الموارد المالیة الداخلیة والخارجیة أضافت ثم 

 حیثفي توفیر ظروف معیشیة مناسبة الستقرار السكان استفادت منها المدینة خالل الفترات السابقة 

 .لنمو الحضريل مشجعةأصبحت المدینة تتمیز بمزایا جغرافیة واقتصادیة 

ساهمت السیاسات السكنیة الحضریة المتعاقبة والمنتهجة من طرف الدولة في إنتاج وتوجیه التوسعات وقد 

الحضریة في ظل ضعف األداء المحلي للبلدیات الجزائریة في میدان التهیئة والتعمیر ومراقبة وٕانتاج 

  .الثقافة العمرانیة والحضریةحول لدى السكان وعي النقص في ظل وكل هذا  وتنظیم العمران الحضري



الخامسالفصل   

  

  

  

  

  

    

المستقبل الكمي للسكان واالحتیاجات الحالیة والمستقبلیة في 

 مختلف اآلماد للنمو الحضري في مدینة العلمة

 تمهید  

 المستقبل الكمي للسكان: أوال

 احتیاجات السكان للمساكن وللمساحة الصالحة للتعمیر: ثانیا

  العمومیة والوظیفیة التجاریةالسكان للمرافق الخدمیة احتیاجات : ثالثا

  األساسیة السكان للشبكات التقنیةاحتیاجات : رابعا

  الجماعي العموميالنقل الحضري و تنظیم شبكة الطرق : خامسا

 وتلویثاستدامة النمو الحضري من العوائق واألخطار الطبیعیة والتكنولوجیة : سادسا

  موارد البیئة الطبیعیة

  الحضریةالجریمة والحد من  للتالحم االجتماعيإجراءات التخطیط الجدیدة كآلیة : سابعا

  كآلیة لترشید االحتیاجات المستقبلیة للنمو الحضري الحوكمة الحضریة المحلیة: ثامنا

 خالصة الفصل  
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 :     تمهید

مدینة في لنمو الحضري لالقائم  المتحكمة في الواقع واألسباب بعد التطرق إلى تحلیل وتفسیر العوامل

للنمو الحضري المستقبلیة الحالیة و المستقبل الكمي للسكان واالحتیاجات دراسة إلى اآلن  سنتطرق العلمة

وذلك  2038والبعید في سنة  2028، المتوسط في سنة 2023أي القریب في سنة  في مختلف اآلماد

هذه تواجه وعلیه س، 2000بنوع من التعمق والتفصیل القائم على معاییر الشبكة النظریة للتجهیز لسنة 

زیادة الطلب على متفاوتة مع ترتب على هذا الوضع نتائج سلبیة سینموا سكانیا متزایدا حیث المدینة 

ة الصالحة ات العقاریلمساحل مناسب ماألساسیة لهؤالء السكان التي یجب توفیرها باستخدااالحتیاجات 

مع إلخ، ...والباحات العمومیةوأهمها السكن والمرافق األرض الحضریة  تاستخداما من طرف كل للتعمیر

تطلعات تصبح مطالب متنافسة تواكب السعندما یزداد عدد السكان فإن هذه االحتیاجات العلم أنه 

تحقیق إصالحات معمقة من الناحیة القانونیة في هذه المدینة حیث تتطلب لنمو الحضري ل المستقبلیة

 ومتوازننظم منمو حضري  تحقیق نحو رباستمراالسعي  وهذا في إطار ةالتطبیقیحتى والنظریة أو 

للنمو  جدید تصور عنها یتمخضالتي للمجال الحضري القائم في مدینة العلمة ومستدیم  ومتجانس

 والباحثین المختصین من كثیرال تسمیته على اتفقحیث  االقتصادي نمووال الحضریة لتهیئةالحضري وا

بالبناء  المرتبطة التخطیطیةواإلجراءات  المعاییر من جملة أنه على تعریفه یمكن الذيو  الذكي النموب

مضامین مختلف أدوات التهیئة  وتنفیذ ممارسة أيوبمعنى أخر  والنقل االقتصادیة والتنمیة التعمیرو 

 نحو أكثر االستثمارات توجیهعن طریق  السریع الحضريالنمو  من یحد بشكل األرض خدامواست والتعمیر

الذي وفق آلیات الحكم الراشد  القرارات اتخاذ سیرورة في المواطن إشراك على القائم الجمعوي العمل

محلیا وٕاقلیمیا واقتصادیا  حضریا اتنمویا كقطب العلمة مدینةلتمكن من خلق هویة حضریة ومكانة راقیة سی

 البشري والتراثفي هذه المدینة  لسكانل الحضریة ةالبیئبنوعیة االرتقاء التحسین و في  ساهمیو على األقل 

 :العناصر التالیة من البحث انطالقا من الجزءهذا ومن خالل ما سبق ستتم دراسة محاور  ،والتاریخي

     :المستقبل الكمي للسكان:أوال

على أساس ثبات معدالت الخصوبة ) البعیدتوسط و مال، القریب( فرضیاتجرت العادة على وضع ثالثة 

مستخدمة في تقدیر عدد السكان ال األخرىطرق ال ومن )1(والوفیات أو انخفاضها أو تقدیر وسط بینهما

حیث تستخدم الطرق  )2(بعض األنشطة االقتصادیةفي  المشتغلینعلى عدد السكان عتمد منها ما ی

                                                           
)1(

  323، ص1987، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، سنة جغرافیة السكانفتحي محمد أبو عیانة، .د 

  64، ص1980، دار الحریة للطباعة، بغداد، سنة المعاصر للمدن طالتخطیباسم رؤوف عبد اهللا، .د )2(



  العلمة مدینةفي  الحضري للنمو اآلماد مختلف المستقبلیة فيالحالیة و  واالحتیاجات للسكان الكمي المستقبل....:.الخامس الفصل

 

268 
 

على حساب معدل النمو السنوي للسكان الذي یحسب وفق عدة  االریاضیة في التقدیرات السكانیة اعتماد

الفرضیات ، وعلیه جاءت )2(والمتتالیة الحسابیة )1(ة اآلسیةطرق منها طریقة المتوالیة الهندسیة، المتتالی

وألن ) 2038إلى غایة (تختلف حسب أفاق النمو السكاني في مدینة العلمة خالل السنوات القادمة 

فرضیة وزارة التهیئة العمرانیة تطبق معدل نمو یتساوي مع كافة سكان جمیع والیات الوطن ومدن الشبكة 

وأما  ،مقبولة بالنسبة للوطن باعتبارها تمثل المعدل الوطني لنمو السكان حالیا الحضریة، وربما تكون

بالنسبة لنمو السكان في مدینة العلمة فاألمر یختلف ألن هناك عوامل أخرى تأثر على معدل النمو 

أو  يالصناعأو  يالتجار النشاط ع ونمو أنشطة القطاع الخاص سواء في یتوسالسنوي للسكان وأهمها 

ولهذا ینبغي البحث عن فرضیات  وٕاضافة إلى تعدد عوامل الحراك السكني في هذه المدینة،، اريالعق

وأمام انعدام الدقة في المعطیات الواردة عن ظاهرة النزوح الریفي وكذا السكان  ،أخرى لنمو السكان فیها

منها فإنه ال یمكن أخذها في تقدیر حجم السكان في مختلف اآلماد القریبة  نالوافدون والمغادرو 

ونظرا لكل هذا فإن ثالث فرضیات لمعدل النمو السكاني قد أخذت للتوقعات  والمتوسطة والبعیدة،

وبناء على ما سبق فإننا نرجح بقاء نسبة ، )64(حسب ما یبینه الجدول رقم المستقبلیة في مختلف اآلماد 

االعتماد على  مع العلم أنبة في مجتمع هذه المدینة عما هي علیه أو تراجعها أكثر مستقبال، الخصو 

أن  ىیعد منطقیا ومرجحا بالنظر إل )2008، 1998(معدل النمو السنوي للسكان المسجل خالل الفترة 

ب ما تم معدل النمو بشقیه المتعلق بإجمالي السكان أو سكان الحضر أصبح یسجل تراجعا مستمرا بسب

اإلشارة إلیه من عوامل خاصة بالنظام الدیمغرافي المعاصر وعوامل أمنیة واقتصادیة ساهمت جمیعها في 

تبقى تقدم نتائج معقولة حتى و ولكي ندعم فرضیاتنا بالنسبة لمستقبل السكان في هذه المدینة  ،هذا التراجع

مدیریة البرمجة على مستوى مصلحة اإلحصائیات معطیات وقابلة للمناقشة والتحلیل تم االعتماد على 

في في شكل سنة مرجعیة تم اعتمادها هذه األخیرة  2018دیسمبر 31في والیة سطیفلومتابعة المیزانیة 

 نسمة 225892 ببلغ عدد السكان ومختلف احتیاجات السكان للمساكن والمرافق حیث  التقدیرات السكانیة

                                                           
)1( 

عدد : 1ح 2.71828= ثابت: ھمعدل النمو السنوي للسكان، : ، حیث ره×1ح=2ح:تكتب وفق المعادلة التالیة: المتتالیة اآلسیة

عدد السنوات الفاصلة، وعند إدخال اللوغاریتم النیبیري على : عدد السكان في التعداد الالحق، ن: 2حالسكان في التعداد السابق، 

  ).0.4343×ن(÷)1لوح- 2لوح( =روأما بإدخال اللوغاریتم العشري نحصل على ن، ÷)1لوح-2لو ح=(رالطرفین نحصل على 

وتعتبر أن عدد السكان یتزایدون بنسب متساویة كل سنة وهذا غیر صحیح ألنهم یتزایدون وفق طریقة : )العددیة(المتتالیة الحسابیة )2(

على عدد السنوات تراكمیة متوالیة هندسیة أو آسیة، وتعتمد المتتالیة العددیة على حساب التغیر النسبي للسكان بین تعدادین ثم قسمته 

  .100× )]ن ×  1ح(÷)1ح-2ح= [(ر :الفاصلة بین التعدادین كما یلي

  .69مصدر سبق ذكره، صباسم رؤوف عبد اهللا، .د: أنظر
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بلغت  وبالمقابل ،% 4.65 بوهذا بمعدل نمو سنوي للسكان قدر  الحضريیتوزعون عبر كامل المجال 

 .2008سنة في علیه  تعما كان%  37.73نسمة أي ما یعادل نسبة  85220ب السكانیة  قیمة الزیادة

  تقدیر حجم السكان في مختلف اآلماد حسب الفرضیات: مدینة العلمة): 64(الجدول رقم 

  2038عدد السكان سنة   2028السكان سنة عدد     2023عدد السكان سنة 

  الفرضیات  الفرضیات  الفرضیات

  المتوسطة  القویة  الضعیفة  المتوسطة  القویة  الضعیفة  )1(المتوسطة  القویة  الضعیفة

244568  286253  264789  264789  362744  310385  310385 582506  426481  

 2019جانفي  ،إنجاز الباحث: المصدر

I. احتمال ضعیف(الفرضیة األولى:(  

أي التحول الدیمغرافي للمجتمع الجزائري وفیها نفترض تراجعا تدریجیا في معدل النمو السكاني مع 

مجتمع  ىاالنتقال الدیمغرافي من مجتمع تقلیدي من نظام یتوازن فیه ارتفاع نسبة الموالید والوفیات إل

في معدل  تراجعاوارتفاع مستوى التعلیم الذي سینتج عنه معاصر یتمیز بانخفاض نسبة الموالید والوفیات 

نسبة الوفیات یسبق  ضولذلك فإن انخفا ،زیادة أمل الحیاةو  تباعد الوالداتو بتأخر سن الزواج  )2(الخصوبة

انخفاض نسبة الموالید لكونه یتوقف على الرعایة الصحیة العامة والتقنیات الطبیة في حین أن انخفاض 

الجزائر حافظت على تقدمها االجتماعي  علیه فإنو  ،ثقافیة وهي األصعباللتحوالت لنسبة الموالید یخضع 

التحول كانت غیر واضحة في انطالقتها وهذا  ةوهي على وشك االنتهاء من تحولها الدیمغرافي ألن بدای

في قوانین األسرة في نهایة األلفیة خاصة دور المرأة في المجتمع  حألسباب عدیدة منها الفقر وعدم وضو 

وهو ما جعل  2005إال في قوانین األسرة األخیرة سنة  ةالثانیة وذلك أن دور المرأة لم یحدد بصورة واضح

المدن الجزائریة عامة ومدینة في سكان الوال تساهم بشكل كبیر في زیادة عدد  الزیادة الطبیعیة منخفضة

                                                           
)1(

  :على المتوالیة الهندسیة التالیة دحسب الفرضیات باالعتما )2038، 2028، 2023(تم تقدیر حجم السكان في مختلف اآلماد  

P2023 = log q + N log (r +1)  حیث: P  :2023قدیر تسنة ال ،q : 2018سنة األساس ،N :عدد السنوات الفاصلة ،r : معدل النمو السنوي

  :الضعیفة كما یليحسب الفرضیة  2023سنة في األمد القریب  خاللعدد السكان وجاء  ،للسكان

P2023 = log 225892 + 5log (1.60 +1) 

= 5.3539 + 5 × 0.0069   

0.0345  +5.3539  =  

5.3884          =  

P2023 = 244568        

)2( 
ویتأثر هذا المعدل بعدد اإلناث الالتي في فترة ) ذكور(ونقصد به عدد الموالید األحیاء خالل سنة لكل ألف من السكان  :معدل الخصوبة

  ).سنة 49إلى  15من (اإلخصاب 

  .80ص، 1972النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، سنة ، دار جغرافیة السكانعبد الفتاح محمد وهیبة، . د: أنظر

 نسمة
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 2008الفترة ما بعد سنة  تعداالستقرار األمني حیث دور وٕاضافة إلى ، العلمة خاصة في الوقت الراهن

وعودة بعض السكان  ةاألمني في المناطق الریفیة مع تحسن الظروف االقتصادی راالستقرافترة یمیزها 

لالستقرار بهذه المناطق األمر الذي یجعل من عامل الهجرة نحو المدن ال یساهم بشكل كبیر في زیادة 

ات التي شهدت تفریغ لألریاف وزیادة نسبة یعدد السكان بالمدن خالفا لما كان علیه خالل فترة التسعین

 )2008 ،1998(لفترة ل الوطني لسكانيعتبر معدل النمو اتفإن هذه الفرضیة  لذلكو ، سكان المدن

كزیادة  )2038، 2028، 2023(سیبقى ثابتا لتقدیر حجم السكان في مختلف اآلماد %1.60ب والمقدر 

في القریب  األمد خالل مدینة العلمة في سكانالحسب هذه الفرضیة أن یصل عدد سنویة منتظمة ویتوقع 

نسمة أي بحجم  264789 إلى 2028سنة في األمد المتوسط  خاللو ، نسمة 244568 إلى 2023سنة 

فإن عدد سكان  2038سنة في األمد البعید  خاللأما و  ،نسمة 20221 بسكان یزید عن التقدیر السابق 

   .2018ما كان علیه في سنة ع نسمة 84493 بقدر تنسمة أي بزیادة  310385 سیبلغ هذه المدینة

II. قوياحتمال (الفرضیة الثانیة:(  

نظرا للمرحلة االنتقالیة التي تمر بها البالد خاصة الظروف االقتصادیة الصعبة التي یعیشها السكان 

في الوقت الحالي، ولذلك فإن التغیرات التي طرأت على النمو الحضري في مدینة العلمة في  نالجزائریی

في مواضع مخصصة للبناء المیدان السكني في الوقت الحالي ستساهم في استمرار النمو الحضري 

هو العامل األساسي الذي یؤثر  )1(الطبیعيالنمو السكاني والتعمیر بهذه المدینة مستقبال ولكن یبقى معدل 

مدینة في السنوات القادمة لسبب من األسباب هذه اللو حدث نزوح ریفي نحو و وحتى حركة السكان على 

حیث یتوقع أن یتراجع معدل النمو أكثر إلى حد معین یقترب فیه كالنشاط التجاري مثال سیكون متوسطا 

من معدل الزیادة الطبیعیة وصافي الهجرة الذي سیتراجع هو األخر في حال استمرار تحسن الظروف 

بفعل خاصة السطایفي و على مستوى الریف الجزائري عامة المعیشیة واالجتماعیة واالقتصادیة خاصة 

یمكن أن  ولذلك فإنه ،االجتماعیة والثقافیة ،مقدمة في جمیع المیادین االقتصادیةمختلف مشاریع التنمیة ال

في هذه الفرضیة بالمعدل ولهذا نكتفي  % 1.60 ب السكاني الوطني المقدرالسنوي النمو  یتجاوز معدل

خالل  ةكزیادة سنویة منتظم % 4.85بوالمقدر  2018المسجل على مستوى مدینة العلمة خالل سنة 

سنة في القریب  األمد خاللالمدینة هذه أن یصل عدد سكان یتوقع س اآلماد التي تم تحدیدیها، وعلیه

نسمة أي بحجم  362744 إلى 2028سنة في األمد المتوسط  خاللو ، نسمة 286253 إلى 2023

  سكانالفإن عدد  2038سنة في األمد البعید  خاللأما و  ،نسمة 76491ب سكان یزید عن التقدیر السابق

                                                           
  .هو نسبة التزاید السكاني الناتج عن طرح معدل الوفیات السنوي من معدل الموالید: معدل النمو السكاني الطبیعي )1(
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  .2018ما كانت علیه في سنة ع نسمة 356614ب سكانیة قدرت نسمة أي بزیادة  582506 سیبلغ 

III. احتمال متوسط(الفرضیة الثالثة:(    

جاءت هذه الفرضیة ترتكز أساسا على الفرضیتین السابقتین لمعدل النمو السكاني في نفس اآلماد حیث 

بمقتضى و وعلیه ، % 3.23یكون معدل النمو السنوي یساوي ستم أخذ متوسط المعدلین السابقین وبالتالي 

أي  نسمة 264789ب  2023األمد القریب سنة  خاللسكان مدینة العلمة الفرضیة المتوسطة سیبلغ عدد 

عدد السكان في سیبلغ كما و ، 2008سنة في علیه  تعما كان % 88.23 بزیادة سكانیة قدرت  بنسبة

 % 17.22 ببنسبة زیادة قدرت نسمة أي  310385 ب 2028سنة األمد المتوسط  خاللهذه المدینة 

بنسبة زیادة أي  نسمة 426481إلى 2038األمد البعید خالل سنة  خاللوفي حین سیصل عدد السكان 

یبین تطور عدد السكان في مدینة العلمة خالل الفترة ما بین ) 59(وجاء الشكل رقم  ،% 37.41 بقدرت 

مع العلم أن هذه الفرضیة هي التي سنعتمد علیها في تقدیر مختلف االحتیاجات ) 2038- 2008(

تتماشى و نتائجها أكثر واقعیة  ودتب حیثفي مختلف اآلماد والمستقبلیة  في الفترة الحالیةاألساسیة للسكان 

حمل تصورات مدینة العلمة تفي التقدیرات السكانیة مختلف نتائج  جاءتو ، القائم للنمو الحضري عوالواق

الحضري في النمو إدارة وتنظیم متدخلین في تعكس حجم المسؤولیة المقدمة للوأفكار وسیناریوهات 

دراسة أن تتم : على ثالثة أسس متكاملة هي ةبقى مرتكز تأن یجب  اغیر أنهمدینة المستقبل بتغیر حجم ال

مختلف المتدخلین والعمل على التنسیق والتوفیق بین المدینة بشكل یتوافق مع دورها وتفاعلها مع محیطها 

البحث عن التوجهات المثلى للتحكم في في إطار  ٕاداریین ومجتمع مدنيو  نفي النمو الحضري من سیاسیی

التي ترتكز علیها حیاة السكان في المدینة في األفاق العمرانیة وترقیة مختلف المكونات  النمو الحضري

 إلخ...المنشآت العمرانیةالشبكات التقنیة و المرافق و  ،السكن ،المساحات الخضراء ،العمومیة الباحاتمثل 

 عقدیرات السكانیة تحقیق بعض األهداف التي منها ضمان أحسن توزیوكما أنه یجب أن تتخلل هذه الت

للسكان على مستوى المجال الحضري وتلبیة احتیاجات النسیج الحضري بشكل ال یقتصر على محیط 

مجسدا في أقالیم البلدیات التابعة  ةالتعمیر الخاص بالمدینة بل أن ذلك قد یتم اعتمادا على ظهیر المدین

لها إداریا بتحقیق تنمیة منسجمة ومتوازنة للنمو الحضري على مستوى اإلقلیم تماشیا مع مضامین 

التخفیف من الهجرة الریفیة وتلبیة احتیاجات : وتوجیهات المخطط الوالئي للتهیئة العمرانیة والتي من بینها

االقتصادي  نوفي أفاق جدیدة على الصعیدی ،اة المعیشیةالسكان االجتماعیة وتحسین إطار الحی

  . واالجتماعي حیث ستشكل إحدى أقطاب الدعم لمدینة سطیف خاصة وللشبكة الحضریة الجزائریة عامة

  



 العلمة مدینةفي  الحضري للنمو اآلماد مختلف

 

 

  

لقد سجل إجمالي العجز على مستوى الحضیرة السكینة في مدینة العلمة خالل الفترة الحالیة في سنة 

مسكن  في أفراد 5 بمسكن وهذا على أساس معدل إشغال المسكن الواحد المقدر 

مسكن له مع العلم أن  45179نسمة یتطلب توفیر ما یعادل 

 أن هذا العجز وكما، مسكن 38893

عددها قدر یالتي أقل ما یقال عنها الئقة للساكن حیث 

وسط األحیاء السكنیة بعبر األولى 

عبر عن حقیقة مركزیة المقامة والتي ستقام مستقبال في مدینة العلمة ت

لیست لها القدرات التقنیة و  بلدیة العلمة عامة والمدینة خاصة تابعة لإلقلیم السطایفي

 مدینة العلمةتبقى حیث محدودیة وسائل اإلنجاز 

تقدیرات احتیاجات السكان نتائج ، وعلیه جاءت 

الفترة الحالیة في  الالزمة لها في هذه المدینة خالل

) 60(كما یبین الشكلین رقم حسب فرضیات النمو السكاني 

  :كما یلي) 26م(في الملحق صفحة رقم 
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  :الصالحة للتعمیر وللمساحة السكان للمساكن

لقد سجل إجمالي العجز على مستوى الحضیرة السكینة في مدینة العلمة خالل الفترة الحالیة في سنة 

مسكن وهذا على أساس معدل إشغال المسكن الواحد المقدر 

نسمة یتطلب توفیر ما یعادل  225892 بوعلیه فإن عدد السكان المقدر 

38893زهذه المدینة ال یتجاو في المساكن الموجودة فعال 

التي أقل ما یقال عنها الئقة للساكن حیث  یضم أیضا المساكن عدد المساكن

األولى  ةوجودة خاصة على مستوى النواالمهي مسكن و 

المقامة والتي ستقام مستقبال في مدینة العلمة ت السكنیة وكما أن المشاریع

بلدیة العلمة عامة والمدینة خاصة تابعة لإلقلیم السطایفي

محدودیة وسائل اإلنجاز السكنیة و والخبرات الالزمة لتحضیر وٕاعداد المشاریع 

، وعلیه جاءت معا والوالیة مقیدة رهن قرارات تأتي من خارج إقلیم البلدیة

الالزمة لها في هذه المدینة خالل حة للتعمیرالصاللمساحة العقاریة 

حسب فرضیات النمو السكاني  مختلف اآلمادوالمستقبلیة في 

في الملحق صفحة رقم ) 65(الذي یؤكدهما الجدول رقم 

1977 1987 1998 2008 2018 2023 2028 2038

تقدیر عدد السكان حسب الفرضیة المتوسطة إلى غایة سنة : مدینة العلمة

   2019، فیفري 

المستقبل....:.الخامس الفصل  

السكان للمساكن احتیاجات:ثانیا

لقد سجل إجمالي العجز على مستوى الحضیرة السكینة في مدینة العلمة خالل الفترة الحالیة في سنة 

مسكن وهذا على أساس معدل إشغال المسكن الواحد المقدر  17044 ب 2018

وعلیه فإن عدد السكان المقدر 

المساكن الموجودة فعال من عدد هذا ال

عدد المساكن المسجل في

مسكن و  10758 بحوالي

وكما أن المشاریع  المدینة

بلدیة العلمة عامة والمدینة خاصة تابعة لإلقلیم السطایفيلكون هذه المشاریع 

والخبرات الالزمة لتحضیر وٕاعداد المشاریع 

مقیدة رهن قرارات تأتي من خارج إقلیم البلدیة

لمساحة العقاریة لللمساكن الجدیدة و 

والمستقبلیة في  2018سنة 

الذي یؤكدهما الجدول رقم على الترتیب ) 61(و

مدینة العلمة

)نسمة(عدد السكان 

، فیفري إنجاز الباحث: المصدر

 السنوات
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I.احتیاجات السكان للمساكن:  

حسب  2023القریب في سنة  الجدیدة خالل األمدمدینة العلمة من المساكن سكان یمكن تقدیر احتیاجات 

وبنسبة زیادة قدرت %  1.60ب قدر الم النمو معدل وفقوذلك نسمة  175833 بالفرضیة المتوسطة 

 األمد خاللأما ، و مسكن 7780 بعدد المساكن الواجب توفیرها ، وعلیه سیكون % 17.22 بحوالي

نسمة  187543 ب حیث سیسجلفإن عدد السكان سیزداد حسب نفس الفرضیة  2028المتوسط في سنة 

عدد  قدرسی وبالتالي، % 37.40 بوبنسبة زیادة قدرت %  4.85ب قدر المنمو المعدل  وهذا وفق

حسب نفس الفرضیة و  2038البعید في سنة  األمد خاللأما ، و مسكن 16899 بالمساكن الواجب توفیرها 

وبنسبة زیادة قدرت %  3.23 بقدر المنمو المعدل حسب وهذا نسمة  213354 بسیبلغ عدد السكان 

، وجاءت عوامل هذا مسكن 40118 بعدد المساكن الواجب توفیرها ، وعلیه سیكون % 88.80 بكذلك 

وظائف بعض المساكن إلى وتحویل العجز في المساكن تنحصر في استمرار النمو الحضري الطبیعي 

الحضري العقاري  الوعاءإقامة هذه المساكن توفیر هذه المدینة، وكما أن من احتیاجات في وظائف أخرى 

  .المستقبلياألعداد المتزایدة للسكان واستیعاب النمو الحضري هذه القابل للتعمیر الستقبال  الجدید

II.عمیراحتیاجات المساكن للمساحة العقاریة الصالحة للت:  

تعتمد تقدیر احتیاجات المساكن من المساحة في الفترة الحالیة والمستقبلیة في مختلف اآلماد  جاءت عملیة

بالسكن  الوطنیة الخاصة المعاییركذا و  )1(مسكن فردي%  30سكن جماعي وم%  70على أساس

المساحة المتوسطة و  2م 80 ب )SML( الجماعي المساحة المتوسطة للمسكن حیث تقدرالجماعي والفردي 

وعلیه ستساهم احتیاجات السكان من المساكن والمساحة المستقبلیة ، 2م 180 ب )SML( الفردي للمسكن

خالل الفترة الحالیة في سنة في مدینة العلمة في التطور العمراني والنمو الحضري حیث سیتطلب إنجاز 

 هكتار 122.72 بفردي توفیر مساحة عقاریة صالحة للتعمیر ستقدر  مسكن 6818ما یقارب  2018

        كذلك ستقدر صالحة للتعمیر مساحة عقاریة جماعي توفیر  مسكن 10226 وكما سیتطلب إنجاز

       فسیسجل االحتیاج من المساكن الفردیة 2023القریب في سنة األمد ، وأما خالل هكتار 81.81 ب

     عدد مساكن النمط الجماعي سیقدر بالمقابل و  ،56.02 بواالحتیاج المساحي لها  )2(مسكن 3112 ب

أي أن مجموع  )4(هكتار 37.34 بستقدر صالحة للتعمیر عقاریة  مساحةستحتاج إلى و  )3(مسكن 4668 ب

                                                           
   2019مدیریة السكن والعمران لوالیة سطیف، فرع العلمة، جانفي  )1(

  مسكن 3112=  2023الفردي خالل األمد القریب في سنة عدد مساكن النمط  )2(

  مسكن 4668=  2023عدد مساكن النمط الجماعي خالل األمد القریب في سنة  )3(

)4( 
هكتار 37.34=  2م 373440 = 80 × 4668=  2023سنة في األمد القریب  خاللالمساحة العقاریة الالزمة لمساكن النمط الجماعي 
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األمد  خاللوأما  ،هكتار 93.36 

مساحة عقاریة إلى ستحتاج  مسكن

مسكن سیتحاج إلى  10139 بكن النمط الجماعي المقدر 

مسكن  16899هذا األمد  خاللهكتار، ولذلك سیتطلب إجمالي عدد المساكن 

في األمد البعید  خاللوبینما ستزداد احتیاجات السكان للمساحة 

نحو  مسكن 16047البالغة حیث ستبلغ المساحة التي سیتم توفیرها لمساكن النمط الفردي 

مسكن  24071 ب ةوفي حین ستبلغ أیضا مساحة مساكن النمط الجماعي المقدر 

مسكن ستتطلب مساحة عقاریة إجمالیة 

متباین حضري نسیج  العلمةمدینة 

ثقافیة و سواء كانت اقتصادیة كالتجارة والصناعة والخدمات أو اجتماعیة 

جدا تخطیط هذا النمو  إلخ، ولذلك سیكون من الضروري

في  التخطیطفي منظومة قوانین التهیئة والتعمیر 
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 بمسكن ستتطلب مساحة إجمالیة ستقدر  7780 

مسكن 6760 بفإن عدد مساكن النمط الفردي المقدر  

كن النمط الجماعي المقدر اهكتار، وبینما عدد مس

هكتار، ولذلك سیتطلب إجمالي عدد المساكن  202.79

وبینما ستزداد احتیاجات السكان للمساحة  ،هكتار 202.79مساحة عقاریة ستبلغ 

حیث ستبلغ المساحة التي سیتم توفیرها لمساكن النمط الفردي 

وفي حین ستبلغ أیضا مساحة مساكن النمط الجماعي المقدر 

مسكن ستتطلب مساحة عقاریة إجمالیة  40118 ب أي أن مجموع هذه المساكن المقدر

مدینة وعلیه سینتج عن هذا النمو الحضري في هكتار، 

سواء كانت اقتصادیة كالتجارة والصناعة والخدمات أو اجتماعیة مكونات العمرانیة 

إلخ، ولذلك سیكون من الضروري...كالمساكن والمدارس والمعاهد والجامعات

قوانین التهیئة والتعمیر مختلف ما ورد في مضامین على 

   .المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29- 20 رقم القانون

األمد القریب 

2023

األمد المتوسط 

2028

األمد البعید 

2038

الفترة الحالیة والمستقبلیة  للمساكن الجدیدة في احتیاجات السكان: مدینة العلمة

في مختلف األماد

إجمالي عدد المساكن الجدیدة

عدد المساكن الفردیة منها

عدد المساكن الجماعیة منها

، جانفي اعتمادا على المعاییر الوطنیة الخاصة بالسكن الجماعي والفردي

المستقبل....:.الخامس الفصل  

 بهذه المساكن المقدر 

 2028المتوسط سنة 

هكتار، وبینما عدد مس 121.68 بستقدر 

202.79 بمساحة ستقدر 

مساحة عقاریة ستبلغ 

حیث ستبلغ المساحة التي سیتم توفیرها لمساكن النمط الفردي  2038سنة 

وفي حین ستبلغ أیضا مساحة مساكن النمط الجماعي المقدر  ،هكتار 288.85

أي أن مجموع هذه المساكن المقدر هكتار 192.57ب

هكتار،  481.42 بستقدر 

مكونات العمرانیة المن مختلف 

كالمساكن والمدارس والمعاهد والجامعات

على  دالحضري باالعتما

القانونوخاصة الجزائر 

مدینة العلمة

إجمالي عدد المساكن الجدیدة

عدد المساكن الفردیة منها

عدد المساكن الجماعیة منها

اعتمادا على المعاییر الوطنیة الخاصة بالسكن الجماعي والفردي إنجاز الباحث: المصدر
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الستثمارات اتدفق  الذي سینتج من جراء

انخفاض مستوى دخل الفرد مقارنة 

  .العجز في توفیرهاخلل في سوق العقارات وتعزیز ألوجه 

مستقبال بشكل یفوق طاقة  السكاني

تجمعات عمرانیة عشوائیة حتى ال تتكون 

معدالت نمو السكان في هذه المدینة مع تطور الحضیرة السكنیة 

 . حتى ال یؤدي النمو السكاني بالضرورة إلى خفض مستویات المعیشة أو المساس بنوعیة الحیاة الحضریة

محاولة التحقیق لمنط جدید للحیاة الحضریة الراقیة وذلك بالحرص على توفیر الراحة النفسیة للمواطن 

وزیادة عدد المداخل والشوارع النافذة للمنطقة السكنیة 

یكون أحد مؤشراته ارتفاع نسبة المساحة 

االرتفاع و  استخدامات األرض الحضریة العشوائیة
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الذي سینتج من جراءللنمو الحضري األراضي نتیجة  أسعارالزیادة المطردة في 

انخفاض مستوى دخل الفرد مقارنة و  المدینةبالمحیطة للبناء على األراضي  عشوائي 

خلل في سوق العقارات وتعزیز ألوجه للنتیجة الخاصة بالبناء والتعمیر 

السكانيونموها  العمرانيال یساهم توسع مدینة العلمة وتطورها 

حتى ال تتكون في هذه المدینة البیئة الحضریة على تحمل هذا النمو الحضري 

 .هذه المدینةب المحیطة ذات الجودة العالیةعلى األراضي الزراعیة 

معدالت نمو السكان في هذه المدینة مع تطور الحضیرة السكنیة بین توازن العدم حد ل

حتى ال یؤدي النمو السكاني بالضرورة إلى خفض مستویات المعیشة أو المساس بنوعیة الحیاة الحضریة

محاولة التحقیق لمنط جدید للحیاة الحضریة الراقیة وذلك بالحرص على توفیر الراحة النفسیة للمواطن 

وزیادة عدد المداخل والشوارع النافذة للمنطقة السكنیة  بعضها البعضمع ق المباني السكنیة 

 .السیولة المروریةالواحدة وكثرة األزقة مما یزید من 

یكون أحد مؤشراته ارتفاع نسبة المساحة ال لكثافة النسیج الحضري الذي  سالتنظیم المجالي المتجان

استخدامات األرض الحضریة العشوائیة جنبت حیث ینبغينة المغطاة كما في وسط هذه المدی

 .والسكنیة المستقبلیة السكانیة الشدید للكثافة السكانیة في المناطق

األمد القریب 

2023

األمد المتوسط 

2028

األمد البعید 

2038

للمساحة العقاریة الصالحة للتعمیر احتیاجات المساكن الجدیدة : مدینة العلمة

في الفترة الحالیة والمستقبلیة في مختلف األماد

إجمالي المساحة الالزمة 

مساحة المساكن الفردیة

مساحة المساكن الجماعیة

، جانفي اعتمادا على المعاییر الوطنیة الخاصة بالسكن الجماعي والفردي

المستقبل....:.الخامس الفصل  

الزیادة المطردة في  -

 توجیهعها یتبسخاصة 

الخاصة بالبناء والتعمیر عقارات البتكلفة 

ال یساهم توسع مدینة العلمة وتطورها یجب أن   -

البیئة الحضریة على تحمل هذا النمو الحضري 

على األراضي الزراعیة 

حد لمحاولة وضع   -

حتى ال یؤدي النمو السكاني بالضرورة إلى خفض مستویات المعیشة أو المساس بنوعیة الحیاة الحضریة

محاولة التحقیق لمنط جدید للحیاة الحضریة الراقیة وذلك بالحرص على توفیر الراحة النفسیة للمواطن   -

ق المباني السكنیة التصابتنظیم 

الواحدة وكثرة األزقة مما یزید من 

التنظیم المجالي المتجان  -

المغطاة كما في وسط هذه المدی

الشدید للكثافة السكانیة في المناطق

مدینة العلمة

إجمالي المساحة الالزمة 

مساحة المساكن الفردیة

مساحة المساكن الجماعیة

اعتمادا على المعاییر الوطنیة الخاصة بالسكن الجماعي والفردي إنجاز الباحث: المصدر
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وبتطبیق المعاییر الوطنیة الخاصة بالسكن الجماعي والفردي على االحتیاجات المساحیة السكنیة في 

المساحة المتوسطة مؤشر منها  ال سیما

على التتریب جاءت نتائج المؤشرات الخاصة 

) 67(و) 66(الجداول رقم  هؤكد

بمعنى أنه  ةوهي متباین على الترتیب

أدوات كلما زاد عدد السكان زادت االحتیاجات للسكن والمساحات العقاریة هذه األخیرة یجب أن تربط ب

) POS(اضيشغل األر  اتمخطط

حیث تبلغ إجمالي المساحة  فقط  

  المدینةمن مساحة % 59.67بیعادل نسبة تقدر 

  

 المدمجةالنسیج الحضري القائم و  ألطراف

 مركزألحیاء  خصصت يضااألر 

قرارات  وكما تبرز أیضا هذه االحتیاجات مدى أهمیة وضع
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  :االحتیاجات المساحیة السكنیة

وبتطبیق المعاییر الوطنیة الخاصة بالسكن الجماعي والفردي على االحتیاجات المساحیة السكنیة في 

ال سیمامدینة العلمة في الفترة الحالیة والمستقبلیة في مختلف اآلماد 

على التتریب جاءت نتائج المؤشرات الخاصة ) 2م80،180(ب والفردي التي تقدر الجماعي

ؤكدتالذي ) 62(الشكل رقم ن یكما یببممیزات المساحات السكنیة 

على الترتیب)28م(و) 27م(و) 26م(رقم  اتفي الملحق صفح

كلما زاد عدد السكان زادت االحتیاجات للسكن والمساحات العقاریة هذه األخیرة یجب أن تربط ب

مخططو  )PDAU(المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرمن 

 )1(يضاألر اشغل ل امخطط 44 تضم مدینة العلمة

یعادل نسبة تقدر هكتار أي ما  1143.07ب مخططات

ألطراف المشكلة األحیاءلها غیر متوازن ذلك أن التوزیع المجالي 

األر  شغل مخططات فكل ألرضل شغل مخطط أي 

وكما تبرز أیضا هذه االحتیاجات مدى أهمیة وضعفقط،  الحضري النسیج أطراف

                   

  2018دیسمبر العلمة، لوالیة سطیف، فرع بلدیة 

SB SLT SVT SST SLC SEQ

طبیعة االحتیاجات المساحیة السكنیة خالل الفترة الحالیة والمستقبلیة : مدینة العلمة

في مختلف األماد

، جانفي اعتمادا على المعاییر الوطنیة الخاصة بالسكن الجماعي والفردي

المستقبل....:.الخامس الفصل  

III.االحتیاجات المساحیة السكنیة طبیعة

وبتطبیق المعاییر الوطنیة الخاصة بالسكن الجماعي والفردي على االحتیاجات المساحیة السكنیة في 

مدینة العلمة في الفترة الحالیة والمستقبلیة في مختلف اآلماد 

الجماعي) SML(للمسكن

بممیزات المساحات السكنیة 

في الملحق صفح) 69(و )68(و

كلما زاد عدد السكان زادت االحتیاجات للسكن والمساحات العقاریة هذه األخیرة یجب أن تربط ب

من  التهیئة والتعمیر

مدینة العلمة مع العلم أنالقادمة 

مخططاتالالتي تغطیها هذه 

التوزیع المجالي وجاء 

 لها یوجه لم بالمركز

أطرافبعض و  المدینة

لوالیة سطیف، فرع بلدیة  والعمرانمدیریة السكن  )1(

مدینة العلمة

2018الفترة الحالیة 

2023األمد القریب 

2028األمد المتوسط 

2038األمد البعید 

اعتمادا على المعاییر الوطنیة الخاصة بالسكن الجماعي والفردي إنجاز الباحث: المصدر

 الرمز
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وال  اتجاهات النمو الحضري المستقبلي رسمو الفوضوي تهدف إلى الحد من النمو الحضري  تخطیطیة

السلطة و  ةالعقاری تمصالح الوكاالفي الجزائر من طرف احترام أدوات التهیئة العمرانیة یكون ذلك إال ب

  .العشوائي الفوضويالبلدیة والجماعات المحلیة في مقاومة التوسع غیر المخطط أي السكن 

  :والوظیفیة التجاریة العمومیةالسكان للمرافق الخدمیة احتیاجات :ثالثا

من هذا البحث وبعد دراسة وتحلیل الواقع القائم للنمو  ثتبرز من خالل الفصلین السابقین الثاني والثال

في مدینة العلمة أهمیة المرافق الخدمیة العمومیة والوظیفیة التجاریة في  بشكل دقیق وموضوعيالحضري 

من العناصر الهامة  المرافقالنمو الحضري سواء بالنسبة للمرحلة الراهنة أو المستقبلیة حیث تعتبر هذه 

والتي یجب أن تعمل على تحسین الخدمة العمومیة  في المدینةفي النمو الحضري المستدیم والمتوازن 

في إطار ما نصت علیه مضامین أدوات التهیئة والتعمیر في المقدمة للمواطن ومرافقة النمو السكاني 

 اینتج عنهسجدیدة سكنیة ظهور أحیاء سیساعد بشكل كبیر في  ذلك أن استمرار النمو الحضريالجزائر 

تأخذ بعین  حضریة متنوعة خدماتفي شكل  تحقیق احتیاجات السكانمستمرة في الطلب على زیادة 

مع العلم  ،وفق تصور متكامل األبعاد في مختلف اآلماد االعتبار ضرورة االرتقاء بجودة الحیاة الحضریة

السیاحة  یة،االجتماع، المراكز واألمن اإلدارة ،الصحة ،التعلیمأن المرافق الخدمیة العمومیة تشمل 

ألنها التعلیمیة والصحیة بشكل كبیر التركیز على المرافق سیتم ، ولذلك الشعائر ،والترفیه یةالثقاف ة،الریاض

 التنمیة االقتصادیةنظرا ألهمیتها الكبیرة في  في األفاق للنمو الحضري ةاألساسی تعتبر من العوامل

 رعملیة التقدیوجاءت  ،خاصةالعلمة ومدینة  المدن الجزائریة عامةفي الثقافیة والحضریة  ،االجتماعیة

المعاییر الوطنیة لوزارة الصحة والسكان وٕاصالح المستشفیات، وزارة التربیة الوطنیة على للمرافق تعتمد 

حسب الحجم السكاني الحالي  2000الشبكة النظریة للتجهیز المعتمدة من طرف الوزارة الوصیة لسنة و 

 سكانعدد الحیث یقدر  % 3.23 بالمقدر  السكانيتبعا لمعدل النمو منها والمتوقع على مستوى كل 

             2023القریب في سنة  األمدنسمة وخالل  225892 ب 2018الفترة الحالیة في سنة خالل 

خالل األمد البعید في و نسمة  310385 ب 2028المتوسط في سنة  األمدنسمة، وخالل  264789 ب

التعلیمیة  للمرافق التقدیر اتعملیفي مختلف  ه تم االستعانةمع العلم أن، نسمة 426481 ب 2038سنة 

والصحیة أوال واإلداریة واألمنیة، الوظیفیة التجاریة، الثقافیة والترفیهیة، الریاضیة، االجتماعیة والشعائریة 

  :كما یلي تالعالقامجموعة من ب) 29م(في الملحق صفحة رقم ) 70(ثانیا كما یبین الجدول رقم 

 )2م(المساحة المثالیة للوحدة  /)فرد/ 2م(نصیب الفرد من المساحة  ×)نسمة(عدد السكان المتوقع = االحتیاج اإلجمالي -

 عدد المرافق المقامة في الوقت الحالي –عدد المرافق المتوقع في مختلف اآلماد= االحتیاج الحقیقي -
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 )2م(دة المساحة المثالیة للوح÷ )2م(المتوقعة حسب االحتیاج الحقیقي فقاالمساحة اإلجمالیة للمر = عدد الوحدات الالزمة -

 )2م(المساحة المثالیة للوحدة  ×عدد المرافق المتوقعة = المساحة اإلجمالیة للمرافق -

I.  السكان للمرافق الخدمیة العمومیةاحتیاجات:  

  :السكان للمرافق التعلیمیةاحتیاجات .1

   :للمرافق التعلیمیة للطورین األول والثانياحتیاجات السكان .1.1

من مجموع السكان  ) 1(% 9.85 بتقدر نسبة أي ب تلمیذا 22250 ب 2018سنة بلغ عدد التالمیذ خالل 

عدد األقسام الواجب یمكن تقدیر تلمیذا  37شغال القسم الذي یساوي الوطني إلمعدل الواعتمادا على 

الذي یؤكده ) 63(الشكل رقم في حیث جاءت النتائج مبینة  2018خالل الفترة الحالیة في سنة توفیرها 

 قسم 102 ب مألقسالیقدر االحتیاج الحقیقي ، وعلیه س)30م(رقم صفحة  الملحقفي ) 71(رقم  الجدول

سیتطلب توفیر ما  وهذا اقسم 12وكما تجدر اإلشارة هنا إلى أن عتبة الظهور للمدرسة االبتدائیة هي 

وبینما  ،هكتار 6.30أي ما یعادل  2م 63000 بمدارس ابتدائیة على مساحة عقاریة ستقدر  09یعادل 

، وجاء إجمالي عدد األقسام تلمیذا 26082إلى  2023خالل األمد القریب في سنة  ذسیصل عدد التالمی

مدرسة  17ا، وذلك سیتطلب توفیر ما یعادل قسم 206 ب مألقساالحقیقي ل واالحتیاج )2(قسما 705 ب یقدر

 المتوسطاألمد  خاللأما هكتار، و  11.90 أي ما یعادل )4(2م 119000 بعلى مساحة ستقدر  )3(ابتدائیة

عدد تلمیذا مع العلم أن إجمالي  30573فإن عدد التالمیذ عندئذ في ذلك التقدیر سیبلغ  2028في سنة 

       قسما أي ما یعادل 327 بقسما، وعلیه سیقدر االحتیاج الحقیقي لألقسام  826 باألقسام سیقدر 

أي ما  2م 189000 بتقدر سمدرسة ابتدائیة وطبعا هذا العدد من المدارس سیحتاج إلى مساحة  27

تلمیذا  42008 ب 2038األمد البعید في سنة  خاللوبینما سیبلغ عدد التالمیذ  ،هكتار 18.90یعادل 

قسما أي  636 ب سیبلغ االحتیاج الحقیقي بالتاليو  ،قسما 1135 بوفي حین سیقدر إجمالي عدد األقسام 

  . هكتار 37.10أي ما یعادل  2م 371000بمدرسة التي ستحتاج إلى مساحة ستقدر  53ما یعادل 

                                                           
)1(  

  :كل طور كالتاليفي و  2018التالمیذ في سنة (%) تم حساب نسبة 

  )2018في سنة (إجمالي عدد السكان / عدد التالمیذ= نسبة التالمیذ في الطورین األول والثاني

  % 9.85=  225892 /22250= نسبة التالمیذ في الطورین األول والثاني: ومنه

  100/ نسبة التالمیذ×  2023عدد السكان لسنة = على سبیل المثال 2023في سنة خالل األمد القریب عدد التالمیذ 

  تلمیذا 26082= 100/  9.85×  264789=  2023في سنة خالل األمد القریب عدد التالمیذ 

)2( 
  قسما 705= 37 /26082= معدل إشغال القسم الوطني/ التالمیذ عدد  = 2023إجمالي عدد األقسام خالل األمد القریب في سنة 

)3( 
ولذلك فإن عدد ، 2م 7000 بقسم تحتاج إلى مساحة تقدر  12المدرسة االبتدائیة التي تضم فإن  2000لسنة  اعتمادا على معاییر الشبكة النظریة للتجهیز

   . مدرسة ابتدائیة 17=  12 /206= عتبة الظهور للمدرسة االبتدائیة / االحتیاج الحقیقي لألقسام =  2023المدارس الواجب إنجازها خالل األمد القریب في سنة 
)4( 

  2م 119000 =7000 × 17=المساحة المثالیة للمرفق  ×عدد المدارس االبتدائیة =  2023المساحة العقاریة الالزمة خالل األمد القریب في سنة 
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  :للمرافق التعلیمیة لطور التعلیم المتوسطاحتیاجات السكان .2.1

من  % 7.01ب تلمیذا أي بنسبة تقدر  15801ب  2018یشكل عدد التالمیذ للطور المتوسط خالل سنة  

 هو مبین فيكما تلمیذا  36مجموع السكان، وبناءا على المعدل الوطني إلشغال القسم الذي یساوي 

یمكن تقدیر عدد األقسام ) 30م(في الملحق صفحة رقم ) 71(الذي یؤكده الجدول رقم  )64(الشكل رقم 

االحتیاج قدر یبالمقابل قسما و  438ب الواجب توفیرها خالل الفترة الحالیة حیث یقدر إجمالي عدد األقسام 

وكما ستحتاج  ات،متوسط 7فإن عدد المتوسطات الواجب توفیرها هوولذلك قسما  79ب الحقیقي كذلك 

وأما خالل األمد القریب في سنة ، هكتار 6.30أي ما یعادل )1(2م 63000تقدر سإلى مساحة عقاریة 

مع العلم أن  قسما 157 بیقدر  مألقسالوجاء االحتیاج الحقیقي  ،قسما 516سیبلغ عددها  فإنه 2023

متوسطة مع  13 بقسم وبذلك سیقدر عدد المتوسطات الواجب توفیرها  12عتبة الظهور للمتوسطة هي 

وكما  هكتار، 11.70أي ما یعادل  2م 117000 بتقدر سالعلم أن المساحة العقاریة الالزمة لهذا العدد 

وبالمقابل سیسجل  ،تلمیذا 21758 ب 2028وسط في سنة سیبلغ إجمالي عدد التالمیذ خالل األمد المت

قسما أي  245 بقسما، وعلیه سیقدر االحتیاج الحقیقي من األقسام  604 بعدد األقسام في ذلك الوقت 

أي ما یعادل  2م180000 بیحتاج إلى مساحة تقدر سمتوسطة وهذا العدد من المتوسطات  20ما یعادل 

وأن إجمالي تلمیذا  29896 ب 2038األمد البعید في سنة خالل وبینما سیبلغ عدد التالمیذ  هكتار، 18

قسما  471 بحوالي ماألقساإجمالي وعلیه سیبلغ االحتیاج الحقیقي من  ،قسما 830 بعدد األقسام سیقدر 

  .هكتار 35.10 أي ما یعادل 2م 351000 بالتي ستحتاج إلى مساحة ستقدر  متوسطة 39أي ما یعادل 

   :للمرافق التعلیمیة لطور التعلیم الثانوياحتیاجات السكان .3.1

 من % 2.87ب تلمیذا أي بنسبة تقدر  6487ب  2018خالل سنة  الثانويطور للیشكل عدد التالمیذ 

كما هو مبین في  تلمیذا 34وبناءا على المعدل الوطني إلشغال القسم الذي یساوي  ،مجموع السكان

یمكن تقدیر عدد األقسام ) 30م(في الملحق صفحة رقم ) 71(والذي یؤكده الجدول رقم ) 65(الشكل رقم 

یقدر  مألقسالقسما، وجاء االحتیاج الحقیقي  191الواجب توفیرها خالل الفترة الحالیة حیث سیبلغ عددها 

  قسم وبذلك سیقدر عدد الثانویات الواجب توفیرها 12هي  للثانویةقسما مع العلم أن عتبة الظهور  26 ب

   .هكتار 4.40 أي ما یعادل )2(2م 44000 بالمساحة الالزمة لهذا العدد تقدر وستكون  ةثانوی 2 ب

                                                           
)1( 

المساحة العقاریة ، ولذلك فإن 2م 9000 بقسم تحتاج إلى مساحة تقدر  12المتوسطة التي تضم فإن  2000لسنة  النظریة للتجهیزاعتمادا على معاییر الشبكة 

  .هكتار 6.30=  2م 63000=  9000 × 7=  المساحة المثالیة للمرفق × المتوسطاتعدد =  2018الفترة الحالیة في سنة الالزمة خالل 
)2( 

المساحة العقاریة ، ولذلك فإن 2م 22000 بتحتاج إلى مساحة تقدر  قسم 12التي تضم  الثانویةفإن  2000لسنة  الشبكة النظریة للتجهیزاعتمادا على معاییر 

  .هكتار 4.40=  2م 44000=  22000 × 2=  المساحة المثالیة للمرفق × الثانویاتعدد =  2018الفترة الحالیة في سنة الالزمة خالل 
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وبالمقابل سیسجل عدد  تلمیذا 7599 بیقدر  2023التالمیذ خالل األمد القریب في سنة عدد جاء 

  أي ما یعادلقسما  59 ب ألقساملقسما، وعلیه سیقدر االحتیاج الحقیقي  224 باألقسام في ذلك الوقت 

 وكما ،هكتار11أي ما یعادل 2م110000بتقدر سثانویات وهذا العدد سیحتاج إلى مساحة عقاریة  5

تلمیذا وبالمقابل سیسجل عدد  8908 ب 2028التالمیذ خالل األمد المتوسط في سنة سیبلغ إجمالي عدد 

    قسما أي ما یعادل 97 بألقسام لسیقدر االحتیاج الحقیقي  حیثقسما  262 باألقسام في ذلك الوقت 

وبینما سیبلغ  ،هكتار 17.60یعادل أي ما  2م 176000 ب یحتاج إلى مساحة تقدرما س وهو ثانویات 8

 وبذلك قسما 360 ب وأن إجمالي عدد األقسام سیقدرتلمیذا  12240 ب األمد البعیدخالل عدد التالمیذ 

التي ستحتاج إلى  ثانویة 16قسما أي ما یعادل  195 ب ماألقساإجمالي سیبلغ االحتیاج الحقیقي من 

وعلیه جاءت عملیة التحلیل ، هكتار 35.20 أي ما یعادل 2م 352000 بمساحة عقاریة ستقدر 

على أن توفیر  والمستقبلیة للمرافق التعلیمیة في مختلف اآلماد تكشفاإلحصائي لتقدیرات السكان الحالیة 

أمام تطور االحتیاجات  هذا العدد من المرافق یمكن أن یغطي االحتیاج والطلب من ناحیة الكم ولكن

دیات كثیرة صعوبات وتحعدة  مدینة العلمةالتعلیم العام في قطاع یواجه س في مختلف اآلماد المستقبلیة

للسكان من المرافق التعلیمیة في مختلف األطوار التعلیمیة االحتیاجات المستقبلیة ینتج عنها زیادة في س

یجب وضع في مختلف اآلماد ومن أجل تحقیق التوازن العام بین النمو الحضري وتوفیر المرافق التعلیمیة 

الوطنیة الخارطة المدرسیة  تطبیقاستكمال فعال یتمثل في تطبیق جملة من اإلجراءات تتمثل في  تخطیط

في مختلف األطوار  المدینة والتي تحدد الحاجة الفعلیة للطلب االجتماعي على خدمات التعلیمهذه في 

زیادة هذه المدینة في مواجهة في التعاون مع مدارس القطاع الخاص مع ضرورة ، المستقبلالتعلیمیة في 

الفئات العمریة في على مستوى  اخصوصالعمومیة  ةخدمة التعلیمیعلى الالنمو السكاني المرتفع  طلب

ع في فتح یعلى مواجهته بالتوسالجزائریة عدم قدرة الدولة ذلك بسبب و  االبتدائي والتحضیريسن التعلیم 

 اكمالتعلیمیة في مختلف األطوار  مرافقمباني التوفیر وٕاضافة إلى  ،والمتوسطات والثانویات مدارسال

التعلمیة في مختلف األطوار  المجتمع المدني في العملیة التعلیمیة مساهمة ضرورةالتأكید على مع  اونوع

في المدینة  هذهفي التعلیمیة  مرافقلل نالمتواز توزیع التحقیق  العمل أیضا على وهذا إلى جانبالتعلیمیة 

المجال  عبرالتعلیمیة  للمرافق مجاليتوزیع  العمل على ضمان أنجع أنأي مختلف األطوار التعلیمیة 

السهر المتواصل بهذا یكون و  مع توزیع السكان یتوافقیجب أن حیث  األحیاءعلى مختلف و  الحضري

ٕالغاء جمیع العوائق التي و الحضري عامة  التخطیطعملیة على نجاح التنفیذیة  السلطات والدائم من طرف

  .إلخ...لألراضي العقاریة ملكیةال بنزع ما تعلقكانت سائدة وتواجه قطاع التعلیم في الماضي وخاصة 
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  :واإلطارات الطبیة العمومیةالسكان للمرافق الصحیة احتیاجات .2

أسفرت نتائج دراسة الواقع القائم للمرافق الصحیة العمومیة في مدینة العلمة في الفصل الثالث من هذا 

مع البحث عن وجود ظاهرة عدم التوازن في توزیع هذه المرافق حیث تتطلب المعالجة الحالیة والمستقبلیة 

استمرار النمو الحضري یعني زیادة مع مدینة الهذه ن زیادة تحسین الخدمة الصحیة للسكان في أالعلم 

من علیا ال المستویاتالبسیطة والمتخصصة ذات عدد المرافق الصحیة في مختلف المستویات العالجیة 

إیجاد  یتطلبوهذا بالضرورة  یةلمنظومة الصحیة الجزائر افي حیث نوعیة الخدمات الطبیة الدقیقة جدا 

لوضع مرافق صحیة جدیدة، ولذلك تعتبر الوحدة الجواریة بمثابة الخطة  عقاریة إضافیة مساحات

النموذجیة في تقسیم المجال السكني إلى وحدات تخطیطیة بشكل یتناسب وحجمها من حیث العدد 

منها األولیة السیما  والنوعیة والمستوى وبشكل یوفر لها نوعا من االكتفاء في المرافق والخدمات الصحیة

مرافق المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة حیث یحدد لكل عدد من السكان والمساكن نوع وعدد معین من 

االستقالل بعد مع العلم أن السیاسة الصحیة في الجزائر غیر مستقرة حیث مرت ، الالزمةالمرافق الصحیة 

حیث سعت الدولة الجزائریة جاهدة لتحسین  بعدة إصالحات نتیجة لقرارات سیاسیة وأزمات اقتصادیة

الوضعیة الصحیة للمواطن وذلك من خالل اهتمامها بالصحة العمومیة وكانت البدایة بإعادة النظر في 

السیاسة الصحیة الموروثة عن الفترة االستعماریة بإدراج إصالحات معمقة عن طریق بناء مرافق صحیة 

القطاع الصحي واستقالله في الثمانینیات وأخیرا جاء التنظیم  في السبعینیات وٕاعادة النظر في تنظیم

عدم التوازن في توزیع المرافق بحیث تمیزت هذه المنظومة الصحي القائم في المؤسسات الصحیة الحالیة، 

والغرب على  %22والشرق على  %55الصحیة العمومیة ذلك أن الجزائر العاصمة تستحوذ على نسبة 

) 2% ،1(األقالیم الجنوبیة الشرقیة والغربیة تكاد تنعدم بها وذلك بنسبة تراوحت ما بین، وبالمقابل 20%

وكما أن عدم التوازن لم یقتصر فقط على الالمساواة في توزیع المرافق الصحیة العمومیة بل شمل أیضا 

عكس  % 55توزیع الكفاءات الطبیة الوطنیة ومعظمها موجود في الشمال وخاصة في وسط البالد بنسبة 

 تبقىواإلطارات الطبیة العمومیة  السكان للمرافق الصحیةتقدیر احتیاجات  ولذلك فإن ،)1(المناطق الجنوبیة

حیث یبقى العالج الذي تقدمه مجانیا وهو على أساس التعامل مع المرافق الصحیة العمومیة فقط مبنیة 

في إطار ما تضمنه المیثاق الوطني لسنة هذا المصدر الوحید لعالج الفئات االجتماعیة محدودة الدخل و 

الذي أكد بدوره على مبدأ حق المواطن في الطب المجاني باعتباره مكسبا ثوریا وقاعدة لنشاط  1976

واالستفادة  الصحة العمومیة وتعبیر عملي عن التضامن الوطني ووسیلة تجسید حق المواطن في العالج

                                                           
    2015سنة ، محاضرة حول التغییر التنظیمي في المؤسسات العمومیة للصحة في الجزائر، مریزقعدمان . أ) 1(
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وٕاذا كانت هذه  العمومیة المستشفیاتعلى مستوى جانیة الكبیرة للسكان من الفحوصات واألدویة الم

في ات األطباء الخواص یالسیاسة ذات غایة إنسانیة نبیلة فإنها عرفت بعض االنعكاسات السلبیة في سلوك

ولذلك فالمواطن سیكون مضطرا في غالب األحیان للذهاب  ،االنتشار الكبیر للعیادات الطبیة الخاصة

 السكان للمرافق الصحیةاحتیاجات جاءت نتائج تقدیرات ، وعلیه والعالجإلیها ویدفع ثمن الفحص 

الذي على الترتیب ) 67(و) 66(الشكلین رقم مبینة في  في مدینة العلمة واإلطارات الطبیة العمومیة

 :كما یلي) 31م(في الملحق صفحة رقم ) 72(الجدول رقم یؤكدهما 

  :العمومیةاحتیاجات السكان للمرافق الصحیة .1.2

  :احتیاجات السكان للمستشفیات العمومیة.1.1.2

یتبین من النتائج المتوصل إلیها حتى اآلن في هذه الدراسة ضرورة القیام بقراءة أخرى من جدید تركز 

توفیر العمل على سیتطلب ما  لنمو الحضريفي ا ااستمرار من أن هناك  البحث في األفاق المستقبلیةعلى 

احتیاجات السكان للمستشفیات العمومیة حیث سیبلغ عدد السكان في مدینة العلمة خالل األمد القریب في 

سریر وأخر في طور  258 بنسمة مع العلم أنها تتوفر على مستشفى واحد  264789 ب 2023سنة 

المعیار على  واعتمادا، ولذلك سریر 498أي ما یعادل سریر  240 باالنجاز بطاقة استیعاب تقدر 

سیقدر إجمالي ف) نسمة 568سریر لكل  1 أي()1(نسمة 1000سریر لكل  1.76 بالمقدر الوطني 

أي لیس هناك عجز، وبینما سیبلغ  )2(سریر 398 ب 2018خالل الوقت الحالي في سنة االحتیاج لألسرة 

وهذا العدد هو االحتیاج الحقیقي  )3(سریر 208 ب 2023إجمالي االحتیاج خالل األمد القریب في سنة 

في هذه الفترة ألن إجمالي عدد هذه األسرة ربما سیؤمنه المستشفى الجدید العلمة الذي یقع بجوار الطریق 

مستشفى قابل للتوسیع، مع العلم أنه وهو  هكتار 15 بالسیار شرق غرب ویتربع على مساحة تقدر 

یم وسیضم أیضا العدید من التخصصات الطبیة ملیار سنت 200خصص له غالف مالي قدر بحوالي 

إلخ حیث ...والحنجرة، المفاصل والطب العامواألذن األنف  ،وأهمها طب األطفال، األعصاب، القلب

االعتمادات المالیة الكبیرة المسخرة ذات المخططات القطاعیة غیر الممركزة  یندرج هذا المشروع ضمن

لتقلیص فوارق التنمیة بین الجهات  ت الداخلیة للتراب الوطنيلدولة الجزائریة لخدمة المجاالامن طرف 

إال أن تلك الجهود تبقى میزتها التفاوت والفوارق بین بلدیات والیة سطیف لكونها محلي المستوى العلى 

                                                           
)1( 

  2019والسكان وٕاصالح المستشفیات الجزائریة، مدیریة والیة سطیف، فیفري  وزارة الصحة
   سریر 398=  568/ 225892=  2018في سنة خالل الفترة الحالیة  األسرةعدد  إجمالي )2(

  سریر 466=  568/ 264789=  2023خالل األمد القریب في سنة  األسرةعدد  إجمالي )3(
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برامج مبنیة على توزیع المنح المالیة دون دراسات تقییمیة لما سبق وغیاب البعد اإلقلیمي في تحدید 

قتصادیة واالجتماعیة لها ذلك أن أغلب مشاریع التنمیة مركزة في التجمعات الكبرى الرئیسیة األهداف اال

إلخ عكس ما تلقته البلدیات حدیثة النشأة إداریا والتي هي عاجزة منذ ...مثل مدینة العلمة، سطیف

خالل وبینما  ،)2(سریر 48باالحتیاج الحقیقي فسیجل  2028وأما خالل األمد المتوسط في سنة  ،)1(نشأتها

  وهذا ما یتطلب إنجاز )3(سریر 253 باالحتیاج في ذلك الوقت  غفسیبل 2038األمد البعید في سنة 

  .هكتار 1.5أي ما یعادل  )4(2م 15000 بسریر على مساحة تقدر  240مستشفى بحجم متوسط یضم 

  :المتعددة الخدمات اتاحتیاجات السكان للعیاد.2.1.2

تسعى الجزائر منذ االستقالل جاهدة لتحسین التغطیة الصحیة للسكان في مدنها عامة ومدینة العلمة 

واعتمادا على المعیار مدینة عن وجود عیادتان فقط، الخاصة حیث أسفرت نتائج دراسة الواقع القائم في 

في إطار األهداف الوطنیة  الذي جاء  )5(نسمة 23917الوطني الذي یقدر بعیادة متعددة الخدمات لكل

االحتیاج من إجمالي نجد أن  مستقبالالمسطرة من قبل وزارة الصحة والسكان وٕاصالح المستشفیات 

مع العلم أن االحتیاج الحقیقي في الوقت و  اتعیاد9هو 2018العیادات حسب عدد السكان في سنة 

وأما ، هكتار 7.2أي ما یعادل  )6(2م72000 بستقدر ستجتاح إلى مساحة هي و  اتعیاد 8الحالي هو

حسب االحتیاج إجمالي ألن ات عیاد 9ب فسیصبح االحتیاج الحقیقي 2023األمد القریب في سنة خالل 

 رمخصصة للتعمیوكما ستحتاج هذه العیادات إلى مساحة  ،عیادة 11عدد السكان في ذلك الوقت سیكون

یقدر فس 2028األمد المتوسط في سنة وبینما خالل  ،هكتار 8.1أي ما یعادل 2م 81000ب ستقدر

    االحتیاج حسب عدد السكان في ذلك الوقت سیكونإجمالي عیادة وهذا ألن  11باالحتیاج الحقیقي 

 هكتار 9.9 أي ما یعادل 2م 99000ب كما ستحتاج هذه العیادات إلى مساحة عقاریة تقدرو  ،عیادة 13

 وهذا ألن  عیادة16 بعندئذ الحقیقي االحتیاج فسیقدر  2038خالل األمد البعید في سنة في حین و 

   العیاداتكما ستحتاج هذه و  ،عیادة18 ب حسب عدد السكان في ذلك الوقت سیكونمنها االحتیاج إجمالي 

                                                           
 460صالمرجع الذي سبق ذكره،  ،لحسن فرطاس .د )1(

     

  سریر 546=  568/  310385=  2028خالل األمد المتوسط في سنة  األسرةعدد  إجمالي )2(

)3( 
  سریر 751=  568/  426481 = 2038خالل األمد البعید في سنة  األسرةعدد  إجمالي

)4( 
سریر  240فإن المساحة الالزمة إلنجاز مستشفى بحجم متوسط یضم  2000لسنة  اعتمادا على معاییر الشبكة النظریة للتجهیز

    .2م 15000 بیحتاج إلى مساحة تقدر 

)5( 
  2019والسكان وٕاصالح المستشفیات الجزائریة، مدیریة والیة سطیف، فیفري  وزارة الصحة

    .2م 9000هي فإن المساحة الالزمة إلنجاز عیادة متعددة الخدمات  2000لسنة اعتمادا على معاییر الشبكة النظریة للتجهیز  )6(
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  .هكتار 14.4أي ما یعادل 2م 144000 بتقدر صالحة للتعمیر سإلى مساحة عقاریة 

  :احتیاجات السكان لقاعات العالج.3.1.2

قاعات للعالج موزعة عبر المجال الحضري واعتمادا على المعیار الوطني الذي  3تضم مدینة العلمة 

یقدر  2018نجد أن إجمالي االحتیاج خالل الفترة الحالیة في سنة  )1(نسمة 6886لكلیقدر بقاعة عالج 

أي ما  )2(2م 45000 بوستجتاح إلى مساحة ستقدر  قاعة 30ب الحقیقي  جعالج واالحتیاقاعة  33ب 

وفي قاعة  38ب فسیقدر إجمالي االحتیاج  2023هكتار، وبینما خالل األمد القریب في سنة  4.5یعادل 

وكما ستحتاج هذه القاعات  ،قاعة 35االحتیاج الحقیقي حسب عدد السكان في ذلك الوقت سیكون حین 

وبینما خالل األمد المتوسط في سنة  هكتار، 5.25أي ما یعادل 2م 52500ب إلى مساحة عقاریة ستقدر 

االحتیاج حسب عدد السكان في ذلك إجمالي وهذا ألن  قاعة 42ب فسیجل االحتیاج الحقیقي  2028

أي ما  2م 63000ب  تقدرسإلى مساحة عقاریة أیضا  القاعاتكما ستحتاج هذه و  قاعة، 45الوقت سیكون

              عندئذ الحقیقي فسیقدر االحتیاج  2038خالل األمد البعید في سنة أما و ، هكتار 6.3یعادل

كما ستحتاج و  قاعة، 62االحتیاج حسب عدد السكان في ذلك الوقت سیكونإجمالي وهذا ألن  قاعة 59ب 

  .هكتار 8.85أي ما یعادل 2م 88500بتقدر سإلى مساحة عقاریة  القاعاتهذه 

  :للوحدات الطبیة المتخصصةاحتیاجات السكان .4.1.2

أهمیة مثل العیادات  الصحیة األخرى األكثرلیخفف الضغط على المرافق جاء هذا المرفق الصحي 

موزعة عبر المجال وحدات طبیة متخصصة  5وبما أنه یوجد من قبل والمستشفى المتعددة الخدمات 

بالمقارنة لتغطیة العجز المسجل  2018الحضري فإن إجمالي االحتیاج خالل الفترة الحالیة في سنة 

وهذا طبعا من إجمالي وحدة  13 بیقدر  نسمة 12500وحدة طبیة لكل ببالمعیار الوطني المقدر 

أي  )3(2م 10400ب إلى مساحة عقاریة ستقدر  الوحداتوكما ستحتاج هذه ، وحدة 18 باالحتیاج المقدر 

 وحدة 21بفسیقدر إجمالي االحتیاج  2023وبینما خالل األمد القریب في سنة  ،هكتار1.04لما یعاد

 ستحتاج الوحداتهذه أن مع العلم  وحدة 16االحتیاج الحقیقي حسب عدد السكان في ذلك الوقت سیكونو 

 2028وبینما خالل األمد المتوسط في سنة  ،هكتار 1.28أي ما یعادل 2م 12800ب مساحة ستقدر إلى 

االحتیاج حسب عدد السكان في ذلك الوقت إجمالي وهذا ألن  وحدة 20 باالحتیاج الحقیقي  فسیقدر

                                                           
)1( 

  2019والسكان وٕاصالح المستشفیات الجزائریة، مدیریة والیة سطیف، فیفري  وزارة الصحة
    .2م 1500هي فإن المساحة الالزمة إلنجاز قاعة عالج  2000لسنة  اعتمادا على معاییر الشبكة النظریة للتجهیز )2(

    .2م 800هي فإن المساحة الالزمة إلنجاز وحدة طبیة متخصصة  2000لسنة  اعتمادا على معاییر الشبكة النظریة للتجهیز )3(
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سإلى مساحة عقاریة  الوحداتكما ستحتاج هذه 

فسیقدر االحتیاج  2038خالل األمد البعید في سنة 

34سیكون االحتیاج حسب عدد السكان في ذلك الوقت 

هكتار 2.32 أي ما یعادل 2م23200ب تقدر سإلى مساحة عقاریة 

  :للوحدات الطبیة المتخصصة

  :العمومیة للصحة احتیاجات السكان لإلطارات الطبیة
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0

200

400

600

800

الفترة الحالیة  

2018

األمد القریب 

2023

األمد المتوسط 

2028

 

األمد المتوسط 

2028

األمد البعید 

2038

0

20

40

60

80

الفترة الحالیة 

2018

األمد القریب 

2023

األمد المتوسط 

2028

 

األمد المتوسط 

2028

األمد البعید 

2038

ادات المتعددة الخدماتیالع  العدد 

توزیع احتیاجات السكان الحالیة والمستقبلیة للمرافق الصحیة العمومی :مدینة العلمة

 العدد قاعات العالج

لوزارة الصحة إنجاز الباحث اعتمادا على المعاییر الوطنیة للصحة العمومیة 

  2019، فیفري 2018والسكان وٕاصالح المستشفیات الجزائریة لسنة 

الوحدات الطبیة المتخصصة

 العدد  المستشفیات العمومیة

  إجمالي االحتیاج

المستقبل....:.الخامس الفصل  

كما ستحتاج هذه و  ،وحدة 25 سیكون

خالل األمد البعید في سنة أما و ، هكتار1.6
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وحسب تقدیر احتیاجات  صیادلة وغیر ذلك،الالصحیة العمومیة من الطاقم الطبي وأعوان الشبه طبیین و 

الطبیة للصحة العمومیة في هذه المدینة جاءت السكان الحالیة والمستقبلیة في مختلف اآلماد لإلطارات 

  : كما یلي) 31م(في الملحق صفحة رقم ) 72(الذي یؤكده الجدول رقم ) 67(الشكل رقم  النتائج مبینة في

  :احتیاجات السكان لألطباء العامون.1.2.2

واعتمادا طبیب عام  119 ب 2018بلغ عدد األطباء العامون للصحة العمومیة في مدینة العلمة في سنة 

مع العلم  )1(نسمة 1118طبیب لكل 01بالذي یقدر المحدد لمستوى التغطیة الطبیة و على المعیار الوطني 

نسمة  1770طبیب لكل  01 ب 2005أن مؤشر التغطیة الطبیة في الهضاب العلیا الشرقیة قدر في سنة 

عدد السكان، وبینما جاء إجمالي االحتیاج  طبیب لخدمة 83الحقیقي في الوقت الحالي هو جفإن االحتیا

 2023وأما االحتیاج الحقیقي لخدمة عدد السكان خالل األمد القریب في سنة  ،)2(طبیب 202 بمسجل 

وبالمقابل سیسجل إجمالي االحتیاج  ،)3(طبیب 237 بطبیب من إجمالي االحتیاج المقدر  118 بفسیقدر 

 طبیب 158 ب سیكون االحتیاج الحقیقي أماو  ،)4(طبیب 278 ب 2028خالل األمد المتوسط في سنة 

طبیب من إجمالي االحتیاج من  262 ب 2038االحتیاج الحقیقي خالل األمد البعید في سنة  جاءوبینما 

مع العلم أن توفیر هذا العدد من األطباء یمكن أن یغطي االحتیاج  )5(طبیب 381 باألطباء والمقدر 

في جانب توفیر التغطیة الطبیة للسكان في  روالطلب من ناحیة الكم كون أن طبیعة الخدمة تنحص

مختلف اآلماد فقط ولكن بالبعد الجغرافي فإن ضعف التغطیة الطبیة حسب المستوى المطلوب في مجال 

  . السكان مستقبالتزاید عدد أمام كبیرة كلة حضري متوسط سیصبح مش

  :احتیاجات السكان لألطباء المتخصصین.2.2.2

طبیب  91 ب 2018بلغ عدد األطباء المتخصصین في المرافق الصحیة العمومیة في مدینة العلمة سنة 

باعتبارها قطب جهوي محلي یقع باإلقلیم  خاصة سطیف مدینةفي  بشكل كبیرطب یتركز لاذلك أن هذا 

مع العلم أن المعدل الجهوي  الذي یعتبر أحد األقالیم الكبرى في الجزائر الجزائریةالسهول العلیا الشرقیة 

واعتمادا على المعیار نسمة،  4904الطبیة یقدر بطبیب لكل  ةالهضاب العلیا الشرقیة للتغطی مإلقلی

 طبیب 69 بیقدر الحقیقي في الوقت الحالي  جاالحتیافإن  نسمة 1413لكل بطبیبالوطني الذي یقدر 

                                                           
  2019والسكان وٕاصالح المستشفیات الجزائریة، مدیریة والیة سطیف، فیفري  وزارة الصحة )1(
  طبیب 202=  1118 /225892 = 2018في سنة  الفترة الحالیةخالل العامون عدد األطباء  )2(

  طبیب 237= 1118/ 264789 = 2023خالل األمد القریب في سنة العامون عدد األطباء  )3(

)4( 
  طبیب 278=  1118/  310385= 2028خالل األمد المتوسط في سنة العامون عدد األطباء 

  طبیب 381= 1118/  426481= 2038خالل األمد البعید في سنة العامون عدد األطباء  )5(
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واالحتیاج الحقیقي  طبیب 187 ب 2023االحتیاج خالل األمد القریب في سنة إجمالي  وفي حین سجل

       2028طبیب، وبالمقابل سیسجل إجمالي االحتیاج من األطباء خالل األمد المتوسط في سنة  96ب

االحتیاج الحقیقي خالل األمد  جاءوبینما ، طبیب 129 باالحتیاج الحقیقي سیكون علیه و   ،طبیب 220 ب

  .طبیب 203 بألطباء والمقدر لطبیب من إجمالي االحتیاج  211بمسجل  2038البعید في سنة 

  :ألطباء جراحي األسنانلاحتیاجات السكان .3.2.2

واعتمادا على المعیار الوطني الذي یقدر طبیب  31 ب 2018بلغ عدد األطباء في مدینة العلمة سنة 

وفي  طبیب 45 بیقدر الحقیقي في الوقت الحالي  جاالحتیافإن   نسمة 2972 لكلجراح أسنان بطبیب 

طبیب جراح أسنان واالحتیاج  89 ب 2023االحتیاج خالل األمد القریب في سنة إجمالي  حین سجل

إجمالي االحتیاج من األطباء جراحي األسنان خالل  طبیب جراح أسنان، وبالمقابل سیسجل 58 بالحقیقي 

طبیب  73 بسیكون االحتیاج الحقیقي وبینما  ،طبیب جراح أسنان 104 ب 2028األمد المتوسط في سنة 

طبیب جراح  144 ب 2038االحتیاج الحقیقي خالل األمد البعید في سنة  سیسجل أخیراو جراح أسنان، 

  .طبیب جراح أسنان 113 بهو األخر یقدر الذي سأسنان من إجمالي االحتیاج 

  :طبیینالاحتیاجات السكان لألعوان شبه .4.2.2

عون وبالمقارنة بالمعدل الوطني 791ب 2018لقد بلغ عدد األعوان الشبه طبیین في مدینة العلمة في سنة 

 2018الفترة الحالیة في سنة  خاللإجمالي االحتیاج  نا سنالحظ أنفإن نسمة 325لكل بعونالذي یقدر 

 2023عون أي لیس هناك عجز، وبینما سجل إجمالي االحتیاج خالل األمد القریب في سنة  695بیقدر 

عون، وبالمقابل سیسجل إجمالي االحتیاج خالل األمد المتوسط في سنة  24 بعون والحقیقي 815ب

االحتیاج الحقیقي  سیسجل، وبینما عون164 بسیكون االحتیاج الحقیقي بالتالي و  عون 955 ب 2028

  .عون1312 ب ألعوان والمقدرلمن إجمالي االحتیاج  عون 521ب 2038خالل األمد البعید في سنة 

  :احتیاجات السكان للصیادلة.5.2.2

واعتمادا على المعیار الوطني الذي یقدر صیدلي  45 ب 2018بلغ عدد الصیادلة في مدینة العلمة سنة 

صیدلي وفي حین  20 بالحقیقي في الوقت الحالي یقدر  جفإن االحتیانسمة  3467 لكلبصیدلي 

فهو   االحتیاج الحقیقي وأما  ،صیدلي 76 ب 2023سجل إجمالي االحتیاج خالل األمد القریب في سنة سی

    2028وبالمقابل سیسجل إجمالي االحتیاج من الصیادلة خالل األمد المتوسط في سنة  ،صیدلي 31 ب

االحتیاج الحقیقي خالل األمد البعید  سیبلغصیدلي، وبینما  45 ب سیكون واالحتیاج الحقیقي صیدلي 90 ب

 ةصیدلي، وعلیه فإن خصوصی 123 بیقدر الذي سصیدلي من إجمالي االحتیاج  78 ب 2038في سنة 
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الذي سیضمن التكوین في هذه الخدمة أن تواجد فرع الصیدلة بجامعة فرحات عباس بسطیف 
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0

200

400

الفترة الحالیة 

2018

األمد القریب 

2023

األمد المتوسط 

2028

 

األمد البعید 

2038

0

50

100

150

الفترة الحالیة 

2018

األمد القریب 

2023

األمد المتوسط 

 

األمد البعید 

2038

إنجاز الباحث اعتمادا على المعاییر الوطنیة للصحة العمومیة لوزارة الصحة 

  2019، فیفري 2018والسكان وٕاصالح المستشفیات الجزائریة لسنة 

 العدداألطباء العامون

 العدد األسناناألطباء جراحي 

0

500

1000

1500

الفترة الحالیة 

2018

األمد القریب 

2023

األمد المتوسط 

 

األمد المتوسط  األمد البعید 

2038

توزیع احتیاجات السكان الحالیة والمستقبلیة لإلطارات الطبیة  

 العدد  طبیینالاألعوان شبه 

  إجمالي االحتیاج

المستقبل....:.الخامس الفصل  

هذه الخدمة أن تواجد فرع الصیدلة بجامعة فرحات عباس بسطیف 

تغطیة االحتیاج والطلب من ناحیة الكم كون أن طبیعة الخدمة تنحصر في الجانب التجاري فقطو 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  

  

 

 

األمد المتوسط 

2028

األمد البعید 

2038

 

األمد المتوسط 

2028

األمد البعید 

2038

إنجاز الباحث اعتمادا على المعاییر الوطنیة للصحة العمومیة لوزارة الصحة : المصدر

والسكان وٕاصالح المستشفیات الجزائریة لسنة 

 األطباء العامون

األطباء جراحي 

 

األمد المتوسط 

2028

األمد البعید 

2038

 :مدینة العلمة

األعوان شبه 



واالحتیاجات الحالیة والمستقبلیة في مختلف اآلماد للنمو الحضري في مدینة العلمةالمستقبل الكمي للسكان :.....الفصل الخامس  

 

292 
 

  :احتیاجات السكان للقابالت.6.2.1

قابلة فإن االحتیاج الحقیقي  215قابلة وبما أنه یوجد من قبل  188سیحتاج سكان مدینة العلمة إلى 

فإن العدد  2023القریب في سنة  األمدقابلة لتغطیة العجز المسجل، وأما خالل  27بیقدر سللقابالت 

وهذا طبعا بحذف عدد  تقابال 05قابلة ولكن االحتیاج الحقیقي هو 220اإلجمالي للقابالت سیصبح 

فسیرتفع إجمالي هذا العدد إلى  2028وبینما خالل األمد المتوسط في سنة  ،من قبلالقابالت الموجودات 

إجمالي االحتیاج  فسیقدروأما خالل األمد البعید  ،قابلة 43 بقابلة وسیصبح االحتیاج الحقیقي  258

وعلیه جاءت عملیة التحلیل اإلحصائي قابلة، 140ب االحتیاج الحقیقينجد  بالمقابلو  قابلة 355بللقابالت 

  :التالیة والتدابیر تالقیام باإلجراءا تطلبت هالتقدیرات السكان الحالیة والمستقبلیة للمرافق الصحیة وٕاطارات

یجب أن تكون جزءًا ال العمومیة المتوازنة لتحسین الخدمة الصحیة التي التنمیة الصحیة ضمان توفیر  -

 الحضریة والبیئةالعمومیة االجتماعیة الشاملة ذلك أن العالقة بین الصحة و یتجزأ من التنمیة االقتصادیة 

بشریة تعتمد في األساس على عالقة متداخلة ومعقدة فالتنمیة الالحضریة والنمو الحضري هي والتنمیة 

  .التي توفر العدید من السلع والخدمات واستمرارها للمستقبل الحضریة البیئة

زدواجیة في األهداف والنشاط مع القطاع الصحي الخاص بسبب بعض ضرورة التقلیل من ظاهرة اال -

األطباء الذین یعملون بین القطاعین العام والخاص في ظل التالعب أو اإلزدواج فیما یتعلق باالمتیازات 

 .في القطاع الخاصالمقدمة الطبیة الكبیرة 

ى المرافق الصحیة حیث تعرف في الخدمة الصحیة المقدمة للسكان على مستو جودة تحقیق مبادئ ال -

جودة الخدمة الصحیة بأنها القدرة على التماشي مع المعاییر واالتجاه الصحیح  ةمنظمة الصحة العالمی

بطریقة أمنة وبتكلفة مقبولة من قبل المجتمع بحیث تؤدي إلى أحداث تأثیرات على نسبة الحاالت 

تبر العمل عل ضمان جودة الخدمة الصحیة المرضیة ونسبة الوفیات واإلعاقة وسوء التغذیة حیث یع

أسلوب لدراسة عملیات تقدیم خدمات الرعایة الصحیة وتحسینها باستمرار بما یلبي احتیاجات السكان 

هي ترجمة احتیاجات وتوقعات السكان المستفیدین من ف، وأما عن مفهوم إدارة الجودة )1(المرضى وغیرهم

خصائص محددة تمثل األسس واألفكار التي یجب االعتماد علیها عند  ةالخدمة الصحیة إلى مجموع

التغییر واإلصالح حیث تعكس أفضل الممارسات الواجب تنفیذها لتحقیق الجودة، ولذلك فإن هذه األخیرة 

تدخل أساسا في تخطیط وتنظیم الخدمات الصحیة وطریقة أداء العمل في المرافق الصحیة من أجل تلبیة 

                                                           
وفاء سلطاني، تقییم مستوى الخدمات الصحیة في الجزائر وآلیات تحسینها دراسة میدانیة بوالیة باتنة، أطروحة دكتوراه ل م د في  )1(

  .114، ص2016، سنة 1تسییر المنظمات، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة باتنة علوم التسییر شعبة
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سكان وتحقیق رضائهم عن الخدمات التي تقدمها المرافق وطبعا هذا یتطلب مجموعة من احتیاجات ال

لتحقیق و ، وعلیه )1(لجودة الخدمة الصحیة لاالحتیاجات التي یجب توفرها لتحقیق التطبیق الناجح والفعا

تقبلیة في الجودة في المرافق الصحیة في ظل احتیاجات السكان للخدمات الصحیة في الفترة الحالیة والمس

مختلف اآلماد في المدن الجزائریة عامة ومدینة العلمة خاصة سیتم تطبیق مبادئ الجودة الشاملة حیث 

وجدنا تداخلها بشكل مباشر مع متطلبات المرافق الصحیة ذلك أن كل مبدأ له مطلب أو أكثر وجب على 

  :داري لتقدیم خدماتها وهي كما یليالوزارة الوصیة توفیره وتدعیمه إذا ما أرادت أن تتخذ الجودة كنمط إ

یجب أن یكون لدى إدارة قطاع الصحة العمومیة والعاملین أي : الخدمة الصحیة جودة قاالقتناع بتطبی -

فیه قناعة بتطبیق الجودة لیكون هناك حافز داخلي یساعد على تحقیق ممارسات الجودة داخل المرافق 

والموافقة على التحول من النمط التقلیدي إلى تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المرافق الصحیة المكلفة 

 . في مدینة العلمة وتوفیر كافة متطلباتها التنظیمیة، المادیة والبشریةللسكان یة بتقدیم الخدمة الصح

عن طریق إعداد دلیل نظام الجودة الذي یضمن وصف مبادئ  :الخدمة الصحیة جودةنشر ثقافة   -

وتنظیم ندوات  الصحیة قالجودة ومعاییر الجودة وكیفیة تطبیقها ویتم توزیعه على العاملین في المراف

ى لع هاأثر و ومؤتمرات بشكل دوري لزیادة وعي العاملین بأهمیة الجودة في عملیة تقدیم الخدمة الصحیة 

 .الحضريبتطور احتیاجات السكان الصحیة الحالیة والمستقبلیة مع استمرار النمو السكان الرتباطها 

الجماعي وفرق العمل فوائد عدیدة ویكون للعمل  :التركیز على العمل الجماعي وتشكیل فرق العمل  -

أهمها زیادة اإلنتاجیة، تحسین جودة الخدمات الصحیة وزیادة فعالیة المشاركة والحد من التنافس والصراع 

غیر اإلیجابي بین العاملین، وكما تؤدي إلى زیادة فاعلیة القرارات واالرتقاء بنوعیتها والعمل على إشباع 

المعنویة ولكي تحقق فرق العمل الجودة ال بد أن یكون عملها موجه احتیاجات العاملین ورفع روحهم 

  .باألهداف واالستراتیجیات العامة المقدمة من طرف الوزارة الوصیة والقطاع الصحي الذین یعملون فیه

هو نظام یتكون من مجموعة من الموارد البشریة و :توفیر قواعد المعلومات وبیانات واضحة ومفصلة  -

لجمع وتخزین وتوزیع وتصنیف معلومات الجودة تتعلق باحتیاجات السكان المستفیدین من الخدمة واآللیة 

الصحیة وأرائهم في مستوى جودة الخدمة الصحیة وأنظمة الرقابة في المرافق الصحیة مما یساعد ذلك 

دوري ألوضاع اد القرارات الصحیة السلیمة المتعلقة بتحسین جودة الخدمات الصحیة والتحلیل الخعلى ات

 .تحقیق التطور المستمر لكافة جوانب عملیات العمل فیهاو المرافق الصحیة القائمة في المدینة 

                                                           
)1( 

عبد العزیز بن عبد اهللا، التربیة والتعلیم في الوطن العربي على مشارف القرن الحادي والعشرین، منشورات وزارة الثقافة  السنبل

  .313، ص2004دمشق، 
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قدرة العاملین على أي بها  مع العلم أن تطبیق هذه المبادئ یتطلب أیضا تحسین درجة كفاءة العاملین

بالخبرات والمعارف والتعامل بنجاح مع اآلخرین، فالمورد البشري  دالتكیف مع التغییرات العالمیة والتزوی

من بات الفعال هو خیر ضمان لتطبیق واستمرار نجاح الجودة في تقدیم الخدمة الصحیة، ولذلك فإنه 

العنایة بالعاملین على اختالف وظائفهم من جمیع النواحي حتى یستطیعوا تقدیم خدمات جدا الضروري 

طریق برامج التدریب والتأهیل وتثمین برامج تطویر كفاءة وعمل المشاریع الصحیة ن ع ذات جودة عالیة

القوى  بتوفیرأي  توفیر اإلمكانیاتوٕاضافة إلى  ،التي تنفذها الدولة في مدنها عامة ومدینة العلمة خاصة

تطبیق إدارة الجودة العاملة واآلالت والموارد ورأس المال والوسائل الالزمة من أجل تهیئة البیئة المناسبة ل

التي تساعد  في المرافق الصحیة، ولذلك فنجاح الجودة یتطلب رصد المیزانیات والموارد البشریة المطلوبة

  .في توظیف وتأهیل الخبرات من أجل تحسین جودة الخدمات الصحیة

ولكن السؤال الجوهري الذي یطرح نفسه للنقاش، فهل نفكر في خلق مناصب شغل فقط أم في خلق مرافق 

صحیة إضافیة لزیادة تحسین التغطیة الطبیة للسكان في مختلف اآلماد؟ إن االتجاه األول الذي رافق 

جتماعیة حیث واالقتصادي قد أفرز سلبیات واختالالت في المنظومة الصحیة واال الجانب االجتماعي

الجزائریة عامة ومدینة العلمة  نمدلل داخل المجاالت الحضریةظهر ذلك في عجز المرافق الصحیة 

خاصة في التغطیة الطبیة العادلة للسكان وهذا الوضع یرتبط مباشرة باختالل خارطة الصحة على مستوى 

طرف الوزارة الوصیة رغم  الوطن وتأكد ذلك من خالل التقاریر الرسمیة والتحقیقات التي أجریت من

المالیة التي وفرتها الدولة للقطاع الصحي، ولذلك فالخیار األفضل هو إنشاء مرافق صحیة  تاإلمكانیا

صغیرة یتعامل معها السكان یومیا على مستوى األحیاء السكنیة وینتج عنها خلق مناصب شغل دائمة 

 . ضا السكان عن خدمات الفحص الطبي المقدمةوذات كفاءة طبیة عالیة تهتم بالتأطیر الطبي وبمعیار ر 

II.احتیاجات السكان للمرافق الوظیفیة التجاریة:    

إن الحریة التجاریة تزید من مستویات األداء االقتصادي عامة وخاصة بفتح االستثمارات الوطنیة 

االقتصادیة والسیاسة واألجنبیة ألن التجارة ال تحكمها ضوابط دائمة وثابتة حیت تتأثر بالتطورات 

للمجتمع ولذلك فضوابط التجارة مرنة تتغیر حسب الزمان والمكان وحسب المعادالت التجاریة  ةواالجتماعی

تجاه التجار أو المواطنین أو األجانب مع العلم أننا في عصر العولمة والتكتالت االقتصادیة التي فرضتها 

مناسبة لالرتقاء بالخدمات التجاریة في إیجاد حلول لب الضروریات الداخلیة والخارجیة الدولیة ما یتط

التي تسیر نحو االنفتاح ونظام في ظل الوضع العام للجزائر د افي مختلف اآلممدینة العلمة خاصة 

 تة أو إبرام اتفاقیایلتجارة العالما ةالنضمام إلى منظمفي ااقتصاد بدیل عن اقتصاد النفط ورغبتها 
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 اختالف على الجزائر في والتعمیر التهیئة أدواتوكما تعتبر كل ، بیة المشتركةالشراكة مع السوق األورو 

 إشكالیات في تعمقها وعدم التجاري عدم االهتمام بشكل كبیر بالنشاط في تشترك تدخلهاعاییر وم توجهاتها

 حیث األخیرة الفترة في التجاریة التحوالت نتائج أفرزته ما من رغمال علىالمستدیم  التجاري النشاط تنظیم

 األدوات هذهمضامین  في االعتبار بعین یؤخذ لمي لهذا النشاط في المدینة المجال التوازن أن تبین

التي أسفرت على األهمیة التجاریة لمدینة العلمة  دراسة الواقع القائم في الفصل الثالثواعتمادا على نتائج 

مع استمرار النمو  للنشاط التجاري المستدامة لتنمیةا إستراتجیة تطبیق فإن عملیة ووطنیا وٕاقلیمیا محلیا

في  النشاط التجاري تنظیم مشروع في المستدامة التنمیة مفاهیم إسقاطالعلمة ستتطلب  مدینةالحضري في 

 الذي هوالذكي الحضري التجاري الحضري الذي سینتج عن النمو  التعمیر، مع العلم أن مدینةهذه ال

 والسكني التجاري التركز على یساعدال و ، الحضریة النشاطات بین والتكامل االجتماعي باالندماج یسمح

 وسائل یشجعو ، المحلي التراث ویثمن یحميو  السریع الحضريالنمو  من وكما یحد، المركزیة األحیاء في

 المحیط حمایة مقاربات یدعموكما ، والدراجة المشيو  الجماعي النقل أي السیارة خارج األخرى النقل

 جاءت االحتیاجات المستقبلیةو الحضریة،  ةفي البیئ لسكانالعمومیة ل صحةال المحافظة على یساعدو 

) 07(سواق والنتائج مبینة في الجدول رقم واألمراكز التجاریة تتمثل في بعض الللمرافق الوظیفیة التجاریة 

 مثلألن المرافق التجاریة القائمة تعتبر كافیة لتغطیة الطلب واالحتیاج حیث ) 4م(في الملحق صفحة رقم 

، مع العلم أن مساحة االحتیاج خالل نسمة 11محل تجاري لكلب 2018منها خالل سنة نصیب الفرد 

            فهي 2023أما خالل األمد القریب في سنة و ، هكتار 2 بقدرت  2018الفترة الحالیة في سنة 

، وخالل األمد البعید هكتار 2.40 بفستقدر  2028وبینما خالل األمد المتوسط في سنة  ،هكتار 2.40 ب

  :، وعلیه سیتم التطرق في هذا العنصر من البحث إلى ما یليهكتار 4.40 ب 2038في سنة 

  :شارع دبـيل الخدماتيو  األداء التجاريحوكمة .1

 زیادة العلمي المجتمع واندماج الحتكاك المفضل المجال باعتبارهفي شارع دبي  الراقیة التجارةإن تعزیز 

كما وهذا أكثر في أدائه ینبغي التحسین واالرتقاء  اإلقلیم سكان إجمالي استقطاب في الوظیفي دوره على

هو معمول به في الفضاءات التجاریة الكبرى في باقي دول العالم التي ارتقت درجات عالیة على سلم 

على الفواعل االقتصادیة منطق البقاء في السوق لألسرع  تفرض تالعولمة أصبح الحوكمة التجاریة ألن

  :ما یليفیتتجسد وجاءت هذه العملیة  ،والتسویق وخدمة الزبون اإلنتاج میادینواألقوى في 

نظرا لألهمیة االستراتیجیة للمنتوج الوطني في النهوض باالقتصاد  :األداء التجارياالرتقاء ب.1.1

وطنیة للمنتوج الوطني الواجب تشجیعه  عالمةوضع  الوصیة ارةالوز  علىیتطلب األمر  فإنالوطني 
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عن في الجزائر عدم اإلضرار بالمنتوج الوطني  رادیاالست قطاعیقع على الناشطین في  حیثوترقیته 

نة ترقیة وتشجیع المنتوج الجزائري من خالل إعطائه مكاو  وطنیا المصنفةمنتوجات الراد یستا طریق تجنب

ستفادة عملیة االوبالتالي تتحقق  وأفضلیة في عروض البیع والتسویق على المستوى الوطني والدولي

والتسهیالت التي یمنحها القانون الجزائري بمناسبة ترقیة استهالك المنتوج  االمتیازاتمن  رادیاالستشركات ل

 ظاهرة للعیانلكن رغم ذلك ال تزال هیمنة المنتوج الصیني على باقي منتوجات الدول األخرى و  الوطني

یمتلك المنتوج الصیني قدرة تنافسیة كبیرة على المستوى العالمي بالمقارنة مع العدید حیث في شارع دبي 

لتنافسیة الكبیرة التي هذه القدرة امن رغم وبال ،بیة واألمریكیةو بعض الدول األور لسلع الجات و و منتالمن 

من الصین  رادیاالستطلبیات  عند وضعینبغي على هؤالء المستوردین فإنه متع بها المنتوج الصیني تی

جیدة ألن المستهلك الجزائري في معظمه أصبح في اآلونة النوعیة المواصفات الجات ذات و منتالطلب 

یتحقق ارتقاء األداء التجاري لشارع دبي وبصفة عامة  ،األخیرة یفضل اقتناء منتجات ذات جودة عالیة

على  هاجات حسب نوعیتها وجودتها وتبعا لذلك تتحدد أسعار و فیما یخص هذه النقطة من خالل تنویع المنت

  .وتبقى للزبون الحریة التامة في اختیار ما یراه مناسبا من سلع حسب نوعیتها وسعرها نوعیتهاأساس 

وتزداد هذه الحركة في  شارع دبي حركیة تجاریة نشیطةیعرف  :األداء الخدماتيتحسین .2.1

المناسبات الكبرى على غرار الدخول االجتماعي واألعیاد المختلفة فهذه الحركیة الكثیفة یصنعها یومیا 

متعاملون تجاریون یقصدون شارع دبي من مختلف مناطق الوطن وحتى من خارجه لذلك یقتضي األمر 

متعاملین من حیث حسن التعامل معهم والسهر على توفیر وسائل راحتهم تقدیم خدمات نوعیة لهؤالء ال

 واالنترنیتضمان خدمات متطورة في مجال الهاتف  بواسطةوٕاطعامهم مع ترقیة خدمات االتصاالت 

جدیدة لركن المركبات  باحاتشارع دبي وداخله مع تخصیص  حولٕاضافة إلى تنظیم السیولة المروریة و 

عتبر حلقة هامة في نجاح وتوسع نشاط أي مؤسسة ت اخـدمة الزبون تجاریأن  ، مع العلموالسیارات

اهتماما كبیرا من نالت حاجات ورغبات ونفسیة وسلوك المستهلك  حیثخدماتیة  أو تجاریة صناعیة أو

الدراسات التجاریة المتخصصة في التسویق ألن مجمل  طرف الباحثین األكادیمیین والمتخصصین في

الترویجیة قائمة أساسا على رضا الزبون بإعطائه شعورا بالراحة عند اقتناء منتوج أو سلعة ما  العملیات

  .آخر هذا ما یجعله دائم التفكیر في العودة إلى نفس السوق والمحل القتناء نفس المنتوج أو منتوجو 

إنشاء هیئة مكّونة من تجار شارع دبي ومن یكون ذلك من خالل  :تسییراإلدارة والعملیة  تنظیم.3.1

هذه الهیئة  وتسمىالسلطات المحلیة لمدینة العلمة ومن ممثلین عن العمال الذین یشتغلون في الشارع 

وزبائن من خالل رعایة مصالح تجار  الشارعشؤون بتنظیم  تكفلحیث تتولى ال بــإدارة تسییر شارع دبي
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البیئي  وٕاضافة إلى الحفاظ على الجانب ،الذین یسترزقون من هذا السوق یومیا العادیینالعمال و  الشارع

وبعضها اآلخر یـختص في  من عمال نظافةبعضها یتكون  للشارع الذي یتطلب إنشاء مؤسسات بیئیة

في هذا و  ،نشاط إعادة رسكلة وتدویر المخلفات الورقیة والحدیدیة والبالستیكیة الناتجة عن النشاط التجاري

رتقاء بجودة الخدمات التجاریة في المدن المن أجل تحسین عملیة ا البیئیة سیاسةلل وتدعیمااإلطار 

 قوانین تضمنتها جبائیة وترتیبات ومالیة اقتصادیة أدوات وضع تم الجزائریة عامة ومدینة العلمة خاصة

 التجاري النشاط على رسوم اعتماد تم حیث للبیئة الملوثة النشاطات على البیئیة الرسوم إضافةب المالیة

 في واقع تجاري غیر أو تجاري محل كل علىدینار جزائري  1000 بمالیة تقدر ة غرام في أساسا تتمثل

 محل كل علىدینار جزائري  12500ب، وغرامة مالیة تقدر نسمة 50000 عن سكانها عدد یقل بلدیة

 للمحالت وبینما بالنسبة، أكثر أو نسمة 50000 سكانها عدد بلدیة في واقع تجاري غیر أو تجاري

 فیقوم الكبرى، الحرفیة أو التجاریة المحالت أو المصانع عادة وهي أكبر نفایات كمیة تحدث التيالتجاریة 

 وذلكدینار جزائري  5000و 2500ما بین ویتراوح  الرسم مبلغ بتحدید البلدي الشعبي المجلس رئیس

عن تنظیم تهتم هذه الهیئة بكل ما یمكنه أن یقدم صورة إیجابیة وبصفة عامة  البلدیة سكان عدد كان مهما

  .خاصة بالنسبة للزوار األجانب بصفةشارع دبي  وفي مدینة العلمة عامةالنشاط التجاري في 

  :لنشاط التجارياضرورة تجسید مشروع المدینة التجاریة العلمة كآلیة لتنظیم .2

حیث سیساعد مدینة  في الجزائر ىاألول النوعیة المشاریع أهمیعتبر مشروع المدینة التجاریة العلمة من 

تجار العلمة من إنشاء مؤسسة خاصة بعدما تمكن و  میدان التسّوق العالميعلى الدخول إلى العلمة 

المدینة  هذه مختصة على الطریقة الخلیجیة تعرف باسم المؤسسة العالمیة لالستثمار وهي صاحبة مشروع

نزلت مجموعة من الخبراء من كوریا الجنوبیة والسعودیة بمدینة حیث التجاریة والتي دخلت حیز النشاط، 

مهمة إنجازه لمؤسسات عالمیة  أسندتالتجار لدراسة مشروع المدینة التجاریة الذي  كبارمن  بطلبالعلمة 

ب اإلیجابیة والسلبیة التي یمكن أن ومن أهم الجوان، سبق لها أن أنجزت مشاریع ضخمة في دول آسیویة

 ضبطو  تحسین فالمدینة ستعمل على إلیجابیاتل بالنسبة :یخلفها مشروع المدینة التجاریة العلمة ما یلي

 لهذه المرتقب التعزیز شأنه من الذي األمر وهو العصریة التجاري التعمیر لمقاییس وفقا التجاري النشاط

 قدرتهم حمایةو  لسكانا تموین شروط وتحسین للسوق أمثل ضبط في یساهمس حیث التجاریة المرافق

كبیرة على عاتق الدولة المالیة التكالیف وأما السلبیات فتتمثل في حجم ال في مختلف اآلماد، الشرائیة

عمرانیة على مساحات عقاریة شاسعة المدینة العلمة وتوسع المساحة في الجزائریة والجماعات المحلیة 

 المنافسة التجاریة بین كبار تجار ومستوردي مدینة العلمة خاصةأیضا زیادة و كمنطقة زراعیة خصبة، 
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عدم مساهمتها في الرفع من رأس مال الشركة العالمیة للتجار ومنحها مكانتها التجاریة العالمیة المتداولة و 

تاجر ومستورد  2500إال كبار التجار وعددهم سبعة تجار فقط مقابل ألن الشركة الحالیة ال یساهم فیها 

مكتب دراسات عالمي یعرف باسم أنجزت الدراسة الخاصة بمشروع المدینة التجاریة العلمة من قبل ولقد 

المكتب الكوري المشرف على العملیة یحتل المرتبة ذلك أن هذا  والذي یمثله خبراء من كوریا )كون وان(

المتخصصة  )سناسكو( في حین ستتولى الشركة السعودیة الهامةالمشاریع  عالمیا في إنجاز مثل هذه 32

عملیة اإلنجاز وفق المعاییر الدولیة وهي ذات الشركة التي تشرف حالیا على إنجاز  التجاريالتعمیر في 

في المدینة األسیویة المعمول بها للمقاییس العالمیة  المدینةهذه  تخضعحیث  ،المشروع حي البحر بوهران

 طابق 19 برج عمالق یضم كل منها) 02(تتوفر فیها كل مواصفات التّسوق المنظم وتتضمن حیث 

)R+19(  فنادق ومراكز أیضا تضم وكما  ،هكتارا 22محالت ومؤسسات مّوزعة على مساحة تقدر بـ و

     ٕاضافة إلىو  ،كبیربحجم أعمال وبنوك وقاعات للعرض ومراكز تأمین وقاعة محاضرات ومسجد 

یتضمن كما و  ،سیارة1000ببطاقة استیعاب تقدر وهذا سیارات ال باحات لركنو  اتجاری محال 822

 لحركة المرورالمشروع مساحات خضراء تتخّللها طرقات مّوزعة بطرق علمیة تسمح بالسیر الحسن 

موافقتها على تجسید العملیة التي لم یبق منها سوى بعض اإلجراءات بالتنسیق  قدمتالسلطات الوالئیة و 

تكون بذلك مدینة العلمة قد دخلت میدان و  أحسن الظروف في اإلنجاز مع مصالح الحكومة لتنطلق أشغال

ولكن عندما دخل المشروع عملیة ضبط اإلجراءات النهائیة  التجارة العالمیة على طریقة الدول المتقدمة

لمدینة امشروع لبدایة اإلنجاز تم تجمیده بسبب الظروف السیاسیة واالقتصادیة والمالیة مع العلم أن 

، لذلك فإن هذه المدینة هي نموذج نوعي المدخل الغربي لبلدیة العلمةكان سیقام على مستوى تجاریة ال

مجال نفوذه إلى  وتوسیعمدینة الفي تركز النشاط التجاري ساهم في زیادة كانت ستي للنشاط التجاري الذ

  . للشباب خاصةجدید عمل منصب  4000على األقل یفتح سهذا طبعا و والعالمي  عمق التراب الوطني

  :في عملیة المراقبة للنشاط التجاري )1(تفعیل وظائف السجل التجاري.3

من طرف الممارس و  القائمیتمیز السجل التجاري بأهمیة كبیرة في عملیة مراقبة وضبط النشاط التجاري 

بطاقة تقنیة عن حجم النشاط التجاري حیث یقدم للدولة  األفراد والمتعاملین االقتصادیین والتجاریینمختلف 

  النشاط ةمراقب فيولذلك ینبغي زیادة تفعیل وظائف السجل التجاري  ،عبر المجال الوطنيالقائم  القانوني

                                                           
هو سجل یقید فیه أسماء التجار أفرادا كانوا أو شركات والبیانات المتعلقة بنشاطهم التجاري الذي یقومون به هذا  :السجل التجاري )1(

  .فضال عن جمیع التعدیالت التي تطرأ على عناصر النشاط التجاري أو على شخص التاجر ومركزه القانوني والمالي

  .120، ص1986، القاهرة، سنة التجاریة ونظریة التاجر والمحل التجاريالقانون التجاري األعمال محمد فهمي الجوهري،  :أنظر
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  :كما یلي ، وجاءت هذه الوظائفالعام في الجزائر يوحمایة النظام االقتصاد مدینة العلمةفي  يالتجار 

یعتبر السجل التجاري أداة لالستعالم عن األشخاص القائمین باألعمال التجاریة  :الوظیفة اإلعالمیة.1.3

یساهم في دعم الثقة والقضاء على الممارسات غیر الشرعیة الكثیرة التي قد یلجأ إلیها القائمون حیث 

مع العلم أن تطور وسائل االتصاالت سهلت بشكل كبیر عملیة  بالنشاط لتحقیق مصالحهم الخاصة

النترنت االطالع على المعلومات المسجلة في السجالت التجاریة حیث توجد هناك عدة مواقع في شبكة ا

  .)1(لنشر البیانات المدونة في السجل التجاري

وسیلة للتحقیق المستمر في األنشطة التجاریة داخل الدولة  وهو :الوظیفة اإلحصائیة واالقتصادیة.2.3

عامة ومدینة العلمة خاصة ووسیلة فعالة في البناء االقتصادي تستطیع الدولة على أساسه تخطیط سیاسة 

اقتصادیة ودفع حركیتها من خالل خلق التوازن المطلوب على تشجیع النشاطات التجاریة المهمشة داخل 

، وكما تظهر أهمیته االقتصادیة في المتسارعة النمو الحضريظاهرة ع استمرار المجاالت الحضریة م

القضاء على التجارة غیر الشرعیة واالقتصاد الموازي وهو ما یسمح للدولة بتحصیل الضرائب على التجار 

  .النظامیین والتي من شأنها المساهمة في خدمة التنمیة الوطنیة

بعدما خاصة یعتبر السجل التجاري من أهم وسائل اإلشهار القانوني  :الوظیفة القانونیة اإلشهاریة.3.3

التي تشرف على األنشطة التجاریة وطرق ممارستها هي ظلت لمدة طویلة أوساط التجارة واألعمال 

ویقصد بالوظیفة القانونیة اإلشهاریة للسجل التجاري أن المشرع یرتب أثار قانونیة على عملیة التسجیل في 

المتعاملین  داري على أساس أن التسجیل هو الوسیلة إلى إشهار المعلومات المتعلقة باألفراالسجل التج

 .  االقتصادیین والتجاریین ویتعامل معها المشرع التجاري

إن حمایة المستهلك من األهداف المرتبطة  :المنافسة التجاریة العادلةضمان و حمایة المستهلك .4

في  ةالعلمة في مختلف اآلماد وفق خاصیة تجانس األنشطة التجاریة الممارسبالنمو الحضري في مدینة 

المحالت التجاریة أو التي یمارسها التجار المتنقلین بین األسواق أو في األحیاء السكینة ذلك أن هذا 

مصالح وزارة التجارة  في هذه المدینة، وهذا ما یتطلب على ةیرتبط بالصحة العامة للساكنة المستهلك

المكلفة بمراقبة النشاط التجاري في هذه المدینة مطابقة النشاط التجاري الحقیقي للتاجر وكل هذا سیقدم 

میدان التخطیط الحضري والتعمیر والتنظیم للنشاط التجاري ومراقبة  قاعدة بیانات قابلة لالستغالل في

  الجزائریة في مختلف اآلماد تساهم في رسم السیاسة االقتصادیة للدولةسالنمو الحضري والذي بدورها 

                                                           
)1( 

تخصص قانون  ، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوقاإلطار القانوني لممارسة األنشطة التجاریة في القانون التجاريالدین بن حمیدوش،  نور

.40، ص2016 سنةة قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، یأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاس
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تفعیل أجهزة الرقابة الملحقة بالمركز الوطني للسجل التجاري على  ینبغي أن یرافق هذه الوظائفلكن 

المستویین المركزي والمحلي في متابعة األنشطة التجاریة غیر المصرح بها من أجل رغبة بعض المكلفین 

نونیة رغم أن القانون وصل إلى معالجة هذه الظواهر بالخضوع ألحكام في التهرب من التزاماتهم القا

القواعد المنظمة للنشاط التجاري من خالل على السلبیة إلى حد رصد عقوبات جزائیة لكل من یتعدى 

وفق البوابة  مدینة العلمةضبط النشاط التجاري في  ةإعاد،وٕاضافة إلى األنشطة غیر المصرح بها

ف على حقیقة و الوق في ستعمللسجل التجاري االلكتروني حیث وهي اآللیة الجدیدة ل ةاإللكترونی

قطاع التجارة القرارات السلیمة للسیر والضبط الجید لألنشطة التجاریة داخل  التخاذالنشاطات الممارسة 

على التجار إتباع اإلجراءات القانونیة لممارسة النشاط التجاري وفقا لما  ستفرضخاصة حیث في الجزائر 

یعتبر الذي التجاري في السجل  لتنظیماتیسمح به القانون حسب مدونة النشاطات التجاریة الخاضعة 

  .األداة الفعالة لدعم الثقة في المعامالت التجاریة والقضاء على مختلف أنواع الغش االقتصادي والتجاري

بشكل  والوظیفیة التجاریة مرافق التعلیمیة والصحیةلحجم االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة لل بعد التطرق

للمرافق الخدمیة األخرى متفاوتة من حیث االحتیاج الحقیقي والمساحي حیث جاءت االحتیاجات  مفصل

ثم لتلیها المرافق الثقافیة  ،هكتار 129.79 بنجد المرافق اإلداریة واألمنیة ستحتاج إلى مساحة ستقدر 

هكتار  21.6 بهكتار والمرافق الشعائریة  25.20 بثم نجد المرافق الریاضیة  ،هكتار 44.69 بوالترفیهیة 

) 32م(في الملحق صفحة رقم ) 73(هكتار وهذا كما یوضح الجدول رقم  10 بوأخیرا المرافق االجتماعیة 

األخرى  مساحة الطرق والنشاطاتالحالیة والمستقبلیة لیاجات حتوبالمقابل جاءت النتائج الخاصة بحجم اال

حجم تطور وأما عن إجمالي  ،)1(وهذا باالعتماد على بعض المعاییر) 74(رقم الموالي مبینة في الجدول 

  ).75(فهي مبینة في الجدول رقم  مدینة العلمةالمساحیة المستقبلیة للنمو الحضري في  تاالحتیاجا

  األولیة والثانویة المساحیة الحالیة والمستقبلیة في مختلف اآلماد للطرق تاالحتیاجا: مدینة العلمة: )74(الجدول رقم 

  

  

  )هكتار( المساحیة تاالحتیاجا

  المجموع  2038  2028  2023  2018

  308.87  144.10  68.27  38.39  58.11 الطرق األولیة والثانویة

  205.91  96.06  45.51  25.60  38.74 المكملة للسكنالنشاطات 

  2019إنجاز الباحث، فیفري : المصدر  

                                                           
 .للتوسع ةالالزممن إجمالي االحتیاجات المساحیة % 75=لمرافقالمخصصة لمساحة ال+لسكنالمخصصة لمساحة ال )1(

  .للتوسع ةالالزممن إجمالي االحتیاجات المساحیة %  15=لطرق األولیة والثانویةالمخصصة لمساحة ال   

  .للتوسع ةالالزممن إجمالي االحتیاجات المساحیة %  10= المكملة للسكن األخرىالمخصصة للنشاطات مساحة ال   

 البیان
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  المساحیة المستقبلیة للنمو الحضري في مختلف اآلماد تاالحتیاجاحجم تطور : مدینة العلمة: )75(الجدول رقم   

  البیان
  )هكتار(المساحیة  تاالحتیاجا

 المجموع  2038  2028  2023  2018

  1017.02  501.47  211.25  91.25  213.05  السكن

 528.22 219.01 130.10 100.72 78.39  المرافق

  308.87  144.10  68.27  38.39  58.11 الطرق األولیة والثانویة

  205.91  96.06  45.51  25.60  38.74 المكملة للسكنالنشاطات 

  2060.02  960.64  455.13  255.96  388.29 المجموع

 2019فیفري  ،)74(و) 72(و) 71(و) 70(و) 65(ول رقم انتائج الجدعلى إنجاز الباحث اعتمادا : المصدر   

  :األساسیة السكان للشبكات التقنیةاحتیاجات : رابعا

في مدینة العلمة والمشاكل المرتبطة بها في الفصل  األساسیةبعد دراسة الواقع القائم للشبكات التقنیة 

الثالث سابقا سیتم التطرق في هذا العنصر من البحث إلى وضع تقدیرات الحتیاجات السكان من هذه 

إطار تصور مستقبلي علمي من أجل زیادة التعمق في فهم طبیعة العالقة بین النمو الشبكات وهذا في 

ومدى مساهمتها في  الشبكاتالحالیة والمستقبلیة الممكنة من هذه الحضري القائم وحجم االحتیاجات 

عملیة التحسین واالرتقاء بجودة الحیاة الحضریة للسكان وتحقیق التوازن بین القطاعات الحضریة المهیكلة 

لهذه المدینة، مع العلم أن هذه الشبكات تشمل المیاه العذبة، الصرف الصحي، الكهرباء وغاز المدینة 

  :نتائج التقدیرات المستقبلیة حسب عدد السكان في الفرضیة المتوسطة في مختلف اآلماد كما یليوجاءت 

I. احتیاجات السكان للمیاه العذبة:  

إلخ ...والتجاريالصناعي  في میدان األخرى اتولالستخدام السكانيالعذبة لالستهالك  المیاهر ییعد توف

هذه زداد الحاجة إلى المیاه في وكما أنه ست مدینة العلمة،الستمرار الحیاة الحضریة في  اضروری اأمر 

خاصة في مختلف وتطور االستخدامات المنزلیة والنمو الحضري مدینة بسبب زیادة نسبة التحضر ال

وعلیه فإنه وحسب معطیات على هذه الخدمة،  المتزایدیصعب معه تلبیة الطلب ساألمر الذي  اآلماد

في مدینة العلمة فإن معدل استهالك المیاه في الیوم للفرد الواحد لدى سكان هذه المدینة  لجزائریة للمیاها

للسكان من االحتیاجات المستقبلیة ولذلك فإن تقدیر فرد، / یوم/ لتر 110ال یتجاوز  2018خالل سنة 

للسكان ومستوى  یأخذ بعین االعتبار درجة النمو الحضري والنمو الطبیعي في مختلف اآلماد العذبةالمیاه 

النمو السكاني كما هو ذلك أن  العذبة، لمیاهالسكان لاحتیاجات المعیشة الذي له تأثیر كبیر في تقدیر 
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على معروف یرافقه طبعا زیادة في حجم الكمیة الیومیة للمیاه المستهلكة، وعلیه سنعتمد في التقدیر 

مصلحة معطیات وكذا  2008سكن لسنة المعدل الوطني الوارد في نتائج التعداد العام للسكان وال

الخاصة  2018دیسمبر 31في والیة سطیفلمدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة على مستوى اإلحصائیات 

یقدر بحوالي    المعتمد من طرف المنظمة العالمیة للصحةالعالمي المعدل مع العلم أن  ،بمدینة العلمة

فعلى سبیل المنزلیة وهو مختلف من دولة ألخرى  الفرد كحد أدنى لجمیع احتیاجات فرد/ یوم/ ل 200

، وكما أن هذا المعدل في فرد/ یوم/ ل 220في الوالیات المتحدة األمریكیة یتجاوز هذا المعدل المثال

الجزائر یتوافق مع عدة عوامل منها النمو الحضري في المدن، المناخ، طبیعة القطاعات المستخدمة للمیاه 

دور حمالت وأهمیة  راعة، مستوى التعلیم والثقافة في المجتمع، نوعیة وسعر المیاهخاصة الصناعة والز 

احتیاجات نتائج وحسب تقدیر الفرضیة المتوسطة للسكان جاءت  التوعیة في الحفاظ على المیاه العذبة

صفحة  الملحقفي ) 76(الذي یؤكده الجدول رقم ) 68(مبینة في الشكل رقم السكان الیومیة للمیاه العذبة 

الفترة الحالیة في سنة الل خالصالحة للشرب العذبة احتیاجات السكان للمیاه  حیث سجلت )32م(رقم 

حسب المعدل الحقیقي  تفي حین سجلو  ،2008حسب المعدل الوطني لسنة  3م 40660.56ب 2018

بفارق بین المعدلین الوطني والخاص  الواحد وهذافي الیوم  )1(3م 33544.96 بحواليمدینة الهذه في 

المعدل الوطني  حسب فسجل 2023في سنة  األمد القریب خاللوأما ، في الیوم 3م 7115.60ب قدر ی

             مدینةفي الفي حین سجل حسب المعدل الحقیقي و  ،الواحد في الیوم 3م 47662.02 ب 2008لسنة 

في  3م 8340.85 بحواليقدر یفي الیوم أي بفارق بین المعدلین الوطني والخاص  3م 39321.17ب

إلى  2028في سنة األمد المتوسط  العذبة خاللبینما ستصل احتیاجات سكان مدینة العلمة للمیاه و  ،الیوم

حسب المعدل االحتیاج  وبینما سیسجل ،2008حسب المعدل الوطني لسنة في الیوم وهذا  3م 55869.3

 قدریبفارق بین المعدلین الوطني والخاص  الواحد وهذافي الیوم  3م 46092.17ب مدینةالهذا في الحقیقي 

                                                           
)1( 

 : الطریقة التالیةب 2018خالل الفترة الحالیة في سنة االحتیاجات الیومیة حساب لقد تم 

  (H)      السكان عدد × (N)معدل االستهالك الفردي في الیوم )= Qj( االحتیاجات الیومیة المتوسطة

Qj= H×N 

Qj=  225892×110 

Qj= 24848120 L/Jour 

Qj= 24848.12 M3/Jour 

 :كما یلي % 35 بعلى أساس النسبة المقدرة كمیة المیاه العذبة التي تتسرب  حسابلقد تم 

Qj= 24848.12×35/100 

Qj= 8696.842+24848.12 

Qj= 33544.962 M3/Jour 

Qj= 33544962 L/Jour 
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ستبلغ احتیاجات السكان من ف 2038

في حین و  ،2008الوطني لسنة حسب المعدل 

في الیوم أي بفارق بین المعدلین 

في أنه ما لم یرافق الزیادة السكانیة 

الصالحة للشرب العذبة زیادة مماثلة في توفیر خدمات المیاه 

حیت یتوجب على  وبین إمكانیة توفیر هذه الخدمة

 مستقبالالسلطات العلیا في البالد أو المحلیة على حد سواء إتباع إستراتیجیة لتلبیة هذه االحتیاجات 

السدود الصغیرة والحواجز المائیة الواقعة بتراب والیة 

مختلف في المستقبلیة و  الفترة الحالیة

  .وهذا بسبب ضعف تساقط األمطار في السنوات األخیرة

  

وادي وأهمها وادي بوسالم الدائم الجریان حتى في فصل 

سد عین زادة  إلى وادي الصومام في والیة بجایة، ولقد تم إنجاز

والیة سطیف والبرج والعلمة بالمیاه العذبة 

ینبوع  124تستغل منها  محدد حیث

0

20000000

40000000

60000000

80000000

الفترة الحالیة 

2018

األمد القریب 

احتیاجات السكان الیومیة الحالیة والمستقبلیة للمیاه العذبة 

 )68(الشكل رقم 

 )فرد/ یوم/ ل(حجم المیاه 
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2038األمد البعید في سنة  خاللأما و ، في الیوم 3

حسب المعدل في الیوم وهذا  3م 76766.58 

في الیوم أي بفارق بین المعدلین  3م 63332.43ب مدینة العلمة في حسب المعدل الحقیقي 

أنه ما لم یرافق الزیادة السكانیة ولذلك ف ،الواحد في الیوم 3م 13434.15ب قدر 

زیادة مماثلة في توفیر خدمات المیاه  التقدیر سنوات في مختلف

وبین إمكانیة توفیر هذه الخدمة النمو الحضريحدوث فجوة بین  

السلطات العلیا في البالد أو المحلیة على حد سواء إتباع إستراتیجیة لتلبیة هذه االحتیاجات 

السدود الصغیرة والحواجز المائیة الواقعة بتراب والیة في نا إلى الكمیة الحقیقیة المخزنة 

الفترة الحالیة یتبین لنا قلتها وبعدها عن الكمیة النظریة المتوقعة في

وهذا بسبب ضعف تساقط األمطار في السنوات األخیرة ةاآلماد والمراد توفیرها ضعیف

وادي وأهمها وادي بوسالم الدائم الجریان حتى في فصل  55والیة سطیف في وعلیه یبلغ عدد األودیة 

إلى وادي الصومام في والیة بجایة، ولقد تم إنجازالصیف فهو یجتاز عدة دوائر لیصل 

والیة سطیف والبرج والعلمة بالمیاه العذبة  مدن فوق هذا الوادي بوالیة برج بوعریریج الذي یمون

محدد حیثینبوع  21104الینابیع البالغ عددها  وتمون هذه األودیة

األمد القریب 

2023

األمد المتوسط 

2028

األمد البعید 

2038

احتیاجات السكان الیومیة الحالیة والمستقبلیة للمیاه العذبة : مدینة العلمة

الصالحة للشرب في مختلف األماد

حجم االحتیاجات الیومیة حسب معدل 

فرد / یوم/ 

حجم االحتیاجات الیومیة حسب المعدل 

  2019 فیفريإنجاز الباحث 

المستقبل الكمي للسكان :.....الفصل الخامس  

3م 9777.13 بحوالي

 بدة الحیویة اهذه الم

حسب المعدل الحقیقي  ستسجل

قدر یالوطني والخاص 

في مختلف هذه المدینة

 سیؤدي بالضرورة إلى

السلطات العلیا في البالد أو المحلیة على حد سواء إتباع إستراتیجیة لتلبیة هذه االحتیاجات 

نا إلى الكمیة الحقیقیة المخزنة إذا ما نظر خاصة 

یتبین لنا قلتها وبعدها عن الكمیة النظریة المتوقعة فيحیث سطیف 

اآلماد والمراد توفیرها ضعیف

وعلیه یبلغ عدد األودیة 

الصیف فهو یجتاز عدة دوائر لیصل 

فوق هذا الوادي بوالیة برج بوعریریج الذي یمون

وتمون هذه األودیة والصناعیة

مدینة العلمة

حجم االحتیاجات الیومیة حسب معدل 

یوم/ ل 110المدینة الحقیقي 

حجم االحتیاجات الیومیة حسب المعدل 

فرد / یوم/ ل 180الوطني 

إنجاز الباحث : المصدر
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في فصل األمطار وتجف في الصیف أو تصب میاهها في 

وكما تتوفر الوالیة على مجموعة من المسطحات المائیة التي أنجزت في إطار مختلف البرامج 

والفالحة والصناعة وتقلیص العجز المحتمل تسجیله حیث یتم 

من سد عین زادة والباقي  العذبةمن المیاه 

من المیاه الجوفیة بالنسبة لمجموع سكان الوالیة، وكما تم الشروع في إنجاز سدین كبیرین هما سد ألموان 

في مشروع أهم ثاني هذا اإلنجاز یعد 

تدعیم من المیاه سنویا إلى منطقة العلمة من أجل 

یساعد القطاع سهذا المشروع  ٕاضافة إلى أن

   .هكتار

 

 )69(الشكل رقم  2018مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة، مصلحة اإلحصائیات لوالیة سطیف لسنة 

 سطیفالعلمة و 
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في فصل األمطار وتجف في الصیف أو تصب میاهها في  تجرىوالباقي فقط  

وكما تتوفر الوالیة على مجموعة من المسطحات المائیة التي أنجزت في إطار مختلف البرامج 

والفالحة والصناعة وتقلیص العجز المحتمل تسجیله حیث یتم  العذبةالتنمویة الهادفة إلى توفیر المیاه 

من المیاه  3هكم 22.07ب  زوید سكان مدینتي سطیف والعلمة خاصة

من المیاه الجوفیة بالنسبة لمجموع سكان الوالیة، وكما تم الشروع في إنجاز سدین كبیرین هما سد ألموان 

یعد  حیث )69(رقم الموالي الشكل  هو مبین فيكما 

من المیاه سنویا إلى منطقة العلمة من أجل  3ملیون هم 191اإلقلیم ومن أهدافه تحویل ما یقارب

ٕاضافة إلى أنو  ،منها مدینة العلمة مدنلتسعة العذبة 

هكتار 20000 بتقدر  سقي سهول العلمة على مساحة

مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة، مصلحة اإلحصائیات لوالیة سطیف لسنة 

العلمة و مخطط تحویل المیاه إلى السهول العلیا لمنطقة 

المستقبل الكمي للسكان :.....الفصل الخامس  

 عذبةالكمصدر للمیاه 

وكما تتوفر الوالیة على مجموعة من المسطحات المائیة التي أنجزت في إطار مختلف البرامج  ،األودیة

التنمویة الهادفة إلى توفیر المیاه 

زوید سكان مدینتي سطیف والعلمة خاصةت

من المیاه الجوفیة بالنسبة لمجموع سكان الوالیة، وكما تم الشروع في إنجاز سدین كبیرین هما سد ألموان 

كما وسد ذراع الدیس 

اإلقلیم ومن أهدافه تحویل ما یقارب

العذبة میاه بال عملیة التزوید

سقي سهول العلمة على مساحة الزراعي عن طریق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة، مصلحة اإلحصائیات لوالیة سطیف لسنة : المصدر

مخطط تحویل المیاه إلى السهول العلیا لمنطقة 
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الحضریة في مدینة العلمة الحیاة  ةوجوداستمرار النمو الحضري شرط أساسي في  يه المیاه العذبةإذن 

في كل المیادین و عنصر حیوي بالغ األهمیة یجب المحافظة علیه لضمان النمو الحضري المستدیم  يوه

بأهمیة هذه المادة وضرورة تغییر عادات االستهالك في المدینة األمر الذي یتطلب توعیة المجتمع 

عاد عن اإلسراف والتبذیر وخاصة في ظل محدودیة الموارد المائیة والزیادة السكانیة التي ینتج عنها واالبت

  :مما یستوجب العمل على محورین سنوات التقدیرفي مختلف زیادة في الطلب 

یعنى بتنمیة الموارد المائیة المتاحة من خالل تنفیذ عدد من المشاریع الحیویة التي تهدف  :األولالمحور 

میاه منسوب  انخفاضإلى إضافة مصادر متاحة جدیدة والحمایة البیئیة للمصادر الحالیة التي تعانى من 

 تشهدهاالتي  المناخیة اتتغیر الو  األمطارتساقط  لتذبذب أحواضها الجوفیة لقلة إمدادها وتزویدها بالمیاه

   .االحتباس الحراري ظاهرة الكرة األرضیة الناجمة عن

استخدام المیاه وتخفیض الفاقد وترشید استعمال المیاه واالنتقال من مفهوم و إدارة حسن  :الثانيالمحور 

ة ورفع درجة إدارة التزوید إلى مفهوم إدارة الطلب على المیاه وصوال إلى اإلدارة المتكاملة للموارد المائی

  .الوعي المائي وجعل ترشید استهالك المیاه ثقافة وقیمة أخالقیة وسلوكیة عامة في المجتمع

ولكن یجب على سلطات قطاع الموارد المائیة بمدینة العلمة التخطیط عن طریق القضاء على بعض 

  :اإلشكالیات التي تواجه القطاع في المستقبل ومنها ما یلي

 لكنللتزود بهذه المادة الحیویة و سد العجز في توفیر المیاه باللجوء إلى مشاریع استخراج میاه اآلبار  -

 السكانتتطلب على وجه الخصوص حمایتها من التلوث البیولوجي والكیمائي الناجم عن مخلفات 

قدرتها على أداء دورها  المؤدیة إلى اختالل نظامها مما یقلل منو الصناعیة أو الكیماویة المفسدة لنوعیتها 

تتسبب في أضرار صحیة وبیئیة كثیرة عند استعمالها بالرغم حیث الطبیعي ویفقدها قیمتها االقتصادیة 

 لمیاه وتخلیصها من معظم الشوائب إال أن الشواهد تشیر إلىلما تقوم به التربة من ترشیح وتصفیة من 

لتلوث الناجم عن سوء استخدام المبیدات الحشریة تعرض المخزون الكبیر لألرض من المیاه العذبة إلى ا

وترشح میاه الصرف الصحي مما أدى إلى زیادة تركیز األمالح والمعادن  واألسمدة الكیماویة والعضویة

والنترات وكثرة البكتریا العضویة بالمیاه الجوفیة وهذا ما یتطلب إحداث مخابر مختصة لمعالجة المیاه 

 .یة وعفویة للمحافظة على الطبیعة والصحة العمومیةوٕاجراء التحالیل بصفة دور 

وذلك بالسهر على المساعدة على استنزاف هذا المورد المهم في المدینة القضاء على أهم العوامل  -

عملیات الصیانة الدوریة لهذه الشبكة وتغییر األجهزة غیر الصالحة لالستخدام مثل قنوات  تنظیم مراقبة

 .فواتیر المیاهتكالیف هذه الخدمة أي تسدید دفع الحرص على علمیة  لكات وكذالعدادالتوصیل و 
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خطر انتقال األمراض والعمل على توفیر میاه 

 ةبر مراقبامخیجب على في هذا الشأن 

باستمرار  التحالیل المناسبةأخذ عینات من المیاه وٕاجراء 

  

  .العذبة العامة للمیاهالشبكة 

تسییر والتنسیق بین مدیریة الري المكلفة بإحصاء مصادر المیاه 

وتسلیمها  المرافقنجاز إ واإلشراف على الدراسات الفنیة والمراقبة التقنیة و 

ومعالجتها والدیوان الوطني للتطهیر 

  . المتخصص في صیانة شبكة صرف المیاه المستعملة ومحطات التحویل وتصفیة المیاه القذرة

حتى تصل  3م 5000ین المیاه بسعة 

على عدد  مدینة العلمةتتوفر حیث 

  ات كبیرةخزان 6منها  منشأة 22عددها 

 3م 14550حوض لتجمیع المیاه سعة تخزینها اإلجمالیة 

 للمیاهكمیة اإلجمالیة حیث بلغت ال
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خطر انتقال األمراض والعمل على توفیر میاه من تقلیل لنوعیة المیاه وهذا للالمراقبة المستمرة 

في هذا الشأن و ، مهما كان مصدرها سواء سطحیة أو جوفیة

أخذ عینات من المیاه وٕاجراء  اللجزائریة للمیاه في إطار مهامه

 .)70(رقم الموالي كما یبین الشكل  2018وجاءت نتائج عینة سنة 

الشبكة خدمة للمساكن ب قانونیةالغیر  توصیالتمن ال السكان

تسییر والتنسیق بین مدیریة الري المكلفة بإحصاء مصادر المیاه أحدث التقنیات وأسالیب ال

واإلشراف على الدراسات الفنیة والمراقبة التقنیة و المستقبلیة 

ومعالجتها والدیوان الوطني للتطهیر  العذبةالجزائریة للمیاه المتخصصة في تسییر وتوزیع المیاه 

المتخصص في صیانة شبكة صرف المیاه المستعملة ومحطات التحویل وتصفیة المیاه القذرة

ین المیاه بسعة بمنشأة لتخز تعزیز المنشآت القائمة على األقل في الوقت الحالي 

حیث  سنوات التقدیروفي  یوم /3م 23202الكمیة الیومیة الموزعة إلى 

عددها  بلغ العذبةالمیاه للتجمیع وتخزین  الكبیرة

حوض لتجمیع المیاه سعة تخزینها اإلجمالیة  11ب  السعة ةمتوسط ات

حیث بلغت الالعذبة وهذا لتعزیز كمیة المیاه  موصولة بشبكتي التحویل والتوزیع

التحالیل البكتیریولوجیة التحالیل الفیزیوكیمیائیة

الحصیلة السنویة لعملیة المراقبة الكلورومتریة والبكتیریولوجیة : مدینة العلمة

2018 والفیزیولوجیة للمیاه العذبة لسنة

 2018مدیریة الري ومؤسسة توزیع المیاه لوالیة سطیف لسنة 

المستقبل الكمي للسكان :.....الفصل الخامس  

المراقبة المستمرة ضرورة  -

مهما كان مصدرها سواء سطحیة أو جوفیة ملوثةغیر عذبة 

للجزائریة للمیاه في إطار مهامه ةابعالنوعیة الت

وجاءت نتائج عینة سنة 

السكانومنع تجنب  -

أحدث التقنیات وأسالیب ال استعمال -

المستقبلیة وتحدید االحتیاجات 

الجزائریة للمیاه المتخصصة في تسییر وتوزیع المیاه  ةلمدیری

المتخصص في صیانة شبكة صرف المیاه المستعملة ومحطات التحویل وتصفیة المیاه القذرة

تعزیز المنشآت القائمة على األقل في الوقت الحالي  -

الكمیة الیومیة الموزعة إلى 

الكبیرة المنشآتمن  معتبر

اتخزان 5و) برج للمیاه(

موصولة بشبكتي التحویل والتوزیع

مدینة العلمة

إجمالي عدد التحالیل

عدد التحالیل المقبولة

عدد التحالیل المرفوضة

مدیریة الري ومؤسسة توزیع المیاه لوالیة سطیف لسنة : المصدر
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 یوم /3م 9047.90 والمفقودةمنها یوم / 3م 11900.58 ب 2018أي في سنة  الموزعةالحالیة  العذبة

هذه الكمیة التي تنقص  لتبذیرحد  عالمسیرة العمل على معرفة السبب ووضعلى المؤسسة ولذلك یجب 

شبكة التوزیع و  شبكة تحویل المیاهیدل على رداءة وهذا  )1(یوم/ ل 105إلى 144من حصة الفرد من 

 .المسؤولیة في هذا الوضععجز في التسییر والتحصیل وتحمیل المؤسسة وال

II. احتیاجات السكان للكهرباء:  

الطاقة  اأهمیة اقتصادیة واجتماعیة باعتبارهلما لها من  التقنیة األساسیة عتبر الكهرباء من الشبكاتت

من المتطلبات األساسیة للنمو  تعد االمحركة ألدوات ووسائل اإلنتاج في االقتصاد الوطني فضال عن أنه

عدد المساكن ولذلك فقد بلغ  ،سكانالالحضریة لحیاة  ةالحضري وتشجیع االستثمار وتحسین نوعیة البیئ

   2018سنة للوالیة سطیف  مدیریة الصناعة والمناجم والطاقةمعطیات حسب  الموصولة بشبكة الكهرباء

 المخطط الخماسيحیث استكملت عملیة الربط في إطار مشاریع  % 100بنسبة ربط و  مسكن 38893 ب

وبینما  ،كیلو واط 123638359بمنزلیة تقدر الكهرباء الاستعماالت حیث جاءت  )2009 ،2005(

في مدینة  حصة الفرد من الكهرباءأما عن و  ،كیلو واط 13205092 ب صناعیةالكهرباء الاستعماالت 

التحسن الكبیر الذي حقق خالل السنوات الماضیة في میدان هذا رغم و  ،كیلو واط 3130 بالعلمة فقدرت 

لتزاید تزاید العجز في الطاقة الكهربائیة نتیجة بالمتعلقة شكالیات اإلإال أن  الكهرباءالربط بشبكة 

في والتوسیع في بناء المساكن مع استمرار النمو الحضري ستتزاید للسكان المستقبلیة الحالیة و االحتیاجات 

في ) 77(الذي یؤكده الجدول رقم  )71(الشكل رقم یتبین من وعلیه  ،في مختلف اآلماد العلمة مدینة

عن طریق المشاریع العمومیة  توفیر الطاقة الكهربائیةأنه سیتزاید الطلب على ) 33م(الملحق صفحة رقم 

الشركة حیث یجب على في مدینة العلمة بتزاید النمو السكاني والتطور العمراني فیها وتنجز  التي ستبرمج

مسكن جدید وهذا  7780ربط وتجهیز ما یقارب  2023القریب سنة  األمد خالل الوطنیة للكهرباء والغاز

محطات تولید الطاقة الكهربائیة وتحسین شبكات التوزیع لضمان العملیة ما سیتطلب مضاعفة طاقات 

وكما التمویلیة لإلنارة المنزلیة والعمومیة المنتظمة وزیادة فرص االستثمار ونمو الناتج والدخل والتشغیل، 

وعلیه یجب أن  ،مسكن جدید 16899ل ئیة األمد المتوسط توفیر الطاقة الكهربا خاللسیتوقع أیضا 

یسایر توفیر هذه االحتیاجات وضع تخطیط وتصور تشریعي ینظم أعمال ومهام هذا القطاع جیدا وٕاال 

ستتضاعف اآلثار السلبیة على فرص االستثمار ونمو الناتج والدخل والتشغیل وهنا تبرز أهمیة 

الصغیرة وخاصة في ظل تزاید عدد المؤسسات  میداناالستثمارات اإلستراتیجیة للقطاع الخاص في هذا ال
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وكما سیؤدي استمرار ، )1(مشتغل 2893والمتوسطة المعتمدة حسب قطاعات النشاط حیث تضم أكثر من 

إلى ارتفاع الطلب وبمعدالت كبیرة على  2038األمد البعید سنة  خالل في مدینة العلمةالنمو الحضري 

 ألكثر منالطاقة الكهربائیة، ولذلك یجب على الشركة الوطنیة للكهرباء والغاز توفیر الطاقة الكهربائیة 

أهمها و  تالقیام بمجموعة من اإلجراءاقطاع الطاقة أیضا ینبغي على وعلیه  ،مسكن جدید 40118

عن طریق زیادة عدد المشاریع الخاصة  الحسن ألدائه مع رفع تكالیف التشغیل والصیانةالسیر ضمان 

مواقعها المقترحة  ةبخطوط الضغط المختلفة وعدد المحوالت الجدیدة لتدعیم الشبكة مع ضرورة دراس

والمحددة للنمو الحضري  والعوائق الناتجة عنها تاالرتفاقالوضع األعمدة الكهربائیة واألسالك وطبیعة 

بسبب عدم احترام المسافات بینها وبین هذه العوائق هذه المدینة في سكان الحتى ال تسبب خطرا على 

قابله تسلذلك ضمن النسیج الحضري القائم والمستقبلي خاصة وكل هذا  اد تدابیر السالمة الالزمةخوات

   .لإلیرادات المالیةتصاعدیة للمصاریف و  زیادة

III. احتیاجات السكان لغاز المدینة:  

وجاءت ، توفر الطاقة بأسعار منخفضةحیث إحدى مؤشرات الرفاه في المجتمع غاز المدینة تعتبر شبكة 

 ةالحضیرة السكنی نسبة ربط نتائج دراسة الواقع القائم لهذه الشبكة في مدینة العلمة تكشف عن ارتفاع

توقع وصول یكما و ، 2010 سنة % 77.30 إلى 1999 سنة%  27.15من القائمة بشبكة غاز المدینة 

، وكما تم تسجل بقاء ما مسكن 33973أي ما یعادل  2018سنة  نهایةمع  % 87.35النسبة إلى 

هذه المشاریع جاءت مبرمجة في إطار مع العلم أن  ،لشبكةبهذه امسكن بدون ربط  4920یقارب 

الجاري وٕاضافة إلى بعض المشاریع  الخاصة، سطیف الیةو میزانیة و ) 2009 ،2005( المخطط الخماسي

جاءت و ، % 90.86مما سیرفع النسبة إلى  2019مطلع سنة  نجازها والمتوقع انتهاء األشغال بهاإ

احتیاجات السكان إلى غاز المدینة في مدینة العلمة بشكل كبیر سواء في الوقت الراهن أو في مختلف 

حیث ) 8م(في الملحق صفحة رقم ) 14(ذي یؤكده الجدول رقم وال) 71(رقم  الشكلوهذا كما یبین  اآلماد

تتضاعف یتوقع أن مسكن، وكما  12700حوالي ب 2023العجز القائم خالل األمد المتوسط في سنة  قدر

احتیاجات السكان لهذه الشبكة بتزاید عدد السكان وتحسن المستوى االقتصادي وتزاید متطلبات الحیاة 

مسكن  21819أن یصل العجز إلىیتوقع  2028األمد المتوسط في سنة فخالل الحضریة في المستقبل 

 مسكن 45038 ب غازالتحتاج إلى سیصبح عدد المساكن التي سف 2038وأما خالل األمد البعید في سنة 

 في مدن العالم الثالثصورة طبق األصل عن حقیقة الواقع القائم للنمو الحضري وجاءت هذه االحتیاجات 
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بسبب عدم تنفیذ التخطیط الحضري 

توفیر شبكة الغاز بطریقة منظمة مع العلم أنه ینبغي 

تكالیف كبیرة تقع القائمة بالمدینة لتفادي كل األخطار التي قد تنجم عنها 

هذه لحجم تق الدولة الجزائریة والجماعات المحلیة في الوالیة عامة ومدینة العلمة خاصة نتیجة 

مع ضرورة التركیز على تحدیث كفاءة الطاقة أي التركیز على مشاریع أنظمة الطاقة 

على  ةالطاقة الشمسیمثل المتجددة 

2038.  

تبرز العلمیة المرتبطة بالمدخالت والمخرجات الناجمة عن الشبكة التقنیة للصرف الصحي في مدینة 

مدن الشبكة أحیاء مثلها مثل كل 

بها وصیانتها من طرف  متعاني من نقائص كبیرة ناتجة عن عدم االهتما

في الدولة تنفیذ مشاریع  الوصیةالجهات 

إقامة شبكات للمجاري وٕاعادة تأهیل 

حتى  ضمان جودتهاالعمل على 

  على سالمة إیجابیا أیضا  ستنعكس بدورها

 )71(الشكل رقم 
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بسبب عدم تنفیذ التخطیط الحضري في األفاق قادرة على استقبال النمو الحضري السریع 

مع العلم أنه ینبغي  ،القطاعاتجمیع المشتركة بین 

القائمة بالمدینة لتفادي كل األخطار التي قد تنجم عنها  ةوقانونیة في األحیاء السكنی

تق الدولة الجزائریة والجماعات المحلیة في الوالیة عامة ومدینة العلمة خاصة نتیجة 

مع ضرورة التركیز على تحدیث كفاءة الطاقة أي التركیز على مشاریع أنظمة الطاقة 

المتجددة البدیلة المركزیة واستكمال الشبكات وتشغیلها بواسطة مصادر الطاقة 

2038األسطح القائمة على اقتصاد مشترك وذلك خالل األمد البعید في سنة 

  :احتیاجات السكان للصرف الصحي

تبرز العلمیة المرتبطة بالمدخالت والمخرجات الناجمة عن الشبكة التقنیة للصرف الصحي في مدینة 

مثلها مثل كل  یالحظ أن العدید من األحیاء استفادت من هذه الشبكة

تعاني من نقائص كبیرة ناتجة عن عدم االهتما هاإال أنالحضریة الجزائریة عامة 

الجهات وكما أن استمرار النمو الحضري سیفرض على 

إقامة شبكات للمجاري وٕاعادة تأهیل ب هاتوسیع وتحسین خدماتعن طریق  للمجاري والصرف الصحي

العمل على ذكره على ما سبق  انقترح اعتمادسالمقامة، ولذلك 

ستنعكس بدورها والتي صحیةنظیفة و تساهم في تحقیق العیش في بیئة حضریة 

 2019 فیفريإنجاز الباحث 
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قادرة على استقبال النمو الحضري السریع الالنامیة غیر 

المشتركة بین  تالمستدیم والسیاسا

وقانونیة في األحیاء السكنی

تق الدولة الجزائریة والجماعات المحلیة في الوالیة عامة ومدینة العلمة خاصة نتیجة اعلى ع

مع ضرورة التركیز على تحدیث كفاءة الطاقة أي التركیز على مشاریع أنظمة الطاقة وهذا المشاریع 

المركزیة واستكمال الشبكات وتشغیلها بواسطة مصادر الطاقة ال

األسطح القائمة على اقتصاد مشترك وذلك خالل األمد البعید في سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV. احتیاجات السكان للصرف الصحي

تبرز العلمیة المرتبطة بالمدخالت والمخرجات الناجمة عن الشبكة التقنیة للصرف الصحي في مدینة 

یالحظ أن العدید من األحیاء استفادت من هذه الشبكةالعلمة حیث 

الحضریة الجزائریة عامة 

وكما أن استمرار النمو الحضري سیفرض على مصالح البلدیة، 

للمجاري والصرف الصحي هامة

المقامة، ولذلك  المجاري القدیمة

تساهم في تحقیق العیش في بیئة حضریة 

إنجاز الباحث : المصدر
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  :ما یليك السكان الرتباطها مباشرة بالصحة العمومیة

   :الحضریة والصحة العامة من اآلثار السلبیة للنفایات الصلبة الحضریة العمومیة البیئةحمایة .1

إحدى المحاور الكبرى للدولة الجزائریة والجماعات المحلیة  النفایات الصلبة الحضریة العمومیة تعتبر

المطابخ نفایات : ما یليكحسب مصادرها في مدینة العلمة الصلبة الحضریة تصنیف النفایات وجاء 

الناتجة عن عملیات البناء والهدم والحفر ومصانع الطوب نفایات ال، نفایات الشوارع، النفایات التجاریة

النفایات الصلبة في  عدم التحكم في جمعلذلك تعد ظاهرة و  ،النفایات الناتجة من النشاطات الصناعیةو 

المشوهة لوجه المدینة والمؤثرة على للبیئة الحضریة  من أهم المظاهر الملوثة العلمةمختلف أنحاء مدینة 

أن كمیة مع العلم  ،الرغم من الجهود المبذولة لرفع المستوى البیئي في المدینةبالبیئة والصحة العامة فیها 

معدل إنتاج الفرد من خاصة وأن مع استمرار النمو الحضري في مختلف اآلماد تزاید سالنفایات الصلبة 

ن كمیة النفایات أبینت إحدى الدراسات  حیث للسكان بة یرتفع بارتفاع المستوى االقتصاديالنفایات الصل

تزاید إنتاج الفرد من النفایات في دول مجلس التعاون  حیثالصلبة تتزاید بتزاید الناتج القومي اإلجمالي 

تلیها ثم ل ،یوم/ فرد/ لغك 1332 ب هذه الدول البحرین في مقدمةأتي تحیث یوم / فرد/ لغك 1الخلیجي عن

تلي هذه المجموعة الدول التي ثم ل ،یوم/ فرد/ لغك 1225 بثم السعودیة و یوم / فرد/ لغك 1300 بقطر 

المعدل إلى هذا  ارتفع حیثنان بیوم وفي مقدمتها ل/ فرد/ لغك 500من  اما یخلفه الفرد یومیحجم یتراوح 

   إلى یوم، ثم لیبیا وتونس والمغرب والجزائر/ فرد/ لغك 935 إلى األردنبینما یوم، و / فرد/ لغك 950

ولذلك فإنه العلمة خاصة، مدینة وتندرج ضمن هذه األخیرة المدن الجزائریة عامة و  )1(یوم/ فرد/ لغك 587

في  فرد الواحد من النفایاتالإفراز  صل معدلاو سیحیث  مدینة العلمةالصلبة في  النفایاتتزاید كمیة ست

عدد العاملین في التنظیف الحضري  وبالمقابلظل النمو الحضري والتجاري والصناعي في مختلف اآلماد 

   قدر عددهمالمنسمة من السكان  388ل أي بمعدل عامل لكل عام 582 عددهم ال یتجاوز المدینةفي 

إذا علمنا أن هذا العدد من خاصة  دامعدل مضلل جیبقى غیر أنه ، 2018نسمة في سنة  225892 ب

) متعاقدون(أن أغلب هؤالء العمال موظفون غیر ثابتینو العمال یشمل اإلداریین والفنیین وسائقي اآلالت 

مستمر في التزاید تكشف عن ال، وجاءت كمیة النفایات الحضریة العدد یتغیر من وقت آلخرهذا أي أن 

كما  وهذا ،)2(یوم /فرد /كلغ 0.6 ب یقدرالذي معدل إنتاج الفرد في الیوم على  ااعتمادهذا مختلف اآلماد و 

                                                           
، قسم الجغرافیا، كلیة )غیر منشورة(، أطروحة دكتوراه الدور الوظیفي لشبكة النقل الحضري في مدینة صنعاءالفقیه نجاة حسن،  )1(

  .462، ص2015السنة الجامعیة التربیة أبن رشد، جامعة بغداد، 

  .120، ص2004لسنة  ،العلمةلمدینة  المخطط التوجیهي لتسییر النفایات الصلبة )2(
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   2023ستقدر كمیة النفایات الصلبة الحضریة خالل األمد القریب في سنة حیث  )72(یبن الشكل رقم 

نسمة  264789 بسكان في الفرضیة المتوسطة والمقدر الوفق عدد وطبعا هذا یوم / طن 158.87ب 

عدد لیوم / طن 186.23ب فستبلغ كمیة النفایات الحضریة  2028وبینما خالل األمد المتوسط في سنة 

فتسجل هذه الكمیة في ذلك  2038وأما خالل األمد البعید في سنة  ،نسمة 310385بالسكان المقدر 

النفایات  فإنوعلیه  ،نسمة 426481بعدد السكان المقدر  حسبوهذا  یوم/ طن 255.89ب الوقت 

 عنها مختلفة ومتعددة حسب المصادر الناتجة من مواد ستكون متكونةالحضریة في مدینة العلمة الصلبة 

  : إلى ما یلي اآلني والمستقبليتحتاج عملیة إدارة النفایات في ظل النمو الحضري حیث س

لتسییر النفایات الحضریة الصلبة في تقییم شامل لكل التشریعات القانونیة المنظمة و مراجعة بالقیام  -

ظل الواقع القائم للنمو الحضري الذي تشهده المدن الجزائریة عامة ومدینة العلمة خاصة من خالل جرد 

الحلول الناجعة إن وجدت، وٕاعادة تصمیمها بشكل یناسب ظروف تقدیم واقعي للمشاكل المستمرة و 

  .التي تشهدها البالد خاصة والعالم عامة للتحوالت اوخصوصیة المدن الجزائریة مع مراعاته

 خاصة ةواإلداری ةالمالیتوفیر الموارد عن  الفي جمیع الجوانب فضالتنظیف الحضري إمكانیات تدعیم  -

القیام بعملها  في ناجحةالتنظیف الحضري عملیة جعل إدارة حتى ت المستقبلفي في ظل النمو الحضري 

خصائصها من حیث  تمنعالتي  الفوضویةفي األحیاء وخاصة  أكمل وجه من جمع النفایات ونقلها،على 

في تجمیع ونقل التنظیف الحضري عملیة تسییر أمام  عائقاوضیق الشوارع واألزقة  الحضريالتخطیط 

  .مباشرة لهذه النفایاتالمباشرة وغیر ال السلبیةیزید من اآلثار سالقمامة من الشوارع مما 

معرفة كمیة ونوعیة المخلفات الناتجة عنها وذلك لتخطیط عملیة الجمع والنقل واختیار طرق المعالجة  -

مع العلم أن هذه النفایات تختلف من حیث النوعیة والكمیة من فصل آلخر ومن حي عالیة، بكفاءة 

دي واالجتماعي خر ضمن محیط التعمیر لهذه المدینة، ویعزى هذا إلى اختالف المستوى االقتصاآلسكني 

وبشكل عام االهتمام بالبحث عن الوسائل واإلمكانیات الالزمة إلیجاد  ،المختلفةالحضریة واألنشطة 

یهدد البیئة أن یمكن معالجة للحد من أخطار التلوث الذي الالبدائل الكفیلة من خالل استخدام طرق 

 .المدینةهذه في عبر المجال الحضري الحضریة 

وكذا وذلك بإنجاز مصنع لمعالجة النفایات والفضالت المحافظة على المظهر الجمالي للبیئة  -

وهذا بعد العلمة في الجهة الجنوبیة لهذه المدینة بجوار المنطقة الصناعیة  التقني للردممركز تخصیص 

في لمجتمع السكاني للزیادة الحمایة  مع العلم أنهاستكمال عملیة ربط المساكن بشبكة الصرف الصحي، 

  .شبكةللهذه االدوریة  الصیانةعملیة القیام بیتوجب األوبئة واألمراض  خطرمن  المدینةهذه 
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احدیثة للتخلص من النفایات الصلبة وأقل تلویثال

النفایاتحرق النفایات الصلبة، التحلل الحراري وٕاعادة االستفادة من 

الواجبات لدور الجماعات المحلیة وصالحیاتها في و إعادة ترتیب مهام مسؤولیة األعضاء المكونین لها 

عملیة التنظیف الحضري باعتبارها الجهة المخول لها الحفاظ على النظافة والصحة العمومیة داخل حدود 

النفایات الحضریة الصلبة وحمایة ةوالتصریف ومعالج ثإقلیمها عامة ومدینة العلمة خاصة في التلو 

البیئة مع ضرورة توفیر كل الوسائل والخدمات لتحسین إطار المعیشة وحمایة البیئة الحضریة في المدینة

األمد القریب  2028األمد المتوسط  2038األمد البعید 

تطور كمیة النفایات الحضریة الصلبة للسكان في مختلف األماد: مدینة العلمة

 2019 فیفريإنجاز الباحث 

المستقبل الكمي للسكان :.....الفصل الخامس  

الطرق استعمال ال -

حرق النفایات الصلبة، التحلل الحراري وٕاعادة االستفادة من و  الصحي

إعادة ترتیب مهام مسؤولیة األعضاء المكونین لها  -

عملیة التنظیف الحضري باعتبارها الجهة المخول لها الحفاظ على النظافة والصحة العمومیة داخل حدود 

إقلیمها عامة ومدینة العلمة خاصة في التلو 

البیئة مع ضرورة توفیر كل الوسائل والخدمات لتحسین إطار المعیشة وحمایة البیئة الحضریة في المدینة

 

 

 

األمد البعید 

مدینة العلمة

إنجاز الباحث : المصدر
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  :الجماعي العموميالنقل الحضري و شبكة الطرق تنظیم : خامسا

إن تسییر وتنظیم النقل الحضري الجماعي العمومي الحالي وفي مختلف اآلماد ال یقتصر على طرف أو 

طرفین فقط بل على عدة مصالح وهیئات یجب أن تسهر على السیر الجید الستغالل منظومة النقل في 

لمخولة سبیل توفیر خدمة عمومیة مریحة للمتنقلین، وكل هیئة تتدخل حسب اختصاصها وصالحیاتها ا

هي  المركزي الصعیدعلى إلیها، ذلك أن أول هیئة  تشرف على تسییر وتنظیم النقل الحضري الجماعي 

هذه  الداخلیة والجماعات المحلیةو  السكن، المالیة، األشغال العمومیة، التجارة، النقلالدولة ممثلة في وزارة 

 هو العلمة مدینة تعرفهس الذي النمو الحضري فإن المحلي الصعید على أمااألخیرة تتمثل في البلدیة، و 

 األمدخالل  التوازن عدم مشاكل من العدید معه یحمله سلكن الحضریة للتنمیة واضحة ةكیدینامی عالمة

 من أكثر حضري سیضم تجمع هي 2028خالل األمد المتوسط في سنة  المدینة ذلك أن والبعید المتوسط

 عناصر توفیر في ملیا التفكیر یجعل تصورها یمكن التيللسكان  الكبیرة التنقالت حجمو  نسمة 310385

 ربط تحقق المطلوب المستوى في نقل منظومة وضع خالل من الحضري النمو واستمراریة دعم تضمن

 الباحثین جهود افرظبت إال یأتى ال الذي األمر للنشاط الكبرى بالمحاور للحراك المولدةاألحیاء السكنیة  كل

عن طریق اللجنة البلدیة للنقل الحضریة  والتهیئة النقل میدان في متخصصةومختلف الكفاءات ال والفاعلین

وٕاضافة إلى  ،والمرور مشكلة من ممثلي مختلف الهیئات والمدیریات اإلداریة ومصالح األمن الحضري

توازن بین ثالثیة نوع من ال خلقیتمثل في وجاء هذا التفكیر لوالیة، لممثل المنظمة الوطنیة للناقلین 

عن طریق جملة من في مدینة العلمة  تخطیط النمو الحضري ومسارات شبكة الطرق وتطویر وسائل النقل

  :ما یلي هاومن بین المدینةالهدف منها هو زیادة عصرنة المشاریع الخاصة بالنقل والمواصالت 

I.  العلمةمشروع الطریق الذي یربط بین میناء جن جن بوالیة جیجل ومدینة:  

واألقالیم  بإقلیمها مدینة العلمةشبكة الطرق التي تربط  زیادة التوسیع في مد سریع فيالتطور لقد كان لل

أول نقطة في جیجل وهي میناء جن الذي یربط بین  مشروع الطریقأین نخص بالذكر األخرى في البالد 

حیث یعتبر شریان حیوي لإلقلیم المحلي عامة من شأنه أن یكون  العلمةوهي سطیف في جن وآخر نقطة 

   )1(كلم 110 بیمتد على مسافة تقدر حیث نقلة نوعیة وقیمة إضافیة لإلقلیم المحلي ومدینة العلمة 

كم لكل منهما وتسهر السلطات المحلیة للوالیتین تحت إشراف  55بـبالتساوي تتقاسم الوالیتان المشروع و 

یتضمن المشروع عدید المحوالت والمنشآت الفنیة، على غرار و  األشغال العمومیة والنقل على إنجازهوزارة 

كلف میزانیة مع العلم أنه  اأرضی اونفق اعلوی اممر  31و محوال 13جسرا و 50الجسور التي یبلغ عددها 

                                                           
  2019العمومیة لوالیة سطیف، فرع العلمة، جانفي  لاألشغامدیریة  )1(
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زه العدید من الشركات تشرف على إنجاو  مالییر دوالر بثالثةالجزائریة قیمة مالیة كبیرة قدرت  الدولة

 فإنه سیشكللهذا المشروع  األهمیة االقتصادیة واالجتماعیةوأما عن  ،وطنیةالتركیة و الیطالیة اإلاألجنبیة 

وهو میناء جن جن بوالیة  الجزائریةموانئ بأهم المنفذا یربط مدینة العلمة التي یمّر علیها الطریق السیار 

في مدینة العلمة  من والیة جیجل وٕالى الهامةتجاریة التبادالت الما یساعد على زیادة حجم وسهولة جیجل 

انتظار تدشین هذا الطریق الذي تأخر كثیرا لعدة أسباب رغم تدّخل السلطات العلیا من الوزارة األولى 

نزع الملكیة لفائدة المنفعة العامة وخاصة المتعلقة بالعراقیل  لمواجهةووزارة األشغال العمومیة 

والیة سطیف وفي تضاریس على مستوى ت التي تّمت من طرف أصحاب األراضي خاصة واالعتراضا

ومن ممیزاته  2019سنة خالل  إتمام المشروع وتسلیمه عملیةأخر ساهمت في تكلها عوامل و جّد صعبة 

تقلیص و خفف إلى حد كبیر كثافة الحركة باتجاه الشمال سیسهولة السیر وسیولة الحركة حیث  :ما یلي

األعباء المادیة لحركة النقل و ق ینتیجة المؤهالت الفنیة التي سیقدمها الطر  تالمستغرق في المسافاالزمن 

مدینة  ن من تجارمستوردیلخاصة بالنسبة لتسهیل عمیلة المبادالت التجاریة وخاصة حوادث المرور، 

 نحوتحریر نقل البضائع والسلع من وٕالى األسواق الجهویة والوطنیة في إطار التحول وكذا العلمة 

یمكن من خلق حركیة اقتصادیة بین اإلقلیم المحلي وأقطاب االقتصاد الوطني كما و  ،االقتصاد الحر

عدم رضا أصحاب األراضي التي  :لطریق تبرز فیما یليلهذا اوبالمقابل نجد بعض الجوانب السلبیة 

 الوالئیة كانت هي األولى في حل مشكلة العقار والتعویضات اتتغلت في إنجاز الطریق رغم أن السلطاس

  إلى قسمین مما یصعب على السكان التنقالت الیومیة بین طرفي الطریق قطع المجال ،على ذلك

وكذا ، تناقض طبیعة المشروع االصطناعیة بوضع مالیین األطنان من مادة األسمنت على نطاق ترابيو 

 ةبالبیئ موالحیوانیة في ظل االهتما ةإحداث اختالل في التوازن البیئي للمجال الجغرافي بعناصره النباتی

وكذا المحلي والوطني بمكوناته المادیة  لمدینة العلمةق بمثابة شریان حیوي یالطر هذا ورغم ذلك یبقى 

وفرص االرتباط بمراكز  توالبشریة یسمح بتحویل مدینة العلمة إلى مجال مفتوح یزید من تكثیف العالقا

  .حضریة ومجاالت أبعد حیث تغیرت مفاهیم وقیاس المسافات واألبعاد لتصبح أبعاد زمنیة فقط

II.  الذي یربط العلمة وبازر سكرة، حمام السخنة وسطیفمشروع اإلزداوجیة لتدعیم الطریق الوطني:  

الرابط بین  )77(انجاز ازدواجیة الطریق الوطني رقم مشروع تراهن سلطات والیة سطیف على نجاح 

حمام السخنة مرورا بحي علي و باتجاه مدینة  )75(و )77(مدینة العلمة ومفترق الطریقین الوطنیین

 اإلنجاز أسندت أشغالحیث كلم  15الطریق على مسافة هذا وراسي التابع لبلدیة بازر سكره، ویمتد األ

حركیة  )77 (یعرف الطریق الوطني رقم حیث  ،شركات ومؤسسات خاصة وعمومیة )08(ة إلى ثمانی
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 .وبیة الشرقیةالوالیات والبلدیات الشرقیة والجنو مرور كثیفة باعتباره یربط بین مدینة العلمة التجاریة 

على الذي سیفك الخناق على مدینة العلمة حیث یمتد مشروع الطریق االجتنابي الشمالي وٕاضافة إلى 

 ار إلى غایة المدخل الغربي للمدینة بمنطقة�مسعود ز  كلم من مفترق الطرق القریب من ملعب 12مسافة 

  .ملیار سنتیم 100 ب لمشروعا وصبایحي وعظیمي وبوخبلة وتقدر تكلفةبكیر وطالي � مرورا بحي السمارة

III. عن النسیج الحضري مشروع إخراج خط السكة الحدیدیة: 

المنطقة لیمر عبر  الحضريمن النسیج هذا المشروع المتضمن إخراج خط السكة الحدیدیة یعتبر 

 ضمن النمو الحضري بتخطیط أكثر هتماملزیادة اال المحلیة السیاسة اتأولوی أولویة من العلمة الصناعیة

 لدى مدینةلهذه ال واضحة مستقبلیة صورة بناءل منطقیة ضرورةجاء كوكما أنه  ،الحضري التخطیط

   .المجاورة والوالیات الوالیة وبلدیاتمدینة العلمة  بین ربطوٕاضافة إلى تدعیم عملیة ال ،الفاعلین

عن  وزارة الداخلیة والجماعات المحلیةوأما على مستوى النقل الحضري العمومي فینبغي تطبق مراقبة   -

 فطریق الوالیة والبلدیة في إطار التنظیم العام للتنمیة والنمو الحضري في تسییر النقل الحضري ومختل

هیاكل الطرقات ذات الطابع المحلي من هیاكل استقبال المسافرین من محطات بریة وحضریة ووقوف 

  165 /89العربات المیكانیكیة والحركة المروریة عبر الطرق وهذا في إطار المرسوم التنفیذي رقم 

األخیر  مسؤولیة هذا والمتضمن تحدید مهام وزیر النقل حیث ینص على أن 1989أوت  29المؤرخ في 

هي اقتراح عناصر السیاسة الوطنیة في میدان النقل مع العلم أن هذا المرسوم ساهم في زیادة صالحیات 

عدیدة لوزیر النقل من أجل نجاعة تطبیق إرادته في تخطیط البنیة التحتیة للنقل الحضري العمومي 

 .خاصةالعلمة ومراقبة نشاطاته عبر المدن الجزائریة عامة ومدینة 

األحیاء  وذلك عبرعها خاصة منها الثالثیة اأنو بكل  فینبغي تحسینها شبكة الطرقل ةبالنسبأما و   -

سواء للطرق الموجودة حالیا عن طریق الزیادة في أبعادها الفوضویة السیما حدیثة النشأة منها حي بوخبلة 

ا وصیانتها من أجل تسهیل وتعبیدها وٕانشاء األرصفة له إن أمكن ذلكأو المراد إنجازها في مختلف اآلماد 

 ).73(أنظر الشكل رقم  .عامة في المدینة بصفةحركیة السكان داخلها خاصة والمجال الحضري 

 وزارة األشغالتحدید قواعد وضع اإلشارات المروریة وترقیة الوقایة واألمن المروري وفق ما نصت علیه   -

وٕانجاز طرق  ةمع ضرورة وضع إعداد مخطط لتنمیة النقل عن طریق تفعیل دور السكة الحدیدی العمومیة

ظل  في خاصة المدینة في األقدام على سیرا التنقل ظروف تحسین وٕاضافة إلى ،أخرى والمنشآت الفنیة

 في األمان ظروف توفیرو  المشاة لحقوق السائقین بعض طرفمن  مباالةالالو  األرصفة تهیئةنقص 

  .الراجلین حقبخصوص  المرور قانون تطبیق فرض ةوزیاد اإلنارةو  الراجلین ممراتو  العمومیة األماكن
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  معاییر الطرق األولیة: النموذج األول
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معالجة  اختیار في السیارة استعمال من الحد مبدأ اعتماد في اإلرادة توفر مدى الذي یطرح هنا ما والسؤال

 العاصمة الجزائر في الكبرى الحواضروبالمقابل نجد  ؟لمدینة العلمة المستدیم النمو الحضري مستقبل

 تتفادى أن العلمة لمدینة یمكن فهل ،التنقل وصعوبة المروریة االختناقات بمدن تعرفوغیرها  قسنطینةو 

 بضرورة الجزائریة ما یؤكد وعي الدولة، وعلیه فإن المستدیمة؟ مدینةعن ال نموذجا لتصبح مستقبال ذلك

 الحضري للنقل العمومیة المؤسسات عودة الرئیسیة المدن في العمومي الحضري النقل منظومة تطویر

 مدنها من الكثیر في المبرمجة الترامواي مشاریع إلى اإلضافةبو  ،المدن الجزائریة من العدید في للخدمة

 وضع في الحكومیة اإلرادة هذه، ولذلك فإن الفردیة النقل لوسائل إستراتیجیا بدیال تكون أن شأنها من التي

وعلى  المشاریع هذه لنجاح اإلجراءات من بمجموعة محلیا القیام بالموازاة هام تستدعي جماعي نقل نظام

 تبلیغ المساهمة في شأنه منالعمومي الذي  النقل قطاعالراقیة في  العمومیة الخدمة مبدأ تجسیدرأسها 

  . إلخ...التعلیمیةو  الصحیة كالخدمات األخرى الحقوق تحقیق

  :موارد البیئة الطبیعیة ثیوتلو استدامة النمو الحضري من العوائق واألخطار الطبیعیة والتكنولوجیة : سادسا

مختلف مد  ساهم ذلك في سهولةحیث توضع مدینة العلمة على منطقة منبسطة  في المؤهالت تتمثللقد 

 المقابلبو  ،في كل االتجاهات والتطور العمراني شبكة الصرف الصحيمنها خاصة التقنیة الشبكات 

تشكل موضع  حیث )les risques(وأخطار قئوعوا) les servitudes()1(ارتفاقاتوجود تعاني من  نجدها

العمران خطرا على  كما ستشكلو في الفترة الحالیة وفي مختلف اآلماد،  التطور العمرانيعملیة في معیق 

اد تدابیر السالمة خاتو  الفاصلة عنهااألمنیة مسافات العدم احترام  بسببالمدینة معا هذه في سكان الو 

 :كما یلي طبیعیة، تكنولوجیة صناعیة ىواألخطار تنقسم إل تهذه العوائق واالرتفاقامجموعة جاءت و منها 

I. كما یليالجزائریة أدوات التهیئة والتعمیر  وفق مضامین وهي محددة تعددت وتنوعت :العوائق الطبیعیة:  

  :والغابات الزراعیةاألراضي  -

بالنسبة للغابات داخل الحدود اإلداریة لبلدیة العلمة تزرع بها زراعات موسمیة لذلك فهي محاطة بأراضي 

إال ذات الملكیة العقاریة الخاصة و فالحیة من الجهات األربعة وٕان كانت أراضي ذات جودة فالحیة عالیة 

 عن طریق بة للزراعات الواسعةمناس هاأنه یجب الحفاظ علیها والحد من توسع المدینة علیها باعتبار 

 بهذه المدینةالمحیطة لالحتیاطات العقاریة التوسع العمراني وحسن التنظیم واالستغالل عملیة  ترشید

                                                           
)1( 

: وكذا أنواع الشبكات ،المطارات ،المواقع والمناظر الطبیعیة ،المناطق األثریة ،المقابر ،المناطق العسكریة ،الغابات: االرتفاقات تتمثل فیما یلي

  .والسكة الحدیدیة ةالطرق العمومی ،شبكة الري ،شبكة الصرف الصحي ،العذبةمیاه الشبكة  ،أنابیب الغاز والبترول ،خطوط الضغط العالي

، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عقاري إستراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائريعربي باي یزید، : أنظر

  .45، ص2015نة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، س
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یسعى سمالیة بسبب ارتفاع أسعارها الخیالیة التحقیق األرباح زیادة ذلك أن رغبة األفراد في  والحفاظ علیها

وٕاخراجها من االستخدامات اإلنتاجیة والزراعیة لتحقیق تلك العدید من المالك إلى تعطیل األرض 

قطع أرضیة بمساحات متفاوتة نتیجة الرتفاع أسعار إلى تحویل أراضیهم الزراعیة  عن طریق المكاسب

مع العلم أن السلطات والهیئات في الدولة ستساهم أیضًا في تقلیص مساحة األراضي الزراعیة  األراضي

من  اصة أو للوقف أو ملكیة عامة على الرغم من خصوبتها وصالحیتها للزراعةسواًء كانت ملكیتها خ

المساحات الخضراء والباحات خالل إقامة التجمعات السكنیة ومختلف المرافق الخدمیة العمومیة و 

المدینة یعد من هذه وعلیه فإن النمو الحضري في  ،والوظیفیة التجاریة والصناعیة وغیرها العمومیة

ولذلك  ،اإلنتاج الزراعي الوطني عامة والوالئي والبلدي خاصة تراجع ستساهم في التيالعوامل الرئیسیة 

األراضي الزراعیة على حساب فإن عملیة البناء والتعمیر التي ستكون في مختلف اآلماد ستكون طبعا 

  .ر الوظیفة اإلنتاجیة الزراعیةلتستخدم في التوسع العمراني غیأجزاء منها حیث سیتم اقتطاع 

هناك ودیان تخترق المجال الحضري القائم في مدینة العلمة وأخرى في مناطق التوسع یجب : الودیان -

 اوادي جرمان وغیره ،وادي مجازي ،سارقالوادي  ،جهاديالوادي  :احترام المسافات الفاصلة عنها أهمها

مدینة ومهددة إیاه بالفیضانات بصورة دائمة خاصة مع سقوط لل النسیج الحضريمن األودیة التي تخترق 

  .2010جویلیة  01وفیضان یوم 1981سبتمبر 01فیضان یوم : األمطار التهطالیة مثل

تشكل حیث م  50إضافة لما سبق اإلشارة إلیه فهي تغطي مساحة شریطیة في الشمال بعرض  :الغابات -

یمنع التوسع علیها طبق  الغابیةالمساحات هذه إال أنه ینبغي اإلشارة إلى أن  العمراني عائقا للتوسع

  .زیادة على األهمیة المتعددة األوجه التي تكتسیهاو للقانون 

  . ما اتجهنا أقصى الشمال الشرقيلدرجة االنحدار في موضع المدینة ك تزداد: االنحدارات -

II. العوائق الصناعیة :  

ال ینبغي تجاهلها عند أي عملیة تعمیر لخطورة التوسع  أنهوهي ناتجة عن تدخل السكان على المجال إال 

المنطقة الصناعیة  وأهمها على حسابها حیث نذكر ما هو موجود منها في موضع مدینة العلمةالعمراني 

خط السكة و  ،ترم 75ب یقدر المجال األمني لها مع العلم أن السابع الحضري التي یمثلها القطاع العلمة 

یعیق حركة حیث الحدیدیة الذي یقسم المدینة إلى شطرین ویمتد جنوب المدینة من الشرق نحو الغرب 

ذات التوتر الضعیف الخطوط الكهربائیة و  ،ترم 50ب النقل والمواصالت ویقدر المجال األمني له 

وشبكة الطرق  ،ترم70ب مجال األمني له المقابر وأنبوب الغاز الرئیسي ویقدر ال ،والمتوسط والعالي

  .العلمة الوالئیة والوطنیة والمسافات األمنیة المرتبطة بالحدود اإلداریة لبلدیة
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III. األخطار الطبیعیة:  

یقصد بها كل تهدید محتمل على اإلنسان وبیئته ویمكن حدوثه بفعل مخاطر طبیعیة استثنائیة أو بفعل 

نشاطات بشریة، وكما یعرف الفیضان على أنه ظاهرة هیدرولوجیة ناتجة عن ارتفاع مفاجئ لمنسوب 

من المخاطر  المیاه الذي یخرج عن مجراه العادي لیغمر السریر الفیضي والسهول المجاورة، والفیضان

ولذا نالت اهتماما كبیرا من طرف الباحثین الطبیعیة التي تحدث مرارا وتكرارا مقارنة بالظواهر األخرى 

خاصة وأن  األكادیمیین والمتخصصین في دراسات الجغرافیا الحضریة والعلوم األخرى النظریة والتطبیقیة

العالم الیوم یشهد ظاهرة التغییرات المناخیة التي یمیزها حدوث الفیضانات وما تخلفه من خسائر كبیرة 

في الجزائر وانطالقا من خصائصها  الطبوغرافیة المستویة، ومحلیاالطبیعة خاصة بالمدن الساحلیة وذات 

یزه عدم االنتظام عبر المجال الجغرافي األبیض المتوسط فإن تساقط األمطار یمأي مناخ البحر  المناخیة

والزمان الشيء الذي یترتب عنه تساقط أمطار إعصاریة وأخرى بكمیات كبیرة تؤدي لحدوث كوارث تخلف 

 2001رنوفمب 10خسائر مادیة وأحیانا بشریة أیضا كما حدث في بلدیة باب الواد بالجزائر العاصمة یوم 

جم األضرار الناجمة عنها لجأت الدولة الجزائریة إلى اعتماد ونظرا لح 2003وكذلك زلزال بومرداس في 

المتعلق بالوقایة من األخطار الكبرى وتسییر  2004دیسمبر  25المؤرخ في  20- 04القانون رقم 

 ة، وتبعا لتفاعل بعض مركبات الوسط الفیزیائي الخاص بمنطق)1(الكوارث في إطار التنمیة المستدامة

نشأت ظواهر فیضانیة تسببت في إحداث خسائر عند مصادفتها لمكتسبات  العلمة خالل فترات سابقة

اقتصادیة واجتماعیة واقعة ضمن نطاق نشاطها، وفیما یلي أهم األخطار الفیضانیة التي تعرضت لها 

ملم من األمطار  40دقیقة تساقطت  15خالل وذلك أوال  1981سبتمبر 01فیضان یوم :مدینة العلمة

التجمیعي الجزئي لوادي الجهادي الذي یعبر على مستوى بعض األحیاء السكنیة على مستوى الحوض 

متر وخلف خسائر مادیة  02لمدینة العلمة مما أدى إلى غمر األحیاء المجاورة بمیاه تجاوز ارتفاعها 

 2010 جویلیة 01فیضان یومو  ،)2(عائلة منكوبة 365جریح و 50قتیل،  44وبشریة هامة تمثلت في 

ملم من األمطار ولمدة نصف ساعة هذه الكمیة تسببت في فیضانات لم تكن  50حیث تساقطت  ثانیا

المادیة خاصة على  رمتوقعة خاصة بعد انسداد البالوعات باألوساخ واألتربة وخلفت العدید من الخسائ

  .ةثانویوبعض الطرق ال) 05(المنازل وشل حركة المرور بالطریق الوطني رقم و مستوى المحالت التجاریة 

                                                           
)1( 

المتعلق بالوقایة من  2004دیسمبر  25المؤرخ في  20-04، القانون رقم 2004دیسمبر  29، الصادرة بتاریخ 84 الجریدة الرسمیة العدد

.13األخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، ص
   

)2( 
  2019 مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة لوالیة سطیف، جانفي
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  :مدینة العلمةفي ة له ضالمعر  حیاءخطر الفیضان واأل.1

لحدود التي تغطیها لالمناطق المعرضة للفیضان القاعدة األساسیة في المعرفة الجیدة  دعملیة تحدی برتعت

 وذلك عن طریق الصورة الجویة واألقمار الصناعیة والمعاینات المیدانیة معاالمیاه عند حدوث الفیضان 

في تأكید العمارات السكنیة وطرق المواصالت و تساعد المرافق الخدمیة العمومیة والوظیفیة التجاریة كما و 

مدینة في وضع المخططات العملیة لتسییر كارثة فیضان  في الحدود التي یتم التوصل إلیها بسهولة أكثر

ار الكبرى في إطار الكوارث داخل المجال الحضري والتقلیل من األخط تسییرالعلمة الذي یهدف إلى 

مضامین التشریعات والتنظیمات للوقایة من األخطار الكبرى وتسییر الكوارث في الجزائر عامة ومدینة 

الشرقي  يحوض تجمیع المیاه العلمة ضمن تراب والیة سطیف في إقلیم الشمال یقع حیثالعلمة خاصة 

مشكال وحدة فیزیائیة تضم كل الروافد المائیة المغذیة لألودیة الرئیسیة العابرة للنسیج الحضري  الجزائري

التجمیعي  حوضالمن  اجزءیشكل  وكما، 2كلم 84.48 بالمدینة حیث یتربع على مساحة تقدر هذه في 

حیث یشكل جزاء من المنطقة الشمالیة لحوض ) 07(الهضاب العلیا القسنطینیة الذي یحمل رقم  الكبیر

في شط البیضاء وهو مخترق رئیسیا من طرف وادي الجهادي ووادي السارق وتبرز إشكالیة الفیضانات 

  .عوامل طبیعیة وعوامل بشریة مختلفةتداخل مدینة العلمة من خالل 

   :عوامل حدوث الفیضانات بالمدینة.1.1

الطبیعة الطبوغرافیة للحوض التجمیعي في التضاریس الشدیدة في حیث تتمثل  :عوامل طبوغرافیة.1.1.1

  .  هو الطابع الغالب على موضع المدینةو واالنبساط في الجنوب  االنحدار الموجودة في شمال مدینة العلمة

  :عوامل هیدروغرافیة.2.1.1

ودیة تحمل األفي متمثلة مدینة شبكة من المجاري المائیة الرق توتتمثل في الشبكة الهیدروغرافیة حیث تخ 

جهادي الذي یخترق شرق المدینة من الشمال إلى الجنوب الوادي طابع الخطورة وعلى رأسها كل من 

سارق الذي الوادي و في منطقة مریود إلى جنوبها ویصب في سبخة بازر سكرة،  هاالذي ینبع من شمال

 م والطفلترق هذه المدینة من الناحیة الغربیة ثم یمر بالقرب من عیادة األینبع من منطقة مشتة كعوان ویخ

یتمیز حیث ووادي مجازي الذي ینبع من منطقة تاشودة من ذراع الدیس والشوافة  الدائرة، مقروالمحكمة و 

 یهإل تنضمنظرا لكثرة الروافد التي وهذا مجراه بالتعرج والضیق لشدة انحداره خاصة على الضفة الیسرى 

یعتدل مجراه نوعا ما حیث یغمر مساحات واسعة من األراضي الزراعیة المجاورة له ثم مدینة المن  بالقرب

ووادي جرمان الذي ینبع  شمال غرب المدینة بالسوامع وحي بهلولي ویصب في سبخة بازر سكرة،وتقع 

  .ي سبخة بازر سكرةفكذلك مدینة ویصب المن منطقة مریود والبالعة وجبل تفودیش ویتجه نحو جنوب 
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  :عوامل مناخیة.3.1.1

 باردحار صیفا و و مناخ قاري شبه جاف بعامة  والیة سطیفتتمیز  حیثتتحكم فیها عوامل المناخ السائد و 

متساویة وغیر متجانسة فهي تختلف من منطقة إلى غیر شتاءا كمیة األمطار المتساقطة كما أن و  ،شتاءا

م سنویا مع تسجیل تساقط لم 700الجبلیة الشمالیة تتلقى حوالي  أخرى ومن سنة إلى سنة فنجد المنطقة

ل العالیة حتى شهر اقمم الجبلمغطیة  تشبع التربة بالمیاه وتبقى الثلوجت حیثفصل الشتاء  فيلثلوج ل

     بالمیاه وتتلقى منطقة الهضاب العلیا تشبعهامما یؤدى إلى تزوید الجیوب الباطنیة و  أفریلمارس و 

األمطار السنوي بها  متوسطبینما منطقة الشریط الجنوبي والجنوبي الشرقي فال یزید و  ،سنویام لم 400

الحرارة فتؤدي أحیانا إلى اندالع درجة أما في فصل الصیف فتكاد تنعدم األمطار وترتفع و  ،ملم 300 على

ذات جریان غیر و الصیف فصل جافة في أودیة والیة سطیف فنجدها حرائق وهذه العوامل تؤثر على 

 .)1(حیث تحدث فیضانات وتمأل األحواض والجیوب الباطنیةالشتاء فصل في منتظم 

  :عوامل التحضر والنمو الحضري والتطور العمراني.4.1.1

المدینة مند هذه استجابة للزیادة السكانیة التي عرفتها  لقد عرفت مدینة العلمة نموا حضریا كبیرا 

االستقالل حیث ساهم ذلك في كثرة الطلب على العقار الحضري الذي أدى إلى التعمیر العشوائي لمناطق 

ذات السكنیة أقیمت العدید من األحیاء و معرضة لخطر الغمر حیث نتج عنه عدم احترام ارتفاقات األودیة 

 تهیئةالعملیات غیاب  هذا في ظلو الطابع السكني الفردي على ضفاف األودیة خاصة وادي الجهادي، 

التي تخترق المجال  متعلقة بتصحیح مجاري المیاهالتهیئة المتعلقة بالشبكات أو والمناسبة ال الحضریة

على  تالحضري ولذلك فقد كان األثر السلبي للعامل البشري یتمثل في تفاقم الظاهرة حیت ترمى النفایا

ى عرقلة الجریان أي أضعاف الطاقة االستیعابیة للمجاري مستوى المجرى الرئیسي للوادي مما یؤدي إل

الحجم السكاني المعرض لخطر الفیضان لألحیاء المجاورة أن  )14(یتبین من الخریطة رقم المائیة وكما 

، منطقة التوسع ویقدر حجم السكان التساهمي السكن ،بهلولي: األحیاء التالیة تتمثل في لواد السارق

الحجم السكاني المعرض لخطر نسمة، وأما  4132بحوالي  2008حسب نتائج التعداد األخیر لسنة 

ثابت بوزید  ،، أول نوفمبربكیر وطالي�: األحیاء التالیة فتتمثل فيالفیضان لألحیاء المجاورة لواد الجهادي 

  ولذلك نسمة،  61222 بالعلمة ویقدر حجم السكان  الصناعیة المنطقةو االستقالل، مولف التركي، المذبح 

                                                           
، مذكرة لنیل 2028استخدامات األرض الحضریة في مدینة العلمة وأفاق التنظیم المجالي لسنة بوریش حلیمة، شرقي أمنة،  )1(

والتهیئة العمرانیة  ا، جامعة اإلخوة منتوري قسنطینة، كلیة علوم األرض، الجغرافیفي تخصص التهیئة الحضریة شهادة مهندس دولة

   .124، ص 2009 /2008قسم التهیئة العمرانیة، السنة الجامعیة 
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الواقعة عند مخرج الحوض التجمیعي تستقبل میاه 

الفیضان مع كمیات التربة الناتجة عن التعریة مما یؤدي إلى غمر األحیاء المجاورة لألودیة وٕاتالف البنیة 

لطرق والمنشآت والمساكن وترسب التربة داخل المجال الحضري مما یستدعي إمكانیات 

فیضانات أنجزت مدینة العلمة عدة حلول وٕاجراءات 

هیكلیة وقائیة في شكل مشاریع لحمایة المدینة 

لفیضانات التي شهدتها المناطق المجاورة لواد 

قامت مصالح الموارد المائیة لوالیة 

الجهادي حیث تم إنجاز قناة  يواد

بارتفاع ثابت  كلم وتكون على شكل مستطیل

تم إنجاز قناة باألسمنت المسلح  تهیئة وادي السارق فقد

كلم جزء منها مغطى وتكون على شكل مستطیل 

لمشروع تنظیم حركة المیاه في سریر 

  .دج 68000000000 هيهذه األودیة 

  :لحمایة المدینة التالیةالمقترحة ومن أجل الوقایة من خطر الفیضانات ینبغي تطبیق واإلجراءات الهیكلیة 

وصوال إلى خط تقسیم المیاه لغرض 

تسویة المصاطب والسفوح ذات االنحدار الضعیف والمتوسط واستغاللها 

)15(الخریطة رقم   
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الواقعة عند مخرج الحوض التجمیعي تستقبل میاه فإن استدامة مدینة العلمة من إشكالیة خطر الفیضانات 

الفیضان مع كمیات التربة الناتجة عن التعریة مما یؤدي إلى غمر األحیاء المجاورة لألودیة وٕاتالف البنیة 

لطرق والمنشآت والمساكن وترسب التربة داخل المجال الحضري مما یستدعي إمكانیات 

فیضانات أنجزت مدینة العلمة عدة حلول وٕاجراءات من أجل الوقایة من خطر الو  ،

هیكلیة وقائیة في شكل مشاریع لحمایة المدینة ) 39(و) 38(والصورتان رقم ) 15(كما تبین الخریطة رقم 

لفیضانات التي شهدتها المناطق المجاورة لواد ا خاصة بعد تهیئة وادي الجهاديومن أهم هذه المشاریع 

قامت مصالح الموارد المائیة لوالیة حیث  1981ن سنة الجهادي والخسائر التي سببتها خاصة فیضا

وادلسطیف مع المصالح التقنیة لبلدیة العلمة بإنجاز مشروع قناة تصریف 

كلم وتكون على شكل مستطیل 6باإلسمنت المسلح من المدخل الشمالي إلى المخرج بطول

تهیئة وادي السارق فقدلوأما بالنسبة ، م10 بم وعرض القاعدة 

كلم جزء منها مغطى وتكون على شكل مستطیل  3.5من المدخل الشمالي إلى المخرج الجنوبي بطول 

لمشروع تنظیم حركة المیاه في سریر امن بین أهداف و م 3 بم وعرض القاعدة 1.5

هذه األودیة تكلفة تهیئة مع العلم أن  الوادي ومنعها من الفیضان على حوافه

    

ومن أجل الوقایة من خطر الفیضانات ینبغي تطبیق واإلجراءات الهیكلیة 

وصوال إلى خط تقسیم المیاه لغرض ) l’exutoire(انطالقا من المخرج  :ألودیةلتهیئة 

تسویة المصاطب والسفوح ذات االنحدار الضعیف والمتوسط واستغاللها ، یل والتحكم في الجریان

 2019الباحث، جانفي 

 األودیة المهیأة :مدینة العلمة

المستقبل:.....الفصل الخامس  

فإن استدامة مدینة العلمة من إشكالیة خطر الفیضانات 

الفیضان مع كمیات التربة الناتجة عن التعریة مما یؤدي إلى غمر األحیاء المجاورة لألودیة وٕاتالف البنیة 

لطرق والمنشآت والمساكن وترسب التربة داخل المجال الحضري مما یستدعي إمكانیات االتحتیة لشبكة 

،كبیرة لتنظیف المدینة

كما تبین الخریطة رقم 

ومن أهم هذه المشاریع 

الجهادي والخسائر التي سببتها خاصة فیضا

سطیف مع المصالح التقنیة لبلدیة العلمة بإنجاز مشروع قناة تصریف 

باإلسمنت المسلح من المدخل الشمالي إلى المخرج بطول

م وعرض القاعدة  2 بیقدر 

من المدخل الشمالي إلى المخرج الجنوبي بطول 

1.5 ببارتفاع ثابت یقدر 

الوادي ومنعها من الفیضان على حوافه

  

  

  

  

  

  

  

  

ومن أجل الوقایة من خطر الفیضانات ینبغي تطبیق واإلجراءات الهیكلیة 

تهیئة القیام بأشغال ال -

یل والتحكم في الجریاندتعال

الباحث، جانفي إنجاز : المصدر
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)les gabions( على مستوى ، وأما

إنجاز حواجز وأخیرا  ،إنجاز حواجز ترابیة وتشجیر المنطقة

السارق بهدف تعدیل  يدي الجهادي وواد

  .هذه المدینةالجریان واستغالل میاه األمطار في النشاط الزراعي والحد من الصبیب الصلب وتأثیره على 

وشكل الجریان حیث نجد الغطاء النباتي له دور كبیر في تحدید حجم 

 صواالنجراف وامتصانظام جریان منتظم ویحمي التربة من التعریة 

الغطاء النباتي في أغلب مساحة حوض العلمة 

استصالح وتكثیف الغطاء  :یعتبر من العوامل التي لها تأثیر على الرفع من قیمة التعریة لذا نقترح ما یلي

لزراعة األشجار المثمرة وتكثیف زراعة الحبوب 

  .وتشجیر ضفاف األودیة باألشجار دائمة الخضرة وعمیقة الجذور لتساعد على تماسك التربة

تنظیف األودیة ومجاري المیاه خاصة التي تهدد المرافق العمومیة 

البالوعات ومصاب المیاه بصورة مستمرة ومنتظمة 

منع وضع مواد البناء كالحصى وغیره في المناطق 

تنظیم وتهیئة المجال الحضري من خالل 

 هالسارق وتوجیه يجرى األودیة وتوقیف التطور العمراني باتجاه واد

في اتجاهات آمنة، إنجاز أكبر عدد من البالوعات سواء لشبكة تصریف میاه األمطار أو لشبكة تصریف 

  تنظیفوكذا  المیاه القذرة حتى یتم تصفیة هذه القنوات وتطهیرها لحمایة السكان من خطر التلوث واألوبئة

  الجهادي ووادي السارقجسور للعبور على قناة وادي 
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بناء أسوار الحجارة المحكمة بللنشاط الزراعي مع القیام بأشغال الحمایة 

إنجاز حواجز ترابیة وتشجیر المنطقةبیتم التدخل فسالسفوح ذات االنحدار الشدید 

les retenues collinaire ( دي الجهادي ووادافي المناطق الشمالیة لو

الجریان واستغالل میاه األمطار في النشاط الزراعي والحد من الصبیب الصلب وتأثیره على 

الغطاء النباتي له دور كبیر في تحدید حجم ذلك أن  :

نظام جریان منتظم ویحمي التربة من التعریة تتمیز بالمناطق ذات التغطیة الكثیفة 

الغطاء النباتي في أغلب مساحة حوض العلمة مساحة ضعف مع العلم أن  ،من المیاه

یعتبر من العوامل التي لها تأثیر على الرفع من قیمة التعریة لذا نقترح ما یلي

لزراعة األشجار المثمرة وتكثیف زراعة الحبوب ، استصالح حقول جدیدة النباتي بواسطة التشجیر الغابي

وتشجیر ضفاف األودیة باألشجار دائمة الخضرة وعمیقة الجذور لتساعد على تماسك التربة

تنظیف األودیة ومجاري المیاه خاصة التي تهدد المرافق العمومیة  :على مستوى النسیج الحضري

البالوعات ومصاب المیاه بصورة مستمرة ومنتظمة تنظیف  ،وشبكات الطرق والجسور وغیرها

منع وضع مواد البناء كالحصى وغیره في المناطق  خاصة في األحیاء التي عادة ما تشهد فیضانات،

تنظیم وتهیئة المجال الحضري من خالل ، العمرانیة التي تتسبب في انسداد البالوعات ومحاري المیاه

جرى األودیة وتوقیف التطور العمراني باتجاه وادامة بعیدا من مم
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 الوادي من النفایات وٕاتمام مشروع التهیئة مع إعادة تهیئة الجسور وفق طاقة استیعاب الواديمجرى  

إحاطة األحیاء والمرافق بجدار عازل عن األودیة لتسهیل عملیة التدخل أثناء ٕاضافة إلى العمل على و 

  .ئیةالفیضانات مع فتح شبكة طرق لكل المرافق واألحیاء في اتجاه عمودي على المجاري الما

IV.فیما یليهذه األخطار تتمثل جاءت و  :موارد البیئة الطبیعیة ثیوتلو  األخطار التكنولوجیة:  

  :وضرورة االستدامة للتطور العمرانيالعلمة  منطقة الصناعیةللاألخطار التكنولوجیة .1

البیولوجیة أخطار النقل  ،تحطم السدود ،وویةنتتمثل األخطار التكنولوجیة في األخطار الصناعیة، ال

ورغم أن هذه من ضمن األخطار التكنولوجیة إال أنه یمكن  أي األشخاص والمواد الخطیرة، الجماعي

كما أن التدخل على المنطقة الصناعیة و  )1(جعلها كحالة خاصة بالنظر الرتباط خطرها بأماكن حدوثها

ورد في مضامین قوانین التهیئة والتعمیر  تحكمها القوانین الخاصة بالمناطق الصناعیة زیادة على ما

فالمنطقة ذات أرضیة مهیأة بحیث تسمح بسهولة المتعلق بالتهیئة والتعمیر  29 -20وخاصة القانون 

یة المدنیة وتربطها طرق وممرات مشتركة للحركة اعملیة التدخل في وقت الحاجة باستعمال آلیات الحم

لتدخل من جهة ومزودة بشبكة نقاط مائیة موزعة عبر أرجاء كفیلة بضمان كفاءة وصول عالیة آللیات ا

، غیر أن الخطر المرتبط بالمنطقة من جهة أخرى المنطقة لمكافحة الحرائق وفق مخطط تدخل معتمد

الصناعیة یأتي انطالقا من معرفة أن التوسع العمراني في الفترة الحالیة وفي مختلف اآلماد سیجعلها 

وهو ما یطرح الكثیر من ) 16(الخریطة رقم  هوهذا كما تبینستوى مدینة العلمة تتمیز بموقع مركزي على م

التساؤالت على اعتبار أننا ننتظر بعث وتأهیل مثل هذه المناطق الصناعیة على المستوى الوطني بشكل 

ي عام خاصة ما تعلق باآلثار البیئیة لألنشطة التي تعرفها مختلف الوحدات الصناعیة المقامة بها والت

یمكن اعتبار تأثیر المیاه الصناعیة على ولذلك یمكن أن تلحق أضرارا باألوساط الطبیعیة والحضریة، 

من  كبیرةتحتوي على بقایا الطعام وورق وكمیات التي ملوثة الالمیاه الجوفیة محدود مقارنة بالمیاه المنزلیة 

البكتیریا والفطریات والفیروسات وحیوانات والحشرات وتسبب بعض هذه الكائنات الحیة األمراض الخطیرة 

مباشرة فإنها تسبب تلوثًا بیولوجیًا وكیمیائیًا كبیرًا العذبة مثل التیفود والكولیرا وعند اختالطها بالمیاه للسكان 

نظرًا ألن غالبیة أنواع و  ،ا الكیمیائیة والفیزیائیةیفقد المیاه صالحیتها لالستعمال ویؤثر على خصائصه

لیست الخطرة باستثناء و  خفیفةو صغیرة عامة والمنطقة الصناعیة خاصة الصناعات الموجودة في المدینة 

   .المیاه الجوفیةالهواء و إال أنه على الرغم من ذلك فإنها تبقى مصدرًا من مصادر تلوث  بعضها
                                                           

، مداخلة شفویة مقدمة في الملتقى الدولي األخطار الطبیعیة وٕاشكالیة التهیئة العمرانیة في الجزائر ما نوع التدخلعلي حجلة،  )1(

  .01، ص2006مارس  23للوقایة من األخطار الطبیعیة ومكافحتها، كلیة العلوم اإلنسانیة، جامعة قارنوس، بنغازي، لیبیا، یوم 
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العلمة بإعادة بعث وحداتها لتبلغ طاقتها الحدیة وعدم اإلبقاء ولذلك یجب استغالل المنطقة الصناعیة 

دفتر شروط یلبي  علیها كمناطق للتخزین وكمناطق للحظائر الخاصة بركن الحافالت والشاحنات ووفق

متطلبات دراسة التأثیر وهذا بتشجیع الوحدات اإلنتاجیة التي تتماشى واألوساط الحضریة وال تلحق ضررا 

  .على سبیل المثالوالغذائیة كالصناعة النسجیة الحضریة بالبیئة 

  :المركبات المیكانیكیةو السیارات محطات التزوید بالمحروقات ومحطات غسل وتشحیم .2

حیث نالحظ أن الكثیر منها تمارس بكثرة في المدینة فهي تنتشر محطات غسل وتشحیم السیارات بالنسبة ل

المرافقة لعملیة  ةنشاطا مزدوجا غسل السیارات وتشحیمها في وقت واحد مع عدم إتباع إجراءات الوقای

ئي حیث تصرف التشحیم واستبدال الزیوت والمواد السائلة المستعملة التي یتم التخلص منها بشكل عشوا

ذلك الوضع سیشكل خطرا على التوازن مع المیاه المنزلیة المستعملة في شبكة التصریف الصحي و 

یساهم أن وكما یمكن اإلیكولوجي للمنطقة في حالة حدوث تلوث كیمائي أو بیولوجي یصعب معالجته، 

خاصة إذا كان العذبة  لمیاهبا التزویدفي مرحلة ما بعد المصدر كتلوث شبكة العذبة تلوث المیاه في 

المتكون على الشبكة والذي یعمل على تآكل أنابیب الشبكة  إٔاضافة إلى التلوث بالصدو  ،الضخ متقطعا

ٕاضافة إلى أن الضخ المتقطع قد و  ،یتضح جلیًا في وسط المدینة نظرًا لقدم الشبكةربما مع الزمن وهذا 

 نابیب المیاه والتي تكون مصدرًا آخر لتلوث المیاهیؤدي إلى إمكانیة تكاثر المیكروبات والفطریات داخل أ

وأما بالنسبة لمحطات التزوید بالمحروقات التي تنتشر بكثرة عبر األنسجة الحضریة في المدن الجزائریة 

عامة ومدینة العلمة خاصة مع العلم أن هذه المحطات ال تتوفر فیها شروط الوقایة من األخطار مثل 

معیار وجاء روط السالمة للبیئة الحضریة والسكان بما فیها المسافات األمنیة، شأدوات مكافحة الحرائق و 

المسافة األمنیة تقییم مدى خطورة هذه المحطات یقوم على أساس عامل القرب والبعد عن السكان ولذلك ف

حطة بالنظر ألهمیة الم) مترا 80، 40(تتراوح ما بین یجب الفاصلة بین هذه المحطات والمناطق السكنیة 

 ونوعیة المواد المتداولة فیها وحجم وكثافة التنقالت حولها، ولذلك یجب تحویل البعض منها بعیدا عن

االنفجارات والحرائق، وكما یجب على أصحاب هذه  ن اقتضى األمر ذلك تفادیا لوقوعإالنسیج الحضري 

الشروط المتعلقة باستغاللها واألخذ المحطات اتخاذ كل التدابیر واإلجراءات البیئیة الكفیلة باحترام دفاتر 

تساهم وسائل المواصالت الحدیثة بأنواعها المختلفة وكما س، بما تبینه دراسات التأثیر على البیئة والسكان

مشاكل  ظهورإلى األنشطة و التزاید السریع في عدد المركبات  حیث سیؤدي ینةالمدفي هواء الفي تلوث 

تعدد مصادر هذا التلوث وعلى الرغم من أن المدینة ال توجد بها حیث سفي المدینة  التلوث البیئي الهوائي

ملوثات الهواء الناتجة عن  حیث نجد مختلف الصناعات التي تعتبر المصدر الرئیسي لتلوث الهواء
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أول أكسید الكربون والكبریت الذي یتأكسد إلى ثاني وغاز سترفع من نسبة غاز الفحم نشطة البشریة األ

مع مدینة هذه التشكل أهم مصدر لتلوث الهواء في س ونسبة من الغبار في الهواء الجويكسید الكبریت أ

تجدید الجهاز الخاص بحرق النفایات الطبیة وخاصة منها المواد السامة والخطیرة الناتجة العلم أنه یجب 

لحفاظ على الصحة العمومیة عن العملیات الجراحیة، المخابر وتصفیة الدم بمستشفى مدینة العلمة وهذا ل

للسكان عن طریق جمع هذه النفایات الطبیة للمؤسسات االستشفائیة العمومیة والخاصة وحرقها بشكل 

نظامي وصحي حتى ال یسبب الدخان الناجم عن عملیة الحرق اإلزعاج للسكان داخل المجال الحضري 

هذه تلوث الهواء ال یمثل مشكلة رئیسیة في أولویات المشاكل البیئیة في وكما تجدر اإلشارة إلى أن 

زداد عدد المركبات یتتفاقم في المستقبل خاصة عندما  حتى الاالعتبار  بعین هاالمدینة إال أنه یجب أخذ

من التلوث الحضریة أن المحافظة على البیئة ، ومما سبق ذكره یمكن القول األخرى السكانیة واألنشطة

 الساكنةالرتباطها بصحة وجود في مدینة العلمة  من أولویات استدامة النمو الحضري التدهور تعدو 

أهم طرق الحل للمشكالت البیئیة وال یمكن أن من الوعي البیئي لدى األفراد هو كما أن تنمیة و خاصة، 

رق التعامل مع البیئة یتحقق الوعي البیئي إال عن طریق رفع المستوى التعلیمي والثقافي وتعلیم الفرد ط

أن المحافظة على  ذلك معامن سلوك الفرد والمجتمع  ءاوسبل المحافظة علیها ثم جعل هذا الوعي جز 

   .هاعلیتجاه المحافظة  بأهمیة سلوكه ما لم یقتنع الفرد لیة اجتماعیة یتحمل الفرد فیها جزء منهاؤو البیئة مس

 :الحضریةالجریمة والحد من  لتالحم االجتماعيلإجراءات التخطیط الجدیدة كآلیة : سابعا

خاصة في  المدینة الجزائریة عامة ومدینة العلمةفي السریع والنمو الحضري التحضر  تیاإشكال جاءت

وغیرها  العلمةتقدیم ما یمكن أن یساعد على اإلسهام في حمایة مدینة حول  تحدیدات مختلف اآلماد تطرح

تقل فیها فرص الجریمة و  االتي ینبغي أن تتظافر الجهود لجعلها آمنة اجتماعی والعربیة الجزائریةمن المدن 

 نتائج الجریمةنتائج الجریمةأن أن السكنیة، مع العلم  ویتعزز التالحم االجتماعي على مستوى المدینة وأحیائهاالحضریة 

على الجوانب االجتماعیة بما فیها النفسیة واالقتصادیة  جاءت موزعة العلمةفي مدینة الحضریة 

 الفوضویةتنامي الجریمة في األحیاء و  ومنها تنامي الشعور بضعف األمان وافتقاده في المدینة حضریةوال

 المدینة خصوصاً  أكثر أحیاءتفكك الروابط العائلیة واالجتماعیة في و إلى األحیاء األخرى  وانتشارها

ة التي تصیب القطاعین العام ارتفاع التكالیف المادیة المترتبة على الجریموٕاضافة إلى  ،األحیاء الحدیثة

والخاص ومنها تكالیف القضاء والسجون والشرطة واألمن وخسارة الملكیة والعنایة الطبیة وٕاجراءات حمایة 

التي ینبغي أن تؤخذ بعین عوامل بعض الإلى الجزء من البحث  في هذا سنتطرقوعلیه  إلخ،...الممتلكات

بعض إجراءات إبراز حیث سیتم  الحضري في مختلف اآلماد واالعتبار في عملیة التخطیط الحضري للنم
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 في األحیاء السكنیة الحضریة الجریمة تتساهم في خفض معدالیمكن أن التي  التخطیط الحضري

 الجزائریة وغیرها من المدن العلمةفي مدینة الحضري تزداد مشكلة األمن حیث  المقامة في مدینة العلمة

ما و االقتصادي التجاري و عن اتساع نشاطها  الأحیائها السكنیة وزیادة كثافتها السكانیة فض لتوسعنظرًا 

النسیج  توسع مع العلم أن ،حبه عادة من ضعف في العالقات والمفاهیم االجتماعیة التقلیدیةایص

ختلف عن بطرق ت أحیائهاالتي تم تخطیط غالبیة  السكنیة الحدیثة طاألنمابه لمدینة انتشرت ل الحضري

الحضریة توجد العدید من الطرق العالجیة والوقائیة للحد من الجریمة حیث التقلیدي الحضري النمو 

الحضریة البیئة  الحضري وتخطیطتخطیط ال نمطیلعب وكما  ،المجال الحضرياألمن في  ومحاولة تعمیم

للغایة في تقویة العالقات االجتماعیة بین السكان وٕاحساسهم ال دورا هاما وفعا اانجازهالسكنیة وطریقة 

في أحیاء المدینة في  الحضریة للجریمة الممكنةباألمن ومشاركتهم الفعالة في إیجاده وفي تقلیص الفرص 

من شأنها التي المقترحة و  التخطیطیة اإلجراءات ولعل أهم من بها،الرفع من مستوى األو  مختلف اآلماد

ترسیخ  في ظل خاصة المدینةهذه األحیاء السكنیة في  عبرفي خفض فرص الجریمة الحضریة  المساهمة

  :للدولة ما یلي الحضریةخطط التنمیة أهداف  الذي یعد من أهماألمن الداخلي واالستقرار االجتماعي 

I.ةاإلجراءات المتعلقة بالجوانب العمرانی:   

التخطیط بوالمشاركة في إیجاده والثقة في توفره مرتبط الحضري ن توجه السكان نحو اإلحساس باألمن إ

هو أكثر األسالیب فعالیة  الحضرياستخدام التخطیط مع العلم أن للحي السكني  جاليوالم الحضري

فعلى سبیل المثال وجد أن العمارات الجماعیة ذات للتحكم في مستوى الجریمة في المناطق السكنیة 

مشترك یقلل من تعرض شققها لجرائم السرقة مقارنة بالعمارات الجماعیة المداخل المحصورة ضمن مجال 

 ذات المداخل غیر المفتوحة بغض النظر عن المتغیرات األخرى كنوع الجنس للسكان أو مستوى الدخل

وكما أن مداخل الوحدات السكنیة التي یسهل مراقبتها سواء على الشوارع الرئیسیة أو  ،أو الموقع الشهري

 ة التي ستقدمالحضری یةالتخطیطاإلجراءات وأما بالنسبة لمدینة العلمة فإن  ،تقل فیها نسب الجرائم الفرعیة

في  في المجال الحضريالجرائم وانتشارها  في الحد من تزایدتساهم سعتبر من العوامل التي الحقا ت

وٕادارة البیئة  یطتخطفهم عالقة ولذلك فإن  السابقة،كثرة األخطاء التخطیطیة مختلف اآلماد بسبب 

للتمكن من رفع مستوى نجاح محاوالت منع الجریمة  ةمقدممن أهم الشروط البالسلوك اإلنساني  الحضریة

حیث ذلك ألن نجاح هذه العالقة یمنع السكان من إمكانیة التحكم والقوة الالزمة لحمایة حیاتهم وبیئتهم و 

یمة أو المشجعة علیها أو المهیأة لها أو الموفرة تعتبر معالجة الجوانب البیئیة المؤدیة إلى وقوع الجر 

مع استمرار النمو الحضري في االعتبار  بعینللمناخ المناسب للجریمة أحد الجوانب التي یجب أن تؤخذ 
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المعماري للحد من الجریمة أقل من تكالیف زیادة و  حضريال التخطیطوقد وجد أن تكالیف مدینة العلمة، 

تكالیف الصرف على توفیر الحمایة الفردیة الخاصة للوحدات السكنیة والتي  قوات األمن وأقل كذلك من

  . متناسقمتكامل و كأنها حصون ولیست مساكن قائمة ضمن نسیج حضري یجعلها تظهر في النهایة و 

II.المرونة في العالقات االجتماعیة بین السكانب اإلجراءات المتعلقة: 

وقد وجد  في مدینة العلمة بالنسبة للسكان امن أكبر مشاكل األحیاء السكنیة وأكثرها تكرار  دالسرقات تع إن

وضع شبابیك الحدید هي أن من الحلول الفردیة التي یلجأ إلیها السكان لرفع مستوى الوقایة من الجریمة 

نت هذه الحلول األول والذي یلیه وغیرها من الحلول وأن كا الطابق األرضيعلى النوافذ خصوصًا في 

مع العلم تساهم في نفس الوقت في زیادة العزل االجتماعي بین السكان حیث  ءالفردیة قد تزید األمر سو 

في مدینة العلمة مع استمرار النمو الحضري في بین السكان ومرونتها توفر العالقات االجتماعیة أن 

جدر كما تو  ،إیجاد األمان والثقة في الحي عامل مهم في الرفع من مستوى المراقبة وبالتاليمختلف اآلماد 

   .بهالحضریة اإلشارة إلى أنه كلما زاد الترابط االجتماعي بین سكان الحي كلما أنخفض مستوى الجریمة 

III.كفاءة التخطیط الحضري والمعمارياإلجراءات المتعلقة ب:  

مناطق جذب لألنشطة اإلجرامیة توجد أماكن محددة في األحیاء السكینة داخل مدینة العلمة خاصة 

ببساطة في  یتجنبقدام على الجریمة أن المطلع على أسلوب المجرمین في اإلویستطیع المعماري 

آمنة أو غیر یبحث عن بیئة غیر  افالمجرم دائم ،التي تدعم األنشطة اإلجرامیة األماكنتلك  تخطیطه

مشجعة على ارتكاب الجریمة لذا فاستعمال  حصینة وغیرحضریة ویتم منع الجریمة بتكوین بیئة  ،محمیة

اآلمنة والمحمیة في إللغاء المناطق السكنیة غیر جدا المعماري والعمراني بكفاءة مهم  التخطیط الحضري

للحلول التي تمنع الجریمة في البیئة  اجید اعلى سبیل المثال یعد نموذجفالمجال الوقائي  المستقبل، ولذلك

طریق إیجاد بناء اجتماعي یتمكن من حمایة نفسه بحیث یكون هناك هدف  السكنیة وذلك عنالحضریة 

فیها روح الجماعة والشعور حضریة أال وهو إیجاد بیئة  مجالواحد لمختلف العناصر التي تكون هذا ال

جماعة آمنة ألنه عندما یتولى السكان حمایة أنفسهم كأفراد ولیس كحضریة لیة لتحقیق حیاة ؤو العام بالمس

    .الحضریة خاصة في ظل استمرار النمو الحضري في مختلف اآلماد الجریمةسیساهم هذا في انتشار 

IV.ةلتخطیط الحضري المقترحة للحد من الجریمة الحضریاإلجراءات المتعلقة با:  

في مدینة  الحضریةتبین أنه وضمن تسارع عملیات التنمیة نتائج دراسة الواقع للنمو الحضري من خالل 

 حیثالقائمة خاصة القدیمة األحیاء السكنیة وتنظیم تم إغفال أغلب الجوانب المهمة في تخطیط  العلمة

التي تبرز مدى أهمیة تطبیقها للحد من فرص و التخطیطیة  والمعاییر تاإلجراءاإلى تطبیق  هاتبین افتقار 
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نستطیع استخالص المجموعة التالیة من وعلیه  ،ولرفع مستوى األمن باألحیاء السكنیةالحضریة الجریمة 

إلى الحد من في مختلف اآلماد  األحیاءیؤدي تطبیقها في مرحلة تخطیط سالتي التخطیطیة  اإلجراءات

  :هذه المدینة كما یليفي  باألمن لدى السكان اإلحساسالجریمة والرفع من مستوى األمن بها ونشر 

یزید في ارتفاعه عن ال السكنیة وكذلك للسكن العمودي الذي  للمبانيالكبیرة  األحجامعدم اعتماد  -

 .مستقبلفي ال السكنیة للنمو الحضريمواقع المشاریع لطوابق مع مالحظة خصوصیة ) R+5(خمسة 

من خالل تصویر العناصر الحیویة مثل األرصفة  لألحیاء السكنیة التناسق الحضريتوظیف مفهوم  -

مباني المرافق والمحالت التجاریة  ،المحمیةغیر  أماكن الجلوس والراحة العامة اإلنارة العمومیة، ،التشجیر

وكذلك توفیر الفراغات المشتركة شبة الخاصة كمناطق تجمع ضمن الحي السكني لتشجیع السكان على 

  .البقاء خارج الوحدات السكنیة والتنقل على األقدام داخل الحي السكني

بحیث یتمكن السكان من داخل وحداتهم السكنیة من مراقبة الشارع زیادة فرص السكان في المراقبة  -

التجاریة والحضریة المختلفة والوحدات السكنیة المجاورة وأن یتمكن المارة كذلك من مراقبة األنشطة 

  .حول الوحدات السكنیة أو بداخلهاالممارسة المشبوهة للسكان 

على مستوى المدینة  المباني السكنیة ببعضهاأي التصاق للمجال الحضري اعتماد مبدأ التراتب  -

ومكوناتها من العام إلى شبة الخاص فالخاص مما له عالقة بتنوع اإلجراءات التخطیطیة واالجتماعیة 

وبما یقلل من  للمجال الحضريواإلداریة لكل جزء حسب مرتبته بدافع تحقیق أعلى درجة من الخصوصیة 

  .الفرص التي تزید حریة الغریب

كبوابات تحدد للحي نطاق الحیازة الخاصة به وتمنحه السكني ة توضیح المداخل إلى الحي ضرور  -

 .هویته الممیزة بطریقة تمكن السكان من مراقبة هذه المداخل والتحكم فیها

طرق غیر نافذة للحد من دخول  نماذجداخل األحیاء السكنیة واعتماد  التي تمرإلغاء الطرق ضرورة  -

   .بسیاراتهم أو على األقدام إلى الشوارع السكنیة المحلیة الغرباء

  .والمركبات داخل المجال الحضري شبكة طرق تخفض من سرعة السیارات تخطیط -

داخل خاصة المهجورة المنتشرة  السكنیةإلغاء المناطق التي تمكن المجرم من االختباء مثل المباني  -

 .القدیمة في وسط المدینةاألحیاء السكنیة 

راقبة أماكن التنزه وقضاء أوقات الفراغ وكذا تجنب االختالط الوظیفي واالزدحام السكاني، وٕاضافة م -

  .وفي أطراف المدینة والقریبة من وسط المدینةإلى تنظیم األسواق خاصة المنتشرة في األحیاء الفوضویة 
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  :كآلیة لترشید االحتیاجات المستقبلیة للنمو الحضري الحوكمة الحضریة المحلیة: ثامنا

ضرورة في البحث أهمیة كبیرة حیث یكمن دورها الجزء من یشكل موضوع الحوكمة الحضریة في هذا 

وذلك بنشر المعلومات  من مواطنین، جمعیات، جامعات ومراكز بحثعلى المجتمع المدني  البلدیةانفتاح 

بالوسائط اإلعالمیة الحدیثة كاالنترنت والمواقع االلكترونیة، واإلطالع بأنشطة عالقات عامة وتفاعلیة مع 

المدینة المستدیم في المتعلقة بالنمو الحضري المواطن لتحسیسه وٕاشراكه في صیاغة البرامج واألهداف 

وذلك عن طریق تفعیل مبدأ المشاركة والشراكة آلماد الجزائریة عامة ومدینة العلمة خاصة في مختلف ا

عن طریق أدوات  بین مختلف الفاعلین في المدینة ودون إهمال الدور القیادي الذي یمارسه صناع القرار

مع خاصة والذي یحتاج إلى المزید من الترشید لتحقیق الحوكمة الحضریة في الجزائر التهیئة والتعمیر 

وبمعنى أخر أن تلبیة االحتیاجات ، في مختلف اآلماد اجات الضروریة للسكانزیادة الطلب على االحتی

الجیدة في جمیع الحضریة متعلق بتفعیل مبادئ الحوكمة المستقبلیة للسكان في مدینة العلمة الحالیة و 

اآللیات إعدادا وتنفیذا وتقویما لسیاسة المدینة، وقد تكون أوال بدقة تحدید األهداف مرورا بتوفیر : مراحلها

القانونیة والمؤسساتیة والمالیة الالزمة، وكذا بدقة توزیع األدوار بین مختلف المتدخلین وترتیب المسؤولیات 

وتحدید مؤشرات النجاح والفشل ثم تبني أنماط تدبیر جدیة تضمن انخراط السكان ونجاعة العمل المشترك 

ن من الجماعات المحلیة والقطاع الخاص بین مكونات اإلدارة من جهة وبین اإلدارة وباقي المتدخلی

 المدني من جهة أخرى وهي كلها عوامل ضروریة لنجاح سیاسة المدینة في الجزائر عومنظمات المجتم

یبحث أصبح  السریع والعشوائيفي ظل النمو الحضري و المجتمع المدني في الوقت الراهن مع العلم أن 

للمجال  لتسییر الحضري المستدیم الحقیقيامشاركة في عوامل الصدق وصحة المعلومة والشفافیة والعن 

  :تتلخص فیما یلي هذا الجزء من البحث، وجاءت أهم عناصر فیه الحضري الذي یسكن

I.المحلیة مفهوم الحوكمة الحضریة :    

وٕان استوفى شرط الحالیة والمستقبلیة في الفترة الحضري للنمو الحضري في مدینة العلمة تسییر ال یعتبر

المرغوبة إذا أغفلنا شرط الحضریة اإلدارة المحلیة ذات الكفاءة العالیة ال یكفي وحده لتحقیق التنمیة 

هذا الطرح یضعنا أمام و  ،المشاركة الواسعة الفعلیة لبقیة األطراف المعنیة في تقریر وتنفیذ سیاسة المدینة

خاصة  1989المحلیة وهو مفهوم قد ظهر ألول مرة سنة  مفهوم الحكم الراشد لإلدارة المحلیة أو الحوكمة

التي تشیر إلى التغییر الذي حدث في طبیعة دور الحكومات من جهة وتطور  )1(يفي كتابات البنك الدول

                                                           
(1) Guillaume, Jose :La gouvernance Urbaine, de la théorie aux projets analyse conceptuelle et 

lignes d’action, France : L’AFD, Division CLD, année 2008, p10 
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علم اإلدارة من جهة أخرى فعلى المستوى العملي لم تعد الدولة هي الفاعل الرئیسي في صنع وتنفیذ 

مؤسسات المجتمع المدني وحتى و العامة بل أصبح هناك فاعلون جدد هم القطاع الخاص  تالسیاسا

المنظمات والمؤسسات الدولیة بمعنى أخر حدث انتقال من نظام محلي تسیطر علیه المجالس المنتخبة 

ة الدیمقراطی(إلى نظام محلي یساهم فیه القطاع الخاص والمنظمات غیر الحكومیة ) دیمقراطیة تمثیلیة(

فكریة للتقریر األممي حول التنمیة النقاشات الأیضا في ظل برز مصطلح الحوكمة وكما ، )التساهمیة

والذي یعنى بكیفیة تحدید االستراتیجیات التنمویة للدول  1994الصادر عن األمم المتحدة سنة  ةالمستدام

عدد دالالت مصطلح الحوكمة فت وتحقیق األمن المجتمعي واإلنساني والمرتبط بالصحة والسكان والتعلیم،

  .الذي عرف عدة استعماالت مثل حوكمة العمل والمؤسسات والحوكمة المحلیة والعالمیة والحضریة وغیرها

على أهمیة االرتقاء بالقدرات اإلبداعیة والتطویریة  ةالمحلیة الرشیدالحضریة وكما تؤكد أدبیات اإلدارة 

للجماعات المحلیة بهدف تكریس التنمیة الشاملة لتحقیق النمو الحضري المستدیم وٕاحداث ثورة في 

وتجسید دور السكان والمجتمع المدني في الحصول على فرصة للتعبیر  ةالمفاهیم واألسالیب الكالسیكی

عبر االستفادة من تجارب البلدان في المستقبل الحضري للنمو الحضري  عن رأیه ومشاركته في التسییر

الرائدة في المیدان، وفي سیاق الحدیث عن الحوكمة سیكون من المفید أن نشیر إلى أن قیام مدینة برلین 

كان بإطالق مشروع بحث یتناول بالدراسة لتجربة مدینة فینیكس بوالیة أریزونا األمریكیة  1995سنة 

على جائزة الدیمقراطیة والفعالیة في اإلدارة المحلیة للنمو الحضري القائم والمتوقع في  1993ة سنة ز الحائ

من هذه اإلشارة هو الدعوة إلى استنساخ الحلول الجاهزة وتطبیقها على واقع النمو  ضالمستقبل ولیس الغر 

والتاریخیة  ةقافیة والحضاریذو الخصوصیات الثعامة ومدینة العلمة خاصة الحضري في المدن الجزائریة 

المعروفة بقدر ما هو إشارة إلى أن ألمانیا ورغم كونها دولة صناعیة كبرى فإنها لم تتردد في البحث عن 

  .يمحلول لمشاكل مدنها في تجارب مدن أجنبیة أخرى مسترشدة في ذلك بتفعیل البحث العل

مسؤولیة مشتركة في إنجاز مشروع مع بناء ) Urbaine Gouvernance la( یقصد بالحوكمة الحضریة

بمعنى أخر حدث  مسؤولیة الفاعلین الحكومیین وفقطمن أي أنها لیست  )1(إطار تعاوني للفعل الجماعي

انتقال إلى نظام إشراك الفاعلین الحكومیین یساهم فیه القطاع الخاص والمنظمات غیر الحكومیة 

ینظر للحوكمة  مع العلم أنه السیاسي الموجه للنمو الحضريفي صناعة القرار ) الدیمقراطیة التساهمیة(

تؤكد أن تسییر شؤون المدینة حیث بدیل للسیاسات الحضریة المعتمدة  أنها ىعلالمحلیة الحضریة 

                                                           
(1)

 Patrick Le Gales: Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine, Revue Française de 

Science Politique n°: 01, Année 1995, p59-60 



المستقبل الكمي للسكان واالحتیاجات الحالیة والمستقبلیة في مختلف اآلماد للنمو الحضري في مدینة العلمة:.....الفصل الخامس  

 

334 
 

به العدید من  یقوموسكانها أمر لم یعد من اختصاص الدولة وممثلیها فحسب بل أصبح موضوعا 

الخاص وفعالیات المجتمع المدني من جمعیات ونقابات و الفاعلون الحضریون من ممثلي القطاع العام 

التشاور والمشاركة في اتخاذ القرار المحلي واالحترام المتبادل لمصالح  إطارومنظمات غیر حكومیة في 

الطریقة للوصول إلى توافق  أیضا والحوكمة الحضریة هي، )1(جمیع الفاعلین وفق رؤیة ومبادئ محددة

في الرأي وٕامكانیة التطبیق األمثل للقواعد والنظم التي ترتكز على مشروعیة السلطة والوسائل في تطبیق 

وكما یعنى مصطلح الحوكمة باألشكال الجدیدة لفعالیة الحكم أین یأخذ الفاعلون الخواص  ،)2(الدیمقراطیة

لجنة الحاكمیة  ، وحسب)3(المجتمع المدني دورهم في تشكیل السیاسةمختلف المنظمات العمومیة وممثلي 

العامة فإن الحوكمة هي مجموعة األسالیب المتعددة والمعتمدة من طرف األفراد والمؤسسات العامة 

، مع العلم أن )4(والخاصة لتسییر أعمالهم المشتركة فهي طریقة للتعاون بین المصالح المختلفة والمتضاربة

 20والمؤرخ في  06- 06 القانون التوجیهي للمدینة الجزائریةلجزائري عرفها في الفصل األول من المشرع ا

بین أیضا في الفصل الثالث أهداف االقتصاد الحضري بمصطلح الحكم الراشد حیث  2006فیفري 

ل الرابع وأما في الفص وأهمیة التسییر من خالل ترقیة الحكم الراشد وتفعیل المجال المؤسساتي المناسب،

في إدارة الجزائریة سلطة الدولة حیث تتمثل الصالحیات التي یمنحها القانون لمختلف الفاعلین فقد حدد 

مع دور الجماعات المحلیة اإلقلیمیة في التكفل بتسییر المدن التابعة لها یتمثل  بینماو  ،سیاسة المدینة

اإلشراك و  االقتصادیین في تحقیق األهداف المسطرة لسیاسة المدینة والمتعاملینضرورة إشراك المستثمرین 

الكفء، وجاءت أدوات الشراكة التي تتضمن وضع البرامج  الفعلي للمواطن في البرامج المتعلقة بالتسییر

والنشاطات حیز التنفیذ عن طریق االكتتاب مع الجماعات المحلیة اإلقلیمیة والشركاء االقتصادیین 

 القسم الثالثعیین مع إمكانیة الشراكة بین المدن في إنجاز المرافق ومختلف المنشآت مبینة في واالجتما

                                                           
) غیر منشورة(، رسالة ماجستیر دراسة سوسیولوجیة - الحضریة بمدینة قمار والیة الواديالتحضر ومسألة الحوكمة بزه سعد،  )1(

  .13، ص2014سنة  ،قسم علم االجتماع -2-سعد اهللا الجزائرأبو القاسم جامعة 
(2) LAFER Azeddine : gouvernance urbaine :rôles et rapports des différents acteurs dans les 

pratiques urbaines locales -Cas de la Ville de Tizi-Ouzou, Mémoire De Magister En Aménagement 

Du Territoire Université Mentouri Constantine, Année 2010, p 24. 

( 3 ) 
Marcougerard, Rangeons François, Thiebault Jean Louis, Les relations contractuelles entre 

collectivités publiques, In Le gouvernement des villes, territoire et pouvoir, ED Descartes, Année 

1991 p140. 

( 4 )
 M. Smouts : Du Bon usage de la gouvernance en relations internationales, In Revue 

Internationale des Sciences Sociales N°155, Mars1998. 



المستقبل الكمي للسكان واالحتیاجات الحالیة والمستقبلیة في مختلف اآلماد للنمو الحضري في مدینة العلمة:.....الفصل الخامس  

 

335 
 

فإن الحوكمة الحضریة هي أداة لضبط وتوجیه وتسییر التوجهات االستراتیجة وعلیه  الفصل الخامس،من 

أسلوب جدید في التدبیر الكبرى ویمكن تطبیقها في عدة میادین منها السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة وأیضا 

وصقل  تیدعم إزالة الحدود وتشجیع التشارك بین كل المعنیین وتتوخى حسن التنظیم وتوزیع المسؤولیا

القدرات ودعم التواصل داخلیا وخارجیا وذلك بتكریس مبدأ المشاركة والمحاسبة والشفافیة والدیمقراطیة 

وفي هذا اإلطار حدد اإلعالن الصادر عن ، )1(نزاهةوبوجود مجموعة من القیم مثل المساءلة والرقابة وال

عناصر  1996مؤتمر االتحاد الدولي إلدارة النمو الحضري في المدن الذي عقد في صوفیا شهر دیسمبر

   :كما یليالمحلیة الحوكمة الحضریة 

 .نقل مسؤولیة األنشطة العامة المالئمة إلى المستویات المحلیة المختلفة بموجب القانون  -

 .مركزیة مالیة وموارد كافیة للقیام بتلك األنشطة على المستوى المحلي ال  -

 .مشاركة حقیقیة للسكان في صنع القرار المحلي  -

 .تهیئة الظروف التي من شأنها خصخصة االقتصاد المحلي  -

II.آلیات الحوكمة الحضریة المحلیة:  

تحقیق حوكمة حضریة محلیة تتمیز بالمشاركة والتشاور بین كل الفاعلین یجب توفر إن الوصول إلى 

والجماعات المحلیة من عملیة المشاركة بإعطائه  تمكن المواطنن اآللیات القانونیة التي ممجموعة 

  :   مجموعة من الوسائل الضروریة ومنها ما یلي

الشأن الحضري وهذا بإشراك المواطن في صناعة  وهي تؤمن الفعالیة في تدبیر: المقاربة التشاركیة.1

عن طریق الجماعات المحلیة واألحزاب والحریات العامة القرار بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 

  . وتتمثل المشاركة في إعداد وتنفیذ للبرامج التنمویة الموجهة للمجال الحضري )2(واالنتخاب

المؤسسات وتشجیع االستثمارات وتعبئة قوى متعددة  دعمالقدرات و وتتمثل في تعزیز : التدبیر المندمج.2

ع یبیئیا وقانونیا ضمن عملیة تهدف إلى تحقیق الرفاه للسكان في جم ،ثقافیا ،اقتصادیا ،األبعاد اجتماعیا

المستویات منها التحسین الحضري وربط األحیاء بمختلف الشبكات التقنیة والمرافق الضروریة للحیاة 

   .وخلق مساحات خضراء مع االحترام لقوانین البناء والتعمیر والمحافظة على العقار الحضريالحضریة 

                                                           
فعلیات أعمال المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة (دور الحوكمة في تحقیق التنمیة المستدامة  ،مادبودم أالولید  .د )1(

   :عبر الموقع االلكتروني 2016جویلیة  27نشر بتاریخ ،  )2030التنمیة المستدامة 

 http://www.sudanlle.com/index.phpoption=com.etview=article et id 39631:2016/07/27content   
(2) 

  :مقال منشور عبر الموقع االلكتروني، إشكالیة التنمیة والحكم الراشد في الجزائرمحمد خلیفة، 

5-dic2008-com>^chlef.dz-http://www.univ   
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وهي بعد تنموي استثماري واقتصادي هام یعني ضرورة اإلعالم واإلعالن عن األنشطة  :الشفافیة.3

رات المتخذة وهي حریة تدفق المعلومة وتوفرها للمواطنین حول السیاسة الحضریة ومختلف القرا )1(والبرامج

التي تساعد على المشاركة والرقابة  تنها حیث یمكن للمواطن االطالع على مختلف المعلوماأفي ش

 لوهي تهدف إلى محاربة الفساد وتحدید المواطن للقصور التشریعي في میدان اإلصالح بفض والمحاسبة

  . المشاركة، وتوفیر سیادة القانون والفصل بین السلطات واحترام حقوق المواطنین

أصبحت الجودة مطلبا أساسیا ال بد من توفره في كل مرافق الدولة ولذلك  :جودة الخدمات العمومیة.4

الهام  فالسعي وراء تحسین الخدمة العمومیة واالرتقاء بجودة الحیاة الحضریة هو من بین أساسیات التكفل

بانشغاالت المواطنین والذي عادة هو غیر راض على الخدمات التي تقدمها مختلف المرافق العمومیة وهذا 

  . بسبب انتشار بعض الظواهر السلبیة كالبیروقراطیة وتدني الخدمة المقدمة ومصداقیتها وتعدد العراقیل

اآلماد عن طریق محاولة  تصور للنمو الحضري في مختلف محاولة وهي :الرؤیة اإلستراتیجیة.5

االجتماعیة والسیاسیة  ،االقتصادیة ،للتحلیل والبحث عن األفكار واالبتكار والتعمق في مكوناتها الثقافیة

وذلك بوضع خطط على مختلف اآلماد القریبة والمتوسطة والبعیدة بمشاركة جمیع الفاعلین وهي تنبع من 

  .المحلیة وهدفها األول تطویر المجتمع وتوفیر الرفاه للسكان تاالحتیاجا

III.ةالحوكم جاءت عناصر تفعیل :المحلیة المشاركة في تطبیق الحوكمة الحضریة الجهات 

  :فیما یليعامة ومدینة العلمة خاصة تتمثل الحضریة المحلیة في الجزائر 

التطوعیة التي تشأ بمقتضى اإلدارة الحرة ألعضائها هي تلك التنظیمات والهیئات : المجتمع المدني.1

 )2(بقصد حمایة مصالحهم والدفاع عنها وهي مؤسسات غیر حكومیة تقع بین الحكومة والقطاع الخاص

وكما یسمح  ،والعالقات االجتماعیة تویشارك المجتمع المدني الحیوي المستدام في عملیة اتخاذ القرارا

ولكي یتمكن المجتمع المدني من العمل ال بد من  ،للمواطنین بأن یصبحوا شركاء فاعلین في المجتمع

الدخول، العمل بحریة دون تدخل الدولة، حریة التعبیر، التعاون : )3(توفر ستة حقوق أساسیة هي

  .التعاون السلمي والسعي وراء الموارد والحصول علیها ،والتواصل

                                                           
)1( 

   http://www.Kenanaonline.com:عبر الموقع االلكتروني، 2007 سنةمفهوم الشفافیة والمقصود بها، دیوان المحاسبة محمد عفیفي السید، 
)2( 

، مقال دور منظمات المجتمع المدني في تحقیق الحكم الراشد في الجزائر دراسة حالة األحزاب السیاسیةناجي عبد النور، . د

  .112، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الثالث، صةمنشور في مجلة الفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

والمركز ) ICNL( والسلطات العامة، المركز الدولي لقوانین منظمات المجتمع المدنينماذج لتعزیز التعاون بین المجتمع المدني  )3(

  :، متحصل علیه من تصفح الموقع االلكتروني التالي2ص، )ECNL(األوروبي لقوانین منظمات المجتمع المدني 

 Files-Arabic>memo>icnl.orghttp://www.   
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تحدد األهداف واألطر المختلفة  وٕاداراتهاتبادر بسیاسة المدینة هي الصانع األول للقرار :الدولة.2

، حیث تسعى لرسم معالم وأسس التسییر الالمركزي للجماعات اإلقلیمیة )1(بالتشاور مع الجماعات المحلیة

وتوفیر شروط كما تعمل على خلق و  ،المحلي ىفي خریطة السلطة وفي شبكة صناعة القرار على المستو 

  .)2(المتدخلین في السیاسة الحضریة فالتشاور بین مختل

والتي تشكل اإلطار المؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة على المستوى المحلي : الجماعات اإلقلیمیة.3

  .)4(لها مهمة توفیر وتدعیم الخدمة العمومیة وتحسین نوعیتها )3(والتسییر الجواري

تحقیق  مجموع المستثمرین والمتعاملین االقتصادیین الذین یشاركون فيویتمثل في : القطاع الخاص.4

األهداف المسطرة للتسییر الحضري للنمو الحضري في المدینة وذلك بمنح آلیات الشراكة مع الدولة من 

التنمویة المحلیة وهذا في میدان الترقیة العقاریة وتنمیة االقتصاد الحضري وٕانجاز  تخالل تنفیذ السیاسا

   .)5(مرافق والمنشآت العمرانیة الحضریة المنظمةال

IV. المستدیم النمو الحضريالحوكمة الحضریة المحلیة في تحقیق  دور :  

الحوكمة الحضریة المحلیة وسیلة لتسییر المدن الجزائریة عامة ومدینة العلمة خاصة وٕانجاح عملیة  تعد

وذلك عن طریق إدماج المجتمع المدني  الناتجة عنهاوتطبیق القرارات في مختلف اآلماد  النمو الحضري

ومشاركة المواطنین والتواصل مع جمیع الفاعلین في صناعة القرار في المدینة، فمبدأ مشاركة المجتمع 

المدني ضروري جدا من أجل تطبیق مختلف االستراتیجیات الحضریة وذلك للوصول إلى تنمیة حضریة 

المجال الحضري وغیاب هذه المشاركة قد یؤدي إلى ضعف تنفیذ  مستدامة ألنه المستفید األول من

للنمو المدني والمواطنین في إعداد وتنفیذ خطط التنمیة الحضریة  عوجاءت أهمیة المجتمالمخططات، 

على مختلف المشاكل الحضریة وتحویل األهداف والتطلعات إلى  عاالطال :ها فیما یليحونجاالحضري 

االجتماعیة واالقتصادیة  تجسیدها، اإلدراك المنطقي والفعال لمختلف القراراأهداف تخطیطیة حضریة وت

التي شارك في إعدادها وتبریرها وتطبیقها على أرض الواقع، تفعیل الشراكة بین أفراد المجتمع في میدان 

  مدني لدى أفرادالبناء والتعمیر في حدود إمكانیاتهم المادیة المالیة وكذا المعنویة، نشأة المسؤولیة والحس ال

                                                           
  .13المادة رقم ،فیفري والمتضمن القانون التوجیهي للمدینة الجزائریة 20المؤرخ في  06-06القانون  )1(

  .14سبق ذكره، المادة رقم الذي مرجع ال )2(

)3( 
  .11مرجع سبق ذكره، المادة رقمالمتعلق بالبلدیة،  10 -11القانون

  .15سبق ذكره، المادة رقم الذي مرجع ال )4(

  .16، مرجع سبق ذكره، المادة رقم التوجیهي للمدینة الجزائریةالقانون  )5(
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المجتمع وتعزیز انتمائهم ومحافظتهم على المجال الحضري الذي ینتمون إلیه وتنمیة ثقافة المحافظة  

على المستوى  لتحقیق التنمیة سواء) 1(على المال العام وتظافر الجهود المحلیة مع الجهود الحكومیة

المحلي أو الوطني وتدعیم الرقابة الشعبیة على مختلف المشاریع التنمویة، ومن أهم السیاسات التي نصت 

  : علیها التشریعات والتي تعتمد آلیات تتجسد من خاللها مشاركة المجتمع المدني وأهمها ما یلي

ها في التعایش والتعبیر عن نفسها الحزبیة وهذا عن طریق تعدد القوى واآلراء السیاسیة وحق ةالتعددی -

ومشاركة فاعلین جدد لهم تأثیر قوي في تشكیل القرار االقتصادي المحلي، وهم المستثمرون الخواص 

 .ومالك العقارات والمرقون وأرباب العمل وذلك بفتح مسالك جدیدة لصناعة القرار في التنمیة المحلیة

القیام بتجسید مختلف األعمال التنمویة وذلك ألن المجالس المحلیة المنتخبة والتي تساهم في  -

المنتخبین المحلیین غالبا ما یكونوا أدرى بمشاكل السكان وخصائص المناطق التي ینتمون إلیها وهذا 

 .یساهم في إنجاح مشروعات التنمیة الحضریة

المحلیین المجالس الشعبیة البلدیة حیث یتم اختیار أعضائها عن طریق االنتخاب من طرف السكان  -

المنتخبة هو محاولة لتجسید مبادئ الدیمقراطیة والحكم  سویكمن الهدف من وراء إنشاء هذه المجال

   .وبتطبیق سیاسة الالمركزیة اإلداریة وتفعیل مشاركة المواطنین أو األفراد المحلیین للبلدیة

مشاركة المجتمع المدني والمواطنین  تحول دونالتي  المشاكلالتطرق إلى بعض على ضوء ما سبق سیتم 

حیث  في مختلف اآلمادفي المدینة الجزائریة عامة ومدینة العلمة خاصة في عملیة تنظیم النمو الحضري 

جودة الحیاة الحضریة وتحقیق تنمیة شاملة ما لم تأخذ بعین االعتبار ستنعكس سلبیا على االرتقاء ب

وتخفیف العبء على كاهل السلطات المحلیة ذا من جهة هومتوازنة تستجیب لتطلعات سكان المدینة 

التخطیط الحضري تهمیش المواطن في مختلف مراحل  :ما یليخالل من من جهة أخرى والوطنیة 

عدم جعله طرفا فاعال أو على األقل شریكا قویا في صناعة و  الحضریةلمشروعات التنمیة الشامل والكامل 

عدم ترتیب خارطة مهام وصالحیات البلدیة في میدان  ،التهیئة والتعمیرالقرار المحلي خاصة في میدان 

التهیئة والتعمیر بالتقلیص من ضغط الوصایة علیها والذي یجعل هامش تدخل المجتمع المدني وتأثیره 

المستوى الثقافي واالقتصادي واالجتماعي للسكان مما تباین  ،محدودا جدا إن لم یكن معدوما في المشاركة

  المحلي وصیاغتها  اتفي عملیة صناعة القرار  یؤثرم في عدم قدرتهم على التعبیر وحریة الرأي وذلك یساه

                                                           
أطروحة  مشاركة المجالس البلدیة في التنمیة المحلیة دراسة میدانیة على مجالس بلدیات والیة قسنطینة،محمد خشمون،  )1(

نطینة دكتوراه علوم تخصص علم اجتماع التنمیة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم علم االجتماع، جامعة اإلخوة منتوري قس

  .120، ص 2011- 2010سنة ل
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  .تناسب مع حاجات المجموعات ویخدم رغبتهایوتوجیهها بما 

V.  االحتیاجات المستقبلیة للنمو الحضريرهانات الحوكمة الحضریة المحلیة في تنظیم:  

لمدینة في افي تحقیق التوازن في توجیه النمو الحضري  المحلیةالحضریة ن تطبیق مبادئ الحوكمة إ

  :مراعاة الشروط التالیة یتطلبفي مختلف سنوات التقدیر خاصة الجزائریة عامة ومدینة العلمة 

  :تقویة العمل الدیمقراطي المحلي التشاركي -

التشاور في اتخاذ القرار بتقریب واعتماد مبدأ  مجتمع المدني في المشاریع التي تعنیهمالإشراك عن طریق 

وتحسین وتدعیم الشراكة بین الفاعلین العمومیین والخواص أي إعادة  سلطة اتخاذه من المواطن الموجه له

السكان في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنمیة  النظر في احتكار الدولة لتسییر الشؤون العامة وٕاشراك

الحضریة  تالشفافیة بإطالع السكان على مختلف السیاسا المجاالت الحضریة والعمل على تحقیق مبدأ

 .التي من شأنها تفعیل دور المجتمع المدني

 :وتعمیم وتوحید استعمال آلیات وأدوات جیدة تستجیب لمتطلبات التسییر ةإرساء دعائم التنمیة المستدام -

التدخل لذا یجب العمل على  ذلك أن تعدد الفاعلین واآللیات القانونیة تفقد في كثیر من األحیان فعالیة

إیجاد آلیات وأدوات موحدة تضبط مشروعیة تدخل الفاعلین ونجاعة الفعل المشترك أي توفیر جمیع 

الوسائل القانونیة واإلداریة لتسهیل عملیة التواصل والتنسیق بین مختلف الفاعلین الحضریین والتي 

 .حضریةتتضمن تعبئة كل المتدخلین في إنجاز مختلف العملیات ال

 :تشجیع الشراكة والتعاون بین البلدیات من خالل -

وتفعیل دور المنافسة  توسیع نطاق التبادل والتشارك بین البلدیات وبمختلف الصیغ وفي مختلف المیادین

اإلیجابیة بین البلدیات وتحقیق الفعالیة وتفعیل المحاسبة من أجل تحقیق تنمیة وترقیة النمو الحضري في 

هذه الرؤیة جاءت تضع هذا التنظیم الجدید على المستوى المحلي عناصر وممثلین  العلم أن ، معالمدینة

جدد لتعویض انسحاب أو عدم جدوى الدولة في بعض المیادین وهذه الحقائق تبین بوضوح التوجه نحو 

غي أن یؤدي االعتماد على التخطیط العمراني الجدید والتسلسل الهرمي للسلطة المركزیة المحلیة والذي ینب

جراءات الدولة والجماعات المحلیة فضال عن األدوات المنظمة التي إلهذا النهج ألفضل تعریف وتوضیح 

في مختلف اآلماد  لمدینةلهذه استكون قادرة اآلن على التطور في میدان تسییر النمو الحضري المتوازن 

  .)1(بما في ذلك الجانب العقاري لها

                                                           
(1)

 N.Djegheri Louhi, La ville algérienne, les prémices d’une gouvernance locale, site de référence Annaba, 

revue sciences technologie D N0 30, université Mentouri-Constantine, Décembre Année 2009, p54 -56. 



المستقبل الكمي للسكان واالحتیاجات الحالیة والمستقبلیة في مختلف اآلماد للنمو الحضري في مدینة العلمة:.....الفصل الخامس  

 

340 
 

 :خالصة الفصل

 الحالیة حتیاجاتاالو لسكان لمستقبل الكمي الخاصة بالتقدیرات مختلف الدراسة  خالل یتبین من

 :في مدینة العلمة ما یليللنمو الحضري المستقبلیة و 

منها النمو الطبیعي للسكان في عوامل خاصة عدة  بسبب تداخلفاق في األ استمرار تزاید عدد السكان  -

  .أخرى عمرانیةو النظام الدیمغرافي المعاصر وعوامل أمنیة واقتصادیة ظل 

ما سیتطلب من وخاصة منها التعلیمیة والصحیة و للسكن والمرافق  حتیاجات المستقبلیة للسكانتطور اال  -

للمیاه  اتاالحتیاجتضاعف تمساحات عقاریة هامة لتشییدها خاصة بعدما تشبع المجال الحضري، وكما س

 هااستخدامو  تهاإدار وحسن  تهاتنمیوالعمل على  تبذیرهااالبتعاد عن حیث جاءت الحلول تتمثل في العذبة 

 .المنتظرة المتاحة والزیادة السكانیةالمائیة في ظل محدودیة الموارد  هاوتخفیض الفاقد وترشید استعمال

في شارع دبي عن طریق حوكمة األداء التجاري والخدماتي تنظیم النشاط التجاري القائم في هذه المدینة   -

الممارس من طرف مختلف األفراد النشاط التجاري في مراقبة وتنظیم  وتفعیل وظائف السجل التجاري

 . ةوالقضاء على التجارة غیر الشرعی والمتعاملین االقتصادیین والتجاریین

من األخطار التي تهدد البیئة والسكان بطریقة مباشرة أو غیر  مدینة العلمةالنمو الحضري في استدامة  -

على الطبیعیة األخطار جمیع التي من شأنها مواجهة الحضریة القیام بأعمال التهیئة مباشرة عن طریق 

 .موارد البیئة الطبیعیة وتلویثالصناعیة التكنولوجیة األخطار العوائق و غرار خطر الفیضانات و 

حیث یجب مدى التنوع العمراني والتخطیط الحضري تعكس التي االحتیاجات المستقبلیة للسكان  أهمیة  -

تطبیق إجراءات التخطیط عن طریق  واالرتقاء بجودة الحیاة الحضریةالعمل على تنظیم المجال الحضري 

كفاءة وب لسكانبالمرونة في العالقات االجتماعیة بین او  ةلجوانب العمرانیباالمتعلقة الحضري الجدیدة 

الحضریة في ظل استمرار الجریمة والحد من  لتالحم االجتماعيلكآلیة وهذا  التخطیط الحضري والمعماري

  .النمو الحضري وتطور المساحة العمرانیة

كآلیة لترشید احتیاجات السكان في إطار من  المحلیةضرورة تطبیق العمل بمبادئ الحوكمة الحضریة   -

على  ااعتمادتوازن واالستمراریة في توفیرها وال متنظیفي تحقیق ال مختلف الفاعلین الشراكة والتنسیق بین

منتخبین محلیین و مبدأ التعمیر التشاوري المتفتح على كل الفاعلین المعنیین من مسؤولین حكومیین 

متعاملین اقتصادیین، جامعات ومجتمع مدني دون إقصاء حیث یتفاوضون ویتفقون ویتعاملون من أجل و 

وهذا المضي قدما في تجسید السیاسة التنمویة لهذه المدینة وتطبیق مضامین أدوات التهیئة والتعمیر فیها 

 .والحضریة القادمةالتحوالت المجالیة جعل مدینة العلمة قادرة على مواكبة و ضمانا لحسن التدبیر 



السادسالفصل   

  

  

  

  

  

    

    بدائل واختیارات علمیة جدیدة لمستقبل النمو الحضري

 في مدینة العلمة

 تمهید  

التوجه نحو تخطیط جدید للنمو الحضري وسیاسة لتنظیم التطور : البدیل األول: أوال

  العمراني مستقبال

التوجه نحو مراجعة وتفعیل التشریع القانوني الخاص بالنمو  :الثانيالبدیل : ثانیا

  الحضري في الجزائر

كنمط للتسییر  التوجه نحو تصور جدید لدور التهیئة الحضریة :البدیل الثالث: ثالثا

  للنمو الحضري في مدینة العلمة مستقبالالمستدیم الفعال و الحضري 

 ة للنمو الحضري في المدینةتوجیهات عامة لتحقیق البدائل المستقبلی: رابعا

 خالصة الفصل  
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      :تمهید

كاستمرار خاصة مدینة العلمة حالة إشكالیة النمو الحضري في الجزائر عامة ودراسة االنطالقة من تعتبر 

التي عن البدائل أو االختیارات العلمیة الذي نعود فیه للبحث التحلیل في هذا الفصل جوهر لما سبق و 

خاصة بعدما  في هذه المدینة المترتبة عن النمو الحضري مستقبالاإلشكالیات معالجة یمكن بواسطتها 

التشریعیة العوامل  مقدمتهافي اتضحت لنا العوامل واألسباب التي ساهمت في اختالل هذا النمو الحضري 

 االجتماعیة والثقافیة التخطیطیة والحضریة، ،، االقتصادیةوسیاسة التقسیمات اإلداریة التاریخیة والرقابیة،

خلق حیث ستؤدي إلى لكل بدیل  حتملةالم االختیاراتو رئیسیة بدائل  ةثالثم اقتراح سیتلبلوغ هذا الهدف و 

المیادین االقتصادیة  في جمیع مدینةال النمو الحضري فيل بلمستق قریبة من الواقع وٕایجابیةصورة وتجسید 

الفترة الحالیة في الحتیاجات لهؤالء السكان ا ما تعلق بتوفیرخاصة و  واالجتماعیة المجالیة والحضریة

  :یلي وجاءت عناصر هذا الجزء من البحث كما ،البعیدتوسط و المو  القریبخالل األمد أي والمستقبلیة 

  :مستقبالالتوجه نحو تخطیط جدید للنمو الحضري وسیاسة لتنظیم التطور العمراني : البدیل األول: أوال

حلول وٕایجاد مع استمرار الواقع  للنمو الحضري المساحي التطوراحتیاجات یبحث في  جاء هذا البدیل

وفق األولویة وهذا  المرافق االحتیاجات الحضریة الذي یعتبر أهمها السكنلتوفیر مساحات هذه  جدیدة

مبنیة  المدینةهذه جاءت االختیارات المتاحة للتنظیم والتوجیه والتحدید لتوجهات التطور العمراني في حیث 

التطور عملیة  أي داخل النسیج الحضري القائمالموجودة التوجه نحو تعمیر الجیوب الشاغرة على 

باتجاه الشمال  األراضي الفالحیة المحیطة بالمدینةالتوجه نحو االقتطاع من ب ثممن و  العمراني الداخلي

حیث  التطور العمراني الخارجيأي عملیة  باتجاه الجنوب نحو بلدیة بازر سكرةو  لتة الزرقاءڤنحو بلدیة ال

مسایرة لما هو معمول به في لیتبین من هذه األهداف ضرورة االعتماد على استراتیجیات ومبادئ خاصة 

  :تم التطرق إلى العناصر التالیةسیومن هذا المنطلق المدن المتقدمة، 

I. التطور العمراني الداخلي: االتجاه األول:     

          :التوجه نحو تعمیر الجیوب الشاغرة داخل النسیج الحضري القائم.1

نبحث من جدید عن مساحات أخرى للتطور العمراني حیث كان سبعد بناء القطب الحضري الجدید العلمة 

ة للتعمیر داخل مخططات شغل األرض جهو الرجوع إلى المساحات المبرمالمقترحة من بین الحلول 

المدروسة واقتراح توسعات جدیدة بمحاذاة هذه المخططات أي في نطاق إمكانات موضع المدینة بزیادة 

  وهذا بسبب نتائج دراسة المراجعة للمخطط التوجیهي  2038تار لغایة هك 673.39 مساحیة إجمالیة تقدر
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للتهیئة والتعمیر لمجموع البلدیات السابق ذكرها في الفصل الثاني من هذا البحث في المرحلة الثانیة وفي 

سبیل المحافظة على ما تركه البناء الفوضوي للتعمیر داخل هذه المخططات فإن السلطات المحلیة 

بإحصاء  موبالتعاون مع الوكالة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین لوالیة سطیف هي اآلن بصدد القیا

 .مساحة هذه األراضي وتعیین مالكیها من أجل استئناف إجراءات تكوین حافظة عقاریة لبلدیة العلمة

ه تفكیر یوجالسكنیة سیتم ت لمدینة عبر أحیائهاالحضري لهذه انسیج الالحاصلة في  الالتالختوعلیه فإن ا

على رأسها بلدیة العلمة حیث تمثلت في البحث عن الجیوب الشاغرة لسلطات والجماعات المحلیة جدیدة ل

داخل المدینة سواء التابعة للخواص أو للدولة وهذه الجیوب قد تكون فارغة أو تحوي منشآت ال تتالئم 

یار كوسیلة إلعادة تثمین العقار الحضري واسترجاع والوسط الموجودة فیه أو مهجورة أو اآلیلة لالنه

مساحات عمرانیة لتوطین مرافق تخدم أحیاء المدینة خاصة ومدن الشبكة الحضریة المحیطة ككل موزعة 

في ) 78(السابقة الذي یؤكدها الجدول رقم) 17(عبر قطاعات هذه المدینة وهذا كما توضح الخریطة رقم 

تمثل الملكیة حیث هكتار  75.61بالمساحة معتبرة وتقدر اءت هذه حیث ج) 33م(الملحق صفحة رقم 

الحضري  النسیجوجلها موجودة داخل % 6.65ب فهي الملكیة العمومیةوأما  ،%68.96الخاصة منها 

 دأكیبالتوعلیه فإن إشراك المواطنین منذ البدایة في اختیار احتیاجاتهم وٕاقناعهم بمتطلباتهم سیكون  القائم،

  .األنجع لضمان فعالیة هذه االختیارات الحضریة الحساسة لكونها نقطیة وٕاستراتیجیةالحل هو 

II. التطور العمراني الخارجي: االتجاه الثاني  

  :التوجه نحو االقتطاع من األراضي الفالحیة المحیطة بالمدینة.1

في من خالل تحلیل أدوات التهیئة والتعمیر یظهر أن الجهة الجنوبیة تعتبر غیر صالحة للتطور العمراني 

أخطار طبیعیة وتكنولوجیة، وأما التطور في الجهتین الشمالیة والغربیة و هذه المدینة لوجود عدة عوائق 

ال یبقى سوى الجهة الشرقیة جیدة الخصوبة فیجب الحفاظ علیها، ولذلك فالحیة التي یوجد بها أراضي 

فقط كمنطقة مالئمة للتطور العمراني لهذه المدینة لقلة وجود العوائق بها وهي الجهة التي سیتم اقتراحها 

هكتار مع العلم  919ب واعتمادها كمنطقة للتطور العمراني في المستقبل حیث تقدر مساحتها اإلجمالیة 

على األقل إذا استمر  2038في سنة  البعیدة خالل األمد لتطور هذه المدین كون كافیةأنه یمكن أن ت

معدل النمو السنوي لسكان وعمران المدینة على وضعه الحالي حیث یتوقع أن یبلغ عدد السكان حوالي 

 بحواليمتر بحیث أعلى ارتفاع بها یقدر  997.5ب نسمة تقریبا، وكما یبلغ متوسط ارتفاعها  310385

ولذلك فهي منطقة متوسطة االنحدار ومن أفضل المناطق للبناء  ،متر 960 متر وأدنى ارتفاع هو 1049

ولتمدید شبكات الصرف الصحي المنزلي الذي یمكن أن توجه إلى كل من وادي الجهادي في الغرب 
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بالعودة للنتائج التي توصلنا لها في الفصول السابقة من هذا البحث عند و ووادي جرمان في الشرق، 

إذا أخدنا  فإنه المدینة من األخطار الطبیعیة والتكنولوجیة وٕامكانیات التطور العمرانيالتعرض الستدامة 

بحوالي والتي قدرت  2038لغایة سنة العلمة بعین االعتبار االحتیاج للمساحة الالزمة لتطور مدینة 

إشكالیة  هكتار فإن المدینة یمكنها التطور دون أیة/ نسمة 397.09ب هكتار وبكثافة سكانیة  1017.02

باتجاه التجمعین الثانویین ) 05(وبهذا فإننا نقترح أن یتم التركیز أوال على جانبي الطریق الوطني رقم 

وهو ما یربط المدینة بحي بوخبلة والسوامع ولغایة ) 77(سمارة وجرمان وال ننسى الطریق الوطني رقم 

لذي كان یمر من وسط التجمع مع الطریق نفسه وا) 05(مفترق تقاطع محوله الطریق الوطني رقم 

  .الحضري ثم التركیز على الجهة الشمالیة ثانیا لكونها أكثر صالحیة للبناء والتعمیر من الجهة الجنوبیة

  : لتة الزرقاء وبازر سكرة التابعة لها إداریاڤبلدیات النحو  ه النمو الحضريیتوج.2

منعا باتا التطور العمراني علیها إال في حاالت بما أن مدینة العلمة محاطة باألراضي الفالحیة فإنه یمنع 

 كمحددة، مع العلم أن هذا المشكل ذاته الذي تعرفه مدن العواصم اإلقلیمیة عبر التراب الوطني ولذل

على  سیتم التعرف من خالل تحلیل هذا العنصرسنقترح لها البدائل التي اتبعتها المدن الكبرى، وعلیه 

لتة الزرقاء ڤوالمتمثلة في ال التابعة لها إداریاالمجاورة الحضریة عة بالمراكز خلق تنمیة فعالة وناج أهمیة

مدینة العلمة في عدم التوازن في النمو الحضري  یعود إلى نأسباب اختیار هاتین البلدیتیمن زر سكرة و اوب

الطریق الوطني  رنوجهها إلى النمو على محو سولهذا ) 05(وذلك لتوسعها على طول الطریق الوطني رقم 

زر سكرة من اببلدیة لتة الزرقاء من الجهة الشمالیة و ڤالبلدیة  أي الرابط بین المدینة والقطبین) 77(رقم 

خلق مراكز ذات حركة اقتصادیة وتجاریة في البلدیتین لتخفیف ولتحقیق ذلك یجب  الجهة الجنوبیة

إنجاز مخطط توجیهي عن طریق یما بینها التعاون فعلى البلدیات الضغط على هذه المدینة وكذا تشجیع 

المسجل على مستوى مدینة العلمة والبلدیات  للعجزللتهیئة والتعمیر مشترك الذي یمثل عالجا شافیا 

بحیث والتي ستنجز المنجزة التنمویة وخاصة المشاریع السكنیة المجاورة مع األخذ بعین االعتبار المشاریع 

وأهمیة شبكة  مساحات عقاریة شاغرةات البلدیات المحاذیة لتوفرها على تكون هذه األخیرة مبینة على عقار 

بعض مؤشرات النمو ، ومن هذا المنطلق سیتم إبراز الطرق التي تربط مدینة العلمة بهذه األقطاب

  :كما یلي بلدیتي الڤلتة الزرقاء وبازر سكرةالحضري في 

  : لتة الزرقاء وبازر سكرةڤالنمو السكاني في بلدیات ال.1.2

 )34م(و )33م(في الملحق صفحة رقم) 80(و) 79(والذي یؤكده الجدولین رقم) 74(یتبین من الشكل رقم 

الذي تمیز في بلدیتي الڤلتة الزرقاء وبازر سكرة أن مؤشر النمو السكاني الوتیرة التصاعدیة للنمو السكاني 
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%)  28.98 ،41.78(ب حیث كانت نسبة الزیادة تبلغ ) 1977 ،1966( الفترة األولىبزیادة مرتفعة في 

       إلى) 1987 ،1977(الڤلتة الزرقاء خالل الفترة الثانیة في بلدیة على الترتیب، وبینما ارتفعت هذه الزیادة 

ویبدو  % 26.55في بلدیة بازر سكرة ولم تبلغ سوى  وبینما مالت هذه الزیادة نحو التراجع، % 60.58

ظاهرة عامة تمیزت بها كل مدن الشبكة الحضریة للجزائر ونفس هذا التذبذب في النمو السكاني على أنها 

في الفترة األولى ثم تراجعت %  40.90ب المستوى الوطني حیث بلغت نسبة هذه الزیادة الكلیة للسكان 

ة الواقعة في مكوناته الحركفي وهذا ال یمكن تفسیره إال بتذبذب  في الفترة األخیرة%  20.90إلى حوالي 

وٕاضافة إلى أثار السیاسة االستعماریة التي أحدثت تغییرات في بنیته الحضریة واالجتماعیة  ،الدیمغرافیة

واالقتصادیة بحیث ورث مجاال یتسم بوجود الكثیر من الفوارق الجهویة الحادة بین مختلف مدن الشبكة 

بمعدل سنوي للنمو السكاني یعتبر أعلى من  تمیزت خالل السنوات الماضیةحیث  الحضریة للجزائر

وبینما یالحظ أن هذا  ،% 6ب  الفترةهذه المعدل خالل  امعدالت النمو المعاصر في العالم حیث بلغ هذ

وهذا شيء إیجابي ألنه كان نتیجة  %1.60 المعدل قد تراجع قلیال في الفترة األخیرة وأصبح یساوي

فقد عایشت هذه الظاهرة فكان  للبلدیتینللوعي االجتماعي بسبب تحسن المستوى الثقافي للسكان وبالنسبة 

على  )%4.80، 3.08(معدل النمو السنوي للسكان مرتفعا فیها مقارنة بالمعدل الوطني حیث بلغ 

بالفترة السابقة  مقارنةالثانیة فإن هذا المعدل قد تراجع كثیرا  أما في الفترةو  ،وهذا في الفترة األولىالترتیب 

هذا ) %2.64 ،0.85(ما بین األخیرة وبینما سجل خالل الفترات ، )% 3.06 ،4.23(ووصل إلى 

ویفسر هذا  )% 2.69، 0.88(ما بین فتراوح  بازر سكرة لبلدیةأما بالنسبة و  ،الڤلتة الزرقاءبالنسبة لبلدیة 

المعیشیة الصعبة التي عاشتها جل األریاف الجزائریة خالل العشریة و األوضاع األمنیة  ةبطبیعالتراجع 

ما  االقتصادیة المؤسسات وتطهیرالجماعیة  اإلسكان مشاریع عن الدولة تخليوٕاضافة إلى بدایة السوداء 

تمیز بالتزاید في  قد نتیبلدیالفي لذلك فإن النمو السكاني و  ،الزواج تأخر سن وبالتالي البطالة حدة من زاد

وبشكل  سنة 12خالل على الترتیب نسمة  )4043 ،2862(ب  الفترة األولى أي بمعنى عدد السكان تزاید

        في مدة زمنیة ال تزید عن نسمة )2347 ،1257(ب  كبیر في الفترة األخیرة أي أن حجم السكان تزاید

   .سنة 42نسمة خالل  )18024 ،11378(ب قد زادوا  البلدیتین ولذلك فإن سكان ،سنوات 10

  : لتة الزرقاء وبازر سكرةڤتطور الحضیرة السكنیة في بلدیات ال.2.2

 أن )34م(في الملحق صفحة رقم ) 82(و) 81(والذي یؤكده الجدولین رقم ) 75(یتبین من الشكل رقم 

 مساكن الحضیرة السكنیةبعد االستقالل تطورا كبیرا في عدد شهدت بلدیتي الڤلتة الزرقاء وبازر سكرة 

  تراوحت نسبة الزیادة  ثوهو متقارب حی األربع الزمنیة الفترات بزیادة مرتفعة خاللحیث سجل هذا التطور 
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تطور معدالت النمو السكاني خالل : لتة الزرقاء وبازر سكرةڤبلدیتي ال

)2008، 1966(الفترة بین 

1977 ،1987) (1987 ،1998) (1998 ،2008)

تطور معدالت نمو الحضیرة السكنیة : لتة الزرقاء وبازر سكرةڤبلدیتي ال

)2008، 1966(خالل الفترة بین 
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وهكذا فإن هذا التطور على على الترتیب  )%29.47، 27.85(و )% 30.77 ،14.77(السكنیة ما بین

الشبكة الحضریة درجة كبیرة من األهمیة جاء امتدادا لنتائج الفترة االستعماریة حیث تمیزت به غالبیة مدن 

الجزائریة نتیجة للحرمان الذي كان سائدا خالل الفترة االستعماریة من التمتع بمسكن الئق والحیاة في 

مستوى متدني حیث كانت من ممیزات تلك الفترة التي عاشها السكان آنذاك، وهذا یعود بدون شك إلى 

طة تحطیم المضمون االجتماعي للسكان السیاسة التي كان یمارسها االستعمار الفرنسي من تدخلهم بواس

الجزائریین وهذا عبر طردهم من ممتلكاتهم وجعلهم یعیشون شروط الحیاة أقل ما یقال عنها الئقة للساكن 

وٕاضافة إلى طبیعة أولویات التنمیة المتبعة من طرف الدولة الجزائریة التي تمثلت على وجه الخصوص 

وبالمقابل تزاید عدد  ،عصاد الوطني تجسدت في سیاسة التصنیالكبیر نحو بناء قاعدة لالقت هباالتجا

وكما تأثر هذا التطور أیضا بتحریر قطاع السكن المساكن نتیجة لعوامل اجتماعیة واقتصادیة مختلفة، 

 نالسك قطاعفي الجزائریة التي ضختها الدولة  الضخمةالجهود المبذولة واألموال الذي یتجلى من خالل 

والخواص في میدان  نلقوانین التشریعیة المحددة لنشاط المرقیین العقاریین العمومییوٕاصدار جملة من ا

هذه ما شجع ذلك على تفعیل ظاهرة النزوح الریفي من المناطق المجاورة والبعیدة نحو  البناء والتعمیر

 المعدل خاللمعدل النمو السنوي للمساكن یكشف عن التقارب النسبي بین نتائج هذا ، وعلیه جاء البلدیات

وكما تمیز أیضا على الترتیب، ) % 4.56، 2.94(و) % 3.64، 1.45(ما بین حیث تراوح الفترات  كل

على  مسكن) 3878، 1782( ب تطورت حیثبالتزاید  البلدیاتهذه في الحضیرة هذه تطور مؤشر 

المتتالیة تعاد الدورة من جدید في الحضري التخطیط  علیه فإن سیناریوهاتو  ،سنة 42خالل الترتیب 

ط لتفرض و بال شر  التطور العمرانيالذي تبنى سیاسة  يالعمرانمن التطور  بدءاعملیات إعادة التخطیط 

لتة الزرقاء ڤمعها كما هو الحال بالنسبة لألقطاب الحضریة أي الالتأقلم  وقوانینه على المجال بكل مكوناته

التحكم في التطور العمراني الفوضوي قد أسفرت كل محاوالته عملیة ننسى أن  وبازر سكرة دون أن

المشتركان في عدم فعالیة أدوات التخطیط  مخططالعمراني الفوضوي وال بالفشل لترسم ثانیة التطور

مجال حضري یمتد على تراب ثالث بلدیات في األفاق أي العلمة لمالمح  المستقبلي المتداولة والتصور

وبازر سكرة ذلك أنه مع استمرار النمو الحضري ستظهر معه ضرورة المحافظة على لتة الزرقاء ڤال

المدینة من جدید في حلقة البحث هذه األراضي الفالحیة التي تعتبر مصدر للتطور العمراني علیها لتدخل 

  .الممارساتعن التوسع فال حل إال بالعودة إلى الوراء وٕاعادة النظر في مخلفات تعاقب اآللیات وتراكم 

III.  تسییر كارثة فیضان محتملة في مدینة العلمة لسیناریوالتخطیط العملي:  

   مدینة العلمة تبین أن األحیاءل لنسیج الحضريا عبربناءا على خریطة األحیاء المعرضة لخطر الفیضان 
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: ةالتالیأجزءا من األحیاء من الجهة الشرقیة للمدینة  :عرضة لخطر الفیضان هي كما یلي راألكث 

من المنطقة الصناعیة  اثابت بوزید وحي المذبح وجزء ،مولف التركي ،أول نوفمبر ،االستقالل ،وطالي�

مشكلة منطقة واحدة یخترقها وادي  2كلم 2 بحیث تتصل هذه األحیاء ببعضها البعض بمساحة تقدر 

السارق  ،بهلولي، السكن التساهمي: ةالجهاي، وأما من الجهة الغربیة للمدینة نجد أجزءا من األحیاء التالی

حیث تتصل هذه األحیاء ببعضها  وجزء من القطب الجامعي العلمة ةمنطقة التوسع العمراني الجدید

افترضنا من  دمشكلة منطقة واحدة یخترقها وادي السارق، وعلیه فق 2كلم 1.02 بالبعض بمساحة تقدر 

سیكون كل من المنطقة الغربیة لهذه المدینة  امن الجهة الشرقیة وجزء اخالل السیناریو المتوقع بأن جزء

ملم في  45منهما منكوبین إثر تساقط كمیات كبیرة من األمطار على منطقة العلمة المفترض بلوغ كمیتها 

ظرف ساعتین مما سیؤدي إلى فیضان وادي الجهادي الذي یخترق الجهة الشرقیة لهذه المدینة ووادي 

لمیاه اذي یخترقها غربا حیث سیرتفع منسوب المیاه على مستوى الوادین مما سیتسبب في خروج السارق ال

تبعا لتسارع األحداث تم عن المجاري العادیة في كل االتجاهات وتغمر األحیاء السابقة الذكر، ولذلك و 

للقیادة  زب مركإطالق مخطط تنظیم اإلسعاف لتسییر هذه الكارثة وفقا للهیكل المعمول به السیما تنصی

الشاملة لمخطط تنظیم النجدة في الثابت بمقر والیة سطیف تحت قیادة السید والي الوالیة لغرض التغطیة 

حین تم تنصیب مركز قیادة عملي بهدف تنظیم اإلسعافات تحت قیادة السید مدیر الحمایة المدنیة لوالیة 

مراقبة المیدانیة للمنطقة المنكوبة ولكل عملیات لغرض السطیف بمقر وحدة الحمایة المدنیة لمدینة العلمة 

والمتعلق  2004دیسمبر  25المؤرخ في  20 -04من القانون  54التدخل واإلغاثة حیث تبین المادة رقم 

بالوقایة من األخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة المهام العملیة الواجب تنفیذها 

على الترتیب ) 23(و) 22(و) 21(و) 20(و) 19(و) 18(حیث جاءت الخرائط رقم  میدانیا أثناء الكارثة

  :كما یليمدینة الهذه متوقعة في الفیضان السیناریو كارثة تبین عملیات التدخل ل

 )قسم تدخل تحت مسؤولیة مدیریة الحمایة المدنیة لوالیة سطیف(إنقاذ األشخاص ونجدتهم : المهمة العملیة األولى -

 )قسم تدخل تحت مسؤولیة مدیریة السكن لوالیة سطیف(إقامة أماكن اإلیواء المؤقتة والمؤمنة : المهمة العملیة الثانیة -

 التسییر الرشید لإلعانات: المهمة العملیة الثالثة -

 صحة المنكوبین: المهمة العملیة الرابعة -

  )مهمة تحت مسؤولیة مدیریة الموارد المائیة لوالیة سطیف(التزوید بالمیاه العذبة الصالحة للشرب : المهمة العملیة الخامسة -

  )مهمة تحت مسؤولیة مدیریة الطاقة لوالیة سطیف(التزوید بالطاقة الكهربائیة : المهمة العملیة السادسة -
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  :التوجه نحو مراجعة وتفعیل التشریع القانوني الخاص بالنمو الحضري في الجزائر :الثانيالبدیل   :ثانیا

للنمو الحضري في المدینة الجزائریة عامة ومدینة  ةیعتبر التشریع القانوني الجزائري القاعدة األساسی

العلمة خاصة حیث تمیز التشریع في الجزائر بعدم االستقرار عبر الزمن في ظل استمرار النمو الحضري 

بلوغ جمیع األهداف المستقبلیة عنه وغیاب الحلول المالئمة للواقع القائم خاصة وأن  ةواإلشكالیات المترتب

وعلى البدائل والخیارات العلمیة والعملیة المناسبة  السریعتحكم في النمو السكاني یتوقف أساسا على ال

عمل على إصدار طبعا والمشرع الجزائري ، في األفاق التي یجب تقدیمها لهؤالء السكانللتطور العمراني 

منذ االستقالل خاصة منها التي تزامنت مع  مجموعة من النصوص القانونیة التي تصب في هذا اإلطار

المتعلق  29 /90اإلصالحات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة في الجزائر حیث تجسدت في القانون 

الذي یعد هذا األخیر بالتهیئة والتعمیر ومراسیمه التنظیمیة المطبقة له الرامیة إلى تنظیم النمو الحضري 

من الناحیة النظریة التي كانت تسعى لتحقیق  ةم أهمیة األطر القانونیغر ، و أمر طبیعي بالنسبة ألي مدینة

التوازن في النمو الحضري في المجاالت الحضریة واالرتقاء بجودة الحیاة في المدینة الجزائریة إال التنظیم و 

ء مجال حضري غیر متناسق واستمرار ورشات البنایعكس في مدینة العلمة أن النمو الحضري القائم 

  :ومن هذا المنطلق سیتم طرح بعض االقتراحات في هذا العنصر من البحث كما یلي المفتوحة

I.الحالیة في التهیئة والتعمیر ةالقیام بمراجعة وتقییم شامل للتشریعات العمرانی:   

یكشف تحلیل وتقییم أداء البلدیات الجزائریة في میدان التهیئة والتعمیر والنمو الحضري عن األسباب 

والدوافع الحقیقیة لحالة الوضع المتردي للعمران الحضري في الجزائر عامة ومدینة العلمة خاصة حیت 

تعكس في الواقع فشل السیاسات العمرانیة المتبعة منذ االستقالل ولذلك  نیتمیز بإكراهات وعجز كبریی

 التعمیر والتي مر على صدورهاالحالیة في التهیئة و  ةالقیام بمراجعة وتقییم شامل للتشریعات العمرانییجب 

سنة لجهة تحسینها وتطویرها بسد الثغرات والنقائص التي برزت في الممارسة وتكییفها  25أكثر من

ینبغي على ولذلك فإنه ، لتستوعب التصورات المیدانیة المستجدة بسبب ضغوطات النمو الحضري السریع

اإلجراءات القانونیة التي اتخذتها الدولة منها سیما  الدولة الجزائریة مراجعة بعض التشریعات القانونیة ال

 القواعد العامة التي وضعهانظام المستحدثة في احترام آلیة الشباك الوحید تفعیل وذلك بزیادة  2015سنة 

المرسوم والتي جاءت بمقتضى اإلدارة واألفراد  من قبللمنح مختلف الرخص والشهادات  المشرع الجزائري

المؤرخ في  06 -03المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي  1991ماي  28المؤرخ في  176 - 91التنفیذي

الملغى بموجب المادة  2009سبتمبر  22المؤرخ في  307 -09والمرسوم التنفیذي  2006جویلیة  07

المتضمن تحدید وتنظیم أحكام  2015جانفي  25المؤرخ في 19- 15من المرسوم التنفیذي 94رقم 
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شهادة التقسیم  ،حیث تخص شهادة التعمیر، رخصة التجزئة عقود التعمیر وتسلیمهاوٕاجراءات تحضیر 

والذي بموجبه عمل المشرع على النص على آجال  )1(رخصة البناء، شهادة المطابقة ورخصة الهدم

معقولة لمنحها وتبسیط إجراءات الحصول علیها واستحداث الشباك الوحید كآلیة جدیدة تسمح بتسریع وتیرة 

دراسة الملفات حیث تمثل هدف المشرع من ذلك في جعل المواطنین یقبلون على طلب رخصة البناء 

والنمو الحضري وجعله في اإلطار القانوني التشریعي الصحیح وٕاذا التطور العمراني  وتیرةخاصة وتنظیم 

من تتم دراسة الملفات فإن كان تسلیم مختلف الرخص من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي 

طرف الشباك الوحید في البلدیة هذا األخیر الذي تم استحداثه على مستوى البلدیة بموجب قرار ممضي 

  :)2(ویتكون من األعضاء الدائمین واألعضاء المدعوین  مختص إقلیمیامن طرف رئیس الدائرة ال

رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله : عنحاضرین أو ممثلین  ویتمثلون في :األعضاء الدائمین -

المحافظ العقاري المختص ، رئیس القسم الفرعي للتعمیر والهندسة المعماریة والبناء أو ممثله، رئیسا

 .رئیس القسم الفرعي للري أو ممثلهو  رئیس القسم الفرعي لألشغال العمومیة أو ممثله، ممثلهإقلیمیا أو 

رئیس القسم  :ویمكن أن یكونا حاضرین أو ممثلین عند االقتضاء من طرف: األعضاء المدعوین -

 سیاحة لوالیةممثل مدیریة ال، ممثل مدیریة البیئة للوالیة، ممثل الحمایة المدینة، الفرعي للفالحة أو ممثله

 .ممثل الشركة الوطنیة للكهرباء والغاز، ممثل مدیریة الصحة والسكان، ممثل مدیریة الثقافة للوالیة

 )3(ویمكن للشباك الوحید االستعانة بأي شخص أو سلطة أو هیئة قصد اإلفادة والتوضیحات في إعماله

استقبال ملفات الطلب التي یتم  :تكلف بما یليو وتتولى مصالح التعمیر على مستوى البلدیة األمانة التقنیة 

تحضیر اجتماعات الشباك ، تسجیل الطلبات على سجل مؤشر علیه حسب تاریخ وصولها، إیداعها

تبلغ القرارات والتحفظات التي یجب إرسالها ، مذكرات األخرىالتحریر محاضر اجتماع الجلسات و ، الوحید

واستحداث وضبط البطاقة  اریر الفصلیة للنشاطاتإعداد التق، إن اقتضى األمر لصاحب الطلب

للطلبات المودعة والردود المخصصة لها وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة  )4(المتفاعلة ةلكترونیاال

في طالبات رخص البناء  لالخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران، وعلى الشباك الوحید للبلدیة الفص تالمعلوما

                                                           
جانفي  25المؤرخ في 19 -15 التنفیذي رقم ، المرسوم2015فیفري  12، الصادرة بتاریخ 07الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  )1(

  4التعمیر وتسلیمها، صكیفیات تحضیر عقود ل المحدد 2015

)2( 
  58سبق ذكره، المادة رقم  مرجعالمتعلق بكیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها،  19 - 15المرسوم 

)3(
  58سبق ذكره، المادة رقم  مرجعالمتعلق بكیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها،  19 -15المرسوم  

  58سبق ذكره، المادة رقم  مرجعالمتعلق بكیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها،  19 - 15المرسوم  )4(
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ما عندما یكون تسلیم رخصة البناء من اختصاص الوالي أو ، )1(إلى تاریخ إیداع الطلبیوما  15في أجل 

نسخ مرفقا برأي  7یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب في حیث كلف بالعمران مأو الوزیر ال

في أجل  مصالح التعمیر التابعة للبلدیة إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران قصد إبداء رأي مطابق وذلك

الذي تم  )3(، ویتم تحضیر الملف من طرف الشباك الوحید للوالیة)2(أیام الموالیة لتاریخ الطلب 08

ویتم إنشاؤه بموجب قرار صادر عن الوالي المختص  19 - 15استحداثه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

التعمیر عند االقتضاء، رئیس المدیر المكلف بالعمران رئیسا أو ممثله، رئیس مصلحة : إقلیمیا وتتكون من

المجلس الشعبي الوالئي أو ممثله، عضوین من المجلس الشعبي الوالئي ینتخبهما رئیس المجلس الشعبي 

البلدي أو ممثله، مدیر أمالك الدولة أو ممثله، مدیر المحافظة العقاریة أو ممثله، مدیر المصالح الفالحیة 

له، مدیر الموارد المائیة أو ممثله، مدیر الحمایة المدینة أو مدیر األشغال العمومیة أو ممث ،أو ممثله

 الوطنیة للكهرباء والغاز أو ممثلها من الشركة  ةمدیر الشرك ،ممثله، مدیر الطاقة والمناجم أو ممثله

مدیر البیئة أو ممثله، مدیر  ،الجزائریة لتسییر شبكة نقل الكهرباء والشركة الجزائریة لتسییر نقل الغاز

مدیر الصحة والسكان أو ممثله ویمكن لهذا الشباك أن یستعین بأي شخص أو سلطة أو  ،افة أو ممثلهالثق

یوما لتاریخ  15في الطلبات في أجل  ل، وعلى الشباك الوحید أن یفص)4(هیئة قصد إفادته في إعماله

 ونظرا، )5(إیداع الطلب بعد استیفاء اآلراء من المصالح المستشارة عن طریق ممثلیها في الشباك الوحید

 إنتاج التحكم وتنظیم عملیة في رخصة البناء منها وخاصةورخص  اتمن شهاد التعمیر عقود همیةأل

على بعض المواد القانونیة التي  التركیز سنحاول العلمة خاصةجزائر عامة ومدینة الفي  الحضري العمران

یعتبر الذي الشباك الوحید دراستها وتسلیمها یتولى التي خاصة تبرز أهمیة عقود التعمیر وكیفیة تسلیمها 

یوما من  15بإجراءات الحصول على الرخص في أجال معقولة تقدر  حیث بسط كآلیة لدراسة الملفات

  :یلي كمایوما من تاریخ اإلیداع  20تاریخ إیداع الملف ویبلغ القرار المتضمن رخصة البناء في أجل 

یتم تحضیر طلب شهادة التقسیم على مستوى الشباك الوحید للبلدیة بنفس األشكال : شهادة التقسیم.1

  )6(المنصوص علیها في هذا المرسوم بخصوص رخصة البناء

                                                           
(

48سبق ذكره، المادة رقم  مرجعالمتعلق بكیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 19 -15المرسوم  
1)

 

  49سبق ذكره، المادة رقم  مرجعالمتعلق بكیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 19 -15المرسوم  )2(

)3(
  59سبق ذكره، المادة رقم  مرجعالمتعلق بكیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 19 -15المرسوم  

  59سبق ذكره، المادة رقم  مرجعالمتعلق بكیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 19 -15المرسوم  )4(

  49ذكره، المادة رقم سبق  مرجعالمتعلق بكیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 19 -15المرسوم  )5(

  37سبق ذكره، المادة رقم  مرجعالمتعلق بكیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 19 -15المرسوم  )6(
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  :التجزئةرخصة .2

عندما یكون إصدار رخصة التجزئة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یتصرف باعتباره 

ممثال للبلدیة أو للدولة في حالة مخطط شغل األرض المصادق علیه أو الذي تجاوز مرحلة التحقیق 

لمنصوص علیها العمومي تتم دراسة الملف على مستوى الشباك الوحید للبلدیة حسب نفس األشكال ا

شغل األرض مصادق علیه أو تجاوز مرحلة لفي حالة عدم وجود مخطط وأما  ،)1(بالنسبة لرخصة البناء

التحقیق العمومي أو إذا كان تسلیم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران تتم 

المنصوص علیها بالنسبة لرخصة شكال األمستوى الشباك الوحید للوالیة حسب نفس  ىدراسة الطلب عل

، وفي هذه الحالة یرسل الشباك الوحید المكلف بدراسة الملف أربعة نسخ من الملف إلى الهیئة البناء

مع العلم أن تسلیم  )2(المختصة في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ إیداع الملف على مستوى البلدیة

المشاریع ذات األهمیة المحلیة، المشاریع : یأتي رخصة التجزئة یعد من اختصاص الوالي بالنسبة لما

مصادق علیها هذا من جهة ومن اختصاص  ضر لألشغل  اتالواقعة في مناطق غیر المغطاة بمخطط

بموجب  )3(وكما تم استحداث وثائق إداریة من جهة أخرى، رئیس المجلس الشعبي البلدي لبقیة المشاریع

تتمثل  176 - 91من قبل في المرسوم التنفیذي وبةتكن مطللم متعلقة بهذه الرخصة  19 - 15المرسوم 

یات المبرمجة على قطعة أرضیة تقع ضمن تجزئة مخصصة ارخصة التجزئة بالنسبة للبن ةمراجعفي 

للسكنات أو لغرض أخر، قرار السلطة المختصة الذي یرخص إنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة 

االستغالل مسلمة  ابلیةیر الصحیة والمزعجة وشهادة قوتجاریة مصنفة في فئات المؤسسات الخطیرة وغ

  .بالنسبة للبنایات الواقعة ضمن أراضي مجزأة برخصة التجزئة

  :رخصة الهدم.3

یحضر الشباك الوحید الذي تم فتحه على مستوى البلدیة طلب رخصة الهدم حسب نفس األشكال 

التعمیر التابعة للبلدیة المكلفة بتحضیر تجمع مصلحة وكما  ،)4(المنصوص علیها لتحضیر رخصة البناء

الطلب المقدم اآلراء أو الموافقات أو القرارات المنصوص علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها لدى 

، وكما یجب على األشخاص األشخاص العمومیین والمصالح أو الهیئات المعنیة بالهدم المبرمج

                                                           
)1( 

14سبق ذكره، المادة رقم  مرجعالمتعلق بكیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 19 -15المرسوم 
  

)2( 
   15سبق ذكره، المادة رقم  مرجعالمتعلق بكیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 19 -15المرسوم 

)3( 
43سبق ذكره، المادة رقم  مرجعالمتعلق بكیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 19 -15المرسوم 

  

)4( 
74سبق ذكره، المادة رقم  مرجعالمتعلق بكیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 19 -15المرسوم 

  



العلمة مدینةفي  الحضري النمو لمستقبل جدیدةواختیارات علمیة  بدائل...الفصل السادس  

 

359 
 

العمومیین أو المصالح أو الهیئات التي تمت استشارتها من طرف ممثلیهم في الشباك الوحید إبداء رأیها 

، ابتداء من تاریخ استالم طلب إبداء الرأي ویجب أن یكون الرأي معلال قانونا في حالة یوما 15في أجل 

المرفق  فت أن تعید الملالرفض أو متجانسا مع التوجیهات الخاصة، وكما یجب علیها في جمیع الحاال

  .)1(بطلب إبداء الرأي في األجل نفسه

  :رخصة البناء.4

اإلدارة من بسط  مكنت األشغال البناء بواسطته إحدى اآللیات القانونیة الضروریة للضبط اإلداريهي 

رقابتها على حركة البناء والتعمیر والنمو الحضري التي أصبحت تشهد تزایدا مستمرا، وهي وسیلة لتنظیم 

وفق قوانین التهیئة والتعمیر وبدونها ال یمكن تنظیم النمو الحضري وتبقى مجرد بناءات  ةاألنشطة العمرانی

جه الدولة الجزائریة، ومن أجل زیادة التحكم في النمو فوضویة تعاني من مختلف اإلشكالیات العمرانیة توا

الحضري في الجزائر عامة ومدینة العلمة خاصة عمل المشرع الجزائري إلى إعادة تنظیم أحكام وٕاجراءات 

من  )2(یتكون ملف طلب رخصة البناءتسلیم هذه الرخصة وذلك بإصداره للمرسوم التنفیذي السابق و 

ة التي تثبت صفة طالب الرخصة ووثائق إداریة متعلقة برخصة التجزئة مجموعة من الوثائق الضروری

  :تعرض لها فیما یليوعلیه سنتقنیة تبین احترام قواعد العمران والووثائق متعلقة بالهندسة المعماریة 

  :صفة طالب الرخصةبت وثائق إداریة تث.1.4

إما نسخة من عقد الملكیة أو  :وهي 19-15من المرسوم  42وهي الوثائق المنصوص علیها في المادة 

نسخة من العقد اإلداري الذي ینص على ، توكیل طبقا ألحكام القانون المدني، نسخة من شهادة الحیازة

  .إذا كان المالك أو موكله شخصا معنویا يونسخة من القانون األساس تخصیص قطعة األرض أو البنایة

  :وتتمثل فیما یلي :بالهندسة المعماریة وثائق متعلقة.2.4

  .موقع المشروع مخطط الموقع على سلم مناسب یسمح بتحدید. أ

أو  2م 500بالنسبة للقطع األرضیة التي مساحتها تقل أو تساوي  200 /1خطط الكتلة على سلم م .ب

  وعلى سلم  2م 500وتتعدى  2م 5000بالنسبة للقطع التي مساحتها تقل أو تساوي  500 /1على سلم 

البیانات  علىویحتوي هذا المخطط  2م 5000بالنسبة للقطع األرضیة التي تتجاوز مساحتها  1000 /1

مساحة التسطیح حدود القطعة األرضیة ومساحتها وتوجهها ورسم األسیجة عند االقتضاء،  :التالیة

، ارتفاع ، نوع طوابق البنایات المجاورة أو ارتفاعها أو عددهاوالمقاطع التخطیطیة للقطعة األرضیة

                                                           
)1( 

  77 سبق ذكره، المادة رقم مرجعالمتعلق بكیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها،  19 -15المرسوم 

)2( 
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أي البنایات الموجودة والمبرمجة على القطعة أو عدد طوابقها وتخصیص المساحات المبنیة وغیر المبنیة 

  بیان شبكة التهیئة الموصولة بها خاصة معتالمساحة اإلجمالیة لألرضیة والمساحة المبنیة على األرض و 

  . مواصفاتها التقنیة الرئیسیة ونقاط وصل ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة علیها 

      بالنسبة للبنایات التي تقل مساحة االستحواذ عن 50 /1التصامیم المختلفة المعدة على السلم .ج

 2م 600و 2م 300التي تتراوح مساحة استحواذها ما بین للبنایات بالنسبة  100 /1وعلى سلم ، 2م 300

بالنسبة لباقي البیانات للتوزیعات الداخلیة لمختلف مستویات البنایة والمحالت التقنیة  200 /1وعلى سلم 

ثالثیة األبعاد التي تسمح وكذا الواجهات بما في ذلك واجهات األسیجة والمقاطع الترشیدیة والصور 

یوضع تخصیص مختلف  أنوكما ینبغي  ،موقع المشروع في محیطه القریب عند االقتضاءبتحدید 

المحالت على التصامیم ویجب أن تبین بوضوح األجزاء القدیمة التي یتم االحتفاظ بها واألجزاء التي تم 

  .هدمها واألجزاء المبرمجة وذلك بالنسبة لمشاریع تحویل الواجهات أو األشغال الكبرى

  .ذلك مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقدیري لألشغال وٕانجاز.د

  .الوثائق المكتوبة والبیانیة التي تدل على البناء بحصص عند االقتضاء.ه

   :الملف التقني.3.4

  :ما یلي 19 - 15من المرسوم التنفیذي  43ادة شمل طبقا لما نصت علیه المیو 

البیانیة الضروریة  مبالرسو  ةباستثناء مشاریع البنایات الخاصة بالمساكن الفردیة یجب إرفاق المذكر   . أ

عدد العمال وطاقة استقبال كل محل، طریقة بناء األسقف والمواد المستعملة : ن البیانات التالیةضموتت

والمنتجات المصنعة وتحویلها وتخزینها بالنسبة للبنایات  ةوصف مختصر لهیئات إنتاج المواد األولی

وع المواد السائلة والصلبة والغازیة وكمیاتها الصناعیة، الوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة والحرائق، ن

والمحیط الموجودة في المیاه المستعملة المصروفة وانبعاث الغازات  فالحةالمضرة بالصحة العمومیة وبال

وأجهزة المعالجة والتخزین والتصفیة ومستوى الضجیج المنبعث بالنسبة للبنایات ذات االستعمال الصناعي 

  . خصصة الستقبال المواطنینلتجاري والمؤسسات الماو 

: تتضمن دراسة الهندسة المدنیة تقریر یعده ویوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنیة ویوضح ما یلي.ب

وثانیا  والعناصر التي تكون الهیكل تآالمنشأوال تحدید ووصف الهیكل الحامل للبنایة وتوضیح أبعاد 

 الهندسة المعماریة، وكما یتم إعداد وثائق المشروع منتصامیم الهیاكل على نفس سلم تصامیم ملف 

ویجب أن یراعى في المشروع ) 1(طرف مهندس مختص في الهندسة المعماریة وأخر في الهندسة المدنیة

                                                           
)1( 
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المعماري التصامیم والوثائق التي تبین موقع المشروع وتنظیمه وحجمه ونوع الواجهات وكذا مواد البناء 

  .)1(تبرز الخصوصیات المحلیة والحضاریة للمجتمع الجزائري واأللوان المختارة التي

القرار الصادر بمنح رخصة البناء یصدر إما عن رئیس المجلس  :قرار الموافقة بمنح الرخصة.4.4

  :كما یلي الشعبي البلدي أو والي الوالیة أو الوزیر المكلف بالتعمیر وهذا حسب موقع البناء وأهمیته

  :رئیس المجلس الشعبي البلديصدور الرخصة عن .1.4.4

المتعلق بالتهیئة والتعمیر على اختصاص رئیس المجلس الشعبي  29 - 90من القانون  65أكدت المادة 

 19 - 15ولكن بصدور المرسوم التنفیذي  البلدي في منح رخصة البناء وذلك بصفته ممثال للبلدیة والدولة

فة له وحدد اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي المخال 176 - 91الذي ألغى أحكام المرسوم التنفیذي

كلف بالعمران بإصدار رخصة البناء ولم یعد رئیس المجلس الشعبي البلدي یصدر موالوالي والوزیر ال

غیر أنه ،176 -91من المرسوم التنفیذي  43رخصة البناء بصفته ممثال للدولة كما تنص علیه المادة 

تتم دراسة الطلب من فإنه عندما یكون تسلیم هذه الرخصة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي 

، وكما تجدر اإلشارة هنا إلى أن نص المادة لم )2(طرف الشباك الوحید للبلدیة الذي یفصل في الطلب

الرخصة مثلما نصت علیه یحدد لنا المشاریع التي یختص بها رئیس المجلس الشعبي البلدي لتسلیم هذه 

حینما حددت المشاریع التي تكون من اختصاص الوالي  19 - 15من المرسوم التنفیذي  49 المادة

رخص البناء المتعلقة بها ومن تم فإن المشاریع األخرى غیر المحددة في  موالوزیر المكلف بالعمران لتسلی

  .سلیم رخصهانص المادة یكون االختصاص لرئیس المجلس الشعبي البلدي بت

  : صدور الرخصة عن والي الوالیة.2.4.4

اختصاص  19 -15من المرسوم التنفیذي 05 -49والمادة  29 - 90من القانون رقم  66حددت المادة 

البنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والوالیة  :الوالي بإصدار القرار المتضمن رخصة البناء في حالة

منشآت اإلنتاج والنقل وتوزیع وتخزین الطاقة وكذلك المواد اإلستراتیجیة واقتطاعات وهیاكلها العمومیة، 

األرض والبنایات الواقعة في المناطق الساحلیة بما تتضمنه من غابات أو تراث وطني طبیعي، وثقافي 

علیه واألقالیم ذات المردود الفالحي العالي والجید التي یحكمها مخطط شغل األرض المصادق  يوتاریخ

العمومیة أو الخاصة ذات المنفعة المحلیة، مشاریع السكنات الجماعیة التي عدد السكنات فیها  قالمراف

ویتم تحضیر الملف من طرف الشباك الوحید للوالیة ویفصل في  وحدة سكنیة، 600یساوي أو یتعدى 

                                                           
)1( 

   29 -90من القانون  55المعدل والمتمم للمادة  2004أوت  14المؤرخ في  05 -04من القانون  05المادة رقم 

)2( 
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یوما  20صة البناء خالل یوما الموالیة لتاریخ إیداع الملف، ویبلغ القرار المتضمن رخ 15الطلب خالل 

  .)1(الموالیة لتاریخ إیداع الطلب

إذا كانت مشاریع البناء ذات مصلحة وطنیة أو : الوزیر المكلف بالتعمیرصدور الرخصة عن .3.4.4

كلف بالعمران وهذا مجهویة فإن االختصاص بإصدار القرار المتضمن رخصة البناء یرجع إلى الوزیر ال

 المرافق: كما یختص بإصدار رخص البناء بالنسبة لمشاریعو  ،الوالة المعنیینعد أخذ رأي الوالي أو ب

العمومیة أو الخاصة ذات المنفعة المحلیة، مشاریع السكنات الجماعیة التي عدد السكنات فیها یساوي أو 

وحدة سكنیة، األشغال والبنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدول األجنبیة أو المنظمات  600 یتعدى

الدولیة ومؤسساتها العمومیة وأصحاب االمتیاز والمنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة ویتم 

  .یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطلب 20تحضیر الملف من طرف الشباك الوحید للوالیة ویبلغ القرار خالل 

II. 15 /08 ٕاتمامهالقواعد مطابقة المباني و  قانون التسویة المحدد تطبیق اإلجراءات القانونیة الواردة في :  

وهذا بطیئة ومحدودة شرعیة كانت أو غیر شرعیة سواء المقامة السكنیة جاءت عملیة مطابقة كل المباني 

فقط بهدف االرتقاء بجودة  2008في تلك المقامة قبل سنة  حیث جاءت منحصرة 15 - 08وفق القانون 

الحیاة الحضریة ولكن أمام بطء عملیات التسویة في مدینة العلمة ساهم في استمرار انعكاسات نتائجها 

ولذلك یحتاج هذا القانون إلى السلبیة على مختلف المستویات الحضریة واالجتماعیة واالقتصادیة واألمنیة 

اإلجراءات القانونیة الردعیة على أنواع المخالفات لمختلف  لصارماالتطبیق ة واإلصالح و عملیة المراجع

تحسین اإلشكالیات العمرانیة للنمو الحضري في مدینة حیث الرقابة التنظیمیة الردعیة تعمل على  العمرانیة

  :كما یلي العمرانیة نوع المخالفة المترتبة على المخالف حسب عقوباتالوجاءت مختلف  ،العلمة

أشهر مع  ستة بالحبس النافد لمدةتكون العقوبة و إنشاء تحصیص سكني أو مجموعة سكنیة دون رخصة  -

 .ألف إلى ملیون دینار جزائري وفي حالة العودة تضاعف العقوبة 100 بغرامة مالیة تقدر 

بیع قطع أرضیة من تحصیص أو مجموعة سكنیة غیر مرخصة أو لم یتم بها االستالم المؤقت ألشغال   -

ألف إلى ملیون  100 بتقدر بالحبس من ستة أشهر إلى سنة مع غرامة مالیة تكون االنتفاع والعقوبة 

 . سنوات خمسة بالحبس من سنة إلىتضاعف العقوبة دینار جزائري أو بإحدى العقوبتین وفي حالة العودة 

العقوبة المالیة ما بین  تتراوحتشیید مبنى داخل تحصیص لم یتحصل له على رخصة التجزئة حیث   -

   .أیضاألف إلى ملیون دینار جزائري وفي حالة العودة تضاعف العقوبة  100

                                                           
)1( 
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ألف دینار  50عدم إنجاز المبنى في األجل المحدد في رخصة البناء یعرض صاحبه إلى عقوبة من  -

 .ألف دینار جزائري 100إلى 

ألف  50تشیید أو محاولة تشیید مبنى دون رخصة بناء یعرض صاحبه إلى عقوبة بغرامة مالیة من   -

 .ألف دینار وفي حالة العودة یعاقب المخالف بالحبس بستة أشهر إلى سنة وغرامة مالیة 100دینار إلى 

ف أال 05إلى عقوبة بغرامة مالیة من  عدم إتمام أشغال اإلنجاز في األجل المحدد یعرض صاحبه  -

 .ألف دینار جزائري 20 ىدینار إل

إشغال أو استغالل مبنى قبل تحقیق مطابقته المثبتة بشهادة المطابقة یعرض صاحبه إلى عقوبة بغرامة   -

بإخالء األماكن فورا في األمر ألف دینار جزائري، ویمكن للجهات المعنیة  50ألف إلى  20مالیة من 

 .  إصدار حكم بعقوبة الحبس ضد المخالف من ستة أشهر إلى سنةیمكن دم االمتثال حالة ع

عدم التصریح بمبنى غیر متمم أو یتطلب تحقیق المطابقة في مفهوم هذا القانون والعقوبة تكون بغرامة   -

ألف دینار جزائري، وفي حالة عدم امتثال المخالف یمكن األمر  300ألف دینار إلى  100مالیة من 

 . على عاتق المخالفتكون بهدم المبنى والمصاریف 

قبل تحقیق مطابقتها یعرض لعقوبة بغرامة مالیة من و أشغال البناء سماح بالاستئناف أشغال البناء قبل   -

 .ألف دینار وفي حالة العودة تضاعف الغرامة 100ألف دینار إلى  50

   إلى أالف  5عدم توقف األشغال فوریا تطبیقا ألحكام هذا القانون یعرض لعقوبة بغرامة مالیة من   -

 .رشةبغلق الو واألمر جزائري ألف دینار  20

عدم إیداع طلب إتمام إنجاز األشغال أو طلب رخصة البناء على سبیل التسویة في األجل المحدد لكل   -

 .ألف دینار جزائري 100إلى ألف  50مصرح تمت تسویة وضعیته یعرض إلى عقوبة بغرامة مالیة من 

لحصول المسبق على الربط المؤقت أو النهائي غیر القانوني للمبنى بشبكات االنتفاع العمومي دون ا  -

ألف دینار ونفس  100ألف إلى  50رخصة البناء أو شهادة المطابقة یعرض إلى عقوبة بغرامة مالیة من 

العقوبة تنطبق على المقاول الذي أنجز أشغال الربط أو عون المؤسسة التي رخص بذلك وفي حالة العودة 

 .تضاعف الغرامة

من ال یقوم بوضع سیاج الحمایة للورشة أو الفتة تدل  إتمام ورشة اإلنجاز دون ترخیص مسبق أو كل  -

آالف دینار  10أالف دینار إلى  05على أشغال إتمام االنجاز یعرض إلى عقوبة بغرامة مالیة من 

 .جزائري وفي حالة العودة تضاعف الغرامة
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عدم الشروع في أشغال البناء في األجل المحدد لرخصة إتمام اإلنجاز یعرض إلى عقوبة بغرامة مالیة  -

 . ألف دینار جزائري 30آالف إلى  10من 

تقدر ى عقوبة بغرامة مالیة إلوضع مواد البناء أو الحصى أو الفضالت على الطریق العمومي یعرض  -

 .لة العودة تضاعف الغرامةوفي حا جزائريألف دینار  20آالف إلى  5من 

آالف  10من تقدر مطابقة بعد إتمام األشغال یعرض إلى عقوبة بغرامة مالیة العدم تقدیم طلب شهادة  -

 .  المالیة ألف دینار جزائري وفي حالة العودة تضاعف الغرامة 50إلى 

النمو تنظیم لتحكم في لتعزیز عملیة االنظام القانوني للشباك الوحید كآلیة وعلیه ولزیادة أهمیة 

  :وذلك من خالل التركیز على ما یليالتطبیق في المیدان تحسین ومتابعة  ینبغيالحضري في المدینة 

بالتقلیص والنمو الحضري في میدان التهیئة والتعمیر  البلدیةم وصالحیات اترتیب خارطة المه ةإعاد -

من ضغط الوصایة علیها والذي یجعل هامش تدخلها وتأثیرها محدودا جدا إن لم یكن معدوما وذلك 

 .على األقل شریكا قویا في صناعة القرار المحلي أوبالتمكین لها بأن تكون طرفا فاعال 

مترتبة على الخاصة بقیمة الرسوم والضرائب التي هي من أهم االلتزامات ال ةتعزیز النصوص القانونی -

دعم حتى تعمل على  عاتق المستفید وٕاجباریة دفع الرسوم المستحقة المنصوص علیها في قانون المالیة

وتطویر آلیات تقدیرها وتحصیلها لتعبئة موارد إضافیة تسمح بخلق الثروة  للبلدیةوتقویة القدرات المالیة 

 .الفعال متطلبات التسییر توفیروتمكن من 

وذلك بنشر  من مواطنین، جمعیات، جامعات ومراكز بحثعلى المجتمع المدني  البلدیةانفتاح ضرورة  -

المعلومات بالوسائط اإلعالمیة الحدیثة كاالنترنت والمواقع االلكترونیة، واإلطالع بأنشطة عالقات عامة 

المستدیم  المتعلقة بالنمو الحضريوتفاعلیة مع المواطن لتحسیسه وٕاشراكه في صیاغة البرامج واألهداف 

والمنطقي في هذه المدینة وذلك عن طریق تفعیل مبدأ المشاركة والشراكة بین مختلف الفاعلین في المدینة 

والذي یحتاج عن طریق أدوات التهیئة والتعمیر  ودون إهمال الدور القیادي الذي یمارسه صناع القرار

في بدائل في األفاق للنمو الحضري  إلى المزید من الترشید لتحقیق الحوكمة الحضریة وذلك في تقدیم

 .هذه المدینة تتناسب والخصائص الطبیعیة والثقافیة والتاریخیة واالجتماعیة والحضریة لها

 والشرطة التعمیر مفتشي من العمرانیة اإلداریة الرقابة في المتدخلین جمیع تضم مشتركة لجنةإنشاء  -

 أو األشغال بدایة قبل الرقابة على التركیز من أجل البلدیة مصالح وأعوان الدولة أمالك ومفتشي العمرانیة

 لتفادي المخالفة معاینة لمحضر موحد نموذج إحداث مع فجائيو  دوري وبشكل األشغال بهذه القیام أثناء
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ضمانات أثناء الصالحیات و في ظل ال المخالف حق في المتابعة رفضل تؤدي التي اإلشكاالت بعض

 .في حالة عرقلة مهامهم ةیمكن لهم االستعانة بالقوة العمومیالتي منحها لهم حیث ممارسة مهامهم 

 في وصالحیاتها مسؤولیتهاتباین و  الحضري التخطیط عملیةب المكلفة الجهاتتعدد  التخلص من ظاهرة -

 تنظیمحیث تعاني من ضعف  الجهات هذه من كل به تقوم الذي والدور التخطیطیة العملیة إدارة

 تداخل عدم علیه ترتب الذي وهذا األمر بینهم فیما التنسیق آلیات نوع واستقاللیةوتات فیما بینها العالق

 تعتبرحیث  التخطیطیة المهام تمارس التي السلطات تتعدد وبذلك األدوار تضارب أو الصالحیات

 تنفیذ أو إعداد على المؤثرة الرئیسیة القضایا من العمراني التخطیط مهام تمارس التي الجهات تعدد لةسأم

 .والنمو الحضري في مدینة العلمة الحضري التخطیط برامج خطط

االستفادة من التعاون الدولي بما فیها العربي في إطار منظمة المدن العربیة والمعهد العربي إلنماء  -

رات بدل الخایقدمان للبلدیات العربیة الدعم التقني والمالي والدورات التدریبیة المتخصصة وتب اللذانالمدن 

 .وفي إنشاء شبكة المراصد الحضریة العربیة في إطار شراكة فعالة تنخرط فیها معظم المدن العربیة

دیثة في تسییر ومراقبة دعم القاعدة التقنیة والفنیة لبلدیة العلمة وذلك بالتأسیس الستخدام التقنیات الح -

والسكان واالقتصاد والبیئة وذلك باستعمال نظم  ینةالعمران لرفع كفاءة االستجابة الحتیاجات المد

المعلومات الجغرافیة وهي أداة فعالة لتطویر االستراتیجیات والخطط والبرامج وتقنیات التدخل والمعالجة 

ارة وتهیئة مدینة العلمة، ونظم المعلومات الجغرافیة وتساعد في دعم وتقویة صناعة القرار المحلي في إد

مكون حدیث من مكونات اإلدارة الحضریة یمتاز بمصداقیة عالیة ودقة كبیرة في التفسیر والتحلیل 

على البرمجیات والصور الجویة والخرائط األساسیة وبنوك المعلومات  دلمشاكل النمو الحضري باالعتما

التغیر الحاصل في المجال الحضري وفي  دقتصادیة والتقنیة وفي اكتشاف ورصالعمرانیة والدیمغرافیة واال

هذه اآللیة الحدیثة معمول بها في معظم بلدیات و تقییم مشاكلها وتحوالتها ومن تم اإلسراع في المعالجة 

وال خیار من استیعاب مدخالتها  اهالعالم وهي سریعة التنفیذ ومعقولة التكلفة، وبالتالي ال یمكن تجاهل

  .مدینة العلمة خاصةو عامة  علومها وتقنیاتها لالرتقاء بتسییر وتهیئة المدن الجزائریةلنتائج  تطبیقوال

III. إعادة تنظیم التشریعات المنظمة للسیاسة العقاریة المتداولة في الجزائر:  

السابقة ونظرا  النتائج ضوء وعلىالعالمیة عامة  الحضریة یعتبر التشریع العمود الفقري لكل الدراسات

األخرى التوجهات المستقبلیة  ه من بینلزیادة استمرار النمو الحضري في مدینة العلمة مستقبال فإن

مبنیة على نظریة وضع مقاربة  الجزائریة عامة ومدینة العلمة خاصة المدینةفي للنهوض بالنمو الحضري 

من جمیع النواحي  في األفاقاإلیجابي و  یمالمستدوالنمو الحضري الحضریة  التنمیةیخدم القانوني الجانب 
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المتداولة الجزائریة السیاسة العقاریة  على مستوىبعض االقتراحات  طرحومن هذا المنطلق سیتم  ،العمرانیة

 عملیة من یحسناألمر الذي یمكن أن عامة  ةالتي كانت تسعى لتحقیق التوازن عبر المجاالت الحضری

  :یلي ماك بشكل متوازنالحضري التعمیر البناء و عملیة في  العقاراستهالك تنظیم  ضمنیو  التخطیط

  :من خالل ما یلي :التعمیر الحضريالبناء و محور بالنسبة ل.1

 المنتخبة الهیئات لتمكین الالزمة التدابیر كافة اتخاذ المحلیة الشعبیة المجالس رؤساء على یتعین -

 للمناقشة عرضه قبل والتعمیر لتهیئةالتوجیهي ل مخططال مضامین على اإلطالع من المحلیین والفاعلین

 لوثائق النهائیة الصیغة إعداد في المحلیة الفعالیات كل وٕاشراك التشاور مبدأ تفعیل جلأ من وذلك

 .للجمیع ملزمة بعد فیما تصبح سوف والتي التعمیر

 قدوة اإلدارة تكون حتى والتعمیر التهیئة أدوات احترام على لزامهاإ و  الوالئیة التقنیة اللجان دور نمیتث -

 .واألحكام بالضوابط التقیدمسألة  في للمواطنین

 حاالت في السماحعن طریق  باالستثناء السماح عند التعمیر عقود تجانس ضمان على الحرص -

 أو قطاعات لصالح التعمیرلمتطلبات  جزئي أو كلي استثناء بمنح القصوى الضرورة عند أو خاصة

 .بدقة محددة هیئات

 تأشیرتها واعتبار رأیها إلزامیة على التأكید خالل من التعمیر لمدیریات الموكلة االختصاصات عزیزت -

 .التعمیرالبناء و  میدان في المتدخلة المصالح لباقي بالنسبة ضروریة

 .وبشریا مادیا الموجودة اإلدارات وتدعیم التعمیرو البناء  میدان في جدد متدخلین إحداث من التقلیل -

 مع المشاریع طبیعة حسب منه االستفادة معاییر وتحدید التعمیرو البناء  میدان في االستثناء دمج -

 .والمحلیة الجهویة الخصوصیات اعتبار

 قطاعیة دراسات على اعتمادا التعمیرو  التهیئة أدوات ومراجعة لمالئمة مرنةقانونیة  تشریعات وضع -

 .متوسطة آجال في علیها ویصادق تنجز

  :من خالل ما یلي :محور العقار الحضريبالنسبة ل.2

 لألخطار معرضة مناطق في بالخصوص المرتكبة العمرانیة المخالفات ضد المراقبة عملیة تشدید -

 .الطرق ارتفاقوفي  الجماعیة المرافق ذات المنفعة العمومیة أماكنوالتكنولوجیة وفي  ةالطبیعیة والصناعی

 لتخفیف والحدیث القدیم الحضري النسیج بین الترابط لضمان مدینةفي ال العمرانیة التوسعات إدماج -

 الحد طریق عن للتعمیر القابلة األراضي منه والخاصالحضري  العقار على الحصول مشكل من الحد

 .المراقبة طریق عنالحضري  العقار في المضاربة من
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 مناطق معالجةو  ،نوعاو  كما والطلب العرض بین التوازن وتحقیق الالزمة اإلسكانیةحتیاجات اال تلبیة -

 .في مختلف اآلماد توسعها من والحدالعمراني الفوضوي  التطور

 وأ الدولة بملك الخاصة سواء والتعمیر لبناءل الموجهة األراضي مختلف وتحدید ألراضيل بمسح القیام -

 االستثمارات أماكن وتحدید العقاریة االحتیاطات لتوفیر القانونیة طبیعتها معرفةبهذا و  المواطن أو البلدیة

 .ةوالبعیدة والمتوسط ةالقریبفي مختلف اآلماد 

وٕاصدار  وضع عملیة خالل الشاغرة للمساحات األمثل باالستغالل الكفیلة اآللیات وضع على العمل -

 .عملیة التوسع فقط في التفكیر عوض المجال الحضري داخل التعمیر عقود

 من بدل وقت قربأ في النجازه للمشروع المالي الغالف مع المشروع ألرضیة المالیة القیمة إرفاق -

 .الحضري والنسیج والتهیئة الشبكات عن بعیدة للدولة ملك قانونیة طبیعة ذات أرضیات عن البحث

 .الفوضوي السكن من للحد الملكیة عقود وتنظیم وتسویة يبالعقار الحضر  الخاصة القوانین تفعیل -

 بالعقار المتعلقة القضایا لكافة الناجعة الحلول باقتراح الكفیل المؤسساتي اإلطار إحداث على العمل -

 .لنمو الحضريل العمراني التطور في متمیز لتحكم ضماناالحضري 

 قصد المحلیة الجماعات طرف من إجراءاتها وتفعیل العمومیة المنفعة ألجل الملكیة نزع على التركیز -

 . جماعي حضري عقاري وعاء توفیر

IV. إعادة النظر في إجراءات الحمایة والمحافظة على األراضي الفالحیة:  

متأخرة في خلق التوازن بین االختیارات التنمویة، فالبناء  اءتإن السیاسة الوطنیة في هذا المیدان ج

والتعمیر حتمیة تزداد وتنتشر واألراضي الفالحیة موارد اقتصادیة، وكما أن النصوص القانونیة المعتمدة 

  177 - 91و 177 - 91والمراسیم التنفیذیة رقم  29 -20في میدان البناء والتعمیر خاصة القانون رقم 

 التصنیفاتاقتصرت على الحمایة والمحافظة على األراضي الفالحیة حسب  1991ماي  28المؤرخة في 

  في مضمون المواد من رقم 1990نوفمبر 18المؤرخ في  25 -90قانون التوجیه العقاري  هاحدد تيال

التهیئة والتعمیر في الجزائر التي  أدواتللمحافظة والحمایة جاءت بصیغة مبهمة في صیغة  09إلى 05

تحویل أراضي فالحیة خصبة لم التطور العمراني للتجمعات الحضریة وترخص لكونها أدوات قانونیة ترس

جدا أو خصبة إلى تصنیف األراضي القابلة للتعمیر ما جعل هذه األراضي المسار السهل للبناء، ولكن 

في المتضمن التوجیه الفالحي الذي جاء  2008أوت  03المؤرخ في 16 - 08بعد صدور القانون 

        المؤرخ في 533ومنشور السید وزیر الفالحة والتنمیة الریفیة رقم  15و14مضمون المادتین رقم 

تحتاج لوقت كبیر لتجسیدها أصبح لحمایة األراضي الفالحیة قوة تشریعیة صارمة لكنها  2009نوفمبر11
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التهیئة أدوات وعلیه ینبغي على  ،في حین عجلة التنمیة واالستثمار المبرمجة ال تنتظر ولن تنتظر ذلك

  :كما یليتنفیذ البرامج التنمویة في الجزائر االلتزام بتطبیق التدابیر واإلجراءات أثناء عملیة التعمیر و 

ضرورة الحفاظ على الطابع الفالحي لألراضي حتى وأن كانت مدمجة في قطاعات التعمیر   -

 .علیهاللمخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر المصادق 

تتولى لجنة والئیة دراسة حالة بحالة كل اإلمكانیات المتاحة باعتماد التقییم الصارم عند استخدام   -

 .األراضي الفالحیة وتوجیه إنجاز مشاریع التنمیة نحو األراضي غیر الفالحیة

ع یكون عند اقتضاء الضرورة اللجوء إلى أراضي فالحیة بعد استبعاد اإلمكانیات األخرى فإن االقتطا  -

بموجب قانون إذا تعلق األمر بأراضي خصبة جدا أو خصبة أو بمقتضى مرسوم إذا تعلق األمر بأرض 

 . متوسطة الخصوبة أو ضعیفة

V. لتهیئة والتعمیرلالمخطط التوجیهي إعادة النظر في المنهجیة المتبعة في دراسة)PDAU(:  

یتطرق للتطبیق الحقیقي  ملالذي  2013لبلدیة العلمة سنة بعد إنجاز المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

مع النسیج الحضري وهذا لعدم  االندماجهالعلمة وكما أهمل المنطقة الصناعیة  ،للمشاریع والمخططات

مراعاته التجاهات التوسع وكان اهتمامه فقط محصور على عملیة التسییر وحل مشكل العقار الصناعي 

الصناعي وكذا تحسین عملیة استعمال العقار ناعي وفرص امتالك عقود الملكیة بإعادة تنظیم العقار الص

لهذه المدینة یعرضها للخطر  ةالغربی ةالجنوبی الجهةفي  فإقامتهاولم یأتي على ذكر الخطر الصناعي، 

الصناعي خاصة مع ظهور أحیاء سكنیة بالقرب منها وهذا لم یتم التطرق إلیه إطالقا في هذا المخطط أو 

وٕاضافة إلى محطة التصفیة التي ال تزال قید األشغال نتج عنه نظام تصریف  ،المراجعةعملیة  خالل

وٕاضافة إلى  ث السماط المائيیتساهم في تلو حیث مغلق وموجه نحو سبخة بازر سكرة محمال بالملوثات 

عدم وجود منهجیة تحلیل علمیة مبنیة على أسس متسلسلة ومتالحقة یكمل فیها الالحق السابق حیث نجد 

على تحلیل الوضع الراهن للمجال الحضري  ةنیمبمنهجیة دراسة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

ي وتحلیل الوسط الطبیعي وهذا ال إلى التحلیل العمراني والسوسیو اقتصادمن خالل التطرق لبلدیة العلمة 

العمراني ثم المحور الخاص بالدراسة  لتطورلیمكن االعتماد علیه في االفتراض أو اقتراح أي عملیة 

العمراني ثم تأتي التنمیة الحضریة ودورها في  للتطورالسكانیة باعتبار أن هذا النمو السكاني هو المحرك 

لتة الزرقاء، بازر سكرة ڤال ،عین لحجر العلمة،: ي ینظمها وهيالنمو الحضري وتتطرق إلى البلدیات الت

وانعكاساته التي أدت إلى عدم التوازن بین النمو الحضري والنزوح وتاشودة  بئر العرش، بالعة، الولجة

قرار السلطات ، وعلیه جاء وثم التوجیهات المتعلقة بالتهیئة والتعمیر في مختلف سنوات التقدیرالریفي 
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التوجیهي  إعادة مراجعة هذا المخططهذا المخطط حیث أسندت دراسة  إعادة مراجعةبالمحلیة الوصیة 

  2017 في سنة )URBACO()1(مركز الدراسات واإلنجاز في التعمیر بقسنطینة إلى  للتهیئة والتعمیر

وذلك بهدف الوقوف على السلبیات ومعالجتها وتقدیم اختیارات البدائل المالئمة للواقع القائم للنمو 

الحضري وتثمین اإلیجابیات وتشجیعها، وعلیه فقد جاءت عملیة المراجعة تتضمن كل العناصر الواردة 

یط حیث تتكفل في الدراسة السابقة، مع العلم أن التشریع ینص على ضرورة العمل بأدوات التخط

مخططات التهیئة والتعمیر وشغل األراضي ببرامج الدولة والجماعات اإلقلیمیة والمؤسسات والمصالح 

العمومیة حیث تفرض المشاریع ذات المصلحة الوطنیة على هذه المخططات، ولكن الواقع القائم عكس 

ادق علیها في غیاب كامل ذلك حیث المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر وشغل األراضي تدرس ویص

تاریخ صدور قانون تهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة والنمو  2001لهذه األدوات المرجعیة ألنه ومنذ سنة 

 لم تصادق الهیئات المختصة بعد على الذي وافق علیه مجلس الوزراء في سنة 18الحضري أي قبل 

، وفي حین ال تزال المخططات الجهویة )SNAT( ةأي مشروع المخطط الوطني للتهیئة العمرانی 2007

العمل بالمخططات القدیمة بالنسبة لمخططات تهیئة  استمرار معقید الدراسات ) SRAT(للتهیئة العمرانیة 

  :ولذلك یجب أن تكون منهجیة دراسة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر كما یلي) PAW( الوالیات

 :عمیرللتهیئة والت أهداف المخطط التوجیهي - 1

 لمجال الحضري الرئیسي لمدینة العلمةلالممیزات الخاصة  -

 الدراسة الجیوتقنیة -

 الحضري التطورتحدید اتجاهات  -

 :خل المجال الحضري الرئیسي مع التجمعات الحضریة الثانویةاتد - 2

 تنظم المجال الحضري -

 تنظم المجال الفالحي -

 الدراسة الدیمغرافیة للمجال الحضري الرئیسي - 3

 التقدیرات المستقبلیة للسكان حسب الفرضیات الثالثة -

                                                           
عتمد حیث ت ذات مساهمات مشتركةهو مؤسسة عمومیة  :)URBA.CO(مركز الدراسات واإلنجاز في التعمیر بقسنطینة  )1(

التنمیة الشاملة بجمیع النمو الحضري و نظرة مستقبلیة عن  یقدمالشمولیة حیث بإتباع منهج على التحلیل في إنجاز جمیع المخططات 

المحلیة  وأ )SRAT( اإلقلیمیةمخططات التهیئة عند إنجاز في دراساته المستقبلیة  ویثمنهابعین االعتبار هذه األبعاد یأخذ و  ،بعادهاأ

لتهیئة ل ةالتوجیهی اتوالمخطط )POS( يضاشغل األر  اتمخططو  )SDAAM(مخطط التوجیهي لتهیئة فضاءات الحواضرمثل ال

  .)PDAU(والتعمیر
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 دراسة مقارنة بین استهالك االحتیاطات العقاریة الحضریة والنمو السكاني في مختلف اآلماد -

 ة اإلشكالیات المطروحةجمعال -

 التنمیة الحضریة ودورها في النمو الحضري - 4

 توزیع الثروة المائیة على مختلف النشاطات -

 لمجال الفالحيالمحافظة على ا -

 أماد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر - 5

 والمتوسط ونوع التدخل على المجال الحضري  القریباألمد  -

  األمد البعید ونوع التدخل على المجال الحضري -

كنمط للتسییر الحضري  التوجه نحو تصور جدید لدور التهیئة الحضریة :البدیل الثالث: ثالثا

 :مستقبالللنمو الحضري في مدینة العلمة المستدیم الفعال و 

مدینة  إشكالیة النمو الحضري فيإعادة صیاغة تقوم على  البدیلجاءت المقاربة النظریة المقترحة في هذا 

في ضوء مفهوم جدید هو المتروبول أي المدینة األم أو المدینة الرئیسیة في المنطقة، وهو مفهوم  العلمة

درجة كبیرة من التعقید ألنه یتجاوز اإلطار المحلي للمدینة ویضعها في یتضمن نوعا من التفكیر على 

قطب اقتصادي ذو تأثیر أكثر من جهوي مما ، باعتبارها مع محیطها الجهوي وحتى اإلقلیمي عالقة دائمة

مع دورها كمحرك  حتى تتوافقمن الجودة  كبیرةیتطلب منها سیاسة حضریة متكاملة ذات بعد بیئي ودرجة 

، ولذلك فإن مفهوم المدینة المتروبول الذي یمكن تطبیقه على بلدیة العلمة عامة للتنمیة في المنطقة

والمدینة خاصة یحتوي على بعد نوعي أكثر منه كمي، وهو باألساس عبارة عن مقاربة تسعى إلى تأكید 

األقل، وهذه المقاربة تتطلب تسلیط  الهویة ومكانة المدینة كقطب تنموي فعال في محیطه الجهوي على

الضوء على خصائص الحركیة التي تمیز المدن المتروبولیة وأهم الخطوات العلمیة التي تتخذها هذه 

  :األخیرة من أجل تفعیل سیاستها التنمویة، وعلیه سیتم التطرق في هذا العنصر من البحث إلى ما یلي

I. المفاهیم العالمیة للظاهرة المتروبولیة: 

إن التجمعات الحضریة الحدیثة تقترب في خصائصها مما یعرف في الوالیات المتحدة األمریكیة بالمناطق 

  :ومن أهم العوامل التي تدخل في اعتبار التجمعات الحضریة كمناطق متروبولیة ما یلي )1(المتروبولیة

والریاضة والترفیه ویوفر  أن یتضمن المجال الحضري نطاقا یجذب العمالة والتسویق والتعلیم العالي  -

 .الحضریة تجمیع االحتیاجات للسكان في هذه المجاال

                                                           
  65، ص1993، دار الثقافة والنشر والتوزیع، القاهرة، سنة دراسات في جغرافیة المدنأحمد علي إسماعیل، . د  )1(
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 . أن یكون للكثافة السكانیة اعتبارا في تحدید نطاق المجال الحضري  -

  :تأثیر المدینة على اإلقلیم. 1

الذي یغطي المنطقة المحیطة بها مباشرة والتي تحتضن ضواحي  اتمارس كل مدینة تأثیرا قویا على إقلیمه

المدینة وتكون على عالقة ارتباطیة بها من خالل طرق المواصالت وفي الغالب یمتد هذا التأثیر خارج 

الحدود المرسومة لها، وتكمل المدینة منطقة الضواحي وظیفیا وعمرانیا وتخطیطیا، وكما تكمل منطقة 

یث تقام فیها كل الوحدات العمرانیة واستخدامات األراضي التي ال تقام ضمن المجال الضواحي للمدینة ح

الحضري للمدینة، وعلیه فالمدینة تمثل مجاال مركزیا إلقلیم معین یرتبط وظیفیا بها، وهذا ما یساهم في 

یأخذ أسماء  تشكیل حیاة اإلقلیم، ومن هنا یتضح أنه لكل مدینة إقلیم خاص واإلقلیم الحضري للمدینة قد

  )1(منها اإلقلیم الكثیف جدا أو اإلقلیم المباشر أو اإلقلیم المتروبولي

  :مفاهیم اإلقلیم المتروبولي. 2

العالقات والتنقالت ینحصر في أي  حدد المفهوم عن طریق الدیوان الوطني لإلحصاءبالنسبة للجزائر فقد 

وتنظم باعتبار أن هذه المدینة هي التي توجه  األموالورؤوس والخدمات الخاصة بتدفقات السكان والسلع 

فإن المفهوم المعمول به في توزیع المرافق والوظائف بین  وأما بالنسبة للمغربهذه العالقات فوق مجالها، 

فالمنطقة الحضریة تتكون حول مدینة  بالنسبة لفرنسا وأما، التجمعات الحضریة القریبة من بعضها البعض

إنشاء هیئات أي تحدید مظاهر العمران جل أمن  1960أو عدة مدن وتحدیدها مرتبط بمفهوم سنة 

أهم الدراسات  تعتمدف وأما بالنسبة للوالیات المتحدة األمریكیةللدراسات وتهیئة الفضاءات المتروبولیة، 

والدراسات  زارمباالموضوعیة على عدة متغیرات لمعرفة اإلقلیم المتروبولي لمدینة ما من بینها دراسة 

حدد اإلقلیم الحضري المتروبولي في الوالیات المتحدة ت الدراسات األمریكیةولذلك ف ،المعیاریة األمریكیة

بدون االعتماد على الكثافة السكانیة بشكل  نسمة 50000األمریكیة للمدن التي یزید عدد سكنها على 

كبیر ولكن على مظاهر حضریة أخرى، وعلیه فإن كل منطقة متروبولیة تضم مجال معها وغالبا ما 

تحمل المنطقة اسمها وقد تتسع حدود المنطقة المتروبولیة لتتجاوز ذلك إذا كان معیار تحدید التفاعل أو 

كان السكن والعمل الذي بموجبه یمكن إضافة أجزاء جدیدة إلى التكامل االقتصادي هو العالقة بین م

اعتمد في دراساته على خمسة محاور رئیسیة لتحدید اإلقلیم قد زارمبا مع العلم أن  ،)2(المنطقة المتروبولیة

                                                           
  23، ص1989 سنة ،، بغدادإقلیم المدینة بین التخطیط اإلقلیمي والتنمیة الشاملةخالص حسني األشعب، .د  )1(

 49سبق ذكره، ص مصدرخالص حسني األشعب، .د  (2)
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والتي  ةرحلة العمل إلى المدینة، الصناعات التي لها عالقة ارتباطیة بالمدین )1(المتروبولي لمدینة ما وهي

 بالمدینة الذین یرتبطونسكان التوابع تقع خارجها من خالل حركة العمل، أماكن تسلیة سكان المدینة، 

  .األماكن التي یمكن أن تكون مجاال لتوسع المدینة ،اقتصادیا

  :المعاییر المعتمدة في تحدید المدینة المتروبول. 3

مدن متروبولیة من  :)2(أن تحتل رتبة المتروبول وهيهناك أربعة عوامل للتطور یمكن للمدینة من خاللها 

التنمیة مدن متروبولیة من خالل  المجالي،مدن متروبولیة من خالل التطور  ،خالل التطور الوظیفي

ن التنمیة االجتماعیة وذلك بتحسین مستوى الحیاة والمنشآت، وكما أمدن متروبولیة من خالل  الحضریة،

ولي هي عبارة مركز للسیادة أو السیطرة على منطقة واسعة مكونة من مدن المدینة ذات الطابع المتروب

والقرى أیضا أي أن المدینة تكون  التجمعات الریفیةیمكن أن ینظم إلى نطاقها عدد من حیث صغیرة 

متروبولیة بما تمارسه من التأثیر على عدد التجمعات المحلیة التي یمكن أن تدخل في نطاقها، كما 

بشدة جذبها للمزید من الوظائف والخدمات كلما كبر حجمها، فتكون بذلك متروبولیة المدینة التختص 

مدینة بارزة مزدهرة بین بقیة مدن الشبكة الحضریة وقد یبلغ عدد سكانها ضعف أو أضعاف سكان المدن 

صمة المجاورة، ویمكن لها أن توجد في أي مجال جغرافي فهي لیست بالضرورة عاصمة أي أن العا

سمحت  حیثالسیاسیة لیست هي الوحیدة من بین المدن القادرة على تجمیع أكبر عدد من الوظائف 

النشاط االقتصادي المتنامي بزیادة تدفق رؤوس األموال في كل مدینة وتزاید ما وكذا الصناعة الحدیثة 

ن بین العوامل تجمعه وتوزعه من بضائع وخدمات، وكما أن تقدم وسائل المواصالت واالتصال كان م

التي أسهمت في تطویر الوظائف التقلیدیة وتهیئة الظروف إلقامة وظائف جدیدة صناعیة وتجاریة 

وسیاحیة وثقافیة یمكن أن تسمح بقیام كثیر من المدن المتروبولیة في كل المجاالت الجغرافیة الوطنیة 

رئیسیة التي في إقلیمها والتي تتمیز ولذلك فإن المدن الكبرى ذات الطابع المتروبولي نعني بها المدن ال

بحجم سكاني كبیر وحركیة مستمرة، ولهذا نعطیها اسم المركز لما لها من سلطة وقیادة سیاسیة ومالیة 

واقتصادیة مركزة عن طریق اإلنتاج الصناعي والتكنولوجي وكذا النشاط التجاري الخدماتي ذلك أن 

والمتوسطة وحتى الصغرى في اتصال باالقتصاد العالمي  ىظاهرتي التصنیع والتجارة تجعل المدن الكبر 

 .مما یجعلها تنمو بوتیرة متسارعة ودائمة

                                                           
 250سبق ذكره، ص مصدرخالص حسني األشعب، .د  (1)

  307سبق ذكره، ص مصدرخالص حسني األشعب، .د )2(
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  :الجزائرفي المدینة المتروبولیة والرهانات الخاصة .4

إن ظاهرة العولمة وهیمنة النمط االقتصادي اللیبرالي الجدید قد رسخ الهوة االقتصادیة بین الدول المتقدمة 

، وجعل هذه األخیرة في نوع من العزلة والتبعیة وضرورة اندماج الجزائر في االقتصاد الثالثودول العام 

العالمي بحكم موقعها وقربها من المجال األوروبي الذي یتمیز بالتنظیم االقتصادي واإلقلیمي المحكم 

افس بهما نظیراتها یفرض علیها إعادة تنظیم الشبكة العمرانیة لمدنها إلعطائها صورة ووظیفة یمكن أن تن

من مدن البلدان المتقدمة، ولهذا فإن هذا الرهان یتطلب تفعیل العدید من عوامل التنمیة المستدامة للمدن 

في إطار سیاسة شاملة للتطویر اإلقلیمي المنتظم تهدف إلى تشجیع االستثمار وتنویع األنشطة 

تمیل إلى تكثیف وتكثیر وظائفها حتى  االقتصادیة والوظائف والخدمات المقدمة، فكل المدن الحدیثة

یصعب أن نحدد لكثیر من المدن القائمة وظیفة معینة، مثل هذه المدن هي المدن المتروبولیة حیث تعتبر 

ظاهرة حدیثة تختلف عن المدینة الصغیرة بقدر ما تختلف المدینة الصغیرة عن القریة وتوجد في األقطار 

  .)1(من سرعة نموهم تعانيتلك التي  التي ینمو السكان فیها ببطء كما في

II. لمدینة العلمةمتروبولي القلیم اإل :  

وبعد االستقالل مباشرة تم ترقیتها إلى مرتبة تعد مدینة العلمة من أقدم التجمعات الحضریة الجزائریة حیث 

وجعلتها مدینة مدن المكانتها بین  أكسبتهادائرة إداریة مع العلم أنها تتمیز بجملة من الخصائص التي 

النمو السكاني، اإلشعاع االقتصادي المتمثل في  :یلي امتروبولیة بكل المعاییر وتتمثل هذه األخیرة فیم

السیطرة التجاریة التي احتلت بها الصدارة على المستوى الوطني وحتى اإلقلیمي، وٕاضافة إلى قاعدتها 

 رقم الوالئيو ) 77(و) 05(ریقین الوطنیین رقم والطوشبكة الطرق منها الطریق السیار  ناعیة المتنوعةصال

  :وعلیه یمكن تصور هذه المدینة كمدینة متروبولیة وهذا على مستویین هما، وخط السكة الحدیدیة) 171(

  :المستوى الجهويعلى .1

في عملیة  سعلى هذا المستوى یكون نجاح عملیة تحویل مدینة العلمة إلى متروبول بمثابة حجر األسا

التحول االقتصادي لواحد من أقطاب المنافسة والتمییز الستة المشار إلیها في المخطط الوطني لتهیئة 

ال  ،برج بوعریریج ومسیلة وعلى هذا األساس ،بجایة ،وهو القطب الذي یشمل كل من سطیف ،اإلقلیم

غیر أن قربها من  ،مدینة سطیف مثالتقوم على مبدأ المنافسة مع العلمة یمكن اعتماد استرتیجیة لمدینة 

هذه األخیرة یمكن أن یكون أحد العوامل المشجعة على توفیر محیط حضري واقتصادي نوعي وجاذبیة 

  .الستثمارات معتبرة ومرافق متنوعة وذات وزن كبیر هاكبیرة تساعد على استقبال
                                                           
(1)

 Stéphane Leroy, l’espace géographique, Orléans, année 2000, p79 



العلمة مدینةفي  الحضري النمو لمستقبل جدیدةواختیارات علمیة  بدائل...الفصل السادس  

 

374 
 

  :المستوى الوطنيعلى .2

توفیر الظروف المالئمة للتوطین النوعي للمؤسسات تهدف السیاسیة المتروبولیة باألساس إلى  

ومخابر ومؤسسات البحث العلمي، وٕاضافة إلى استقطاب الموارد  ،االقتصادیة المنتجة أو أحد فروعها

البشریة النوعیة والفعالة التي یمكن لمدینة العلمة أن تعول علیها في عملیة تنمیتها المستدامة ونموها 

والشكل على جزء كبیر من مدن اإلقلیم الشمال الشرقي الجزائري في األفاق الحضري وفي فرض هیمنتها 

  :یلي كما) 1(للسیاسة المتروبولیةاألساسیة الخطوات العملیة یوضح أهم ) 76(رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
(1) 

Revue Urbanisme, les publications d’architecture et d’urbanisme, Hors série n°02, Paris, Mai-Juin 1993, p6. 

 دولیة محلیة

 

  سیاسة متروبولیة

  +سلطة متروبولیة + اتفاق 

  الشراكة

 سھولة الوصول

 مطارات طرق وطنیة
 طرق سریعة

 النوعیة
  بعد مجالي جدید

 إقلیم متروبولي

 التسییر المستدیم صورة جدیدة

 وطنیة إقلیمیة

 للسیاسة المتروبولیةاألساسیة الخطوات العملیة ): 76(الشكل رقم 

 محلیة

 إطار الحیاة

 الثقافة

 الهندسة والعمران

 البیئة

 تطویر المركز
 تنمیة الضواحي

 الهیكل المتروبولي المناسب

 والتقییمالمتابعة  التخطیط المرن

 حدث عالمي

 معالم عمرانیة

 تأكید الهویة

 دولیة



العلمة مدینةفي  الحضري النمو لمستقبل جدیدةواختیارات علمیة  بدائل...الفصل السادس  

 

375 
 

III. الخطوات العملیة األساسیة للسیاسة المتروبولیة:  

إن مفهوم المدینة المتروبول الذي یمكن تطبیقه على مدینة العلمة یحتوي على بعد نوعي أكثر منه كمي 

تنموي هام في محیطة حضري مدینة كقطب الوهو باألساس عبارة عن مقاربة تسعى إلى تأكید هویة 

الحركیة التي هذه المقاربة تتطلب منا تسلیط الضوء على خصائص مع العلم أن الجهوي على األقل، 

  : كما یلي في تفعیل سیاستها التنمویة الضروریةهم الخطوات العلمیة أتمیز المدن المتروبولیة و 

  :خیار النوعیة.1

تعبر عن توجهات التي البحث عن االمتیاز الذي یكون باستثمارات عالیة الجودة ونقصد بخیار النوعیة 

مرئیة، وعلیه یتوجب على مدینة العلمة أن تبني سیاستها المتروبولیة على  موضوعیة قابلة للقیاس ألنها

اختیار واضح ال رجعة فیه لمعیار النوعیة والجودة والتي یجب أن تتجلى في نوعیة التهیئة العمرانیة التي 

ات مرورا بمنشآت الصناعة والنشاط) إلخ...مباني، مرافق(تشمل كل من البناء والتعمیر بهذه المدینة 

وحتى عملیات التحسین الحضري البسیطة التي تعنى بالطرق والممرات واألرصفة والساحات، وكذا 

المساحات الخضراء على اعتبار أن عوامل جاذبیة المدن تكمن في قدرتها على توفیر إطار معیشي ذو 

طط التوجیهي الوصول إلیها بتكلفة معقولة، وكما تجدر اإلشارة إلى أن المخ ةجودة عالیة مع إمكانی

للتهیئة والتعمیر الخاص ببلدیة العلمة یشیر بتحفظ إلى بعض التوجیهات الرامیة إلى تحقیق هدف النوعیة 

وهو بذلك یعمل على توفیر الغطاء القانوني الضروري لتبني هذا البدیل غیر أن النتائج المحققة على 

  :منها ما یليالمیدان تبقى بعیدة كل البعد عن هذه التوجیهات التي سنذكر 

الحضریة  يواالرتقاء بهما إلى مستوى الضواح) سمارة وجرمان(لمدینة العلمة  نتأهیل المركزین الثانویی  -

 .لمدینةلهذه االتجارة والخدمات في مستوى المجال الحضري الرئیسي  يالمعاصرة مع اإلبقاء على وظیفیت

مدینة ویشتمل على مساحات ذه الههكتار شمال  25برمجة فضاء للتسلیة والترفیه على مساحة  -

مباشر السؤال التبین لنا من خالل وكما  ،)إلخ...فنادق، مركز تجاري، مطاعم(خضراء وهیاكل مرفقة 

ى هذا األخیر نف حیثسبب تأخر إنجاز هذا المشروع حول البلدي الذي وجه لرئیس المجلس الشعبي 

ومرافق الترفیه الحیاة غیر أن مفهوم النوعیة ال یقتصر فقط على جودة إطار ، وجود المشروع باألساس؟

في المدن المتروبولیة الحدیثة لیشمل الضرائب وأسعار السكنات، وكذا نوعیة التعلیم  یتجاوزوالتسلیة بل 

لى عوامل والمرافق الریاضیة أي كل ما یرتبط بتكالیف أنشطة الحیاة الیومیة المعاصرة، وكما تم اإلشارة إ

 الطبیعة البسیطة مثل الشمس والرطوبة وقرب هذه المدینة من البحر أو الجبال والغابات والتي أصبحت

عناصر محددة في ترتیب المدن المتروبولیة من حیث االختیار والجاذبیة في عالم یتمیز بالمنافسة الكبیرة 



العلمة مدینةفي  الحضري النمو لمستقبل جدیدةواختیارات علمیة  بدائل...الفصل السادس  

 

376 
 

وبول تهیئة الظروف النوعیة الستقبال على جمیع المستویات، وكما یتعین أیضا على مدینة العلمة المتر 

المؤسسات االقتصادیة والخدمیة والعاملین بها وعلى هذا المستوى ینتظر منها أن تحقق االمتیاز حتى 

تتمكن من استغالل هذه المؤسسات ال لتنویع وظائفها فقط وٕانما لتطویر صورتها العمرانیة وٕاثرائها على 

لة تسعى إلى إدماج االعتبارات البیئیة والطبیعیة ضمن أهداف أن یندرج ذلك ضمن سیاسة بیئیة متكام

المنافع االقتصادیة المنتظرة من عملیة التهیئة العمرانیة، ویمكن أن یتم هذا عبر دفاتر شروط صارمة في 

للمساحات الخضراء، وكما تهتم بنوعیة العمارة وبأدق  ةهذا المیدان تحدد قواعد البناء بدقة وتعطي األولوی

كطرق ومسالك الحركة، وكذا عملیة تسییر هذه الفضاءات  تآللمنشصیل تهیئة المحیط المباشر تفا

الطبیعیة الخاصة باألعمال هذه األخیرة التي تنتشر بالخصوص في الوالیات المتحدة األمریكیة، أین تقوم 

عملیة التهیئة الحضریة في المقام األول بإنجاز الشطر الطبیعي والبیئي وكذا الترفیهي من الفضاء، ثم 

الواسع الذي یضم كذلك مختلف  يت السلطات ومخابر البحث ضمن هذا المجال الطبیعیتم توزیع منشآ

إلخ، وكما یتحدد ...المرافق الحضریة الضروریة كقاعات الریاضة، المطاعم، البنوك والمباني اإلداریة

 التخصص الوظیفي لهذه الفضاءات الطبیعیة الحضریة وفق معیار قربها أو بعدها من مركز المدینة حیث

تنتشر الفضاءات ذات الطابع اإلداري والخدماتي والبحث كلما اقتربنا من هذا المركز أین نجد المباني 

اإلداریة العالیة وذات الهندسة المعماریة الحدیثة الراقیة في حین تنتشر الفضاءات ذات الطابع الصناعي 

السكن، وبالتالي الحد من تكالیف كلما ابتعدنا عن هذا المركز، ومن أجل التقریب بین مكان العمل ومقر 

النقل وكمیة التلوث حیث یتم تخصیص برامج سكنیة نوعیة ومتعددة الخیارات ضمن هذه الفضاءات 

الطبیعیة الموجهة لمختلف األنشطة الحضریة واألعمال أي أن مدینة العلمة المتروبولیة یجب أن تضع 

  .على جمیع العناصر المكونة لهذا المحیط ضمن أولویاتها إعادة بناء محیطها وتفرض شرط النوعیة

  :الصورة العمرانیة الجدیدة.2

  :اإلعالن.1.2

إشارات عمرانیة قویة تعلن عن القطیعة وضع یبدأ من خالل  لمدینة العلمةاسة المتروبولیة یإن تجسید الس

وتؤسس لمقاربة حضریة جدیدة عبر مشاریع حدیثة تعبر عن طموح كبیر  ةالكالسیكیمع الممارسات 

هذه المشاریع العمرانیة المتمیزة والتي ستشكل رموز ومعالم ، و تعكسه جودة الدراسات والتصامیم المقترحة

المدینة الجدیدة لن تكون ذات أثر إیجابي على المجال الحضري إال باستجابتها لمعیار النوعیة المذكور 

ادة االعتبار لمركزها إعبقا وضمن هذا المنظور یتوجب على مدینة العلمة أن تركز جهودها على سا

إطار للشراكة بین القطاعین العام والخاص في  التهیئة الحضریةدور تفعیل الحضري الرئیسي من خالل 
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وعیة تجعل منه المتردي من هذا المركز بصورة حدیثة ون الحضريالنسیج وتنظیم یتم بموجبه إعادة بناء 

عملیة إعادة عملیات التدخل المعروفة منها قطبا حضریا وترفیهیا متمیزا ویمكن تحقیق ذلك بواسطة 

عمرانیة مهیكلة للمجال من مشاریع إلخ و ...)2(التجدید الحضريوكذا الحضري  رأو االعتبا )1(التأهیل

الذي یمیزها عن البنایات المجاورة ویجعل منها  الراقيحیث تعدد وظائفها وشكلها المعماري الحدیث 

 المجالأما ، و )24(الخریطة رقم وذلك كما توضح  المستقبلیة والتعمیر مرجعیة عمرانیة لكل عملیات البناء

غیر المبني فهو یتطلب اهتماما خاصا ودراسات نوعیة ومعمقة تتناول بالتفصیل تهیئة ومضاعفة 

ٕاضافة إلى تعمیم و  ،الساحات العمومیة المهیكلة للمجال مع تعمیم المساحات الخضراء وممرات الراجلین

تبر وسیلة لتسییر التهیئة الحضریة تع، ولذلك فاإلنارة وتنظیم حركة المرور وفق أسس اقتصادیة وعلمیة

من أهمیة كبیرة في تنظیم واستغالل النسیج الحضري وتنظیم المجال الحضري أو العمراني وذلك لما لها 

وعلى غرار العدید من الدول نجذ أن الجزائر تسعى لوضع قوانین عمرانیة الستغالل المجال العمراني وفق 

ع األخذ بعین االعتبار التوزیع األمثل الصناعي، م یدانإجراءات إداریة وتنظیمیة خصوصا في الم

والعقالني للسكان ومختلف النشاطات التجاریة والصناعیة في اإلقلیم وكذلك تخطیط المنشآت الصناعیة 

، وكما أن )3(داخل المجال الحضري بخلق توازن بین التخطیط العمراني وٕانشاء وتوزیع المنشآت المصنفة

، وبعدا التهیئة الحضریة تلف أنواع التلوث واحدة من أهم أهدافحمایة البیئة والمحافظة علیها من مخ

رئیسیا من أبعاد التحدیات التي تواجهها البلدان النامیة خاصة من ناحیة التلوث الصناعي الناجم عن 

   .والجانب االجتماعيأخطار الصناعات، والتي لها تأثیر على الجانب البیئي والجانب العمراني 

                                                           
(1) 

على أنها عملیة إیجاد وظیفة جدیدة للمبنى تحقق له استمرار الحفاظ علیه، وتتطلب هذه العملیة إدخال تغییرات أو  عملیة إعادة التأهیلتعرف 

ستوى إضافات طفیفة لتأهیله للوظیفة الجدیدة، شرط أن تكون هذه التغییرات في الحدود الضروریة، ویتضمن هذا النوع من التدخل تحسین ورفع الم

تدخل والتي تعاني من تلف في بعض عناصرها، وتعوض النقص في مستوى البنیة التحتیة والخدمات بالري للمنطقة الخاصة العمراني للنسیج الحض

مكانها ویعد هذا األسلوب من أكثر الطرق استخداما لرفع مستوى  مبانيالمتهرئة وٕانشاء  المبانياالجتماعیة وذلك من خالل هدم جزئي لبعض 

وذلك الیجابیاته العدیدة حیث أنه یقلل من التكالیف باإلضافة إلى محافظته على الروابط االجتماعیة والهیكل االجتماعي  الوحدات السكنیة ونوعیتها

  .على النمط الحضري القائم والشخصیة الممیزة للمجالأیضا یحافظ و المدة التي یستغرقها قصیرة مقارنة بعملیة التجدید الحضري،  وكما أنالقائم، 

 Chapin, F.Stuart, Urban Land Use Planning, Illinois, university of Illinois presse, 1965, p309 : أنظر

(2) 
القائمة في المنطقة الخاضعة للتجدید  مبانيعلى أنها عملیة مادیة تتمثل في اإلزالة التامة أو الجزء األكبر لل التجدید الحضريعملیة تعرف 

ذات القیمة التاریخیة والمعماریة، وتتضمن هذه العملیة إعادة النظر في استخدامات األرض القائمة ونمط التوزیع وٕازالة  المبانيالحضري، باستثناء 

وٕاعادة بنائها من جدید ویستخدم هذا األسلوب في المناطق أو المجاالت التي ال یمكن صیانة نسیجها الحضري نظرا لشدة قدمه وتهرئه أو  المباني

  ...).مباني قصدیریة(فیه  ةالموجود المبانيوكذا نوعیة ") أرضیة غیر مستقرة"، االنزالق "فیضانات"واد (الطبیعیة المحیطة به نظرا للعوائق 

 133، ص1999سنة ، ترجمة محمد بن حسین، الریاض، جامعة الملك سعود، الشكل الجدید لمدن العالم الثالثكوریا تشارلز،  :أنظر

)3( 
دار المعرفة الجامعیة، كلیة اآلداب جامعة  علم االجتماع الحضري بین النظریة والتطبیق،السید عبد العاطي السید، . د

.31، ص1997سنة اإلسكندریة، 
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وتوسیع فالتهیئة بمفهوم الوقت الحاضر ال تقتصر على إقامة المنشآت الضخمة وتجمیل المدینة وبذلك  

اإلجراءات من بعض الشوارع التي تترك أثرا في النفس بل تهدف إلى بناء المدینة التي تشمل مجموعة 

  : كما یلي االجتماعیة واالقتصادیة والصحیة والتقنیة

هي نوع من أسالیب وتقنیات التدخل المباشر سواء بواسطة األفكار أو القرارات أو بواسطة وسائل  -

الدراسات ووسائل التنفیذ واإلنجاز لتنظیم وتحسین ظروف المعیشة في المستوطنات البشریة سواء كان 

 .)1(إلقلیميذلك على المستوى المحلي أو ا

هي عبارة عن مجموعة من إجراءات وأعمال تتمثل في تنظیم وترتیب المجال الحضري وفق متطلبات  -

السكان من حیث النشاطات والسكنات والمرافق ووسائل االتصال، وعلیه فالتهیئة الحضریة في المقابل 

الحضري واالجتماعي والطبیعي من التهیئة الریفیة تشمل مجموع التدخالت المطبقة باستمرار في المجال 

أجل تحسین مستوى التنظیم والوظائف وكذا تنمیة هذا المجال من خالل عملیات إعادة الهیكلة، التحدیث 

إعادة التأهیل والتوسع الحضري وكل هذه المفاهیم تخص مباشرة مجاال محددا أال وهو المدینة بمختلف 

وكما تسعى التهیئة الحضریة إلى تحقیق جملة من األهداف في ، )2(أبعادها وأشكالها وأصنافها ومستویاتها

تنظیم المجال الحضري وحمایة السكان، االهتمام بالمجال الحضري ونموه : جمیع المیادین أهمها

الحضري والتدخل في إطار المشاریع، ضمان سالمة ونمو مختلف قطاعات اإلنتاج والخدمات المختلفة  

د والمال في مشاریع وبرامج مكررة وتجنب االستغالل المفرط للموارد ضمان عدم تبذیر الوقت والجه

  .واإلمكانیات المجالیة وترشید استهالكها مثل العقار وضمان حق األجیال القامة في االستفادة منها

  :الوظیفة العالمیة.2.2

لتكون كذلك من خالل تثمین موقعها المتروبول هي بالضرورة مدینة عالمیة أو تسعى  العلمة إن مدینة

عبر إدماج الجامعة  ةوحتى الدولی ةورؤوس األعمال الوطنی نالجغرافي واستقطاب المتعاملین االقتصادیی

مدینة على هذه الٕاضافة إلى تنمیة قدرة ، و يفي مجال البحث العلمي وتقریبها من المحیط االقتصاد

المدینة التي تبحث عن الحمایة مدنیة الحدیثة لم تعد تلك الإن ف، ولذلك احتضان حدث أو تظاهرة عالمیة

في ظل المنافسة الشدیدة ألن العولمة االقتصادیة التي تقوم على توزیع شبكة اإلنتاج على مستوى العالم 

جعلت المدن تدخل في منافسة حادة من أجل الظفر بجزء من هذه الشبكة والدخول ضمن خارطة المدن 

                                                           
(1)Alberto Zucchelli, Introduction à l’urbanisme opérationnels et à la composition urbaine, V.3 

O.P.U Alger, Année 1984, p10.  
 
 

  20سبق ذكره، ص مصدرالسید عبد العاطي السید، . د )2(
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ة للمدینة تتماشى مع الدور الجدید الذي تنتظره الدولة من یهذه الوظیفة العالم، و االقتصادیة العالمیة

التنمیة المستدامة والذي یمكن أن یتم من خالل االحتكاك بالمدن الرائدة  ما یخصالجماعات المحلیة فی

تنسیق  في هذا المیدان لالستفادة من تجاربها ضمن برنامج التوأمة بین المدن مثال دون إهمال ضرورة

وقد یبدو ، المدن الوطنیة فیما بینها عبر سیاسة المخططات التنمویة المشتركة فیما بین البلدیات المتجاورة

حدیثنا عن وظیفة عالمیة لمدینة العلمة نوعا من الطرح المبالغ فیه لكنه مشروع طموح یمكن تبریره بجملة 

دقیقة وهو ما یعزز  15 بت الدولي أي قرب مدینة العلمة من مطار عین أرنا :اهمهمن المعطیات أ

مدینة الذي یمهد لقطب جامعي مستقبال وهو في المشروع المركز الجامعي الجدید ، سهولة الوصول إلیها

مدینة وثاني قوة اقتصادیة في العالم الالنشاط التجاري المباشر بین بها، ما یعزز وظیفة البحث العلمي 

وهي الصین، ما جعل مدینة العلمة مركز توزیع وتبادل للسلع المستوردة ال على المستوى الوطني فحسب 

 كذلك حیث وصل اإلشعاع التجاري لهذه المدینة إلى دول مجاورة كتونس ولیبیا الدوليبل على المستوى 

ة على الوظیفة العالمیة بمثابة الحافز اإلضافي العتماد خیار وعلى هذا األساس یكون رهان مدینة العلم

النوعیة في جمیع منجزاتها المستقبلیة والتي ستنعكس تدریجیا على صورتها العمرانیة بما یوفر الظروف 

  .المناسبة واإلطار المعیشي النوعي والجذاب في إطار سیاسة تنمویة واعدة ومستدامة

  :ةیوجود اتفاق وسلطة متروبول .3

بسیاسة متروبولیة محددة تتفق مع خصوصیاتها وأهدافها لكنها جمیعا وبدون العلمة تنفرد مدینة یمكن أن 

استثناء تقوم على اتفاق مسبق بین مجموعة من الفاعلین العمومیین أو الخواص أو االثنین معا والذین 

لهذه األخیرة تسمح لها  یجمعهم وعي مشترك في فترة معینة من حیاة المدینة بتوفر ظروف مالئمة

بسیاستها الحضریة إلى مرحلة جدیدة من التفكیر والعمل الضروریین لوضعها على طریق التنمیة  ءباالرتقا

من هذه الجماعات یمكن أن یكون في شكل جمعیات مدنیة أو  طالشاملة والمستدامة، ولعل النموذج البسی

تخطیط  :هما والتي یتمثل دورها في العمل على جهتین النوادي كما تسمى في الوالیات المتحدة األمریكیة

النمو الحضري من خالل وضع قائمة بالفضاءات الحضریة المناسبة والمتوفرة مع مراقبة هذا النمو 

الحضري ومراعاة االقتصاد الحضري والحفاظ على المجاالت البیئیة الحساسة، غیر أن هذا النشاط ال 

ساریة المفعول الدوات التهیئة والتعمیر المنصوص علیها في القوانین یعني على اإلطالق الحلول محل أ

إال أن هذه األعمال قد تشكل قاعدة للمعلومات یمكن ألدوات التهیئة العمرانیة القانونیة الرجوع إلیها عند 

بالعمل على استقطاب أو لمدینة العلمة التطور االقتصادي هذا من جهة، و  تجسید المخططات العمرانیة

وضمن هذا ، من جهة أخرى شجیع المؤسسات االقتصادیة على إنشاء مقرات أو فروع لها بهذه األخیرةت
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المدنیة حیث یمكن تحدید مفهوم هذه  یكون من المفید تشجیع بروز هذا النوع من الجمعیاتسالمنظور 

  :)1(من خالل خصائصها التالیة الجمعیات

 نشاطها ولعضویة األفراد فیها لمیادینأنها تنظیمات ذات مالمح مؤسسیة ولوائح منظمة لعملها ومحددة   -

أنها تنظیمات ال تهدف إلى الربح حتى وٕان كانت تقدم خدمات بمقابل مادي باعتبار أن هذا المقابل  -

 .یوجه لدعم النشاطیغطي نفقة الخدمة والعائد ال یوزع على أعضاء الجمعیة أو مجلس إدارتها وٕانما 

 أنها تنظیمات تطوعیة نشأت بمبادرات شعبیة تعكس مطالب واحتیاجات مجتمعیة اجتماعیة واقتصادیة  -

 دانمیوبالتالي فهي قد تنشط في  ،وتتبنى الجمعیات أهداف ثقافیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة

 .في نفس الوقت وفقا لطبیعة اللوائح المنظمة لها میادینواحد أو عدة 

تخضع الجمعیات إلى قانون ینظم تكوینها وتأسیسها وٕالى إشراف جهة إداریة محددة ویتناول هذا  -

القانون تفاصیل عالقة الجمعیات بالدولة، ولذلك فإن المجتمع المدني ال یتحقق بشكل حقیقي دون 

فالجمعیات هي أهم الوحدات المركبة للمجتمع المدني إلى  جمعیات أو حركة جمعویة مستقلة ونشطة،

 .جانب األحزاب السیاسیة والنقابات والنوادي

یمكن أن تعمل بالتنسیق فیما حیث  في كل بلدیات اإلقلیم المتروبولي لمدینة العلمةیكون تشجیع هذا ال

دیث حینئذ عن وجود بینها ضمن تصور تنموي شامل وعند بلوغ هذا المستوى من التنسیق یمكن الح

سلطة متروبولیة غیر رسمیة تساهم في تحدید المشاكل الحقیقیة للتنمیة وتقترح الحلول العلمیة الممكنة 

تجدر اإلشارة إلى إن تطبیق هذا النوع من الشراكة بین القطاعین العام والخاص یستلزم ، وكما لها

  :یتطلب على األقل القیام بما یليحیث مجهودات صادقة 

 ید المهام وتحدید دور كل طرف في عملیة الشراكةترش -

 وضع خطة عمل وتنسیق تجمع مختلف الشركاء -

 وضع نظام فعال للمعلومات واالتصال بین كل الشركاء -

وفي إطار التعاون  لمدینة العلمةوبخصوص التنسیق الفعال بین مختلف بلدیات اإلقلیم المتروبولي 

نشاء مؤسسة عمومیة مشتركة للبحث والتطور تكون مكلفة إالمشترك بینها یمكن أن نتصور مثال 

  :باستشراف المستقبل وتقدیم الحلول في مختلف المیادین حیث یعهد إلیها بما یلي

 تحضیر السیاسة العامة لتهیئة اإلقلیم المتروبولي -

                                                           
)1( 

  4-3ص ،1993، مركز البحوث والدراسات السیاسیة، القاهرة، دیسمبرالجمعیات األهلیة والثقافیة والتنشئة السیاسیةأماني قندیل، 
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 االقتصادیة على اإلقلیم المتروبولي ادراسة وتقییم المشاریع المقترحة من حیث مردودیته -

وضع سیاسة تسویقیة تقدم للمستثمرین صورة منسجمة ومتناسقة عن اإلقلیم المتروبولي وتمدهم  -

 .بالمعلومات الضروریة حوله

هذا النوع من الشراكة والبحث سیكون بمثابة الدعامة األساسیة القتصاد حضري موجه نحو إن وعلیه ف

تستلزم بالضرورة وجود اتفاق على  ةلیالحدیثة أي أن السلطة المتروبو  توالتكنولوجیاالحضري النمو 

كما أن ، و تحقیق المصلحة العامة وتنسیق الجهود بهدف ترقیة مجمل اإلقلیم المتروبولي لمدینة العلمة

االتفاق بین القطاعین العام والخاص یمكن أن یتحقق من خالل شراكة مالیة كما هو معمول به في 

جل أة على طرح الجماعات لسندات تساهمیة لالكتتاب من حیث تقوم الفكر  ةالوالیات المتحدة األمریكی

  المساعدة على التنمیة التجاریة والصناعیة والسیاحیة للمدینة وتحسین نوعیة مرافق الخدمات والترفیه

 قطاع العام إلى القطاع الخاص لدعم السیاسة المتروبولیةمن الهذه الدعوة إلى الشراكة المالیة الموجهة و 

أهم عوامل التنمیة في المدن األمریكیة حیث یستفید الحائزون على هذه السندات من  أصبحت أحد حیث

تكمن أهمیة هذه كما و  ،فوائد سنویة معتبرة على األرباح المحققة من الخدمات التي تقدمها هذه المرافق

بتحقیق منافع معتبرة اإلستراتیجیة في الربط بین عالم األعمال والمشاریع العمرانیة الكبیرة، وهو ما یسمح 

لكال الطرفین حیث یستفید القطاع العام من تقلیص حجم النفقات الموجهة لالستثمار مع ضمان تحسین 

مثلى الستثمار المدخرات في مشاریع الوسیلة الهي  تهذه السنداتكون أما القطاع الخاص فو  ،نوعیتها

راكة أن تأخذ أشكاال متعددة وهي بذلك وعلیه یمكن للش،غیر خاضعة للضریبةمالیة مربحة وذات عوائد 

  .أحد أدوات تحقیق اإلتفاق المطلوب ألنها تلبي مصلحة القطاعین العام والخاص في أن واحد

إلى أداوت الشراكة الممكن  الجزائریة المتعلق بالمدینة 06-06وقد تطرق المشرع الجزائري في القانون 

ار إلى عقود تطویر المدینة التي یتم اكتتابها مع المدینة حیث أشهذه تطبیقها بهدف تحقیق سیاسة 

الجامعة اإلقلیمیة والشركاء االقتصادیین واالجتماعین غیر أنه لم یفصل في كیفیات تطبیق هذه الفكرة 

تاریخ صدور قانون المدینة إلى یومنا هذا لم تصدر بعد المراسیم  2006وتركها للتنظیم أي أنه ومنذ سنة 

إال  مجرد حبر على ورق رغم اإلجراءات الهامة التي ینص علیها هذا القانون ما جعلالخاصة به ةالتنفیذی

أن الصعوبات التي یعرفها االقتصاد الوطني حالیا بسبب تراجع مداخیل المحروقات یمكن أن تشكل حافزا 

لجماعات التأخیر تماشیا مع الدعوة التي وجهتها هذه األخیرة إلى ا اللسلطات المعنیة من أجل تدارك هذ

لتمویل  ةعلى لعب دورها كامال في جلب االستثمارات وتوفیر الموارد الالزموحرصها وبشكل كبیر المحلیة 

مشاریعها التنمویة وتخفیف العبء على المیزانیة العامة، وهو أمر یمكن تحقیقه في حال إعطاء المبادرة 
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باللجوء إلى االكتتاب العام بهدف توفیر لهذه الجماعات ضمن إطار قانوني مرن یسمح لبلدیة العلمة مثال 

نجاز المشاریع ذات المردودیة المضمونة ونذكر منها على سبیل المثال ال الحصر األموال الالزمة إل

مشاریع مواقف السیارات ذات الطوابق المتعددة باعتبارها مشاریع  ذكره أومشروع فضاء الترفیه السابق 

وضمن هذه الرؤیة ، االقتصادیة المعتبرة اغل زیادة على مردودیتهقادرة على خلق المئات من مناصب الش

مستقبال السماح بإنشاء أسواق مالیة الجزائریة الواعدة یمكن أن نتصور في سیاق تعدیل قانون المدینة 

یتم فیها تداول أسهم المؤسسات االقتصادیة المحلیة لتكون ربما بذلك أنجع ) بورصات محلیة(محلیة 

ص كمیة األموال الضخمة من مدخرات المواطنین أو تلك التي یتم تداولها في األسواق وسیلة المتصا

  .م توجیهها نحو تمویل مشاریع استثماریة ذات منفعة عمومیة ومربحة للقطاع الخاصتالموازیة ومن 

  نمو–ثنائیة الجامعة. 4

المدینة هو دلیل هذه ا كان وضع نظام شامل للتنسیق والتشاور بین مختلف األطرف المعنیة بشؤون ذإ

على تأسیس نوع من الحركیة التنمویة فإن التنمیة المستدامة تتطلب دون شك نوعا أخر من الشراكة هي 

لمدینة ال بد من لهذه ا من أجل تنویع النشاط االقتصادي، و لالمتروبو تلك التي تربط بین الجامعة والمدینة 

وضع سیاسة للتحویل التكنولوجي بین الجامعة والوسط االقتصادي ولتحقیق ذلك ال بد من تشجیع التعاون 

بین مخابر البحث وعالم األعمال عبر هیكلة وتطویر هیئات مختصة یتم من خاللها تطبیق برامج 

تعتبر برامج ، وكما بطریقة سریعة ومبتكرة للشراكة تبادر بها المدینة بهدف تسویق نتائج البحث العلمي

الشراكة المعتمدة في الوالیات المتحدة األمریكیة من أنجح البرامج التي تربط بین الجامعة والقطاع 

 :القرن الماضي حیث تایناالقتصادي وهي برامج تعود إلى ثمانی

 الالزمة إلطالق المشاریعالخطوط العریضة للبرنامج ویوفر االعتمادات على یسطر القطاع العام  -

 تساهم الجامعة بهیاكل البحث وتجند الفرق العلمیة الضروریة لذلك -

 األعمال ما یخصیمول القطاع االقتصادي مشاریع البحث ویقدم خبرته الكبیرة فی -

برامج للشراكة یتم إطالقها بمبادرة من الجماعات المحلیة باعتبارها صاحبة النظرة المفضلة حول  نهي إذ

والنمو  اقتصاد المدینة من جهة وبصفتها أداة الدولة في تطبق السیاسة العامة لتهیئة وتنمیة اإلقلیم

مولها مؤسسات ، وكما تتجسد هذه الشراكة من خالل تشجیع وتفعیل جمعیات تمن جهة أخرىالحضري 

مالیة وشركات اقتصادیة كما هو معمول به في الوالیات المتحدة األمریكیة، أو من خالل هیئات حكومیة 

كما ) جامعات، مؤسسات تمویل، شركات استثمار(والخواص نتضم ممثلین من مختلف الفاعلین العمومیی

هو معمول به في بعض الدول األوروبیة، وهما وسیلتان وٕان اختلفتا من حیث الشكل تعمالن على تحقیق 
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هدف واحد هو تكوین شبكة واسعة وكثیفة من العالقات بین الفاعلین تسهل عملیة التحویل السریع 

جات قابلة للتسویق، ولتحقیق ذلك تنظم هذه الهیئات برامج مستمرة لمخرجات البحث العلمي إلى منت

لتأطیر وتأهیل الباحثین الراغبین في تحویل نتائج أبحاثهم إلى مشاریع استثماریة، كما تقوم بعملیات 

تسویق وترویج واسعة لمخرجات البحث بالتركیز على مردودیتها، بغیة حذب التمویل الالزم لتحویلها إلى 

تمویل البحث العلمي قد  یخص مامبتكرة، وبالتالي فإن الشراكة بین القطاع العام والخاص فیمنتجات 

أضحت ضرورة تملیها المنافسة الحادة بین المدن، ألن تحقیق نتائج من خالل البحث ثم تحویل هذه 

من  النتائج إلى سلع سوقیة هي عملیة معقدة وتتطلب إمكانیات مالیة وبشریة هائلة، حیث یعجز كل

نمو التي -وعلیه یتضح لنا مما تقدم ذكره أن ثنائیة الجامعة ،القطاع العام أو الخاص على تحملها بمفرده

یبادر بها القطاع العام ویشارك فیها قطاع األعمال هي شراكة تهدف باألساس إلى مساعدة هذا األخیر 

لمخاطر المرتبطة بهذه العملیة على تكوین قاعدة معرفیة ضروریة لالبتكار الصناعي بأقل التكالیف وا

حیث یتولى القطاع العام تمویل مشاریع البحث العلمي في المراحل األولى منها والتي تتمیز بالشك ونسبة 

المخاطرة العالیة ونقصد بذلك مرحلة تهیئة وٕاطالق البحث ویكون ذلك بتسخیر هیاكل الجامعة كمخابر 

ولیة واعدة تتاح الفرصة لقطاع األعمال من أجل تمویل وفرق الباحثین وفي حال التوصل إلى نتائج أ

مراحل البحث المتبقیة جزئیا أو بصفة كلیة من أجل تحویل هذه النتائج إلى منتجات قابلة للتسویق، وكما 

) األبحاث غیر التطبیقیة(یمكن تشجیع القطاع الخاص على تمویل مشاریع البحث ذات الطابع األساسي

  .اءة االختراع ورخص استغالل النتائجفي مقابل حصوله على بر 

وأما واقع البحث العلمي في الجزائر ودوره في التنمیة المستدامة والنمو الحضري فإن القانون التوجیهي 

یدركون حجم الرهان وال مكان الخلل في ال للبحث العلمي الموجود حالیا یبین أن المسؤولین على القطاع 

ریعة في محتوى مواد القانون المعني تسمح بالوقوف على جملة من منظومة البحث القائمة، فقراءة س

التناقضات بین بعض مواده، كما تبرز ذلك الفرق الشاسع بین فلسفة القانون الجزائري وما تقدم ذكره من 

ممارسات فعالة للدول الرائدة في هذه المیدان ونختم هذا الباب بتأمل المحاور األساسیة الثالثة التي یرتكز 

االقتصادي، تمول  القطاعتكییف نتائج البحث العلمي واستغاللها في : لیها مشروع هذا القانون هيع

الدولة بصفة غیر مباشرة عملیة البحث العلمي على مستوى القطاع الخاص عبر تمویل فرق البحث في 

إذا كان ، وعلیه فولویةالجامعات وتكلیف الدوائر الوزاریة باقتراح میادین ومحاور البحث التي تعتبرها ذات أ

الهدف المعلن من مشروع هذه القانون یشیر بوضوح إلى ترسیخ ثقافة البحث على مستوى المؤسسات 
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االقتصادیة والصناعیة، فإن آلیات تحقیق ذلك تذهب في االتجاه المعاكس لهذا الهدف ففي حین تنص 

لى الالمركزیة في التسییر وٕاعطاء دورا مبنیة عالجزائریة قوانین الجمهوریة على توجهات هیكلیة للدولة 

كبیرا للجماعات المحلیة ومختلف الشركاء االجتماعیین واالقتصادیین في عملیة صناعة القرار، یفاجئنا 

هذا القانون بمواد تكرس المركزیة الشدیدة في اختیار محاور البحث واحتكار الدولة لتمویل مشاریع البحث 

 .لعامةالمكلفة والمرهقة للمیزانیة ا

  :العمق المجالي الجدید .5

ترتكز علیه في عملیة تحولها  يمتروبول مبدون إقلی ةال یمكن الحدیث عن مدینة العلمة كمدینة متروبولی

وتنمیتها المستدامة والتي تنبع بالضرورة من التبادالت التي تتم بینها وبین هذا اإلقلیم، وهذا التضامن 

التنموي بین المدینة المركز وٕاقلیمها یستلزم توفیر هیكل متروبولي مناسب أو تعزیز للهیكل الموجود في 

مرغوب ووفق هذه الرؤیة یمكن تصور المكونات األساسیة لإلقلیم إطار معالم البعد المجالي الجدید ال

  :مة كما یليلالمتروبولي لمدینة الع

التجمع الحضري للعلمة كمركز لهذا اإلقلیم مع تطویر وتنویع وظائفه وكذا تحدیث صورته العمرانیة  -

الحتضان الوظائف  هجهلمدینة وتو هذه امن خالل مشاریع متمیزة تمثل شبكة المعالم العمرانیة الجدیدة ل

 .ٕاضافة إلى التجمعات الراقیةو البنوك والفنادق الفخمة  ،الخاصة بالمراكز المتروبولیة كالوظائف اإلداریة

 التحویل السریع والنوعي للضواحي الحضریة لهذا المركز السمارة وجرمان إلى مراكز ثانویة متعددة -

الجدي إلى تجمعي  تالوظائف وحدیثة من حیث نوعیة وجودة المرافق والخدمات المقدمة مع االلتفا

التاریخیة واالجتماعیة واإلداریة وحتى الجغرافیة  تلتة الزرقاء وبازر سكرة نظرا لالعتباراڤبلدیتي ال

سمح بإقامة مشاریع الواضحة والتي تستلزم تشاورا وتنسیقا تاما معهما من أجل إرساء تعاون فعال ی

  .مشتركة ذات قیمة إضافیة كبیرة

االستغالل الذكي والعقالني للمنشآت القاعدیة الموجودة وبالخصوص شبكة الطرق الرئیسیة المهیكلة  -

والطرق الوطنیة وكذا الطرق الوالئیة وخط السكة الحدیدیة باعتبارها شرق غرب  السیارللمجال كالطریق 

نشاء ات االقتصادیة والتجمعات السكنیة الجدیدة مع التفكیر في إمكانیة إمحاور تسمح بإنجاز الفضاء

المتوسط ألن هذه المدینة تنتجها شبكة الطرقات الرئیسیة كنقاط الربط شبكة للترامواي والمترو خالل األمد 

لعلمة مع الطرق السریعة ومحطات المترو والترامواي ولنا أن نتصور مدى أهمیة نقطة ربط ثانیة لمدینة ا

 . غرب على مستوى ضاحیة جرمان مع الطریق السیار شرق
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  :تسییر المدینة المتروبول.6

إن القدرات الفعلیة لنظام تسییر المدینة المتروبول ستكون أكثر نجاعة من خالل تسخیر التكنولوجیات 

من جهة نظر ) GIS()1(جل ذلك فإن نظام المعلومات الجغرافي أالحدیثة للسیطرة على المجال من 

في التخطیط واإلدارة على مختلف للنمو الحضري و  للتحكم في المشاكل الحضریةوظیفیة یعد أداة فعالة 

، فمن وجهة نظر إجرائیة یساعد هذا النظام في تحدید المشكلة الحضریة نالمیادیالمستویات وفي مختلف 

وٕاخراجها بالشكل المطلوب وٕاجراء ٕادارتها وتحلیلها و وٕایجاد الحلول من خالل جمع وتخرین البیانات 

: فیتكون النظام من أربعة عناصر أسیاسیة هي بنیویةالنظر العملیات التحلیل الجغرافي، وأما وجهة 

ل هذه العناصر بعضها البعض وأهمها اإلطار متكو  البیانات واألجهزة والبرمجیات واإلطارات المتخصصة

المتخصص القادر على تنفیذ وظائف النظام بكافة مراحله ولعل أهم االختالالت الهیكلیة والوظیفیة التي 

تستوجب نظاما للمعلومات الجغرافیة باإلضافة إلى التصمیم والمحاكاة بالحاسوب تتعلق أساسا بالمستوى 

م الحضري باالعتماد على نظم المعلومات الجغرافیة محددا أساسیا لحسن التنظیمي حیث یعد حسن التنظی

التسییر والتكفل األمثل بمشاكل المدینة والمقصود بالتنظیم كیفیة تجمیع األنشطة والمهام الحضریة ضمن 

قاعدة بیانات حدیثة ودقیقة تسمح فیما بعد للمسیر باتخاذ اإلجراء المناسب لمواجهة أي مشكل بدقة 

بإیجاد حلول سریعة وبدائل جیدة للتحكم في تنظیم النقل الحضري هیة وبالتالي فهذا النظام یسمح متنا

لكون التنظیم الذي إلخ . ..ةجمع النفایات المنزلیة، تسییر شبكات الصرف الصحي، التزوید بالمیاه العذب

نه یضع بین أیدي أا كمو یستخدم تقنیات االستشعار عن بعد یساهم بفعالیة في حل المشاكل الحضریة، 

المخططین والمسیرین إمكانیات هائلة توفر الجهد والمال والوقت من جهة وتحقق النتائج المرجوة على 

جمیع األصعدة من جهة أخرى وعلى سبیل المثال ال الحصر نذكر نتائج عملیة االعتماد على المعلومات 

ٕاضافة إلى اإلمكانیات و ن الدول المتقدمة، في العدید م ةالجغرافیة في إعداد مخططات التنقالت الحضری

 هالتصمیمیة التي وضعتها بین یدي المخططین لتصمیم مدن تتالءم مع المناخ المحلي من خالل توجی

المباني والشوارع األمر الذي أعطى نتائج جیدة في تخطیط مدن توفر الراحة لسكانها وتتالءم مع بیئتها 

ویات قیاسیة وبالتالي خفض مستویات التلوث بشكل هام األمر فأدى إلى خفض نفقات الطاقة إلى مست

الذي یؤدي إلى انخفاض اإلصابة باألمراض المعروفة لدى المتخصصین بأمراض المدینة وتقلص النفقات 

باستخدام طرق المحاكاة الحاسوبیة سواء فیما یخص  طبالتخطیوكما یسمح كذلك  ،العامة في هذا المجال

صغیرة أو فیما یتصل بتقدم الخدمات الفنیة والتقنیة المتعلقة بالمرافق الحضریة التجمعات الحضریة ال

                                                           
(1)

 Institut national de la recherche agronomique INRA-GPS et SIG-paris, année 2014, p181 
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نظافة الشوارع وجمع النفایات المنزلیة وتوفیر اإلنارة العمومیة وتنظیم اإلشراف على  فیما یخصاألساسیة 

تخدام نظام النقل الحضري العمومي وتدبیر مجاري المیاه المستعملة، وكما تجدر اإلشارة هنا إلى أن اس

عن بعد یؤدي إلى تحدید المشاكل بدقة تصل إلى بضع سنتیمترات مربعة مما یتیح التدخل  راالستشعا

، أي أن استخدام )77(الشكل رقم  كما یبین الفعال لحل المشاكل في أقل مدة زمنیة وأقل تكلفة ممكنة

تقوم به من عملیات حسابیة معقدة نظم المعلومات الجغرافیة یتیح التخلص من الطرق التقلیدیة نظرا لما 

هیكلة وظیفیة تتیح العمل الجماعي والتنسیق بین التقنیین والمهندسین وأخیرا ب ،بسرعة ودقة كبیرة

في المجال الحضري وتكفال فعاال بمشاكل  لالحضریین أي اعتماد أسالیب عمل جدیدة تتیح تحكما أفض

سوب والمعلومات الجغرافیة في العمل الهندسي السكان وتنظیم سیر العمل فمن خالل استخدام الحا

أصبحت وضعیة اآللیات المستخدمة في تأدیة مختلف المهام التسییریة للمجاالت الحضریة من نظافة 

  .وٕانارة وجمع للنفایات أحسن وأكثر فاعلیة ونجاعة باإلضافة إلى خفض كلفة التسییر

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ستقراء االزیادة  من أجل :توجیهات عامة لتحقیق البدائل المستقبلیة للنمو الحضري في المدینة: رابعا

  :بجملة من التوصیات نوجزها فیما یلي بحثنانختم  للنمو الحضري لالستراتیجیات المستقبلیةالجید 

 

 بیانات البنیة التحتیة

 البیانات البیئیة

سوسیو لالبیانات ا

 دیمغرافیة

 البیانات الجیوفیزیائیة

بیانات الكارتوغرافیة ال

 )الخرائط(

استخدامات األرض 

 الحضریة

االستشعار عن بعد وتحلیل 

 الصناعیةصور األقمار 

 بیانات المدینة

 )77(الشكل رقم  2019إنجاز الباحث فیفري : المصدر

  متكاملة )GIS( قاعدة بیانات

 )GIS(مدخالت نظام المعلومات الجغرافیة 
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I. إعادة النظر في طبیعة العالقة بین مدینة العلمة والریف السطایفي : 

ذات إمكانیات اقتصادیة  أصبحت الدولة الجزائریة تسیر نحو القبول بحقیقة االختالفات أین تتحدد أقالیم

وبشریة تحاول الدولة هیكلتها وتترك أقالیم أخرى باعتبارها أقل إنتاجیة ومنافسة وهذا ما یمكن مالحظته 

في التهمیش الذي تعاني منه التنمیة الریفیة في المجال الوالئي السطایفي حیث نذكر على سبیل المثال 

إلخ، وبالمقابل التركیز على بعض المراكز ...عین لحجرالتلة، الرصفة، الولجة، بیضاء برج، : بلدیات

إلخ والتي استفادت من ...عین ولمان وأوالد صابر عین أرنات، سطیف، الحضریة منها مدینة العلمة،

في  نموا حضریا متوازنا ومنظما في مدینة العلمةالعمل على تحقیق  وعلیه فإن ،مشاریع تنمویة كبرى

عامة وخاصة المناطق  السطایفي الریفتحسین ظروف معیشة سكان  على مهتمااالاألفاق یتطلب تركیز 

یمكن أن وهذا لكون الریف وكما هو معروف كونها ال تحتوي على ضروریات الحیاة  الریفیة المعزولة

 الخدمات وتوفیر القاعدیة الهیاكل بإنشاء الغذائي ألمنل وقاعدة الهامة البشریة لطاقاتا لصدر میصبح 

التجمعات الحضریة الرئیسیة  السكان نحو هجرة ستستمر ظاهرة بمعاناته ألنه واستدامته لتنمیته الضروریة

 قتصادأي نحو استمرار النمو الحضري واالنتقال نحو اال لوالیة سیطف وخاصة منها مدینة العلمة

 عالقة التي تربط، وكما أن التفكیر في طبیعة الالخارجیة الغذاء فاتورة ارتفاع من یزید الذيي االستهالك

تثبیت السكان والحفاظ سیكون بالعمل على  مدینة العلمة وریفها كعنصرین من نسق عمراني محليبین 

  :من خالل ما یلي على ریف فعال بتحسین ظروف الحیاة وشروط عمل السكان

 المجال لمناطق الشامل القتصادياو  االجتماعي التخطیط في التوازن من ممكن قدر أكبر تحقیق  -

الموارد االقتصادیة والخصائص الطبیعیة وفق  عیمكن ذلك من استغالل جمیالسطایفي بحیث  الوالئي

 .مناهج تخطیطیة في إطار التهیئة العمرانیة

 ضغطا سیولدبینهما  التوازن في االختاللذلك أن  المحلیین االستثمار وتشجیع الریفیة بالتنمیة االهتمام  -

 االهتمام وهذا ما یتطلب أخرى دون مدن نحو الهجرة في ویتسبب أخرى دونریفیة  مناطق علىكبیرا 

 لإلقبال امتیازات ومنح تهیئةب والخاص العام االستثمار بتشجیع فیها التنمیة قواعد وٕارساء الفقیرة بالبلدیات

 . التنمیة بقطار وٕالحاقها علیها

إلى األریاف وذلك یمكن تحقیقه كما وقع في بعض الدول المتقدمة  ینةتشجیع الهجرة العكسیة من المد -

 ىتحفیزیة أهمها تنمیة المناطق الریفیة والعمل على أن تتحول المراكز الریفیة إل تمن خالل عدة إجراءا
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تحسین و  مناطق جذب سكاني، وٕاضافة إلى تطویر وسائل النقل بین المدینة ومناطق الخدمات والعمل

 .وٕاعادة الحیاة للنسیج االقتصادي وضمان مستوى معیشي عادل للجماعات الریفیةظروف التشغیل 

توفیر نظام الحمایة كذا سهولة الحصول على الموارد المالیة وتكفل أفضل بالعملیات المصرفیة و   -

ولذلك فإن عزل الریف عن المدینة وحل مشكالت الریف ، انسجامها مع واقع العمل الفالحيو االجتماعیة 

مستحیال ألن النمو الحضري القائم في المجاالت الحضریة الوطنیة یكون أن یكاد دینة لكل على حدى المو 

وٕاضافة إلى أن حل إشكالیة النمو  ،عامة ومدینة العلمة خاصة مترابطة وبینها تفاعل دائم ومستمر

القرار مقیمون الحضري لوحدها أمر غیر منطقي ألنه یؤدي إلى تعقیدها ال إلى حلها خاصة وأن أصحاب 

بینما ظلت األریاف بمشاكلها بعیدة عنهم مما و هم محتكمون بالمشاكل التي تعاني منها المدن و في المدن 

توزیع االعتمادات ورصد المصادر المالیة وكذلك األمر  عندجعلهم یعطون أهمیة للحواضر خاصة 

وفروع الشركات الكبرى العمومیة، الوطنیة  نلألفراد ومختلف المتعاملین التجاریین واالقتصادییبالنسبة 

  .القائمة واستثماراتهم كانت بالقرب من مكان السكن والعالمیة

II. مستقبالبدیلة لتنظیم النمو الحضري  ةالحاجة إلى تطبیق المشروع الحضري كإستراتیجی:  

ظهر المشروع الحضري في إطار التحوالت والدینامیكیة الحضریة التي عاشتها العدید من مدن أوروبا 

بفعل التطور العمراني واالجتماعي الذي شهدته جراء متغیرات العولمة مما فرض ضرورة اقتراح تدخالت 

آلیة  هوالحضري شروع فالمبدیلة للتعمیر التوقعي واالنتقال إلى المشاریع الحضریة المتكاملة، وعلیه 

یمثل المشروع الحضري كما و  ،جدیدة لمقاربة التنمیة الحضریة وتجسید أهداف وقواعد التنمیة المستدامة

وفق إستراتیجیة تنمویة متشاركة ومتداخلة األبعاد النمو الحضري برنامج متكامل هدفه إعادة تنظیم 

بیئیة، ولكن عبارة عن مقاربة وتفكیر عمیق یعترف بالواقع الثقافیة و ال ،عمرانیةال ،جتماعیةاال ،قتصادیةاال

 نسیاسییالجتماعیین و االقتصادیین و االویتطلع إلى تحسینه عبر إدماج تصورات كل الفاعلین  شالمعا

الذین یحددون األهداف واالستراتیجیات والرهانات ویبحثون عن الوسائل والسبل الكفیلة باالرتقاء بمجالهم 

 ىات المجتمعات الحضریة التي تقطن بهذه المدن وكل هذا في إطار توافقي الذي یبنإلى مستوى تطلع

والرغبة الملحة للكل في تحقیق الهدف الذي تكون المدینة  وكمةة والفعالیة والحیعلى االستمراریة والواقع

 وظیفي وقابل: هي موضوعه األساسي أي أن المشروع الحضري یرتكز على خمسة ممیزات أساسیة هي

 .لإلنجاز، یترجم انتظارات السكان، وحید ومحلي، یدمج المستویات المختلفة للمدینة وتطوري واستشرافي

تبني المشروع الحضري الذي یستجیب لمختلف اختالالت النمو  نحوالتوجه  یجبذلك  ومن أجل

كإستراتیجیة مقترحة للنمو الحضري  العلمة مدینةالحضري وذلك وفق تصور للمشروع الحضري في 
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لمعیقات الموجودة فیه ل همن الواقع القائم من حیث واقع وتحدیات المجال الحضري وكیفیة تجاوز  انطالقا

یحدد توجهات السیاسة العامة للمدینة بخصوصیاتها وكیف سیكون شكله  حیثوالمتمثل في مدینة العلمة 

یشمل اإلقلیم والمدن والمناطق الحضریة ویكون مرتبطا  مستقبال وذلك بوضع تصور مشترك للمستقبل

بأبعاده الثالث المتمثلة أوال في البعد االقتصادي حیث یكون تنمویا، وأما البعد الثاني یكون اجتماعي وهو 

مرتبط بالتضامن وتشكیل الهویة وفي حین البعد الثالث فهو مرتبط بالبعد المجالي والذي هو مرتبط 

للدولة الجزائریة وذلك عن طریق إیجاد شكل جدید للمدینة یجعلها متطورة ومرنة  بالتوجه السیاسي

 . ودینامیكیة مدمجة في شقها الحضري والمعماري

  :خالصة الفصل

  :المستقبلیة المقترحة للنمو الحضري في مدینة العلمة ما یلي ختیاراتأو اال البدائل یتبین من خالل دراسة

جدید للنمو الحضري وسیاسة وتنظیم وضع تخطیط من دون  متوازناال یمكن تحقیق نموا حضریا   -

عدة  ألن هناكاالحتیاجات المستقبلیة  مختلف بسبب استمرار تطوروهذا  مستقباللتنظیم التطور العمراني 

 .للمجال يفوضو لاالستهالك ا منهاو  العمرانيللتطور راقیة وضع اختیارات تحول أمام صعوبات 

 وٕاصالحتفعیل  عن طریق إعادةإال  القائم في مدینة العلمة للنسیج الحضريالعام تنظیم التحقق یال   -

كمحاولة لتنظیم النمو الحضري في  والتعمیر في إطار أدوات التهیئة تجاء النصوص التشریعیة التي

  .على المخالفات العمرانیةالمالیة والجزائیة وتطبیق العقوبات المدینة الجزائریة عامة 

وضع التوجه نحو بحضري خالل األمد البعید إال الفعال للنمو الحضري التسییر الال یتم ضمان تحقیق   -

بواسطة اقتراح لتصور  للنمو الحضريالمستدیم الفعال و كنمط للتسییر  تصور جدید لدور التهیئة الحضریة

حیث یتعین على هذه المدینة والوطني  يجدید لمدینة العلمة كمدینة متروبولیة وهذا على مستویین الجهو 

أن تسعى دوما إلى االندماج ضمن هذه الحركة من خالل مرافقة وتأهیل إقلیمها المتروبولي حتى في حالة 

في إطار من الشراكة والتنسیق بین مختلف لنصوص القانونیة التي تؤطر ذلك المسعى لغیاب أو نقص 

 .الحضري لهذا النمو بالتسییر الفاعلین المعنیین

تطبیقي یین نظري و وفق مستو التي جاءت تمیزت البدائل المستقبلیة للنمو الحضري في مدینة العلمة   -

تنظیم النمو الحضري التحكم و تجسید عملیة ب كفیلالمبنیة على الجانب التحلیلي و أكثر عقالنیة على أنها 

  .هذه المدینةمن جمیع النواحي العمرانیة واالرتقاء بجودة الحیاة الحضریة في وتناسقها 
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:الخالصة العامة  

من المواضع الشائكة والمعقدة كونها ظاهرة عمرانیة في الجزائر إشكالیة النمو الحضري دراسة تعتبر 

نموا حضریا سریعا كحالة عن  حیث شهدت خاصةالجزائریة عامة ومدینة العلمة تمیزت بها المدن خطیرة 

لنمو السكان وتطور الحضیرة وهذا نظرا باعتبارها قطبا عمرانیا واقتصادیا  المدن الجزائریة منذ االستقالل

بالعدید من العوامل بشكل كبیر  لنمو الحضرياط اارتبوقد أثبتت الدراسة  السكنیة والتطور العمراني بها

 بمثابة میدان تتقاطعالمتحكمة فیه حیث تبین من خالل ما سبق أن النمو الحضري في مدینة العلمة هو 

 االجتماعیة والثقافیة التخطیطیة والحضریة،التشریعیة والرقابیة، التاریخیة، سواء العوامل  فیه مختلف

ساهم حیث بشكل خاص في شارع دبي تركز النشاط التجاري هذه األخیرة تمثلت خاصة في  االقتصادیةو 

المنافسة لمدینة سطیف له إمكانیة من الدرجة األولى  في جعل مدینة العلمة قطبا اقتصادیا ووظیفیا

بغض النظر على األقطاب الجهویة األخرى حیث یتمتع بقدرة جذب كبیرة لألفراد ومختلف المتعاملین 

خاصة بعد التحوالت وعدید الناشطین من مختلف المجاالت محلیا ووطنیا ودولیا و  ناالقتصادیی

باالنفتاح على اقتصاد السوق وتحریر االقتصادیة واالجتماعیة التي شهدتها الدولة الجزائریة والمتعلقة 

، وقد ساهم هؤالء وبالخصوص أصحاب رؤوس األموال في تدعیم القاعدة االقتصادیة المعامالت التجاریة

  .اوتحدید توجهاته اوتوجیه توسعه ابعدم تنظیمهللمدینة وفي تغییر صورتها العمرانیة 

وما یرافقه عوامل خاصة عدة  بسبب تداخلفاق في األ استمرار تزاید عدد السكانالدراسة هذه وقد أثبتت 

مع  مساحات عقاریة هامة لتشییدهاو للسكن والمرافق  حتیاجات المستقبلیة للسكاناالفي تطور من 

في مراقبة وتنظیم  وتفعیل وظائف السجل التجاري في شارع دبيوالخدماتي تنظیم النشاط التجاري ضرورة 

وكما نشیر إلى  ،مختلف األفراد والمتعاملین االقتصادیین والتجاریینالممارس من طرف النشاط التجاري 

التكنولوجیة الصناعیة األخطار العوائق و و الطبیعیة من األخطار مدینة الالنمو الحضري في استدامة أهمیة 

العمل على تنظیم المجال الحضري واالرتقاء  ولذلك بات من الضروري جدا، موارد البیئة الطبیعیة وتلویث

 ةلجوانب العمرانیباالمتعلقة عن طریق تطبیق إجراءات التخطیط الحضري الجدیدة الحضریة بجودة الحیاة 

 تم التأكیدكما و  .كفاءة التخطیط الحضري والمعماريوب وبالمرونة في العالقات االجتماعیة بین السكان

في مختلف مراحل تخطیط وتهیئة  معلى ضرورة منح فرصة للمواطنین في التعبیر عن رأیهم ومشاركته

 عن الطرق الكالسیكیة في إعداد أدوات التهیئة والتعمیر ومختلف الرخص المجال الحضري واالبتعاد

حیث یاسة المدینة إعدادا وتنفیذا وتقویما لس: في جمیع مراحلها المحلیة الحوكمة الحضریةتفعیل مبادئ ب

دقة توزیع  إلىدقة تحدید األهداف مرورا بتوفیر اآللیات القانونیة والمؤسساتیة والمالیة الالزمة بتكون أوال 
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إلى تبني  سیؤدياألدوار بین مختلف المتدخلین وترتیب المسؤولیات وتحدید مؤشرات النجاح والفشل ما 

تضمن انخراط السكان وتقوم على نجاعة العمل المشترك بین مكونات اإلدارة وبین سأنماط تسییر جدیة 

اإلدارة وباقي المتدخلین من الجماعات المحلیة ومختلف الفاعلون في القطاع الخاص ومنظمات المجتمع 

  .لنجاح سیاسة المدینة الجزائریةاألساسیة عوامل الالمدني وهي كلها من 

ع إشكالیة النمو الحضري في الجزائر دراسة حالة مدینة و موضلبحث في ن اأوفي األخیر نشیر إلى 

اإلشكالیة الرئیسیة المطروحة وسیترتب عن هذه  العلمة بوالیة سطیف انطلقت من الواقع القائم لتجیب على

 التي نراها مالئمة للنهوض بالواقع القائم للنمو الحضري بدائل ال من خاللالدراسة إیجابیات كثیرة 

في  على أهمیة تخطیط النمو الحضري بوضع سیاسة لتنظیم التطور العمرانيتمثلة في التأكید والم

الشباك من خالل تفعیل آلیة  التشریع القانوني الخاص بالنمو الحضري وٕاصالحتفعیل وكذلك  األفاق

 الواردة فياإلجراءات القانونیة ، وكذلك تطبیق 19 -15المرسوم التنفیذيالمستحدثة بمقتضى الوحید 

تنظیم وهذا إلى جانب إعادة  15 /08قانون التسویة المحدد لقواعد مطابقة المباني وٕاتمامها 

إعادة النظر في المنهجیة المتبعة في وكذا  التشریعات المنظمة للسیاسة العقاریة المتداولة في الجزائر

تصور جدید لدور  التوجه نحوضرورة وكما نؤكد على ، لتهیئة والتعمیرلالمخطط التوجیهي دراسة 

 في مدینة العلمة في األفاق للنمو الحضريالمستدیم الفعال و كنمط للتسییر الحضري  التهیئة الحضریة

هي باألساس و مدینة متروبولیة ك عامة یمكن من خاللها تصور مدینة العلمة تبلورة سیاساعن طریق 

حركیة ومسار اجتماعي اقتصادي قبل أن تكون ظاهرة عمرانیة تمثل اندماج التجمعات الحضریة في 

جتماعیة االقتصادیة االمنظومة االقتصاد العالمي وبصفة اشمل في فضاء عولمة التبادالت المختلفة 

االندماج ضمن هذه الحركة من خالل أن تسعى دوما إلى هذه المدینة حیث یتعین على ثقافیة العلمیة و الو 

  .المسعى التي تؤطر ذلك مرافقة وتأهیل إقلیمها المتروبولي حتى في حالة نقص النصوص القانونیة

على الرتباطه أمام األبحاث القادمة مفتوحا  یبقىوفي األخیر فإن میدان البحث في هذا الموضوع 

على مستوى العلوم االجتماعیة واإلنسانیة أو  خاصة بعدة اختصاصاتالمستوى األكادیمي أو المیداني 

   .باعتبار المجال الحضري دینامیكي وبذلك فهو في تغیر مستمراألخرى المرتبطة بالعلوم الدقیقة 

  

  



  

  

 

الرموز الواردة في المضمون أهمشرح   

 



 :الرموز الواردة في المضمونأهم شرح 

  شرح الرموز الواردة في المضمون باللغة العربیة  شرح الرموز الواردة في المضمون باللغة الفرنسیة  الرمز

ONS  Office National des Statistiques  الدیوان الوطني لإلحصاء  

PDAU  Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme  التوجیهي للتهیئة والتعمیرالمخطط  

POS  Plan d’Occupation de Sol األرض مخطط شغل  

PUD  Plan d’Urbanisme Directeur  المخطط العمراني الموجه  

COS  Coefficient d’Occupation de sol  معامل شغل األرض  

ZHUN  Zone d’Habitation Urbaine Nouvelle  المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة  

SNAT  
Schéma Nationale  d’Aménagement du 

Territoire 
  العمرانیةالمخطط الوطني للتهیئة 

SRAT  
Schéma Régionale d’Aménagement du 

Territoire 
  العمرانیةللتهیئة  اإلقلیميالمخطط 

PAW  Plan d’Aménagement de la Wilaya   الوالئيلتهیئة امخطط  

ACL  Agglomération Chef lieu التجمع الرئیسي  

AS  Agglomération Secondaire التجمع الثانوي  

ZE  Zone Éparse ةالمبعثر منطقة ال  

PUP  Plan d’Urbanisme Provisoire   المخطط العمراني المؤقت  

UA Secteur Urbanisé المعمور القطاع  

NU Secteur Non Urbanisable رغیر القابل للتعمی القطاع  

UF Secteur d’Urbanisation Future التعمیر المستقبلي قطاع  

UB Secteur à Urbaniser المبرمج للتعمیر القطاع  

CADAT 
Caisse Algérienne  de Développement et 

d’Aménagement du Territoire 
 الصندوق الجزائري للتنمیة والتهیئة العمرانیة

TOL Taux d’Occupation de Logement   المسكنمعدل شغل  

TOP Taux d’Occupation de Pièce  معدل شغل الغرفة  

OPGJ 
Office Nationale  de Promotion et de Gestion 

Immobilière  
  الدیوان الوطني للترقیة والتسییر العقاري

LSP Logement  Social Participatif  التساهمي االجتماعيالسكن  

CNL Caisse Nationale du Logement  الصندوق الوطني للسكن  

EPH Etablissement Public Hospitalière المؤسسة العمومیة اإلستشفائیة  

EPSP Etablissement Public de Santé de Proximité المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة  

EHS Etablissement Hospitalière Spécialisé المؤسسة اإلستشفائیة المتخصصة  

CHU Centre Hospitalier Universitaire المركز اإلستشفائي الجامعي  

PSD Plan Sectoriel de Développement للتنمیةالقطاعي  المخطط  

PCD Plan Communal de Développement المخطط البلدي للتنمیة  

LPL Logement Public Locatif  السكن العمومي اإلیجاري  

LPA Logement  Promotionnel Aidé  السكن الترقوي المدعم  

AADL 
Agence Nationale  de l’Amélioration et du 

Développement du Logement 
  الوكالة الوطنیة لتحسین وتطویر السكن

SIG Systèmes D’informations Géographique نظام المعلومات الجغرافیة  
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 بسم اهللا الرحمان الرحیم

  -قسنطینة -جامعة اإلخوة منتوري

 كلیة علوم األرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة

 قسم التهیئة العمرانیة
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  .............  .............  .............  .............  .............  عدد الذكور

  .............  .............  .............  .............  .............  عدد اإلناث

  التعلیم والتكوین المهنیین  جامعي  ويثان  متوسط  ابتدائي  مستوى ال

ي
یم

عل
لت
ا

  

  ......................  .............  .............  .............  ...........  األب

  ......................  .............  .............  .............  ...........  األم

س
در

تم
ال

  

  ......................  .............  .............  .............  ...........  عدد األوالد 

  مكان أخر  األحیاء المجاورة  داخل الحي  المكان

  

  

  متدهورة  ردیـئة  متوسطـة  جیــدة  :حالة المسكن

  :..........حاالت أخرى  مستأجر  ملك مشترك         ملك خاص          :یة المسكنملك

  التلفزیوناتعدد   المقعر الهوائي  المرحاض  المطبخ  تجهیز المسكن

         غاز المدینة  الحاسوب  مكیف هوائي  الحمام         غسالة

    الكهرباء       ماءال      الصرف الصحي  الهاتف الثابت          انترنت

        عدد الغرفما هو   عدد الطوابق بالبنایة أو المسكنما هو    :.........تاریخ اإلقامة بالمسكنما هو 

  

ما هو سبب المجيء إلى 

  :الحي؟

  التقرب من مكان العمل  في مسكن فردي اإلقامة

  .........................:أخر حدده  أسباب عائلیة

  دج:.................................................الفرديالمسكن  یمة اإلیجار الشهري للمسكن؟ في حالةما هي ق

  الخواص  )OPGI(   :هل هو إیجاري لدى؟  دج..........):.....عمارة(في حالة المسكن الجماعي 

         كساكن مجاني  كمستأجر      كمالك         :ملكیة المسكن السابق

  ..........................:....حدد المكان بدقة في حالة  نعم  ال  نعم  ؟هل لدیك مسكن أخر

   

    

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 



  

  :تنقالت السكان :الثالثالمحور 

  

  المكان

المواد 

  الغذائیة

  الخضر

  والفواكه

  المالبس

  واألحذیة

  األثاث

  المنزلي

  الخدمات

  اإلداریة

  الخدمات

  الصحیة

ألهل الترفیه وزیارة ا

  واألقارب

  .....................  ..........  .........  ..........  ...........  ..........  ........  داخل الحي

  .....................  ..........  .........  ..........  ...........  ..........  ........  األحیاء المجاورة

  .....................  ..........  .........  ..........  ...........  ..........  ........  مكان أخر

  

  

  

  وسیلة التنقل
  حافلةال  مرخصالنقل غیر ال  سیارة أجرة  الفردیةسیارة 

  على األقدام المشي  سیارة األجرة     قطارال      

  ......................................:.....................ما هو سبب التنقل إلى مدینة سطیف؟ هل هو من أجل؟

  نادرا  مرة أو مرتین في الشهر  مرة في األسبوع  یومیا   :هل التنقل إلى مدینة سطیف یكون

  :..........مكان غیر محدد :.............والیات الوطن  :.........داخل إقلیم والیة سطیف  مكان اإلقامة السابق

  

  

   :سكانللالممیزات اإلقتصادیة 

  :.........................................مكان العمل  :...........................................مهنة رب األسرة

  دج 36000و18000بین   دج  18000أقل من   الدخل الشهري عند أرباب األسر

  دج 54000أكبر من   دج 54000و 36000بین 

  خدمات وٕادارة  تجارة وحرف  ناء وأشغالب  صناعة  فالحة  قطاع النشاط االقتصادي

  ...............  ................  ................  .............  ...........  العدد

  :.............سنة 60و15البطالون في األسرة بینعدد   :..............سنة 60و15العاملون في األسرة بینعدد 

  

  

  

  

  

  

    

    

   



  

  :جاتواإلزعا المشاكل: المحور الرابع

  سوء تقدیم الخدمة  الضجیج والتلوث   نقص الوقایة واألمان  :مشاكل وسائل النقل الحضري

  :..........................................................أذكره أخر     من المساكن الحافالت مواقف قرب

  المرور انعدام إشارات  رداءة التهیئة الحضریة العامة   :مشاكل شبكة الطرق

  :.......................أذكره أخر  عدم احترام قوانین المرور  نقص اإلنارة العمومیة لیال

  لضوضاءا   التلوث  المشاكل التي تعانون منها الناتجة عن النشاط التجاري في المدینة ؟ حدد

  .....................:...........................أذكره أخر  مظهر المجال المبني  حركة المرور 

      تهدید البیئة الصحیة   القرب من المدینة  ؟، هل هيمشاكل المنطقة الصناعة المقامة بالمدینة

  للتطور العمرانيعائق       زیادة المساحة العمرانیة      تغییر طبیعة نشاطها  

  .....................................................................:هل لدیكم مشاكل وٕازعاجات أخرى داخل الحي؟

....................................................................................................................

....................................................................................................................  

  

  :اقتراحات وتطلعات السكان :الخامس المحور

  :..................................في حالة نعم لماذا؟  ال  نعم  : هل لدیكم رغبة في تغییر الحي؟

  .....................:............................................................................في حالة ال لماذا؟

  نقاط رمي القمامة       مساحات خضراءال  أماكن لعب األطفال   :هل لدیكم نقص في

  حافالتالأماكن توقف   اإلنارة العمومیة  الطرق  وسائل النقل  المساحات الخضراء

  ....................................................:......مرافق أخرى  )TAXI(سیارة األجرة توقف محطات 

  التوقف العشوائي القضاء على  التخفیف من استعمال السیارة  ماذا تقترحون لزیادة السیولة المروریة ؟

  تنظیف الشوراع    صیانة شبكة الصرف الصحي  القضاء على التجارة الفوضیویة في الحي

  لجان األحیاء تكوین   المجتمع المدني   الجمعیات المدنیة عبر األحیاء

  :..............................................................................ماذا تقترحون لتحسین وضعیة الحي؟

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

  

  نشكركم على المساعدة وجزاكم اهللا خیرا

 

  

 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

   

  

   

   

 

     



  

  

  )07(الجدول رقم 

 )1954، 1872( بین خالل الفترةهم تطور عدد السكان ومعدالت نمو : مدینة العلمة

 (%)السكاني السنوي معدل النمو 
 المجموع

)نسمة(   

  األوروبیینالسكان   الجزائریین السكان
 السنوات

 العدد معدل النمو العدد معدل النمو

- 322 - 160 - 162 1872 

05.64 1156 06.30 704 04.72 452 1892 

05.41 1899 05.80 1201 04.75 698 1901 

05.31 3257 06.07 2248 03.64 1009 1911 

02.89 4358 03.63 3244 00.99 1114 1921 

00.68 4665 00.94 3563 00.11- 1102 1931 

05.18 6053 06.74 5006 01.02- 1047 1936 

04.46 10473 05.15 9478 00.42- 995 1948 

01.29 11318 01.41 10315 00.13 1003 1954 

  )ONS(الدیوان الوطني لإلحصاء : المصدر 

 

  )09(الجدول رقم 

  2017إلى مارس 2015من شهر جانفيخالل الفترة الممتدة الوافدة والمغادرة حركة الهجرة السكانیة : مدینة العلمة

  البلدیات
  الفارق  العلمة مدینة المغادرون من  العلمة مدینةالوافدون إلى 

ذكورال ذكورال اإلناث  ذكورال اإلناث   اإلناث 

 401 211 37 165 438 376 جمیلة

 258 46 93 91 351 137 بازر سكرة

الزرقاء لتةالڤ  105 181 62 68 43 113 

 105 41 54 44 159 85 بئر العرش

 61 42 141 84 80 42 سطیف

 57 33 18 3 75 36 بني عزیز

 56 30 29 60 85 90 تاشودة

 51 60 15 0 66 60 البالعة

 50 39 04 24 54 63 حمام السخنة

 46 38 12 12 58 50 بني فودة

 30 25 14 13 44 38 عین السبت

 26 27 8 17 34 44 دھامشة

 27 24 15 12 42 36 معاویة

1م  



  

 27 10 0 6 27 16 بیضاء برج

 21 3 12 3 33 6 قجال

 21 12 6 0 27 12 عین أرنات

 18 9 3 0 21 9 عین الكبیرة

 18 12 3 3 21 15 عین أزال

 17 17 8 13 25 30 التلتة

 13 22 5 9 18 31 أوالد صابر

 11 8 0 1 11 9 تالة ایفاسن

 9 0 0 0 9 0 عموشة

 7 10 0 0 7 10 بابور

 6 4 3 2 9 6 طایة

 6 9 6 3 12 12 عین الحجر

 6 3 3 3 9 0 بوقاعة

 5 0 2 0 7 0 عین الروى

 4 10 1 3 5 13 عین ولمان

 4 1 0 0 4 1 بئر حدادة

 4 0 0 0 4 0 عین عباسة

 3 12 3 3 6 15 الولجة

 3 0 1 0 4 0 قالل

 3 3 1 1 4 4 األوریسیة

 3 3 0 0 3 3 تیزي نبشار

 2 0 1 0 3 0 بوطالب

 2 0 0 0 2 0 مزلوق

 2 1 1 1 3 0 سرج الغول

 2 2 0 0 2 2 حمام قرقور

 2 0 0 0 2 0 قنزات

 1 1 1 0 2 1 قصر األبطال

 1 0 0 0 1 0 أوالد عدوان

 1 1 2 1 1 0 أیت تیزي

 1 0 0 0 1 0 بوعنداس

 1 1 0 0 1 1 ذراع قبیلة

 1 0 0 0 1 0 بني ورثیالن

 1 1 0 0 1 1 موكالن

 1 1 0 0 1 1 واد البارد

 1 0 0 0 1 0 بني وسین

 0 1 0 1 0 0 الحامة

 0 1 0 0 0 1 حربیل

 0 1 0 0 0 1 عین لقراح

 1385 722 570 640 1955 1362 المجموع

  2017أفریل  ،بلدیة العلمة، مكتب اإلنتخاباتمعطیات : المصدر

  

2م  



  

 

  )11(الجدول رقم 

  عبر القطاعات الحضریةأماكن اإلقامة السابقة للسكان توزیع : مدینة العلمة

 )%( المجموع مكان غیر محدد  والیات الوطن والیة سطیف مجالداخل  رقم القطاع

1 79.15 12.80 8.05 100 

2 74.19 20.16 5.65 100 

3 72.80 17.60 9.60 100 

4 76.00 16.80 7.20 100 

5 60.68 30.85 8.47 100 

6 74.76 20.95 4.29 100 

 100 4.29 20.95 71.65 المجموع

 100 7.21 19.86 72.93  (%) المتوسط

  2017 فیفري تحقیق میداني: المصدر  

  

  

  )13(الجدول رقم 

 ) 2016 ،1954(بین تطور عدد الموالید والوفیات والزیادة الطبیعیة للفترة : مدینة العلمة

 ةالزیاد معدل

   )‰(  الطبیعیة

الزیادة الطبیعة 

 )نسمة(

  الوفیات معدل

)‰(   

  عدد الوفیات

 )نسمة(

  الموالید  معدل

)‰(  

  عدد الموالید

 )نسمة(

عدد السكان 

 )نسمة(
 التعداد

18.02 204 22.44 254 40.47 458 11318 1954 

126.83 3249 225.67 5781 352.50 9030 25617 1966 

95.18 3956 338.06 14051 433.24 18007 41564 1977 

57.72 3921 381.20 25896 438.92 29817 67933 1987 

391.06 40967 140.49 14717 531.55 55684 104758 1998 

343.93 48382 53.25 7491 397.19 55873 140672 2008 

168.40 28782 21.57 3686 189.97 32468 170910 2012 

177.12 36413 21.24 4366 198.35 40779 205589 2016 

  2017 مارس ،سجالت الحالة المدنیة ،بلدیة العلمة: المصدر 

  

  

3م  



  

  

  )14(الجدول رقم 

 )2016 ،1966(تطور عدد عقود الزواج خالل الفترة بین : العلمةمدینة 

)نسمة(عدد السكان  عدد عقود الزواج )‰(معدل الزواج   السنوات 

35.45 908 25617 1966 

76.46 3178 41564 1977 

80.20 5448 67933 1987 

133.68 14004 104758 1998 

206.23 29011 140672 2008 

217.13 37109 170910 2012 

219.02 45027 205589 2016 

 2017، مارس المدنیةبلدیة العلمة، سجالت الحالة : المصدر  

  

  )15(الجدول رقم   

 2008القطاعات الحضریة لسنة عبر  انیةالكثافة السكالسكان و  حجمتوزیع : مدینة العلمة

نسبة سكان القطاع إلى سكان 

  (%)المدینة 

الكثافة السكانیة 

  )هكتارال/نسمة(
)هكتارال(المساحة   رقم القطاع )نسمة(سكان العدد  

11.65 150.09 109.17 16386 1 

11.42 129.91 123.62 16059 2 

14.31 126.29 159.44 20135 3 

18.12 82.77 307.91 25486 4 

30.82 75.96 570.89 43362 5 

13.68 87.21 220.67 19244 6 

- - 423.83 - 7 

 المجموع 140672 1915.53 73.44 100

  2008 لسنة ،)ONS( تعداد العام للسكان والسكنال: المصدر  

  

  

4م  



  

  

  )16(الجدول رقم 

  توزیع السكان حسب النوع عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة

  رقم القطاع عدد الذكور (%)النسبة  عدد اإلناث (%)النسبة   المجموع (%) نسبة النوع

99.72 2115  50.05 1059 49.95 1056 1 

100.51 1562  49.85 779 50.15 783 2 

102.50 1699  49.35 839 50.65 860 3 

106.26 1399  49.40 691 50.60 708 4 

103.05 2966  49.25 1438 50.75 1528 5 

98.49  2372  50.36  1195  49.64  1177  6  

 المجموع 6112 50.55 6046 49.45  12158 101.09

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر

  

  

  

  )17(الجدول رقم 

 توزیع السكان حسب الفئات العمریة عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة

  رقم القطاع سنوات 06أقل من  سنة 12-06 سنة 21-13 سنة 59-22  سنة 60أكبر من  المجموع

2115 110  846 334 546 279 1 

1562 71  625 201 401 264 2 

1699 95  715 247 381 261 3 

1399 58  545 203 342 251 4 

3011 122  1232 467 705 485 5 

2372  101  1010  349  534  378  6  

 المجموع 1918 2909 1801 4973  557 12158

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر 

  

  

5م  



  

  

  )19(الجدول رقم 

 النشاط االقتصادي عبر القطاعات الحضریةتوزیع السكان المشتغلون في مختلف قطاعات : مدینة العلمة

  (%)المجموع   دارةاإلخدمات و ال  حرفالتجارة و ال  شغالاألبناء و ال  صناعةال  فالحةال  رقم القطاع

1  0.49  3.94  8.37  33.99  53.20  100 

2  2.68  3.67  5.02  36.12  52.51  100 

3  1.08  3.60  7.19  34.89  53.24  100 

4  0.89  3.11  8.00  30.67  57.33  100 

5  2.60  3.60  6.80  36.00  51.00  100 

6  2.08  4.68  8.57  30.91  53.76  100 

  100  50.29  33.88  11.09  3.27  1.47  (%) المتوسط

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر 

  

  

  )21(الجدول رقم 

 عبر القطاعات الحضریة  ) C.S.P(توزیع الفئات المهنیة االجتماعیة : مدینة العلمة

 رقم القطاع  التجار والحرفیون اإلطارات متوسطة العمال اإلطارات العلیا  )%(المجموع 

100 2.55 11.06 43.40 42.98 1 

100 2.63 9.94 43.28 44.15 2 

100 2.29 10.78 46.08 40.85 3 

100 2.26 10.19 46.42 41.13 4 

100 5.09 10.67 36.78 47.45 5 

100 4.20 13.05 41.59 41.15 6 

  (%) المتوسط 43.45 42.06 11.05 3.44 100

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر

  

  

  

6م  



  

  

  )23(الجدول رقم 

 2008 القطاعات الحضریة لسنةتوزیع الكثافة السكنیة عبر : مدینة العلمة

 مقدار المساحة )مسكن(المساكن 
 رقم القطاع

)هكتارال(المساحة  (%)النسبة  العدد (%)النسبة   )الهكتار/مسكن(الكثافة   

43.49 16.19 4748 5.70 109.17 1 

24.05 10.14 2973 6.45 123.62 2 

26.46 14.38 4219 8.32 159.44 3 

12.28 12.89 3782 16.07 307.91 4 

15.37 29.92 8777 29.80 570.89 5 

21.90 16.47 4832 11.52 220.67 6 

- - - 22.13 423.83 7 

 المجموع 1915.53 100 29331 100 15.31

 2008لسنة  )ONS(التعداد العام للسكان والسكن : المصدر 

  

  

  )24(الجدول رقم 

  توزیع معدل شغل المسكن عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة

)مسكن(عدد المساكن  )TOL(المسكن  شغلمعدل  )نسمة(سكان العدد    رقم القطاع 

 ≈ 03  3.45 4748 16386 1 

 ≈ 05  5.40 2973 16059 2 

≈ 05  4.77 4219 20135 3 

 07 ≈  6.74 3782 25486 4 

 05 ≈  4.94 8777 43362 5 

 04 ≈ 3.98 4832 19244 6 

 05  المجموع 140672 29331 4.80 ≈

  )ONS( 2008التعداد العام للسكان والسكن لسنة : المصدر  

  

7م  



  

  

  )26(الجدول رقم 

  تعدد األسر عبر القطاعات الحضریةتوزیع المساكن حسب : مدینة العلمة

  )%(المجموع   أربعة أسر فأكثر  ثالثة أسر  أسرتان أسرة واحدة  رقم القطاع

1  87.93  5.88  4.02  2.17  100  

2  79.45  10.50  4.57  5.48  100  

3  73.03  10.37  8.71  7.88  100  

4  82.35  9.63  6.42  1.60  100  

5  90.28  6.26  1.94  1.51  100  

6  78.95  12.69  5.26  3.10  100  

  100  3.30  4.67  8.83  83.20  (%) المتوسط

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر 

  

  

  

  )27(الجدول رقم 

  توزیع المساكن حسب طبیعة اإلستخدام عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة

الشاغرةالمساكن  المساكن المهنیة  )%(المجموع   رقم القطاع المساكن المشغولة 

100 4.74 18.28 76.98 1 

100 3.16 15.64 81.20 2 

100 3.53 17.94 78.53 3 

100 2.22 22.87 74.91 4 

100 1.37 12.66 85.97 5 

100 1.41 16.37 82.22 6 

(%) المتوسط 80.92 16.56 2.52 100  

   2008لسنة  )ONS(التعداد العام للسكان والسكن: المصدر 

  

8م  



  

  

  

  )28(الجدول رقم 

   الفردیة عبر القطاعات الحضریة توزیع طبیعة استخدامات السكان للطابق األرضي الموجود في المساكن: العلمةمدینة 

  )%(المجموع   لتجارةا  لتخزینا  لسكناب للسیارة            رأم  رقم القطاع

1  37.02  31.25  6.25  25.48  100  

2  55.61  30.04  5.38  8.97  100  

3  38.73  29.58  9.86  21.83  100  

4  49.13  32.37  5.78  12.72  100  

5  28.57  6.32  24.45  40.66  100  

6  47.80  31.39  5.84  14.96  100  

  100  19.58  6.36  29.26  44.80  (%) المتوسط

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر

  

  

  

  )29(الجدول رقم 

 الحضریةتوزیع الحالة اإلنشائیة للمباني السكنیة عبر القطاعات : مدینة العلمة

  (%)المجموع   متدهورة  ردیـئة  متوسطـة  جیــدة  رقم القطاع

1  49.62  38.64  7.95  3.79  100  

2  47.94  42.78  7.22  2.06  100  

3  52.04  35.75  9.05  3.16  100  

4  52.78  37.78  7.78  1.66  100  

5  52.93  40.32  4.95  1.80  100  

6  55.99  34.95  7.44  1.62  100  

  100  2.35  7.40  38.37  51.88  (%) المتوسط

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر 

  

9م  



  

  

  

  )30(الجدول رقم 

 توزیع ملكیة المساكن عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة

  المجموع  حاالت أخرى  مستأجرة  لكیة مشتركةم  ملكیة خاصة  رقم القطاع

1  33.66  32.04  26.86  7.44  100  

2  53.55  33.64  7.11  5.69  100  

3  43.10  44.25  11.49  1.15  100  

4  44.97  40.27  8.05  6.71  100  

5  53.82  37.61  4.28  4.28  100  

6  45.18  39.75  8.79  6.28  100  

  100  5.39  11.71  37.26  45.64  (%) المتوسط

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر 

  

    

  )31(الجدول رقم 

 العلو عبر القطاعات الحضریةتوزیع خصائص المباني السكنیة حسب : مدینة العلمة

  رقم القطاع

  

طابق أرضي 

)RDC( 

طابق أرضي 

  طابق+ 

+ طابق أرضي 

  طابقین

ثالثة +طابق أرضي 

  طوابق

طابق 

أربعة +أرضي

  طوابق

+ طابق أرضي

  خمسة طوابق فأكثر
  )%(المجموع 

1  7.34  27.12  34.46  20.34  3.95  6.78  100 

2  2.09  34.03  43.98  17.80  2.09  0.00  100 

3  1.81  24.70  41.57  15.66  9.64  6.62  100 

4  4.79  25.34  48.63  17.81  3.42  0.00  100 

5  7.59  34.65  34.98  20.46  1.98  0.33  100 

6  2.23  30.80  48.66  13.84  4.02  0.45  100 

 100  2.07  3.89  17.81  41.42  30.24  4.57  (%) المتوسط

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر

  

10م  



  

  

  

  )32(رقم  لالجدو

الغرف الموجودة في المساكن القائمة عبر القطاعات الحضریةعدد توزیع : مدینة العلمة  

  وأكثرغرف  7  غرف 6  غرف 5  غرف 4  غرف 3  غرف 2  رقم القطاع

1  17.28  46.51  16.28  5.32  6.64  7.97  

2  16.28  33.95  19.07  10.70  10.70  9.30  

3  18.18  32.03  14.72  18.61  9.52  6.93  

4  11.49  32.18  22.99  14.37  10.34  8.62  

5  16.67  38.19  21.06  9.72  7.41  6.94  

6  17.43  38.43  19.57  8.90  8.19  7.47  

  7.71  8.45  10.65  18.97  37.70  16.52  (%) المتوسط

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر  

  

  

  )33(الجدول رقم 

لإلقامة السابقة عبر القطاعات الحضریةتوزیع أسباب مغادرة السكان : مدینة العلمة   

  )%(المجموع    أخرى        اجتماعیة  اقتصادیة شراء القطع األرضیة  رقم القطاع

1  30.04  20.55  38.34  11.07  100 

2  34.71  28.82  31.18  5.29  100  

3  21.37  31.30  38.93  8.40  100  

4  32.28  26.77  33.07  7.87  100  

5  35.74  28.82  30.03  5.41  100  

6  26.27  28.39  37.71  7.63  100  

  100  7.52  34.56  27.12  30.80  (%) المتوسط

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر  

  

  

11م  



  

  

  )34(الجدول رقم 

 توزیع طبیعة المشاكل التي تعاني منها شبكة الطرق الثانویة والثالثیة عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة

  رقم القطاع
رداءة التهیئة الحضریة 

  العامة

نعدام إشارات إ

  المرور

نقص اإلنارة 

  العمومیة لیال

عدم احترام قوانین 

  المرور

  المجموع

(%)  

1  64.49  15.22  10.87  9.42  100  

2  42.20  17.43  38.53  1.83  100  

3  46.70  5.49  6.04  41.76  100  

4  51.61  10.97  12.26  25.16  100  

5  66.52  6.15  6.38  41.61  100  

6  45.86  8.60  12.67  12.21  100  

  100  27.00  11.58  9.14  52.28  (%) المتوسط

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر 

  

  

  )35(الجدول رقم 

 توزیع طبیعة مشاكل النقل الحضري التي یعاني منها السكان عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة

  رقم القطاع
وسائل نقص 

  الحضري النقل

الضجیج 

  والتلوث 

 نوعیة رداءة

  الخدمة

مواقف الحافالت قریبة 

  من المباني 

مشاكل  

  أخرى

  المجموع

(%)  

1  14.71  51.07  19.25  5.88  9.09  100  

2  13.46  41.54  15.77  21.54  7.69  100  

3  8.60  39.82  23.53  19.46  8.59  100  

4  14.71  44.71  21.18  15.88  3.52  100  

5  13.70  54.11  16.66  12.10  3.43  100  

6  15.74  52.46  16.07  13.11  2.62  100  

  100  5.77  13.63  18.27  48.64  13.69  (%) المتوسط

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر  

  

12م  



  

  

  )36(الجدول رقم 

  الحضریةالثالثة عبر القطاعات التعلیمیة مؤشرات تقدیم الخدمة التعلیمیة حسب األطوار توزیع : مدینة العلمة

المساحة 

)2م ) 

معدل 

 المناوبة

درجة 

 التأطیر

معدل شغل 

 الفوج

معدل شغل 

 القسم

عدد األفواج 

 التربویة

عدد 

 األقسام

 عدد

 األساتذة

 عدد

 التالمیذ
 رقم القطاع

12481 1.03 31 39 41 65 63 84 2564 1 

ي
ان
لث
وا
ل 

ألو
 ا
ن
ری
طو

 ال

1325 1.01 33 43 44 60 59 78 2594 2 

16246 0.97 32 43 42 65 67 85 2797 3 

11783 0.92 37 46 43 65 71 82 3016 4 

24917 1.05 30 43 45 130 124 188 5565 5 

23716 1.02 28 41 42 140 137 205 5714 6 

 المجموع 22250 722 499 525 49 42 31 1.17 92701

26923 1.03 26 42 44 100 97 165 4224 1 

ر 
طو

ال
ط
س
تو

لم
ا

 7814 1.06 28 45 48 34 32 55 1524 2 

61913 1.06 33 41 43 75 72 93 3054 3 

10330 1.03 30 43 45 31 30 45 1346 4 

49407 1.02 27 42 43 87 88 134 3628 5 

7579 1.07 26 43 46 47 46 78 2025 6 

 المجموع 15801 570 365 374 44 42 28 1.04 163966

5006 0.56 34 50 28 19 18 28 574 1 
وي

ان
لث
 ا
ور

ط
 ال

100000 0.87 22 36 31 114 106 190 3745 2 

52000 0.81 29 34 27 42 41 50 1055 3 

- - - - - - - - - 4 

- - - - - - - - - 5 

- - - - - - - - - 6 

 المجموع 6487 268 217 175 30 37 24 0.81 157006

المدینة يإجمال 44538 1560 1025 1074 43 42 29 1.05 413673  

  2018/2017السنة الدراسیة  ،والیة سطیفلمدیریة التربیة والتعلیم : المصدر

  

13م  



  

  

  )38(الجدول رقم 

  زغار حسب األصل الجغرافيتوزیع الطلبة في المدرسة العلیا لألساتذة مسعود : مدینة العلمة

  (%)النسبة   مكان اإلقامة  (%)النسبة   مكان اإلقامة  (%)النسبة   مكان اإلقامة

 0,09 لیزانیغ 0,56  میلة 65,48  سطیف

 0,09 ةالعاصمالجزائر  0,38  بسكرة 18,34  جیجل

 0,09 تیارات 0,19  �المة 8.00  بجابة

 0,09 الجلفة 0,19  قسنطینة 4,05 برج بوعریریج

 0.01 باتنة 0,09 أم البواقي 2,35  مسیلة

100 %  

  2017فیفري  ،معطیات المصلحة البیداغوجیة للتعلیم والتقییم ،المدرسة العلیا لألساتذة العلمة

  

 

  

  )39(الجدول رقم 

 العالقة بین مؤشري دیفیس وبنیسون عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة

  مؤشر بنیسون  مؤشر دیفیس  رقم القطاع

1  10.7794 27.0937  

2  4.2797 5.9666  

3  6.5037 8.2592  

4  5.2570 3.8799  

5  21.6591 23.5105  

6  2.5132 1.2902  

  11.6667  8.4987  المتوسط

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر    

  

  

  

14م  



  

 

 )40(الجدول رقم   

  الحضري عبر القطاعات الحضریةتوزیع إنعكاسات النشاط التجاري على تنظیم المجال : مدینة العلمة

  رقم القطاع
ازدواجیة وظائف المباني 

  السكنیة الفردیة

صعوبة حركة 

  المرور

مشكل 

  الضوضاء

الوسط تلویث 

  العام الحضري
  (%) المجموع

1  31.18  27.29  26.09  15.44  100  

2  31.74  29.34  24.55  14.37  100  

3  32.20  31.14  23.73  12.92  100  

4  31.41  29.98  24.94  13.67  100  

5  31.62  30.44  24.12  13.82  100  

6  29.52  28.49  25.84  16.15  100  

  100  14.49  24.90  29.39  31.22  (%) المتوسط

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر

 

  

  )42(الجدول رقم 

  توزیع أسباب عدم رضى السكان عن المنطقة الصناعیة عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة

  القطاع رقم
القرب من 

  المدینة

تھدید البیئة 

   الصحیة

تغییر طبیعة 

  نشاطھا

زیادة المساحة 

  العمرانیة  

للتطور عائق 

  العمراني
  (%) المجموع

1  30.77  33.48  10.86  13.57  11.31  100  

2  45.88  20.59  7.06  14.71  11.76  100  

3  16.67  31.67  15.00  24.16  12.50  100  

4  34.88  11.63  29.07  12.79  11.63  100  

5  29.41  37.50  18.38  8.09  6.62  100  

6  3.70  18.52  29.63  37.04  11.11  100  

  100  10.79  15.26  14.74  28.03  31.18  (%) المتوسط

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر 

  

15م  



  

  

  )43(الجدول رقم 

 توزیع أماكن العمل للسكان عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة

  القطاع رقم
مدینة ال داخل

(%)  

 بلدیات المجال الوالئي السطایفي

(%)  

 المجال الوالئي السطایفيخارج 

(%)  

غیر محدد 

(%)  

1  77.78  19.30  2.34  0.58  

2  84.13  12.70  3.17  0.00  

3  91.06  4.07  4.87  0.00  

4  58.54  21.95  17.07  2.44  

5  88.60  9.65  1.75  0.00  

6  82.91  13.92  2.53  0.63  

  0.35  3.42  12.63  83.59  (%) المتوسط

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر

  

  )44(الجدول رقم 

 حركیة السكان من أجل إقتناء مستلزمات الحیاة الضروریة عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة 

  القطاعات      
  

  الخدمات
  (%) المجموع  6  5  4  3  2  1  االتجاه

  المواد الغذائیة

 68.62  70.06  59.01  71.43  76.47  68.92  65.85  داخل الحي

 28.30  27.90  29.00  27.47  23.08  29.73  32.61  األحیاء المجاورة

 3.06  1.61  2.36  1.10  0.45  1.35  1.54  مكان أخر

  الخضر والفواكھ

 53.69  48.84  52.85  55.21  61.38  54.40  49.48  داخل الحي

 42.02  43.89  41.97  38.65  37.03  42.49  48.11  األحیاء المجاورة

 4.28  7.26  5.18  6.13  1.59  3.11  2.41  مكان أخر

  المالبس واألحذیة

 12.56  6.61  15.76  6.62  12.90  10.49  22.98  داخل الحي

 69.91  64.20  67.27  72.19  80.65  70.63  64.52  األحیاء المجاورة

 17.53  29.18  16.97  21.19  6.45  18.88  12.50  مكان أخر

 11.28  8.92  15.38  0.83  13.58  12.28  16.27  داخل الحي  األثاث المنزلي



  

 71.28  61.03  69.87  75.00  79.70  73.68  68.42  األحیاء المجاورة

 17.51  30.05  14.74  24.17  6.77  14.04  15.31  مكان أخر

  الخدمات اإلداریة

 18.68  19.47  16.88  10.48  23.65  17.99  23.65  داخل الحي

 71.23  62.39  72.93  77.42  72.97  71.94  69.71  األحیاء المجاورة

 10.09  18.14  10.19  12.1  3.38  10.07  6.64  مكان أخر

  الخدمات الصحیة

 27.45  30.98  18.18  39.74  38.04  13.48  24.29  داخل الحي

 62.57  51.37  72.41  50.99  57.67  73.76  69.23  األحیاء المجاورة

 9.98  17.65  9.40  9.27  4.29  12.76  6.48  مكان أخر

  ةیالخدمات التعلیم

 54.42  52.40  57.94  53.33  57.06  59.54  46.28  داخل الحي

 40.53  39.20  38.24  40.67  39.88  36.42  48.76  األحیاء المجاورة

 5.05  8.40  3.82  6.00  3.06  4.04  4.96  مكان أخر

وزیارة  الترفیھ

  األھل واألقارب

 14.54  16.67  12.08  9.78  15.47  13.76  19.46  داخل الحي

 48.37  46.30  51.25  59.78  42.86  46.79  43.24  األحیاء المجاورة

 37.09  37.03  36.67  30.43  41.67  39.45  37.30  مكان أخر

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر

  

  )45(الجدول رقم 

  في تنقالتهم عبر القطاعات الحضریةتوزیع وسائل النقل المستخدمة من طرف السكان : مدینة العلمة

 الفردیةالسیارة   الحافلة  رقم القطاع
على  المشي

 األقدام
 سیارة األجرة

النقل غیر 

 المرخص
  (%) المجموع  القطار

1  29.60 31,71 26.00 7.96 3.36 1.37 100  

2  35.26 29,82 23.86 6.84 3.16 1.05 100  

3  27.66 32,99 24.57 10.14 4.12 0.52 100  

4  36.77 29,03 24.30 7.96 1.29 0.65 100  

5  35.59 28 25.44 6.56 3.18 1.23 100  

6  30.75 31,13 28.08 7.50 2.03 0.51 100  

  100 0.93 2.92  7.70 25.58 30,36 32.51  (%) المتوسط

17م  



  

  

  )46(الجدول رقم 

  توزیع المساكن حسب نسبة الربط بالشبكات التقنیة األساسیة عبر القطاعات الحضریة : مدینة العلمة

  رقم القطاع

 غاز المدینة الكهرباء الهاتف الصرف الصحي المیاه العذبة

عدد 

 المساكن
 (%)  

عدد 

 المساكن
 (%)  

عدد 

 المساكن
 (%) (%)  عدد المساكن   

عدد 

 المساكن
 (%)  

1  4584 96.55 4566 96.17 2893 60.92 4748 100 4730 79.01 

2  2919 98.17 2755 92.66 1459 49.08 2973 100 2959 80.20 

3  3954 93.72 3860 91.48 2043 48.43 4219 100 4219 82.11 

4  3576 94.54 3513 92.90 1881 49.73 3761 99.45 3782 79.05 

5  8056 91.78 7335 83.57 3399 38.73 8695 99.06 6584 30.07 

6  4770 98.71 4506 93.25 2610 54.02 4832 100 4832 70.09 

 70.08 26650 99.75 29258 50.15 14710 91.67 26889 95.58 28035  (%) المتوسط

   )ONS( 2008 التعداد العام للسكان والسكن لسنة :المصدر 

 

 

 

  

  )48(الجدول رقم 

 المتعاملین التجاریین عبر قطاعات النشاط التجاريعدد توزیع  :مدینة العلمة

 قطاعات النشاط شخص معنوي شخص طبیعي المجموع

 تجارة الجملة 542 151 693

 تجارة التجزئة 10322 180 10502

 التصدیر 01 05 06

 االستیراد - 1568 1568

العمومیة والرياإلنتاج الصناعي والحرفي والبناء واألشغال  1596 450 2046  

 الخدمات 5568 408 5976

 المجموع 18029 2762 20791

  2018 مارس العلمة، المفتشیة اإلقلیمیة للتجارة+ الفرع المحلي للسجل التجاري ملحقة والیة سطیف :المصدر 

 

 

18م  



  

 

 )49(الجدول رقم 

   توزیع المستوى التعلیمي للتجار عبر قطاعات النشاط التجاري :مدینة العلمة

 االستیراد التصدیر تجارة التجزئة تجارة الجملة
اإلنتاج الصناعي والحرفي والبناء 

 واألشغال العمومیة والري
 الخدمات

المستوى 

 التعلیمي

 إبتدائي 23.44 24.85 18.01 19.19 21.12 17.36

 متوسط 29.98 30.71 42.85 38.12 38.16 41.21

 ثانوي 32.23 34.33 28.13 32.49 33.29 32.10

 جامعي 14.35 10.11 11.01 10.2 7.43 9.33

  2018 مارس العلمة، المفتشیة اإلقلیمیة للتجارة+ الفرع المحلي للسجل التجاري ملحقة والیة سطیف :المصدر

  

  

 )50(الجدول رقم 

  قطاعات النشاط التجاري عبر توزیع التجار حسب الفئات العمریة  :مدینة العلمة

 قطاعات النشاط سنة19أقل من  سنة 28- 20 سنة 38- 29 سنة 48- 39 سنة58- 49 سنة 68- 59 سنة 69أكبر من 

 الخدمات 1.03 12.03 33.12 29.89 18.94 4.20 0.79

0.77 7.45 17.88 28.48 32.32 12.78 0.32 
والحرفي اإلنتاج الصناعي 

 والبناء واألشغال العمومیة والري

 االستیراد 0.85 9.11 34.99 30.15 18.17 5.72 1.01

 التصدیر 0.75 12.01 33.87 29.95 17.35 5.19 0.88

 تجارة التجزئة 0.35 10.21 35.46 30.11 19.65 4.11 0.11

 تجارة الجملة 0.50 13.14 33.19 29.02 20.09 3.31 0.75

  2018 مارس العلمة، المفتشیة اإلقلیمیة للتجارة+ الفرع المحلي للسجل التجاري ملحقة والیة سطیف :المصدر

  

  )51(الجدول رقم 

 قطاعات النشاط التجاريالوافدون عبر  توزیع مكان اإلقامة السابق والحالي للتجار :مدینة العلمة

 الخدمات
اإلنتاج 

 الصناعي
التجزئةتجارة  التصدیر  االستیراد   قطاع النشاط            تجارة الجملة 

  مكان اإلقامة
اليالح  السابق الحالي السابق الحالي السابق الحالي السابق الحالي السابق الحالي السابق 

العلمة مدینةداخل  28 50 546 690 3 5 67 141 96 160 279 453  



  

 داخل اإلقلیم الوالئي 18 14 348 273 2 1 56 11 85 34 253 132

 قسنطینة 7 2 41 21 1 - 5 1 9 3 16 6

خارج 

اإلقلیم 

 الوالئي

 أم البواقي 2 1 22 15 - - 7 1 5 4 9 2

 باتنة 1 - 16 8 - - 3 1 2 1 11 -

 الجزائر - - 2 3 - - 1 - - - 1 1

 بجایة - - 7 2 - - - - - - 1 -

 تبسة 1 1 9 3 - - 4 - 2 1 4 1

 جیجل 2 - 10 4 - - 2 1 1 - 4 -

 خنشلة - - 3 1 - - 1 - 1 1 2 -

 میلة 2 - 5 1 - - 2 - 1 - 3 -

 مسیلة - - 2 3 - - - - 1 - 1 -

 سكیكدة 1 - 5 4 - - 3 - 1 - 1 -

 عنابة 2 - 3 1 - - 2 - - - 2 -

 الجلفة - - 1 1 - - - - - - 1 -

 �المة 2 1 11 5 - - 1 - - - 5 -

 برج بوعریریج - - 1 1 - - 1 - - - 1 1

 سوق أهراس 1 - 4 2 - - 1 - - - 2 -

 األغواط - - 1 1 - - - - - - - -

 المدیة - - 2 2 - - - - - - - -

 سیدي بلعباس - - 3 2 - - - - - - - -

 عین الدفلى - - 2 1 - - - - - - - -

 غردایة 1 - 2 2 - - - - - - 1 1

 بسكرة 1 - 1 1 - - - - - - - -

 ور�لة - - 1 1 - - - - - - - -

 الشلف - - 2 2 - - - - - - - -

 المجموع 69 69 1050 1050 6 6 156 156 204 204 597 597

  2018 مارس العلمة، المفتشیة اإلقلیمیة للتجارة+ الفرع المحلي للسجل التجاري ملحقة والیة سطیف :المصدر

  

  

20م  



  

  

  )52(الجدول رقم 

  القطاعات الحضریةعبر  الدخل الشهري ألرباب األسر توزیع: مدینة العلمة

  رقم القطاع
أقل من 

  دج 18000

-18000بین 

  دج 36000

-36000بین 

  دج 54000

أكبر من 

  دج 54000
  المجموع

1  29.48  48.20  19.12  3.20  100  

2  32.39  40.71  24.14  2.76  100  

3  22.62  50.29  13.06  14.03  100  

4  24.60  42.91  10.64  21.85  100  

5  27.86  46.33  12.93  12.88  100  

6  30.21  47.79  12.05  9.95  100  

  100 10.78 15.32 46.04 27.86 المجموع

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر

  

 

  

 )53(الجدول رقم 

 )2017 ،2012(القیمة المالیة للبرامج االستثماریة التنمویة للفترة بین : مدینة العلمة

  

  السنوات

مخططات البلدیة للتنمیة 

)PCD(  

نصیب الفرد 

  )ساكن/ دج(

البرامج القطاعیة غیر 

  )PSD( الممركزة

نصیب الفرد 

  )ساكن /دج(

2012  12972600000  896.16 000007502315  51.828.74 

2013  3351900000  231.56 000001275765,5 8.813.45 

2014  2389000000  165.04 0000202246338  13.986.91 

2015  21346600000  1.474.70 000003934791 27.182.98 

2016  21896350000  1.512.68 2434991623 16.821.81 

2017  8483250000  586.05  00566904376  3.916.38  

  2018مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة لوالیة سطیف جانفي : المصدر 

  

 

21م  



  

  

 )54(الجدول رقم 

  الكبرى بالمنطقة الصناعیةالعمومیة السابق للعمال عبر الوحدات الصناعیة  توزیع مكان اإلقامة: مدینة العلمة

  خارج الوالیة  داخل الوالیة  داخل المدینة  الوحدة الصناعیة

 9.33 25.11 65.56  أغذیة األنعام

 56.2 23.25 20.55  الفوالذ اللین والكترونیات التلحیم

 64.01 16.85 19.14  صنع العدادات

 71.15 17.79 11.06  وتخزین وتوزیع المحروقات وصناعة المطاط والبالستیكملء الغاز 

 15.02 20.75 64.23  المجموع

  2018 ت الصناعیة بالمنطقة الصناعیة العلمة فیفرياتحقیق میداني مباشر مع مدیري الوحد: المصدر

  

  

  

  

  )56(الجدول رقم 

 تعدد األطرف المساهمة في ظاهرة بیع القطع األرضیة عبر القطاعات الحضریة :مدینة العلمة

  رقم القطاع
  عقاریةالوكالة ال

الجماعات المحلیة 

  )البلدیة(
  المجموع  خواصالمالك ال

1  12,62 35,92 51,46 100  

2  12,12 28,03 59,85 100  

3  6,03 43,37 50,6 100  

4  10,84 30,12 59,04 100  

5  22,11 20,6 57,29 100  

6  12,9 25,16 61,94 100  

  100 57,35 28,48 14,17  المجموع

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر

  

22م  



  

  

 )57(الجدول رقم 

  االرتباطات الوظیفیة مع مدینة سطیف عبر القطاعات الحضریةطبیعة توزیع : مدینة العلمة

  المجموع الصحة الدراسة  اإلدارة التسوق  العمل  رقم القطاع

1  13.90 11.85 33.71 30.52 10.02 100 

2  15.41 10.96 34.24 26.37 13.01 100 

3  10.54 11.56 35.03 30.95 11.91 100 

4  13.15 12.75 35.06 29.48 9.56 100 

5  14.65 10.55 30.66 36.52 7.62 100 

6  13.54 9.11 37.24 31.25 8.85 100 

  100 10.16 30.85 34.32 11.13 13.53  المجموع

 2017تحقیق میداني فیفري : المصدر

  

  

 )58(الجدول رقم 

 عبر القطاعات الحضریة القطع األرضیةشراء طبیعة المصادر المالیة ل توزیع: مدینة العلمة

 المجموع  أخر غیر محدد  بنكي القرض ال  خاص المال ال  رقم القطاع

1 78.90 5.50 15.60 100 

2 92.05 1.98 5.96 100 

3 85.11 2.13 12.77 100 

4 93.90 1.22 4.88 100 

5 90.95 1.43 7.62 100 

6 93.38 1.98 4.64 100 

 100 8.16 2.26 89.58 المجموع

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر 

  

  

23م  



  

 

 )59(الجدول رقم 

  توزیع أحجام المساحات السكنیة المبنیة عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة

2م 199 - 100 2م 399 - 200 فأكثر 2م 400  المجموع 2م 100أقل من    رقم القطاع 

100 2.34 27.34 59.38 10.94 1 

100 1.19 18.45 74.41 5.95 2 

100 4.46 49.11 38.39 8.04 3 

100 4.55 49.09 46.36 0.00 4 

100 2.65 33.63 61.50 2.21 5 

100 2.72 38.59 58.15 0.54 6 

 المجموع 4.20 58.30 34.70 2.80 100

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر

  

 )61(الجدول رقم 

  في القطب الحضري الجدید العلمة) LPA(توزیع السكن الترقوي المدعم : مدینة العلمة

 الوحدة عدد المباني عدد المساكن )2م(المساحة 

11340 150 10 01 

8731 105 07 02 

8664 105 07 03 

5235 90 06 04 

6068 90 06 05 

2939 60 04 06 

6628 105 07 07 

5056 75 05 08 

7479 105 07 09 

6557 90 06 10 

2069 30 02 11 

6648 90 06 12 

8793 105 07 13 

 المجموع 80 1200 86207

  2018مدیریة البناء والتعمیر لوالیة سطیف، البطاقة التقنیة لمشروع القطب الحضري الجدید العلمة جانفي : المصدر   

24م  



  

  

  )62(الجدول رقم 

  عبر القطاعات الحضریة المستویات التعلیمیة عند األسر توزیع: مدینة العلمة

  المجموع  التعلیم المهنیینو التكوین   جامعيال  ثانويال  متوسطال  بتدائياال لم یدرس  رقم القطاع

1  0.30  35.44  27.30  23.08  9.20  4.68  18.89  

2  0.22  33.71  28.76  22.92  9.89  4.49  12.68  

3  0  36.34  26.43  23.35  10.57  3.30  12.94  

4  0  37.87  24.80  27.20  7.47  2.66  10.68  

5  0.22  30.54  22.93  27.07  15.65  3.59  26.21  

6  0.15  30.93  24.50  25.12  16.23  3.06  18.60  

  100  3.67  12.28  24.96  25.44  33.48  0.17  المجموع

  2017تحقیق میداني فیفري : المصدر

  

  

  

  )63(الجدول رقم 

  توزیع المستویات الدراسیة عند األوالد عبر القطاعات الحضریة: مدینة العلمة

  المجموع  التكوین  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  رقم القطاع

1  60.87  19.40  8.92  8.25  2.56  19.11 

2  63.05 20.00  8.31 7.28 1.36 12.57 

3  63.41 17.54 9.61 8.77 0.67 12.63 

4  59.51 22.64 10.43 6.41 1.01 10.63 

5  60.59 21.17 9.62 8.03 0.59 25.46 

6  51.63 23.15 12.06 11.09 2.07 19.60 

  100 1.41 8.73 9.65 20.77 59.44  المجموع

 2017تحقیق میداني فیفري : المصدر

  

  

25م  



  

  

  )65(الجدول رقم 

  احتیاجات السكان الحالیة والمستقبلیة في مختلف اآلماد للمساكن والمساحة: مدینة العلمة

  البیان
إجمالي عدد 

  المساكن الجدیدة

عدد المساكن 

  الفردیة منها

مساحة المساكن 

  )هكتار(الفردیة 

عدد المساكن 

  الجماعیة منها

مساحة المساكن 

  )هكتار(الجماعیة 

 ةالمساحة الكلی

  )هكتار(

2018  17044  5113  113.62  11931  99.43  213.05  

2023  7780  2334  45.87  5446  45.38  91.25  

2028  16899  5070  112.67  11829  98.58  211.25  

2038  40118  12035  267.44  28083  234.03  501.47  

  1017.02  477.41  57289  539.60  24552  81841  المجموع

  2019، جانفي اعتمادا على المعاییر الوطنیة الخاصة بالسكن الجماعي والفردي إنجاز الباحث: المصدر  

 

 

  )66(الجدول رقم   

  2018االحتیاجات المساحیة السكنیة خالل الفترة الحالیة في سنة : مدینة العلمة

  البیان الرمز السكن الفردي السكن الجماعي المجموع

160 80 180 SML المساحة المتوسطة 

187.48 95.45 92.03 SPT  المساحات السطحیة للمساكن 

312.47 159.08 153.39 SF المساحة العقاریة الالزمة 

65.11 19.09 46.02 SB   المساحات المبنیة 

247.36 139.99 107.37 SLT  المساحة الحرة للمسكن 

15.62 7.95 7.67 SVT   الفرعیةمساحة الطرق 

21.30 14.91 6.39 SST  مساحة أماكن توقف السیارات 

210.43 117.12 93.31 SLc المساحة الحرة 

62.32 43.91 18.41 SEQ مساحة التجهیزات 

- 0.96 0.67 COS  معامل شغل األرض 

- 0.20 0.33 CES   االستیالء معامل 

  2019الوطنیة الخاصة بالسكن الجماعي والفردي، فیفري إنجاز الباحث اعتمادا على المؤشرات : المصدر    

   

 

  

26م  



  

  )67(الجدول رقم 

  2023االحتیاجات المساحیة السكنیة خالل المدى القریب في سنة : مدینة العلمة

 البیان الرمز السكن الفردي السكن الجماعي المجموع    

160 80 180 SML المساحة المتوسطة 

85.58 43.57 42.01 SPT المساحات السطحیة للمساكن  

142.63 72.61 70.02 SF المساحة العقاریة الالزمة 

29.72 8.71 21.01 SB  المساحات المبنیة 

112.91 63.90 49.01 SLT  المساحة الحرة للمسكن 

7.13 3.63 3.50 SVT  مساحة الطرق الفرعیة 

9.73 6.81 2.92 SST  مساحة أماكن توقف السیارات 

96.06 53.46 42.60 SLc المساحة الحرة 

28.44 20.04 8.40 SEQ مساحة التجهیزات 

- 0.96 0.67 COS  معامل شغل األرض 

- 0.20 0.33 CES   االستیالء معامل 

 2019إنجاز الباحث اعتمادا على المؤشرات الوطنیة الخاصة بالسكن الجماعي والفردي، فیفري : المصدر    

  

 

  )68(الجدول رقم       

 2028االحتیاجات المساحیة السكنیة خالل المدى المتوسط في سنة : مدینة العلمة

 البیان الرمز السكن الفردي السكن الجماعي المجموع

160 80 180 SML المساحة المتوسطة 

185.89 94.63 91.26 SPT المساحات السطحیة للمساكن  

311.49 157.72 153.77 SF المساحة العقاریة الالزمة 

64.56 18.93 45.63 SB  المساحات المبنیة 

246.93 138.79 108.14 SLT  المساحة الحرة للمسكن 

15.58 7.89 7.69 SVT  مساحة الطرق الفرعیة 

21.13 14.79 6.34 SST  مساحة أماكن توقف السیارات 

214.37 120.26 94.11 SLc المساحة الحرة 

61.78 43.53 18.25 SEQ مساحة التجهیزات 

- 0.96 0.67 COS  معامل شغل األرض 

- 0.20 0.33 CES   االستیالء معامل 

  2019إنجاز الباحث اعتمادا على المؤشرات الوطنیة الخاصة بالسكن الجماعي والفردي، فیفري : المصدر    

    

27م  



  

  

  )69(الجدول رقم 

  2038سنة االحتیاجات المساحیة السكنیة خالل المدى البعید في : مدینة العلمة

 البیان الرمز السكن الفردي السكن الجماعي المجموع

160 80 180 SML المساحة المتوسطة 

461.29 224.66 216.63 SPT المساحات السطحیة للمساكن  

735.49 374.44 361.05 SF المساحة العقاریة الالزمة 

153.25 44.93 108.32 SB  المساحات المبنیة 

582.25 329.51 252.74 SLT  المساحة الحرة للمسكن 

36.77 18.72 18.05 SVT  مساحة الطرق الفرعیة 

50.14 35.10 15.04 SST  مساحة أماكن توقف السیارات 

505.15 285.51 219.64 SLc المساحة الحرة 

146.67 103.34 43.33 SEQ مساحة التجهیزات 

- 0.96 0.67 COS  معامل شغل األرض 

- 0.20 0.33 CES   معامل االستیالء 

  2019إنجاز الباحث اعتمادا على المؤشرات الوطنیة الخاصة بالسكن الجماعي والفردي، فیفري : المصدر    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28م  



  والوظیفیة التجاریة األخرى للمرافق الخدمیة العمومیة الحالیة والمستقبلیة في مختلف اآلماد احتیاجات السكان : مدینة العلمة ):70(الجدول رقم 

 2019، فیفري 2000الشبكة النظریة للتجهیز لسنة معاییر إنجاز الباحث اعتمادا على : المصدر

)2038 ،2028 ،2023(احتیاجات السكان في مختلف اآلماد    
عدد   2018الحالیة في سنة خالل الفترة احتیاجات السكان 

المرافق 
 2018سنة 

 

  

  
 

2038د البعید سنة األم 2028األمد المتوسط سنة   2023األمد القریب سنة       

 المساحة
)2م( الالزمة  

االحتیاج 
 الحقیقي

إجمالي 
 االحتیاج

 المساحة
)2م( الالزمة  

االحتیاج 
 الحقیقي

إجمالي 
 االحتیاج

 المساحة
)2م( الالزمة  

االحتیاج 
 الحقیقي

إجمالي 
 االحتیاج

مساحة 
)2م(الوحدة   

من  نصیب الفرد
)فرد/2م( المساحة  

 المساحة
)2م( الالزمة  

االحتیاج 
 الحقیقي

إجمالي 
 االحتیاج

مساحة 
)2م(الوحدة   

 نصیب الفرد
 من المساحة

)فرد/2م(  
 

     دائرة 01 0.02 4000 01 00 00 0.02 4000 01 00 00 02 01 4000 02 01 4000
  

  

  

   بلدیة 01 0.026 2600 02 01 2600 0.026 2600 03 02 5200 03 02 5200 04 03 7800

   مركز للبرید 02 0.012 1200 02 00 00 0.012 1200 03 01 1200 03 01 1200 04 02 2400

   بنك 02 01 10000 23 21 210000 01 10000 27 25 250000 31 29 290000 43 41 410000

   محكمة 02 0.025 2500 02 00 00 0.0075 1500 01 00 00 02 00 00 02 00 00

   أمن الدائرة 00 0.006 1200 01 01 1200 0.006 1200 01 01 1200 02 02 2400 02 02 2400

   الحمایة المدینة 01 0.02 666 07 06 3996 0.02 666 08 07 4662 09 08 5328 13 12 7992

   الدرك الوطني 01 0.01 300 08 07 2100 0.06 2600 06 05 13000 07 06 15600 10 09 23400

   األمن الحضري 05 0.03 1000 07 02 2000 0.03 1000 08 02 2000 09 04 4000 13 08 8000

   ملحق إداري 03 0.05 5000 02 01 5000 0.013 2600 01 00 00 02 00 00 02 00 00

الوظیفیة    مركز تجاري 02 0.06 2000 07 05 10000 0.06 2000 08 06 12000 09 07 14000 13 11 22000

   سوق 02 0.06 2000 07 05 10000 0.06 2000 08 06 12000 09 05 10000 13 11 22000  التجاریة

     دار الشباب 01 0.091 1038 20 19 19722 0.051 1685 08 07 11795 09 08 13480 13 12 20220
  

  

  

  

  

  

 فندق 06 01 10000 23 17 170000 0.1 10000 03 03 30000 03 00 00 04 00 00

   مركز ثقافي 01 0.05 575 20 19 10925 0.014 1400 03 02 2800 03 02 2800 04 03 4200

   مكتبة 01 0.009 1000 02 01 1000 0.1 1000 27 26 26000 31 29 29000 43 42 42000

   سینما 00 0.030 3000 02 02 6000 0.033 3000 03 03 9000 03 03 9000 05 05 15000

   مسرح 01 0.03 3000 02 01 3000 0.03 3000 03 02 6000 03 02 6000 04 03 9000

   مساحات خضراء 02 0.70 - - - - 0.7 - - - - - - - - - -

   مساحات للترفیھ 13 1.69 - - - - 1.69 - - - - - - - - - -

   قاعة متعددة الریاضات 01 0.07 7000 02 01 7000 0.07 7000 03 02 14000 03 02 14000 04 03 21000

   مركب ریاضي 01 0.15 300000 00 00 00 0.15 30000 01 00 00 02 01 30000 02 01 30000

   ملعب 02 0.03 300000 00 00 00 0.3 30000 03 01 30000 03 01 30000 04 02 60000

   مسبح 01 0.02 2000 02 01 2000 0.02 2000 03 02 4000 03 02 4000 04 03 6000

   دار لكبار السن 00 0.055 4000 03 03 12000 0.055 4000 04 04 16000 04 04 16000 06 06 24000

   مركز بیداغوجي للمعاقین 01 0.20 600000 00 00 00 0.2 60000 01 00 00 01 00 00 01 00 00  االجتماعیة

12000 03 04 8000 02 03 8000 02 03 4000 0.04 4000 01 02 4000 0.04 01 
مركز حمایة الطفولة 

 واألمومة
  

   مسجد 32 0.06 2000 07 00 00 0.2 6600 08 00 00 09 00 00 13 00 00

  الشعائریة
   مقبرة 03 0.2 20000 02 00 00 0.2 2000 27 24 48000 31 28 56000 43 40 80000

المرفقنوع   
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29م  



  

  
  

  )71(الجدول رقم 

  توزیع احتیاجات السكان للمرافق التعلیمیة في الفترة الحالیة والمستقبلیة في مختلف اآلماد: مدینة العلمة

  البیان 
  2038  2028  2023  2018  سنوات التقدیر

  426481  310385  264789  225892  )نسمة(عدد السكان 

  المدرسة االبتدائیة

  42008  30573  26082  22250  عدد التالمیذ  المعیار الوطني

37  

  1135  826  705  601  إجمالي عدد األقسام

  636  327  206  102  االحتیاج الحقیقي لألقسام

  53  27  17  09  عدد المدارس الواجب إنجازها

  371000  189000  119000  63000  )2م(المساحة 

  37.10  18.90  11.90  6.30  )هكتار(المساحة 

  36  المتوسطة

  29896  21758  18562  15801  التالمیذعدد 

  830  604  516  438  إجمالي عدد األقسام

  471  245  157  79  االحتیاج الحقیقي لألقسام

  39  20  13  7  الواجب إنجازها المتوسطاتعدد 

  351000  180000  117000  63000  )2م(المساحة 

  35.10  18.00  11.70  6.30  )هكتار(المساحة 

  34  الثانویة

  12240  8908  7599  6487  عدد التالمیذ

  360  262  224  191  إجمالي عدد األقسام

  195  97  59  26  االحتیاج الحقیقي لألقسام

  16  8  5  2  الواجب إنجازها الثانویاتعدد 

  352000  176000  110000  44000  )2م(المساحة 

  35.20  17.60  11.00  4.40  )هكتار(المساحة 

  2019، فیفري 2000لسنة  اعتمادا على المعاییر الوطنیة إلشغال القسم ومعاییر الشبكة النظریة للتجهیزإنجاز الباحث : المصدر      

 

  

  

  

30م  



  

  

  )72(الجدول رقم 

  الطبیة العمومیة في الفترة الحالیة والمستقبلیة في مختلف اآلماد تتوزیع احتیاجات السكان للمرافق الصحیة واإلطارا: مدینة العلمة 

  البیان
  2038  2028  2023  2018  سنوات التقدیر

  426481  310385  264789  225892  )نسمة(عدد السكان 

  المستشفیات العمومیة

  المعیار الوطني
  751  546  466  398  إجمالي عدد األسرة

  نسمة 1000 لسریر  1.76
  253  48  00  00  االحتیاج الحقیقي لألسرة

المتعددة  تالعیادا

  الخدمات
  نسمة 23917لعیادة 

  18  13  11  9  تإجمالي عدد العیادا

  16  11  09  7  االحتیاج الحقیقي للعیادات

الوحدات الطبیة 

  المتخصصة
  نسمة 12500 لوحدة طبیة 

  34  25  21  18  إجمالي عدد الوحدات

  29  20  16  13  للوحداتاالحتیاج الحقیقي 

   نسمة 6886 لقاعة   قاعات العالج

  62  45  38  33  إجمالي عدد القاعات

  59  42  35  30  االحتیاج الحقیقي للقاعات

  نسمة 1118 لطبیب   األطباء العامون

  381  278  237  202  إجمالي عدد األطباء

  262  159  118  83  االحتیاج الحقیقي لألطباء

  نسمة 1413 لطبیب   األطباء المتخصصین

  302  220  187  160  إجمالي عدد األطباء

  211  129  96  69  االحتیاج الحقیقي لألطباء

  نسمة 2972 لجراح   جراح األسنان

  144  104  89  76  إجمالي عدد األطباء جراحي األسنان

  113  73  58  45  االحتیاج الحقیقي لألطباء جراحي األسنان

  نسمة 3467 لصیدلي   الصیادلة

  123  90  76  65  إجمالي عدد الصیادلة

  78  45  31  20  االحتیاج الحقیقي للصیادلة

  نسمة 325 لعون   طبیینالاألعوان شبه 

  1312  955  815  695  إجمالي عدد األعوان الشبه طبیین

  521  164  24  00  االحتیاج الحقیقي لألعوان الشبه طبیین

  نسمة 1203 لقابلة   القابالت

  355  258  220  188  القابالتإجمالي عدد 

  140  43  05  27  االحتیاج الحقیقي للقابالت

  2019، فیفري 2018إنجاز الباحث اعتمادا على المعاییر الوطنیة للصحة العمومیة لوزارة الصحة والسكان وٕاصالح المستشفیات الجزائریة لسنة : المصدر       

  

  

  

31م  



  

    

  )73(الجدول رقم 

  للمرافق في مختلف اآلمادالمساحیة الحالیة والمستقبلیة  تإجمالي االحتیاجا: العلمةمدینة 

 )هكتار(االحتیاجات المساحیة   

 البیان
 2018  2023 2028 2038 المجموع

 التعلیمیة  17.00 34.60 54.50 107.40 213.50

  ةیالصح 11.84 14.63 17.80 27.07 71.34

 اإلداریة واألمنیة 22.69 27.73 32.77 46.60  129.79

 الوظیفیة التجاریة 2.00 2.40 2.40 4.40  11.20

  الترفیهیةالثقافیة و   21.06  8.56  6.03  9.04  44.69

 الریاضیة  0.9 4.80 7.80 11.70  25.20

  االجتماعیة 1.60 2.40 2.40 3.60  10.00

 الشعائریة 0.40 5.60 6.40 9.20  21.60

 المجموع 77.49 100.72 130.10 219.01 32527.

 2019، فیفري )72(و) 71(و) 70(إنجاز الباحث اعتمادا نتائج الجدول رقم : المصدر    

  

  )76(الجدول رقم 

  احتیاجات السكان الیومیة للمیاه العذبة في مختلف اآلماد: مدینة العلمة

سنوات 

  التقدیر

عدد السكان 

  )نسمة(

حجم االحتیاجات الیومیة حسب المعدل 

  فرد / یوم/ ل 110المدینة الحقیقي 

حجم االحتیاجات الیومیة حسب المعدل 

  فرد / یوم/ ل 180الوطني 

2018  225892  
24848120  

40660560  
33544962  

2023  264789  
29126790  

47662020  
39321167  

2028  310385  
34142350  

55869300  
46092173  

2038  426481  
46912910  

76766580  
63332429  

  2019إنجاز الباحث فیفري : المصدر    

  

32م  



  

  

  )77(الجدول رقم 

  غاز المدینةلللطاقة الكهربائیة و  اآلماداحتیاجات المساكن الحالیة والمستقبلیة في مختلف : مدینة العلمة

 البیان 2018 2023 2028 2038

  الطاقة الكهربائیة  المساكن الواجب تزویدها عدد - 7780 16899 40118

  إجمالي عدد المساكن الجدیدة الواجب ربطها 4920 12700 21819 45038

 غاز المدینة
 المساكن الجدیدة إجمالي احتیاج - 7780 16899 40118

  2019إنجاز الباحث، فیفري : المصدر    

  

  )78(الجدول رقم 

  العقاریة الشاغرة عبر القطاعات الحضریةتوزیع الجیوب : مدینة العلمة

  )هكتار(المساحة اإلجمالیة 
 )هكتار(طبیعة الملكیة العقاریة 

 رقم القطاع عدد الجیوب الشاغرة
 خاصة  )دولة، بلدیة(عمومیة 

 الثاني 9 4.85 0.4 5.25

 الرابع 8 3.35 1.14 4.49

 الخامس 16 57.22 5.11 62.33

 السادس 6 3.54 00 3.54

 المجموع 39 68.96 6.65 75.61

  2017تحقیق میداني فیفري + الوكالة العقاریة الخاصة بمدینة العلمة: المصدر     

  

  )79(الجدول رقم 

  )2008 - 1966(بین فترات النمو السكاني : لتة الزرقاءڤبلدیة ال

معدل النمو السنوي   

(%)  
)سنة(الفاصل الزمني  )نسمة(قیمة الزیادة   (%)نسبة الزیادة   

سكان ال عدد

)نسمة(  
 التعداد

- - - - 3989 1966 

4.80 41.78 2862 11 6851 1977 

4.23 60.58 3680 10 10531 1987 

2.64 25.37 3579 11 14110 1998 

0.85 8.18 1257 10 15367 2008 

  )ONS( لسكان والسكنالعامة لتعدادات ال: المصدر    

33م  



  

  

  )80(الجدول رقم 

  )2008 - 1966(بین فترات النمو السكاني : بلدیة بازر سكرة

معدل النمو السنوي   

(%)  
)سنة(الفاصل الزمني  )نسمة(قیمة الزیادة   (%)نسبة الزیادة   

سكان ال عدد

)نسمة(  
 التعداد

- - - - 9909 1966 

3.08 28.98 4043 11 13952 1977 

3.06 26.55 5043 10 18995 1987 

2.69 25.76 6591 11 25586 1998 

0.88 8.40 2347 10 27933 2008 

  )ONS( لسكان والسكنالعامة لتعدادات ال: المصدر    

  

  )81(الجدول رقم 

  )2008 -1966(بین تطور الحضیرة السكنیة : بلدیة الڤلتة الزرقاء

معدل النمو السنوي 

  %)(للمساكن 

  الزیادة السكنیة

 السنویة  

نسبة الزیادة 

(%) 

قیمة الزیادة 

 )مسكن(

الفاصل الزمني 

)سنة(  

عدد المساكن 

 )مسكن(
 التعداد

- - - - - 883 1966 

1.45 14 14.77 153 11 1036 1977 

2.58 31 22.86 307 10 1343 1987 

2.86 46 27.21 502 11 1845 1998 

3.64 82 30.77 820 10 2665 2008 

  )ONS( والسكنلسكان العامة لتعدادات ال: المصدر    

  
  

  )82(الجدول رقم 

  )2008 -1966(بین تطور الحضیرة السكنیة : ة بازر سكرةیبلد

معدل النمو السنوي 

  %)(للمساكن 

  الزیادة السكنیة

 السنویة  

نسبة الزیادة 

(%) 

قیمة الزیادة 

 )مسكن(

الفاصل الزمني 

)سنة(  

عدد المساكن 

 )مسكن(
 التعداد

- - - - - 1140 1966 

2.94 40 27.85 440 11 1580 1977 

4.56 93 37.10 932 10 2512 1987 

3.09 93 29.02 1027 11 3539 1998 

3.46 148 29.47 1479 10 5018 2008 

  )ONS( لسكان والسكنالعامة لتعدادات ال: المصدر    

34م  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 قائمة المصادر والمراجع



  :المصادر والمراجع باللغة العربیةقائمة : أوال

I. الكتب: 

الجهاز المركزي  ،التحضر ونمو المدن في الجمهوریة الیمنیة مظاهره وأثاره ،أحمد عبد الرب محمد وآخرون. 1

  .1998سنة  صنعاء، لإلحصاء

منطقة عسیر بالمملكة العربیة دراسات في جغرافیة العمران دراسة تطبیقیة على أحمد البدوي محمد الشریعي، . 2

   .1995سنة ، دار الفكر العربي، السعودیة، السعودیة

  .1993، دار الثقافة والنشر والتوزیع، القاهرة، سنة دراسات في جغرافیة المدنأحمد علي إسماعیل،  .3

السیاسیة، القاهرة ، مركز البحوث والدراسات الجمعیات األهلیة والثقافیة والتنشئة السیاسیةأماني قندیل،  .4

 .1993دیسمبر

دار النور هادف الطبعة  ،قسنطینة مدینة على تطبیقیة دراسة الحضري المجال ضوء في السكن أزمة مزهود، الصادق .5

  . 1995 سنة األولى الرواشد، الجزائر،

دار المعرفة الجامعیة، كلیة اآلداب جامعة  علم االجتماع الحضري بین النظریة والتطبیق،السید عبد العاطي السید، . 6

 .1997اإلسكندریة، سنة 

  .2000 سنة الجامعیة، المطبوعات دیوان ،الجزائر في العمرانیة والتهیئة التحضربشیر،  التجاني .7

، دیوان ترجمة إسطنبولي رابح وعاشور، الجزائر بین الماضي والحاضرایف ال كوست، أندري برنیان، نوشي،  .8

  .1984المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 

، وكالة المطبوعات الجامعیة، الطبعة األولى النمو الحضري في دول الخلیج العربيإسحاق یعقوب القطب، وآخرون  .9

  .1980الكویت، سنة 

، وكالة النمو الحضري والتخطیط الحضري في دول الخلیج العربيعبد اإلله أبو عیاش، . إسحاق یعقوب القطب، د. 10

  .1980سنة الكویت،  ،المطبوعات الجامعیة الطبعة األولى

  .1980، دار الحریة للطباعة، بغداد، سنة المعاصر للمدن طالتخطیباسم رؤوف عبد اهللا،  .11

  .1989 ،سنةالجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،حلیمي ترجمة عبد القادر ،الجغرافیة الحضریة ،جاكلین بوجو قاریني .12

       ، ترجمة محمد الجوهري، عالم المعرفة، العدد اإلستبعاد االجتماعيجون هیلز، جولیان لوغران، دافید بیاشو،  .13

  .2007 سنة المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، 344

قسنطینة  جامعة اإلخوة منتوري، منشورات اإلشكالیات النظریة والواقعحمید خروف، بلقاسم سلطانیة، إسماعیل قیرة،  .14

   .1998سنة 

 .1999سنة، ترجمة محمد بن حسین، الریاض، جامعة الملك سعود، الشكل الجدید لمدن العالم الثالثكوریا تشارلز،  .15

  .1966ترجمة إبراهیم فهمي، مكتبة أنجلو المصریة، القاهرة، سنة المدینة على مر العصور، لویس ممفورد،  .16

  . 2002، سنة 1ط بنغازي، یونس، قار جامعة منشورات ،الحضري االجتماع علم ،الزوي صالح لوجي .17

  .1980، دار المعارف، مصر، سنة النمو الحضري دراسة لظاهرة االستقطاب الحضري في مصرمحمود الكردي،  .18

  .1980 ، سنةمصر ،المعارف، دار دراسة لظاهرة االستقطاب الحضري في مصر النمو الحضريمحمود الكردي، . 19

   .1986، القاهرة، سنة القانون التجاري األعمال التجاریة ونظریة التاجر والمحل التجاريمحمد فهمي الجوهري،  .20



، مجلة قیم التثقیف الحضري وانعكاساتها في سكان المدینة دراسة میدانیة لمدینة بغدادمحمد صالح ربیع العجیلي، . 21

   .2001سنة  ،47العراقیة العدد الجمعیة الجغرافیة 

، وزارة التعلیم العالي والبحث التخطیط الحضري والمشكالت اإلنسانیةمحمد جاسم العبیدي،  ،مالك إبراهیم صالح .22

   .1990سنة العلمي بغداد  

جامعة  ،دولةمذكرة تخرج لنیل شهادة مهندس  ،تهیئة منطقة توسع في مدینة العلمة ،عنان رضا ،معلم عبد الرؤوف .23

  .2007 سنة ،قسم تسییر التقنیات الحضریة أم البواقي

  .2004سنة  ، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء،المدخل إلى جغرافیة النقل والتجارة الدولیةمارش أحمد سعید العدیني،  .24

، مركز على التنمیة المستدامةالتحضر وهیمنة المدن الرئیسیة في الدول العربیة، أبعاد وآثار مهنا إبراهیم سلیمان،  .25

  .2008، سنة 44اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة، العدد 

  .1996، دار الراتب الجامعیة، بیروت، لبنان، سنة السكان والتنمیة المستدیمة في الدول النامیةسلیمان أحمد منیر،  .26

  .1981سنة لیبیا، العربیة، النهضة دار ،المدینة مجتمععبد المنعم شوقي، . 27

  .1972، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، سنة جغرافیة السكانعبد الفتاح محمد وهیبة،  .28

  .1990األولى لیبیا، سنة ، مطبوعات دار الكتب الوطنیة بنغازي الطبعة التخطیط الحضريعلي الحوات،  .29

  .1980الكویت  ،وكالة المطبوعات ،االتجاهات المعاصرة في الدراسات الحضریة ،عبد اإلله أبو عیاش، إسحاق القطب .30

  .1986، المطبعة الجدیدة، دمشق، سنة جغرافیة السكانفاضل األنصاري،  .31

  .1990 سنة ، دار القلم، اإلمارات العربیة،الحضریة أو المراكزجغرافیا المدن عبد المجید األسدي، فوزي . 32

  .1987، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، سنة جغرافیة السكانفتحي محمد أبو عیانة، . 33

  . 2009، دار الفكر، عمان، سنة إدارة المستشفیات والمراكز الصحیة الحدیثة منظور شاملصالح محمود ذیاب، . 34

منشأة المعارف دون تاریخ ، علم االجتماع الحضري ومشكالت التهجیر والتعمیر والتنمیة ،إسماعیلقباري محمد  .35

  .نشر اإلسكندریةلل

  .1967، مدرسة شیكاغو، سنة المدینةروبرت بارك، . 36

، جامعة في المدن الصغیرة األرضاستعماالت  كتاب أنماط استعماالت األراضي في عنبتا نموذج ربى عبد الحمید، .37

  .2003سنة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

ترجمة محمد ریاض ربیع، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر         التحلیل السكاني المفاهیم والطرق والنتائج،روال یریسا،  .38

  .)نشرللدون تاریخ (

ون الثقافیة ؤ ، دار الش382العدد ، الموسوعة الصغیرة، نمو المدن العربیة ومشكالتها الحضریةخالص األشعب، . 39

  .1992 سنة بغداد،

  .2002 ، سنةالدار العلمیة للنشر والتوزیع ،التخطیط الحضري أسس ومفاهیم األردن ،خلف حسین علي الدیلمي .40

  .1989، بغداد، سنة إقلیم المدینة بین التخطیط اإلقلیمي والتنمیة الشاملةخالص حسني األشعب،  .41

II. الدكتوراه أطروحات:  

، أطروحة دكتوراه علوم في التهیئة النمو الحضري بالتجمع القسنطیني بین اإلطار القانوني والممارسة، الصادق مزهود .1

  .2010كلیة علوم األرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، جوان ، منتوري قسنطینةاإلخوة جامعة  ،)غیر منشورة(الحضریة 

، قسم )غیر منشورة(، أطروحة دكتوراه الوظیفي لشبكة النقل الحضري في مدینة صنعاءالدور الفقیه نجاة حسن،  .2

  .2015السنة الجامعیة الجغرافیا كلیة التربیة أبن رشد، جامعة بغداد، 



في  علومأطروحة دكتوراه  ،حالة مدینة قسنطینة ةوالتطبیق دراسإشكالیة التهیئة الحضریة في الجزائر بین القانون ، بو�بس نذیرة .3

  .2016جوان  كلیة علوم األرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة،، قسنطینة جامعة اإلخوة منتوري، )غیر منشورة(التهیئة العمرانیة

         في التهیئة العمرانیة علومأطروحة دكتوراه ، دراسة لنماذج الحراك السكني كدینامیكیة حضریة بقسنطینة جغار عایدة، .4

  . 2016كلیة علوم األرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، سنة ، قسنطینة جامعة اإلخوة منتوري، )غیر منشورة(

أطروحة دكتوراه  وفاء سلطاني، تقییم مستوى الخدمات الصحیة في الجزائر وآلیات تحسینها دراسة میدانیة بوالیة باتنة، .5

  .2016، سنة 1االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة باتنةكلیة العلوم ل م د في علوم التسییر شعبة تسییر المنظمات، 

والیة لدراسة حالة البلدیات السهول العلیا  الفوارق االجتماعیة واالقتصادیة وٕاشكالیة التنمیة المتوازنةلحسن فرطاس،  .6

، أطروحة دكتوراه علوم في التهیئة العمرانیة، جامعة اإلخوة منتوري قسنطینة، كلیة علوم األرض، الجغرافیا والتهیئة سطیف

  .2014سنة العمرانیة، 

 مشاركة المجالس البلدیة في التنمیة المحلیة دراسة میدانیة على مجالس بلدیات والیة قسنطینةمحمد خشمون،  .7

أطروحة دكتوراه علوم تخصص علم اجتماع التنمیة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم علم االجتماع، جامعة اإلخوة 

  .2011-2010لسنة منتوري قسنطینة 

  مدینة صبراتة التركیب الوظیفي والمظهر الخارجي من واقع استخدامات األراضي، محمد عرب نعمة الموسوي .8

، كلیة اآلداب ىالعربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظم في جغرافیة العمران، جامعة الفاتح بالجماهیریةأطروحة دكتوراه 

  . 2004، سنة قسم الجغرافیا

، أطروحة دكتوراه علوم في اإلطار القانوني لممارسة األنشطة التجاریة في القانون التجاريالدین بن حمیدوش،  نور .9

  .2016 السنةة قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، یأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاستخصص قانون  الحقوق

 )غیر منشورة(أطروحة دكتوراه دولة في تهیئة المجال  ،التنظیم المجالي حاضرا ومستقبال في والیة بسكرة، عبد الغني غانم. 10

  .1998جانفي  31،التهیئة العمرانیةقسم كلیة علوم األرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، ، منتوري قسنطینةاإلخوة جامعة 

      ، أطروحة دكتوراه علوم في تهیئة المجالالتهیئة الحضریة والتنمیة المستدامة في مدینة تبسةعلي حجلة،  .11
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  .2015تخصص قانون عقاري كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 
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 .2004/2005قسم التهیئة العمرانیة، السنة الجامعیة  ،الجغرافیا والتهیئة العمرانیة

      التهیئة العمرانیة الماجستیر فيمذكرة مقدمة لنیل شهادة ، العلمةفي مدینة التصنیع والتحضر باباس بلخیري،  .2

التهیئة العمرانیة، قسم التهیئة و الجغرافیا  ،كلیة علوم األرض ،، جامعة هواري بومدین للعلوم والتكنولوجیا)غیر منشورة(

 .1985سنة العمرانیة الجزائر، 
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قسم علم  ،كلیة العلوم اإلسالمیة واالجتماعیة، الحاج لخضر باتنة جامعة ،علم االجتماعالماجستیر في لنیل شهادة 

 .2009 /2008السنة الجامعیة  ،االجتماع والدیموغرافیا
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      المؤرخ في 175 /91التنفیذي  مالمرسو  ،1991جوان  1 الصادرة بتاریخ ،26العدد  ،الجزائریة الجریدة الرسمیة .5

  .01المادة رقم  ،المتضمن تحدید القواعد العامة للتهیئة والتعمیر 1991ماي  28



 18المؤرخ في 07 /94التشریعي  مالمرسو  ،1994ماي  25 الصادرة بتاریخ ،32 العدد ،الجزائریة الجریدة الرسمیة .6

  .يالمتضمن شروط اإلنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعمار  1994ماي 

جویلیة  20المؤرخ في  15 /08لقانون ا ،2008أوت  03 الصادرة بتاریخ ،44 العدد ،الجزائریة الجریدة الرسمیة .7

  .المتضمن تحدد قواعد مطابقة المباني السكنیة وٕاتمام إنجازها 2008

فیفري  20المؤرخ في  06/06القانون  ،2006مارس  12الصادرة بتاریخ  ،15العدد  ،الجریدة الرسمیة الجزائریة .8

  .01المادة  ،المتضمن القانون التوجیهي للمدینة الجزائریة 2006

  .2010جوان  29المؤرخ في  02 /10القانون،2010أكتوبر  21الصادرة بتاریخ  ،61العدد،الرسمیة الجزائریة الجریدة .9

  .1428جمادى األولى عام  03ل الموافق  2007ماي 20بتاریخ  33العدد/الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  .10

المتعلق بإجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة  1991ماي  28المؤرخ في  177 -91 المرسوم التنفیذي.11

   .08والتعمیر والمصادقة علیه، المادة رقم 

تحدید قواعد إنشاء الوكاالت العقاریة الوالئیة  نالمتضم 2003نوفمبر  5المؤرخ في 408 -03 المرسوم التنفیذي .12

المتضمن تحدید قواعد إنشاء وتنظیم  1990دیسمبر  22في  خالمؤر  405 -90 للمرسوم التنفیذيالمعدل والمتمم 

  .الوكاالت المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین

في  خالمؤر  126/ 12 بالمرسوم التنفیذيالمعدل والمتمم  2007نوفمبر 23المؤرخ في  119 - 07المرسوم التنفیذي .13

  .العقاري وتحدید قانونها األساسي مالمتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والتنظی 2012مارس  19

الصادرة  176/ 91 المرسوم التنفیذي رقممن  07، المادة رقم 26الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  .14

   .1991ماي  28بتاریخ 

دیسمبر  25المؤرخ في  20 - 04، القانون رقم 2004دیسمبر  29الصادرة بتاریخ ، 84الجریدة الرسمیة العدد  .15

  .المتعلق بالوقایة من األخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة 2004

المؤرخ  19 -15 المرسوم التنفیذي رقم، 2015فیفري  12، الصادرة بتاریخ 07الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  .16

  .المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها 2015جانفي  25في
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فعلیات أعمال المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني (الحوكمة في تحقیق التنمیة المستدامة دور  ،الولید أدم مادبو .2
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دراسة للنمو الحضري  ضریة في الشرق الجزائريالشبكة الح: عدنان رشید حبیب وشارك فیه مجموعة من األساتذة .3

 التهیئة العمرانیةقسم  ،، الجغرافیا والتهیئة العمرانیةعلوم األرض ، كلیةقسنطینةاإلخوة منتوري جامعة ، وتسلسل الحجم والتباعد
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  :، مقال منشور عبر الموقع االلكترونيإشكالیة التنمیة والحكم الراشد في الجزائرمحمد خلیفة،   .5

5-dic2008-com>^chlef.dz-http://www.univ   



    2015سنة ، محاضرة حول التغییر التنظیمي في المؤسسات العمومیة للصحة في الجزائر، عدمان مریزق .6

، مداخلة شفویة مقدمة في الملتقى األخطار الطبیعیة وٕاشكالیة التهیئة العمرانیة في الجزائر ما نوع التدخلعلي حجلة، .7
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نماذج لتعزیز التعاون بین المجتمع المدني والسلطات العامة، المركز الدولي لقوانین منظمات المجتمع المدني .11

)ICNL (والمركز األوروبي لقوانین منظمات المجتمع المدني)ECNL(متحصل علیه من تصفح الموقع ، 2، ص

   .Files-Arabic>memo>icnl.orghttp://www :االلكتروني التالي
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 منظمات المجتمع المدني في تحقیق الحكم الراشد في الجزائر دراسة حالة األحزاب السیاسیةدور ناجي عبد النور،  .6
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المجلد الخامس والعشرون، العدد ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسیة، التخطیط من أجل التنمیة المستدامةریدة دیب،  .7
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 :صـــــــــملخال

تعتبر إشكالیة النمو الحضري في الجزائر ظاهرة معقدة وشائكة أصبحت مع مرور الزمن هاجسا 

یهدد تناسق وانسجام األنسجة الحضریة للمدن الجزائریة عامة ولمدینة العلمة على وجه الخصوص 

وكان ذلك  ،هذه األخیرة نموا حضریا سریعا كحالة عن المدن الجزائریة منذ االستقالل حیث شهدت

بسبب تداخل مجموعة من العوامل وتطور المساحة العمرانیة من خالل تزاید عدد السكان والمساكن 

االجتماعیة  التخطیطیة والحضریة، التاریخیة، االقتصادیة، العوامل التشریعیة والرقابیة، مقدمتهافي 

ضمن مدن الشبكة الحضریة الجزائریة محلیا لها أهمیة الموقع الجغرافي ٕاضافة إلى والثقافیة و 

واإلشعاع جاء اختیار مدینة العلمة لتكون میدانا للبحث بحكم الوزن الحضري لقد و ، وٕاقلیمیا ووطنیا

واقتصادیا یتطلب اهتماما  حضریاتبارها قطبا باعالجهوي المتباین لالستثمار التجاري بشكل خاص 

مما جعلها  كبیرا من قبل جمیع األطراف والسلطات لمعالجة اإلشكالیات القائمة في هذه المدینة

وبامتیاز المثال النموذجي الوطني للمدن الجزائریة من حیث مستوى التحدیات التي ستقدمها 

وعلى الرغم من صعوبة تحلیل واقع النمو الحضري في مدینة العلمة إال أن األفاق  مستقبال

أساس والتوجهات المستقبلیة للنهوض بالنمو الحضري تتمحور حول وضع مقاربة تنمویة تقوم على 

الحوكمة مبادئ وفق وهذا للسكان في مختلف اآلماد االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة مختلف  تلبیة

واضحة سیاسة عمرانیة وأسس علمیة ومنهجیة المبنیة على الجانب التحلیلي و المحلیة الحضریة 

  . ینتج عنها حالة توافق للنمو الحضري من جمیع النواحي العمرانیة

  :ةــــالمفـردات اإلســتداللی

  .الحضري التخطیط القطب الحضري، ،النسیج الحضري الحضري، النمو العلمة، مدینة
  

  

  

  

  



 

 

Résumé : 

Le problème de la croissance urbaine en Algérie est un phénomène complexe et 

épineux qui, au fil du temps, est devenu une menace sur l'harmonie et 

l’homogénéité des tissus urbains des villes algériennes en général et de la ville 

d'El Eulma, en particulier. En effet, la ville d’El-Eulma et  plusieurs autres villes 

algériennes ont connu une croissance urbaine rapide depuis l’indépendance de 

l’Algérie. Ce changement est dû à un nombre de facteurs parmi lesquels on 

compte Le facteur législatif, historique et économique, l’aménagement et 

l’urbanisation, des raisons sociales et culturelles, ainsi que l’importance de la 

situation géographique de la ville d’El-Eulma au niveau local, national et 

régional. Notre choix d’étude de la ville d’El Eulma a été effectué vu son 

importance dans le réseau urbain national en tant que pôle économique. Cette 

étude requière une grande attention de la part des autorités locales afin de 

remédier aux problèmes urbains de cette ville. El-Eulma ainsi devient le parfait 

exemple des villes algériennes qui représentent un immense défit par rapport au 

futur de la nation en question. Bien qu’il soit difficile à ce stade d’analyser cette 

problématique, les perspectives et les orientations futures pour promouvoir la 

croissance urbaine dans cette ville doivent être centrées sur l’adoption d’une 

nouvelle approche urbaine fondée sur des critères à caractère analytique et 

scientifique qui sont conformes aux principes fondamentaux d’aménagement du 

territoire et qui répondent aux besoins actuels et aux attentes futures des 

habitants.   

Mots-clés: 

 Ville d’El Eulma, la croissance urbaine, tissu urbain, pôle urbain, planification 

urbaine. 

  



 

Abstract :  

The issue of urban growth in Algeria has become a complicated  phenomenon 

that threatens the harmony of urbanism in Algerian cities in general and in the 

city of EL-Eulma in particular. For the latter, like many other Algerian cities, 

has been subject to a fast-paced growth and expansion of urbanization since the 

Algerian independence. This change is mainly due to a number of factors which 

include the legislative, historical and economic aspects, land use planning and 

urbanization, social and cultural motives, as well as the importance of the 

geographical location of the city at local, national and regional levels. The 

choice of our subject of study aims at bringing the interest of local authorities to 

take action by giving particular attention to a city that represents an important 

commercial and investement pole which would result in solving its present 

issues. Therefore, El-Eulma becomes the perfect example of the most 

challenging Algerian cities in terms of inhabitants’ future expectations. 

Although it is difficult to analyze the state of affairs of the city in question, the 

prospects and the future trends to catalyze its urban growth revolve around 

establishing a clear urban  policy based on analytical criteria and throughly 

studied standards. Such an urban policy would allow the emergence of a 

harmonious urban growth congruent with the conventional principles of 

environmental design and with its inhabitants prospects and expectations.  

Key words:  

The city of El Eulma, Urban growth, city fabric, urban pole, city planning.  
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