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يا من تعبت  إليك ،دحدوالصمود إليك يا من منحني العطاء بال التضحية و يا رمز إليك

و زرعت في نفسي بذرة الجد و الكفاح و النجاح،  على طريق الخير الرتاح و ربيتني

 . و رعاك  ك هللاظحف" إدريس»العزيز  أبييا  إليك

يا بحر الحنان و يا شاطئ العطف و  إليكيا من تحت قدميك جنة الرحمن ،  إليك

الرجولة بالخصال  أنيا من علمتني  إليك، قلبي  أميرةبي و يا دريا نور  إليك، األمان

ن أمي " يا حصن الحنان و جنة الواحد الديا إليكالصبر سالح الحياة ،  أنالطيبات و 

 هللا. ظهاحفنورة"  

جنان خوتي: زينب، احمد، فاطمة ، ياسين ،  أمينة ، إلى  الصغار ،إإلى زهور حياتي 

 .رماس  والء

 .   إيمان المستقبلية إن شاء هللا      إهداء  خاص  إلى  خطيبتي و زوجتي

 األقارب و األحباب    بدون استثناء.   األهل وإلى جميع 

 .ما بعد التدرج   تدراسا دفعةالزمالء ب  عجمي إلى

ه الورقة إلى كل إلى كل الذين لهم مكانة بقلبي حتى وان لم نذكر أسماؤهم على هذ

 هؤالء اهدي     

                                                                                                           

 إلى جميع من يحب الجزائر  . هذا عملي

        

                                                                                                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 الشكر و التقدير إلى:كل أتقدم ب  

على المجهود و المساعدات و النصائح  الدكتور لكحل عبد الوهاب األستاذ  

القيمة و التوجيهات الهادفة التي لم يبخل بها عليا النجاز هذا البحث و اعترف 

لمجتهد انه أدى واجبه المقدس على أكمل وجه و كان نموذجا صادقا لألستاذ ا

 لذلك أتمنى أن يمنحه هللا دوام و الصحة و العافية.

كما أتوجه بالشكر إلى جميع أساتذة معهد علوم األرض الذين ساهموا في     

و  و أتوجه بالشكر إلى جميع عمال،كما  تكويننا طوال سنوات الدراسة الجامعية 

 .معهد علوم األرض  إطارات 

األساسي و الثانوي و تحية خاصة إلى  كما ال أنسى جميع أساتذتي  بالطور

 معلمي  بالطور  ا إلبتدائي بوسمينة مسعود و نجار جمال. 

لوالية ميلة   و اإلدارات  التقنية  المصالح عمال  كما أتوجه بالشكر أيضا إلى كل

 . 

 فألف  ألف شكر إلى من ساهم من قريب أو بعيد في انجاز هذا العمل.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  م  ك  من  وا   ن  م  ا   ذين  ل  ا  ُ   لل  ا   ع  ف  ر  ي  *

  ُ و ا لذ   م  ل  لع  وا ا  وت  أ   ين  ُ 

ن و  ل  عم  ا ت  م  هللا ب   و   ات  ج  ر  د  

 ر *ي  ب  خ  

 صدق هللا العظيم                 

                                                          
 (11المجادلة )

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ولهذا, الجنوب إلى الشمال من الطبيعية خصائصه في بالتنوع الجزائري  المجال ميزيت  :العامة المقدمة
 .ونشاطاتهم وحركتيهم السكان على كبيرين وتأثير انعكاس التنوع
 ناتج هو الجزائري  فالريف,المتنوع و الواسع المجال هذا من يتجزأ ال كبير جزء الريفية المجاالت وتشكل
 السياسات مختلف ،وتوالي تعاقب دلك إلى ضف التاريخية، والعوامل الطبيعية المؤهالت في الكبير للتباين

 ريفي مجال خلق إلى بالضرورة و أدي العوامل هذه كل واجتماع، عليه المطبقة والتنموية االستصالحية و
 .  تهم حركيا و السكان توزيع و ألفالحي اإلنتاج ، الهيكلة ، المؤهالت في متنوع و متجانس غير
 مجتمع انه أي ، المحض الريفي طابع الجزائري  المجتمع علي يغلب كان أين العثمانية بالمرحلة ايةفبد

 األخرى  هي تقسم  األخيرة هده دواوير إلي يقسم بدوره الذي و(  القبلي النظام)  القبلي الطابع عليه يغلب
 إداري  تقسيم) مجالي تقسيم أول وضعوا من هم فالعثمانيون  ، و عائالت عروش  إلي الفرق  و ، فرق  إلي
 بايلك ، المدية عاصمته( التيطري )  الوسط بايلك ، رئيسية أقاليم( 30) ثالث الى التراب تقسيم تم حيث( 

)  الحكم مركز وهو السلطان دار إلي إضافة ، وهران عاصمته الغرب بايلك و ، قسنطينة عاصمته الشرق 
 ( .متيجة
 عامة والجزائر خاصة بصفة الريف تاريخ في حاسم منعرج وهي اريةاالستعم المرحلة مباشرة بعدها لتأتي
 نوع من هيكلة الريفي المجال شهد إذ الصالحة، الجزائر تكوين بمرحلة االستعمار نظر في يعرف ما أو

 مخطط مدبر المعمر اختيار كان قد و، االقتصادي التنظيم و التهيئة، االستصالح، حيث من خاص
 السيما الجيدة المؤهالت و اإلمكانيات ذات المواقع و اإلستراتجية األماكن على ءاالستيال تم حيث ومنظم
 االستيطان األول هدفا كان االستعمار طرف من المنتهجة السياسة فهده واألحواض، السهول أراضي
 المزارع و القرى  من هامة شبكة مد طريق عن وذلك(  القرى  و اإلسكان مراكز إنشاء) والتعمير
 التقرب إلي هادفة محاولة في هذا و ، الرئيسية والطرق  المحاور امتداد علي توطينها تم التي  اريةاالستعم

 إلى تمهيدا كله ،هذا أفضل فالحي إنتاج شروط و معيشتهم مستوي  تحسين و وتعديل ، الريف  سكان من
 و عليه السيطرة و  الريف عمق في بالتغلغل ذلك و البلد موارد و خيرات نهب مرحلة هي و أخري  مرحلة

 : االختالف كل مختلفين مجالين خلق إلى أذي هذا كل ، ثرواته استغالل
 ومنظم مهيكل وأحواض سهول عن عبارة غني مجال هو و( المعمر)  المركز مجال. 

 كليا مهمش الجبال أقدام و الجبال في يتمثل فقير مجال وهو( الجزائريين مجال)  الهامش مجال 
 . مهيكل غير و

 متطورة شبه اقتصادية قاعدة و ما نوعا مهيكل مجال ورثت الجزائر أن نجد االستعمارية الحقبة نهاية ففي
 إلي إضافة التراب كامل علي تتوزع سكني مركز و قرية 1033 حوالي و الشرب مياه شبكة سدود –

 . المواني و الحديدة السكة و الطرق  من هامة وشبكة اإلنارة



 المتتالية و المختلفة التنموية السياسات و التدابير من جملة الجزائري  الريفي جالالم شهد االستقالل وبعد
 كان التي و الزراعية الثورة سياسة  أبرزها ومن ، استقرارهم و السكان علي ومباشر كبير تأثير لها كان
 1333)  اكيةاالشتر  بالقرى  يعرف ما إنشاء في تتمثل جديدة إسكان سياسة خلق الرئيسية محاورها أهم من
 كان فقد ، االستعمارية القرى  مواقع خطى علي توطينها في االعتماد تم(  003  منها أنجز مبرمجة قرية
 و المستقل المظهر لضمان ، المدن و األخرى  السكنية المراكز عن بعيدا االشتراكية القرى  هذه توزيع

 إلى إضافة ، حولها من الذي الريفي جالالم وتنظيم هيكلة في تلعبه الذي الدور و لها البارزة الشخصية
 و االقتصادي الرقي قوامها الحياة من جديد نمط بعت لغرض وهذا لسكان جديدين وتوزيع انسجام  خلق

 . االجتماعي
 العصرية القرى  و السكنية المراكز من هامة شبكة إنشاء وهو أخر هدف السكنية السياسة لهذه كان كما
 المدينة بين وصل همزة بمثابة تكون  بالتالي و الصحة ،التعليم، ئقال عصري  سكن علي تتوفر التي

 . المعمر أوجدها التي الثغرات كافة وتغطية ، بينهما الهوة سد علي وتعمل والريف
 عدة في البالد شاهدتها التي التغيرات وفق السكنية القرى  و الريفية المراكز هذه تطور استمر قد و

 في التغير ذلك إضافة إلى  ، الحضرية الحياة مظاهر و السكن من جديدة أنماط دخول و مجاالت
 يعرف ما التجمعات هذه لمثل فأصبح ، وحركتيهم السكان حجم زيادة و اإلدارية الرتب و التقسيمات

 . إليها السكان جدب و استقطاب في متفاوتة بدرجات و ضيق كان إن و حتى النفوذ بمجال
 ، الموقع:  أهمها عوامل و أسباب لعدة ذلك و والوتيرة السرعة فسبن يكن لم المراكز هذه تطور و

 و الحجم مختلفة تجمعات بروز إلي أدي مما ، مركز لكل واإلدارية االجتماعية و االقتصادية التغيرات
 يمكن صغيرة مدن بميالد تبشر حضرية مراكز إلى تحول منها الكثير أن نجد إذ ، الهيكلة و الوظيفة
 وثيق ارتباط مرتبطة ثانوية تجمعات عن عبارة فبقي المراكز باقي أما ، العمرانية لشبكةا في إدماجها
 . فيه محتواة و إليه األقرب بكونها الريفي بالمجال

 مختلفة تنموية سياسات بتطبيق قامت الجزائرية الدولة أن هو النظر إلي الملفت ذكره سبق ومما إذا
 أنها إال المجالية، الفوارق  وتقليص  التوازن  لتحقيق فعالة أداة ونهاك في اشتركت لكنها واألهداف المحاور
 الهوة اتساع في زاد مما االستعماري  العهد في كبيرة بعناية حضت التي المواقع و بالمناطق أكثر اهتمت
 إلي حضري  شبه األخر و المدينة ينافس و مرتبط حصري  أصبح فبعضها ، الريفية التجمعات هذه  بين
 :  أهمها تساؤالت عدة نطرح يجعلنا هذا كل عليه عبئ ويشكل بالريف تبطمر  ريفي
 ما مدى تأثير الفترة االستعمارية في توزيع المراكز الريفية و تنظيمها عبر المجال  .1

 الدولة هي هل التجمعات لهذه السائد المجالي التنظيم هذا راء و الرئيسي المتسبب من .2
  ؟ ذاتهم حد في السكان أم ؟ وتخطيطها

 عالقة هي هل ؟ به عالقتها و الريفي المجال داخل التجمعات هذه  مثل تلعبه التي الدور هو ما .3
 أنها تنحصر في تلبية الحاجيات األولية للسكان  ؟ أم ؟ ومباشرة قوية



 السابقة التساؤالت على لإلجابة حي نموذج يمثل ألنه ميلة حوض مجال اختبار تم األساس هذا وعلى
 التسمية وفق الثانوية بالتجمعات يعرف كما المصغر التعمير ظاهرة بروز إشكالية دراسة  و ،

 . اإلحصائية
 وكانت ، الماضي في المستعمر أنظار استهوت امتيازات و إمكانيات ذات الدراسة منطقة باعتبار و

(  هذا يومنا إلى االستعمارية المرحلة من)  تنموية و استصالحية سياسات عدة لتطبيق هامة أرضية
 ثانوي  تجمع 20)  الهامة المراكز و التجمعات من هائل عدد يظم ميلة حوض كون  إلي ، باإلضافة

 30 منها، المصغر التعمير وصف عليها ينطبق التي و( ميلة حوض في 0332 إحصاء فق و
،  (نسمة 0326-نسمة  6622)  بين ما 0332 إحصاء حسب سكانها عدد يتراوح سكانية تجمعات
 قوقة القرارم ,مخلوف  شقليبي و الوصاف الثانويين بتجمعيها حمالـة هي بلديات 30 لىع تتوزع

 تجمع) باينان ترعي(,لطفي عزابة تجمع) التين عين(,فرضوة تجمع) مروان سيدي(,علي عنوش تجمع)
 :أهمها واعتبارات معايير عدة وفق كان والمراكز التجمعات هذه فاختيار(, الحمراء دار

 على مواضع لها لكن ميلة حوض وهي إال واحدة طبيعية وحدة إلى تنتمي تالتجمعا هذه .1
 (.سهل, تل,جبل سفح,جبل) مختلفة طبوغرافية وحدات

 في وتختلف(,مروان سيدي,قوقة القرارم)صغيرة مدن من بالقرب أو ميلة مدينة حول تقع كلها .2
 (.غرب,شرق ,جنوب,شمال) لها بالنسبة الجغرافي موقعها

 .الصغيرة أو الكبيرة المدينة وبين بينها الفاصلة والمسافة التجمعات هذه ينب والقرب البعد .3

 (.ودواوير مشاتي,مزارع,استعمارية مراكز)التجمعات هذه وأصل وظروف أسباب اختالف .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : المطروحة اإلشكالية
التالي  اؤالتالتس من جملة في البحث إشكالية وتشخيص بلورة إلى قادتنا والمعايير االعتبارات هذه كل

 : ذكرها 
 ظهورها؟ في ساعدت التي العوامل هي وما التجمعات هذه ظهرت ومتى كيف -1

 ومتطلبات حاجيات تلبي التجمعات؟وهل هذه عليها تتوفر التي والطاقات اإلمكانيات هي ما -2
 السكان؟

 أنها الحضرية؟ام للحياة الضرورية القاعدية التجهيزات كافة على التجمعات هذه تحتوي  هل -3
 فقط؟ للتعمير تجمعات

 و الدولة تدخل هو السبب أخرى؟هل مراكز غرار لىع التجمعات بعض ونمو تطور أسباب ماهية -4
 أخرى؟ عوامل هناك أو,المنطقة جغرافية أو اإلداري  التقسيم

 األخرى  والمراكز الوالية بمقر عالقتها أوال؟وما المدروسة التجمعات هذه بين عالقة هناك هل -5
 جما؟ح منها األكثر

 تكدس عن عبارة هل هي وتنظيمه؟ الريفي المجال هيكلة في التعمير من النوع هدا تأثير هو ما -6
؟ أم أنها مجرد حجما األكبر المراكز لتنافس الريفي المجال قوقعة من الخروج تحاول لبنايات

 مراكز يأوي إليها السكان كفنادق للمبيت فقط إن صح التعبير ؟

 اكبر؟ مستوى  إلى مستقبال للتطور لةقاب التجمعات هذه مثل هل -7

 معايير ذكر إلى التطرق  يجب الكثيرة التساؤالت هذه على ولإلجابة األمور زمام في الخوض وقبل
 .فعال الحضرية والصفات المؤشرات بعض ظهور بداية مع خاصة المجتمعات هذه مثل تصنيف

 طبيعتها؟ وما ؟السكانية التجمعات هذه أنواع ما أو ماهية:آخر سؤاال يطرح مم
 شبه أم(SEMI RURALES) ريفية شبه(, RURALES) ريفية تجمعات هي هل

 (.SEMI URBAINE)حضرية
 إذ, والهين السهل باألمر ليس حضري  أم ريفي انه على معين تجمع تصنيف فان معلوم هو وكما
 .انيوالعمر  اإلداري , الكمي المعيار منها نذكر مؤشرات و معايير عدة على ذلك في يعتمد

 في تصنيفها تم انه نجد التجمعات لهذه( ONS) لإلحصاء الوطني الديوان تصنيف إلى وبالرجوع
-1992 تعداد في التجمعات هذه بعض لتصبح ريفية، تجمعات أنها على 1992 قبل التي التعدادات
 منهم70 من أكثر نسمة 4468يفوق  أصبح الذي السكاني حجمها إلى نظرا حضرية تجمعات 0332
 أنها على لطفي وعزابة علي عنوش تجمعات من كل صنفت ألفالحي،حيث القطاع خارج غلون يشت



 ريفية شبه تجمعات أنهما على فصنفا وفرضوة مخلوف شقليبي وتجمعي حضرية شبه تجمعات
 ألفالحي القطاع في يشتغلون  منهم  % 03، نسمة 0033 و 0333 مابين يتراوح السكاني حجمها
 المياه توزيع شبكات من الشبكات بمختلف مزودة التجمعات ،وهذه األخرى  القطاعات في والباقي

 فصنفوا الحمراء ودار الوصاف تجمع ،أما والطرق  الصحي ،الصرف للشرب،الكهرباء الصالحة
 .السكان وحجم( جبل سفح)موقعها إلى بالنظر ريفية كتجمعات

 :البحث من الهدف
غلب عليها طابع تجمع السكان في مراكز ذات أحجام باعتبار ظاهرة التعمير المصغر في الجزائر ي

من صغيرة إلى متوسطة ،و نظرا النتشارها الواسع عبر المجال الريفي و وزنها الكبير ضمن 
 المتواجدة الصغيرة والمراكز التجمعات بحثنا موضوع يكون  أن إلى ارتأينا الهيراركية العامة للتراب ،

 السبب معرفة ومحاولة ، الصغيرة المدينة أو المدينة واحيض في وتتمركز العمراني النسيج خارج
 يكون  مدى أي والى وحركتيهم ونشاطاتهم بالسكان عالقتها وماهية وتطور نشأة وراء المباشر األول
 .المجال؟ وهيكلة تنظيم في رو ود تأثير لهل

 خاصة جد نطقةم بحثنا تناول اإلشكالية هذه وشرح فهم ومحاولة ، التساؤالت هذه على ولإلجابة
 كما الثانوية التجمعان من  كبير عدد على يحتوي  التي ميلة حوض هيو  أال وذكرنا سبق كما ومميزة
 .التالي الجدول في موضح هو
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 لإلحصاء الوطني الديوان: المصدر                                                                                

(O.N.S) 
 تطور ظاهرة جليا لنا تتضح ، أعاله الجدول في المبينة المعطيات لهذه اإلحصائية المعالجة خالل من
 % 03,03 حوالي تمثل 1922 سنة ثانوي  تجمع 11 نجد ،حيث عددها وزيادة الثانوية التجمعات ونمو
 نسمة 00200 ب عددهم المقدر الوالية سكان إجمالي من نسمة 16290 يعادل ما أي الوالية سكان من
 فارق  يمثل ما أي جديد تجمع 16 بزيادة ثانوي  تجمع 00 إلى 1900 إحصاء في العدد هذا ليرتفع ،

 ب والمقدر الوالية سكان إجمالي من%03,22 تمثل الثانوية التجمعات هذه أصبحت حيث نسمة 00909
 .نسمة 100010

 سكانهم عدد بلغ جديد تجمع 00 بزيادة تجمع 00 إلى 1920 سنة الثانوية التجمعات عدد قفز وقد
 هذه سبب ويرجع 096002 ب والمقدر الوالية سكان إجمالي من  %02,02 يمثل ما أي نسمة 26232
 الذي اإلداري  التقسيم إلى األولى بالدرجة السكاني  وحجمها الثانوية التجمعات عدد في النوعية القفزة
 هذا ، ةقسنطين والية إلى تابعة دائرة كانت كونها والية إلى ميلة ترقية تم حيث 1926 سنة البالد عرفته
 .كثيرة ثانوية تجمعات تضم بدورها بلدية 00 خلق إلى أدى للتراب الجديد التقسيم
 تجمع 20إلى السابق العدد قفز حيث الثانوية التجمعات عدد زيادة في استقرار نسجل 1922سنة وفي
 إجمالي من %00,22 نسبة يمثل ما نسمة 100023 ب يقدر سكاني بحجم جديدة تجمعات 32بزيادة
 .نسمة 602022ب المقدر الوالية نسكا

 إلى مبعثرة ريفية مناطق من ترقيتها تم جديد تجمع 10 زيادة تسجيل تم فقد 0332 إحصاء وحسب وأخيرا
 من %01,19 نسبته ما أي ، نسمة 120606  يقارب األخيرة هذه سكان  أصبح حيث ، ثانوية تجمعات
 الزمن من عقـود أربع خالل التجمعـات هذه مثل طوروت فزيادة نسمة 022222 بـ والمقدر الوالية إجمالي
 و الطلب زيادة إلى بالضرورة يؤدي مما ونموهم  ، للسـكان المستمرة الزيـادة هو والمبـاشر األول سببه
 يسمح مما الصحة،التعليم،الكهرباء غرار على الالزمة التجهيزات بتوفير للحياة أحسن ظروف عن البحث
 سنة 20 إلى 1922 سنة 11 من عددها أزداد والتي  الجديدة المراكز هذه في مثلتت  جديدة انوية بظهور
 يرعمالت ظاهرة تجسد سكنية مراكز شكل على التجمع إلى السكان ميول فكرة يعكس هذا   0332

 .المصغر
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شكل رقم )01( تطورعدد سكان  التجمعات الثانوية بوالية ميلة 2008-1966 .

 التجمعات الثانوية

باقي سكان الوالية

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 :البحث مراحل
 : التالية المراحل إتباع تم البحث هذا إنجاز بهدف
 :النظري  البحث ةمرحل .1



 حيث المصغر يرالتعم بموضوع بعيد أو قريب من يمد ما كل على االطالع تم المرحلة هذه خالل من
ن والمجالت الكتب المنشورات،ومختلف األبحاث، من عدد على اطلعنا                     قليل عددها كان وا 
 اإلشكالية جوانب أبعاد بطوض وفهمه به واإلحاطة البحث موضوع عن فكرة أخد اجل من وهذا

 .المتبع البحث منهج المطروحة،وكذلك
 :الميداني البحث مرحلة .2

  المعطيات كافة جمع تم خاللها من العلمي البحث في أساسية و هامة جد المرحلة هذه وتعتبر
 لكل شامل بمسح بالقيام وذلك الدراسة منطقة و البحث بموضوع المتعلقة الضرورية والمعلومات

 وتتضمن  أشهر 60 من ألكثر كبير وجهد طويل وقت ذلك استغرق  وقد  السكانية اتالتجمع
 : يلي ما المرحلة هذه

 من ممكن عدد اكبر لجمع ذلك و ،الرسمية والمديريات اإلدارية المصالح بمختلف االتصال-2-1
 .التالية بالمصالح االتصال تم الموضوع تخدم مختلفة مصادر من المعطيات و الوثائق

 (باينان ، التين ،عين مروان سيدي ، القرارم ، حمالة) للبلديات التقنية مصالحال 

 قسنطينة لوالية لإلحصاء الوطني الديوانONS  

 ميلة لوالية العمرانية والتهيئة التخطيط مديرية- 

 ميلة لوالية األراضي مسح مديرية. 

 ميلة لوالية والتعليم التربية مديرية. 

 ميلة لوالية العمومية األشغال مديرية. 

 العمومية والتجهيزات السكن مديرية. 

 النقل مديرية . 

 لميلة الحضري  والتنظيم العقاري  للتسيير الوالئية الوكالة - 

 والتعمير البناء مديرية . 

 الفالحية المصالح مديريةDSA  . 

 ميلة لوالية الغابات محافظة  .    

 الكهرباء . و الغاز توزيع مؤسسة 

 العاصمة بالجزائر والتنمية السكانية راساتللد الوطني  المكتب CENEAP  . 



 ميلة الدراسات مكتب   BE MILA . 

 قسنطينة العمراني االنجاز و الدراسات مكتب URBACO   . 

 :الميدانية التحقيقات2-2- 

 من الميداني العمل وبكون  المعنية المصالح مختلف من جمعها تم التي المعطيات لنقص نظرا 
 :  تم العمرانية التهيئة ميدان في البحث أساسيات

 ودقيق شامل وفحص أكثر عليها التعرف قصد الدراسة لمنطقة ميدانية بخرجات القيام 
 والتطور ومورفولوجيته،التوسع السكن نمط) الجوانب كافة من المدروسة للتجمعات
 (للمجتمع العمراني

 وأنواعها . التجارية المحالت إحصاء 

 انشغاالتهم ومعرفة التجمعات سكان مع اشرالمب والحوار االستجواب 

 البحث . استمارات توزيع قصد االبتدائية المدارس زيارة 

 التجمعات بعض عن بدراسات قامت التي والعمرانية المعمارية الدراسات مكاتب زيارة 
  األراضي شغل ومخطط PDAU والتعمير للتهيئة التوجيهي المخطط إطار في المدروسة

.POS   

 من عليها المتحصل يطاتالمع في الثغرات بعض لوجود نظرا :الميداني االستبيان -2-3              
 . الثغرات هذه سد قصد وهذا البحث ارةاستم إلى اللجوء ثم والمعنية الرسمية الجهات

 تخدم التي المعلومات و المعطيات كافة جمع مرحلة إتمام وبعد :والكتابة التحليل الفرز -2-4
 ،خرائط جداول شكل في معالجتها و عليها المتحصل النتائج وتحليل فرز عملية تىتأ البحث،
 بدورها تسهل التي و إليها المتوصل االستنتاجات و النتائج أدق توضح و تبسط بيانية وأشكال

 :يلي كما نظمته بحث خط وفق هذا و البحث موضوع فهم

 

 

 . المقدمة العامة 

 :والحضري . الريفي لمتعلقة بالعمرانتعريف المفاهيم ا الجانب النظري 

  نشأتها ظروف عن لمحة تاريخية المدروسة و للتجمعات الطبيعية البيئة مميزاتالفصل األول :  



 .الدراسة لمجال الطبيعية البيئة المبحث األول :              

 .المراكز نشأة وظروف ميلة لحوض التاريخي الجانب المبحث الثاني :              

 للتجمعات.العمرانية الفصل الثاني : المؤهالت البشرية         

 .المدروسة للتجمعاتالبشرية  و الطبيعية الخصائص : المبحث األول              

 .للتجمعات المدروسةالعمرانية المؤهالت  المبحث الثاني:              

 .قتصاديو النشاط اال العمومية : التجهيزاتلثالفصل الثا         

 .المدروسة للتجمعات التجهيزات العمومية و الهياكل القاعدية : المبحث األول              

 .التجمعات السكانية و النشاط االقتصادي المبحث الثاني:              
 : دور التعمير المصغر في تنظيم و هيكلة المجال  الفصل الرابع           

 كية السكان .: دراسة حر  المبحث األول 

 تصنيف التجمعات المدروسة . المبحث الثاني: 

 .  الخاتمة العامة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         
                           

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والحضري . الريفي تعريف المف اهيم المتعلقة بالعمران            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب النظري 
 
 



 

 – (La Micro Urbanisation)المصغر  التعمير مفهوم هو ما .1
نما كبلد الجزائر على تقتصر ال الصغير التعمير ظاهرة إن  بلدان إلى تتعداه قد وا 

 :مثال الهجرة تكون  قد مختلفة أسباب نتيجة

 إليه أشار ما حسبOlivier Plierz  (1)  داخل أو  حتى الدول بين ما الحركية أشكال مختلف أن 

 التعمير من جديدة أعطت  أشكال قد صحرائها في هاما تطورا تعرف التي ليبيا مثال نفسها الدولة

 .االزدواجية  الحضرية ومن العمراني التالحم من وأيضا الصغير

 حسبMarc Cote  (2)  كاألتي: يعرفها فانه   

 الى توجههم وأيضا التجمع نحو ميولهم بفعل للسكان التلقائية الديناميكية، تلك هي الصغير التعمير عملية إن

 . الدولة طرف من بتدخالت أحيانا متبوعة الخدمات اعقط

 الريف( . في )تجهيزات

 لهذا وكنتيجة التحضر إلى التريف من االنتقال يعني والنمو اإلشكال متعدد تشتت هو · 

 يريدون  فالسكان الريفي، الوسط في فان تفاديها ويصعب البروز إلى طريقها تأخذ الصغير  قد ظاهرة التعمير

 الطابع ذات النشاطات مختلف وممارسة التجهيزات كامل على والحصول الريفية بيئتهم في التحضر

 .الكبرى  المدن أعباء أوتحمل المسافة قطع دون  الحضري 
 وظهور بروز وتترجم توسعت التي التجمعات من مجموع الحسبان في تأخذ ظاهرة كما يعرف بأنه 

مدن  ، أو (Centres Ruraux) ريفية مراكز و   (gros bourgs)كبيرة و قرى  مراكز ريفية
 الريف . في متواجدة العمرانية الظاهرة أن تبرز كلها  (petites villes) .صغيرة 

 الترابية و المراكز شبكة خالل من للقطرية جديدة أشكال هي ظاهرة تشكل· 

 المقاربة بذلك ومحو المدينة إلى القرية من المجال عقد اكتمال إطار في تحدد أن يجب · 

 قرية.              مدينة    الكالسيكية
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 (1) http:// www.irmcmaghreb.org/migrations/ 

 (2) Séminaire international Biskra le 20-21 Novembre 1999 Macrocéphalie et Micro Urbanisation le Cas du  
Sahara Algérien. 



 
 :التالية رصالصغير بالعنا التعمير كما يمكن تعريف

 ومتعددة متفشية منتشرة نمط  ديناميكية هو الصغير التحضر (،األشكال c'est un processus) 
 .نتيجة من بدال التحقيق طريق في ظاهرة هو أي الحضر إلى الريف من االنتقال توافق

 مراكز  وظهور بروز وتترجم توسعت التي التجمعات من مجموع الحسبان في تأخذ ظاهرة هو
 الحضري موجودا الواقع كان بفضلها التي صغيرة، مدن أو  (gros bourgs)كبيرة  قرى  ،ريفية
 ( Le fait urbain) .الريف في

 األسفل    أومن تصاعدي تعمير هو(C'est une urbanisation par le bas) أين 
 .لريف(ا )تجهيز الدولة تدخالت ببعض تتبع للتجمع( السكان )ميل للسكان العفوية الديناميكيات

 والحضري  الريفي العمران-2

 :مقدمة 1:2

 وجدها فإذا والماء، الخضرة عن باحثا وحيواناته هو آخر إلى مكان من الرحيل دائم واإلنسان الخليقة بدأ منذ

 حسب على المدينة أو القرية لمنشأ كنواة يعرف ما وأنشأ فيه واستقر استيطانه في بدأ ما مكان في دائمة

 يرجع العمراني المجتمع تكوين في األساسي والعامل .النمو ىالعمراني عل بالتجمع  قدرتهاو  المالئم موقعها

 والعدل واالستقرار واألمان األمن طلب مثل الجماعية ومطالبهم لحاجاتهم تحقيقا التجمع في الناس رغبة إلى

 وتنوعت وتطورت االحتياجات هذه نشأت وقد.والترفيهي والثقافي التجاري  والتبادل واإلداري  السياسي والتنظيم

 .بعضها أو السابقة الحاجيات أو المطالب أحد تلبي لكي الحضارة سلم في اإلنسان ارتقاء مع

 ابن وكان .وحضر بدو إلى مساكنهم وخصائص واالجتماعية االقتصادية حياتهم نمط حسب السكان ويقسم

 طبيعة كتبه الذي الجزء في لتجمعاتل تصنيفات وضعوا الذين االجتماعيين المفكرين أوائل من خلدون 

 التجمعات تقسيم على التصنيف هذا يقوم حيث  )1( والحضر البدو من فيها يعرض وما الخليقة في العمران

 .لهما ثالث ال قسمين إلى زمنه في الموجودة السكانية

 هي اديةالب أن   والى عليه، وسابق الحضر من أقدم البدو ان إلى خلدون  ابن ورأى والحضر البدو

 . البشري  العمران أصل

 والكمال الترف في مهتمون  فهم الحضر أم   فوقه عما عاجزين أحوالهم في الضروري  على مقتصرون  فالبدو

 الحاجيات من أقدم الضروري  أن البديهي ومن وعوائدهم، أحوالهم في
 والحضر للمدن لأص فالبدو عنه ناشئ فرع والكمال األصل هو الضروري  وألن عليه وسابق والكماليات

 والترف الكمال إلى ينتهي وال الضروري  اإلنسان مطالب أول ألن   عليهما سابق

 

 
 
 16ص ، ، الشواورة حميدان علي والحضري  الريفي العمران كتاب (1)

 .حاصال الضروري  كان إذا إال



 الحضر فسكان البدوي  اإلنسان غاية التمدن نجد ولهذا الحضارة رقة قبل البداوة فخشونة

 وراء سعيا مكان إلى مكان من والترحال الدائم واالنتقال وثابتة، دائمة مساكن في مستقرون 

 وقد (المؤقتة بالتجمعات عليه أطلق ما وهو) البدو في السائد النمط هو وكأل ماء من الضروري 

 تطوير بغية معالمها من رئيسيا معلما البداوة تشكل التي الحكومات قبل من كثيرة جهود بذلت

 بالخدمات وتوصيلهم معينة مناطق في بتوطينهم الدائم الترحال صورة وتغيير التجمعات هذه

 هذه أهداف تحقيق ا أمام بعيد   الشوط أن إال االستقرار على تساعد التي التحتية والبنى

 الحكومات .
 في قرون مست الريف سكان الن وذلك السواء على والريف المدينة من كال يشمل (  1(الحضر مصطلح ان

 . واألشكال األحجام اختلفت وان المدن سكان مثل عمرانية تجمعات

 ان بل حياتهم محور فاألرض الحضر سكان من باألرض ارتباطا أكثر الريف سكان أن   كما

 فان ذلك ومع ، قروية أصول عن تطور المدن من فكثير المدينة، على السابقة هي القرى 

 المدينة سكان لوصف الحضر تعبير ويستخدم للمدن، دفكمرا يستخدم ما كثيرا الحضر تعبير

 مقابل الحضر بأن   الشائع االستخدام أصبح والمدينة الريف من كال الحضر يضم أن من وبدال

 لالستقرار نتيجة هي الواسع بمعناها فالحضارة اللغوي، أساسه في صحيحا ليس وهذا الريف

 .واحد األوروبية للغاتا من كثير في لهما اللغوي  المصدر ان نجد ولذلك

 وتستخدم (Culture) يوجد العربية اللغة وفي نفسه الوقت في وحضارة زراعة معنى

 .والحضارة الحاضرة بين نفسه االرتباط

 :والقرية المدينة مفهوم 2:2

 نم تعد التي السكن أوجغرافية العمران جغرافية على التعرف من بد ال والقرية المدينة مفهوم عن الحديث قبل
 نمط على وانعكاسها وبيئته اإلنسان بين المتبادلة العالقات تعالج التي البشرية الجغرافية في الهامة الفروع

 التي التجمعات أو (والقرى  المدن) العمرانية تجمعاتلل المختلفة اإلشكال بدراسة تعنى حيث السائد الحياة

 األرض استخدام بدراسة الداخل من فتهتم .رجالخا من أو الداخل من سواء مختلفة بدرجات اإلنسان يسكنها

 توفير ودرجة ووظائفها العمراني التجمع داخل وتوزيعها األحياء بدراسة تهتم كما االستخدام هذا وأنماط

  .والسكان السكنية الوحدات من كل كثافة بدراسة تهتم كما بها،  المختلفة الخدمات
 
 
 
  
 (  1(ص ،  علي داحم إسماعيل، المدن جغرافية كتاب  (1)

 (100) ،ص الشواورة حميدان علي ، والحضري  الريفي العمران كتاب (0)

 إلى باإلضافة المختلفة وباألقاليم اإلقليم داخل بينها فيما العمرانية التجمعات عالقة بدراسة فتهتم إقليميا أما

 . وجدت إن توابعها ذلك في بما بها المحيطة الريفية بالمناطق عالقاتها



 الثاني ويهتم الريف، جغرافية بدراسة  أحدهم يهتم رئيسيين فرعين إلى وانقسمت العمران جغرافية تطورت وقد

 وهم اثنان : المدن جغرافية بدراسة
 الحضري  العمران جغرافية 

 الريفي العمران جغرافية 

نشاء والخدمات المواصالت وتطور والتكنولوجية الصناعية الثورة ظهور وبعد  داخل المصانع من العديد وا 

 انخفاض حساب على المدن سكان نسبة تزايد هو قاطبة العالم دول في الغالب السكاني االتجاه كان المدن

 اهتمامهم تفوق  بدرجة للمدن الجغرافية بالدراسات الباحثين اهتمام تزايد إلى ذلك أدى وقد الريف سكان نسبة

ذا ،الريف بدراسة  فلعل اجتماعية كمظاهر والريف الحضر تدرس لعمرانا جغرافية أن سلفا ذكرنا قد كنا وا 

 ؟نالحضارية والمد البيئة هي وما ؟ والقرية الريف هو ما :هنا نفسه يفرض الذي السؤال
 واالجتماعي االقتصادي حياتهم نمط حسب يقسمون  السكان ان سابقا، ذكرنا قد كنا 

 على حياتهم في فقط يقتصرون  الذين هم فالبدو .وحضر بدو إلى مساكنهم وخصائص

 هذا من )القرية( الريف يقع أين لكن . الكماليات من الكثير في فيهتمون  الحضر اما الضروري 

 .التقسيم؟

 على يعتمد الريف في حيث والحضر، البدو بين ما انتقال مرحلة وهي وسط الريف حياة أن   الحقيقة في

 ما والريف أرياف، والجمع المأكل، في سعةوال الخصب يعني اللغة في فالريف .أيضا الرعي وعلى الزراعة

 " بمعنى والقرية القرية في الجغرافية البيئة هو الريف ان كما حياة نمط والريف .العرب أرض من الماء قرب

 بأنها القرية تعرف كما .أقام بمعنى واستقر سكنه بمعنى مكان في" قر " واألصل الشيء جمعت أي " قريب

 يعرفها والبعض والزراعة الرعي بين يجمعون  الذين إليها يأوي  وقد األرض زراعة يف أهلها يعمل الذي المكان

 المدينة من أصغر عادة وهي إدارية وظيفة لها ليست نسبيا صغيرة إنتاجية أو سكنية وحدة كل أنها على

 في تحمل الريفية أن   أي .الريف في غالبا وتوجد القرية من واكبر

 معاني : ثالثة مضمونها

 .متغيرات من يصاحبه وما اإلقامة ومكان بالبيئة ويتصل ايكولوجي، نىمع 1-

 .الزراعي العمل في االشتغال إلى ويشير حرفي، معنى 2-

 .والسلوك باالتجاه ويتعلق وثقافي، اجتماعي معنى 3-

 أي " وديان " وحكم حاكم أي " دان " المدينة كلمة فأصل ،الحضرية والبيئة المدينة أما

 .المدن عرفتها التي الوظائف أقدم من واإلدارة الحكم أن على يدلنا وهذا الحاكم إقامة مكان إذا فهي القاضي،

 ان القول ويمكن البادية خالف هي والحاضرة الحضر في اإلقامة العربية اللغة في الحضارة تعني كما

 مراكز هي فالمدن بالمدنية بطةمرت المدينة كلمة إذ ا. والمدائن المدن تعني المختلفة اللغة معاجم في الحواضر

 معظم يعمل التي القرية عن المتنوعة االقتصادية بنشاطاتها المدينة وتتميز .الحضارات تزدهر ومنها إشعاع

 بالزراعة سكانها
 فيه للمقيمين األساسي النشاط الزراعة تشكل ال الذي السكاني التجمع بأنها المدينة تعريف يمكن ولذا .



 شامل تحديد إلى تحتاج التي الحضرية الجغرافية في المواضيع أكثر من حاليا فهي ، يةالحضر  البيئة أم ا

 بال فهي ،والحضرية للبيئة محدد مدلول على كامل اتفاق هناك ليس انه من يأتي وهذا والمنهج، للمضمون 

 تتطلب غرافيةج كظاهرة المدينة دراسة أن والحقيقة .معا ومحكمها محورها فهو باإلنسان، وتنتهي تبدأ شك

 العمراني ونموها الداخلي وتركيبها المدينة تكوين دراسة عليه أقيمت الذي وموضعها موقعها دراسة جانب إلى

 أي .المحيطة واألقاليم إقليمها في المدينة هذه دور إلى باإلضافة سكانها ووظيفة فيها األرض استخدام وأنماط

 (1) .العمرانية المحلة ومورفولوجية الوظيفي لتركيبا حيث من كامال تحليال الحضرية البيئة تحليل
 :وتطورها العمرانية التجمعات نشأة 2:3 

 .وتطورها القرية نشأة 1:3:2

 البيئة ظروف مع نفسه لمالئمة الحضارية اإلنسان خطوات أولى من الريفية العمرانية التجمعات تعتبر

 وتتجلى الحياة تحديات كل أمام منفردا العيش يمكنه ال بطبيعته اجتماعي كائن فاإلنسان ،المحيطة الجغرافية

 مسكن في المتقاربة األخرى  والعائالت األسر مع بل فقط أسرته أفراد مع ليس للتجمع ميله في هذه غريزته

 .االجتماعي التنظيم مستويات أدنى في وذلك كبير

 استجابة بعضها بجوار ئتأنش كهوف في اإلنسان استقرار على البشر عند الترحال غريزة ساعدت وقد

 .باآلخرين باالستئناس تقضي التي االجتماعية للضرورة
 وصغيرة مؤقتة المنازل هذه تكون  وقد واتساعا ارتفاعا أكثر صغيرة منازل شكل تأخذ الكهوف هذه أخذت ثم 

 توفير إلى تؤدي مستقرة زراعة اإلنسان يمارس عندما إال تسود ال الحقيقية الريفية الحياة لكن

 .المحلة لسكان الغذاء
 الحجري  العصر فجر إلى ترجع وهي، الفيضية األودية في أنشأت التي هي القرى  أقدم فان ذلك وعلى

 تنمية إلى لألنهار وفيضان المحاصيل وتوزيع بدائية زراعة من الصعبة المعيشة ظروف ساعدت وقد الحديث

 األخطار من وحمايتهم لساكنيها األمن قيقتح على ذلك وساعد ظهور ثم ومن األفراد بين التعاون  روح

 .األخرى  والجماعات القبائل وغارات الخارجية
 
 
 
 

 (151)ص ,مصطفى ,المدن فواز تخطيط ,مباديءكتاب  (1)

 نتج جماعيا جهدا وأدواته الصيد قوارب وصيانة الصيد مهنة تتطلب حيث الصيد قرى  على األمر وينطبق

 أن   البشرية الجغرافية عن كتابه في بيربلو ذكر وقد النهاية، في مجةمند وظهورها القرية أفراد تماسك عنه

 .ِحرفي ا أم طبيعيا كان سواء االضطرار أشكال من شكل عن دائما تنتج المندمجة العمرانية المحلة

 فيضانات من الصعبة البيئة ظروف مقاومة عن عاجزين السكان يكون  عندما الطبيعي االضطرار وينشأ

 من السكان هؤالء يمارسها التي الحرفة تتطلبه فيما فيبدو الحرفي االضطرار اما الخ، ...روأعاصي وزالزل



 عمال المحاصيل احد زراعة تتطلب عندما أو الكبيرة والمعدات والسدود الجسور، صيانة مثل جماعي عمل

 .واندماج اجتماعي تماسك إلى يؤدي وهذا محددة، مواسم في جماعيا

 معظم عمر يرجع مثال النيل وادي ففي السنين، آالف بل مئات ذاته موضعها في ستمروت تنشأ القرى  ان كما

 تعتبر حيث .الدلتا ارض فوق  اصطناعي تل على موضعها نفس في تقوم سنة 6000 إلى الكبيرة القرى 

ا العمرانية المراكز  المراكز هذه نفا ولذلك المحلية، البيئة في المتاحة بالموارد البشري  التركيز الرتباط انعكاس 

 بيئي نتاج إال هي ما الثابتة القرى  ان الطبيعي ومن دائمة أو دائمة شبه أو مؤقتة عمرانية مراكز تكون  أن إما

 حيث وزيادتها الموارد هذه على الحصول في اإلنسان وبعبقرية الطبيعية الموارد بتزايد ارتبط طويل لتطور

 .السكان تزايد أهمها الثابتة العمرانية المراكز نشوء على تساعد التي العوامل من مجموعة هناك
 إلنتاج الفرصة يعطي ذلك يتحقق وعندما المراكز هذه مثل إلنشاء الصالحة البيئة توفير ثم ومن 

 التي الواسعة الزراعة محل الكثيفة الزراعة تحل وهنا أصغر، مساحة في كافية بدرجة الغذاء

 ان كما.بالضرورة ودائما ثابتا مركزا العمراني ركزالم يصبح نفسه الوقت وفي التنقل، تتطلب

 لدرء والتحصين االستقرار يتطلب حيث ثابتة مراكز في المجتمعات إبقاء في دور ا األمن لعامل

 والحماية والدفاع المياه بموارد وارتباطه المعاشي االقتصاد طبيعة النمط هذا ويعكس .األخطار

 من تتألف قرية يتعدى وال جدا صغيرا العمراني المركز يكون  قد األحيان بعض وفي المشتركة،

 متواضعة بلدة هيئة على األكواخ هذه تتجمع أخرى  أحيان وفي ,واحدة أسرة تسكنها أكواخ عدة

  )1.(. القبيلة رئيس مسكن حول والتوسع النمو في تأخذ

 زارعينالم وبعض والبدو الصيد جماعات البدائية بالمجتمعات المؤقتة المراكز وترتبط

 تواجدهم وراء الكامن السبب انتهاء بمجرد مساكنها عن للرحيل تضطر الجماعات هذه البدائيين،

 تتم وال .البدو لدى المياه شح أو الزراعية األراضي خصوبة قلة أو الصيد فرصة قلة سواء بها،

 ومن عتدلة،م دورة في ذلك يتم بل جدا، البدائية القبائل بعض عدا فيما عشوائيا، القرى  إزالة

 وهذا قبل، من عديدة مرات عمرانية مراكز شغلته سابق موضع في القرية تبنى آخر إلى وقت

 .الجديدة القرية لبناء السابقة القرية بقايا من االستفادة إلى يؤدي
 
 001ص ، ، فتحي عيانة، أبو العمران جغرافية كتاب  (1)

 ويتحدد كبرى، زراعية هي القرية ان ذلك( لمدنية)ضريةالح عن تماما الريفية العمرانية التجمعات وتختلف

 ورشة (Atelier) وأساليب سكانها يمارسه الذي العمل بنوع شكلها

 على اإلنسان وقدرة المتاحة بالموارد فترتبط القرى  أحجام االتربة أم بها تستغل التي والطريقة الزراعة

 فالقرى  القرية، هذه وحجم القرية عليها المقامة ياألراض خصوبة بين ما ةالعالقة طردي ان أي استغاللها،

 األراضي ذات التالل على الواقعة القرى  عكس كبيره أحجامها تكون  ما عادة خصبة أراضي على الواقعة
 عامال المتاحة الموارد استخدام على وقدراتهم السكان مواهب وتعد رقيقة، فيها التربة تكون  التي الصخرية

 القرى  حجم تحديد في رئيسيا



 تظل التي فالقرية العمراني، امتدادها أو سكانها حجم في تنقص أو تزيد فقد الحجم، في ثابتة القرى  وليست .

 إلى سكانها دعا مما بها الزراعية األراضي إنتاجية تدني أبرزها مشكالت من عانت قد تكون  الحجم صغيرة

 .النقل طرق  عن النعزالها أو األفضل، والخدمات العمل فرص تتوفر حيث المدينة إلى والتوجه هجرتها
 األنهار ومجاري  الطرق  طول على المبعثر والشكل  والخطي المتكتل بالشكل فتتمثل القرى  أشكال وأما

 ةنرى رغب األمني الحس فنتيجة وشكلها القرية طبيعة على تؤثر كانت عوامل عدة فهناك ألنجمي والشكل
 الجغرافي للموقع أن كما .للقرى  المتكتل الشكل عكس مما تالصقةوم متجاورة مناطق في البناء في اإلنسان

 الواسعة السهلية األراضي ياألشكال فف هذه تحديد في الهام الدور القرية عليها المقام األرض سطح وطبيعة

 ليشكل الزراعي اإلقليم رقعة سطح على البيوت تناثر في مزرعته قرب للبقاء الفالح رغبة انعكاس يتجلى

 ومجاري  الطرق  امتداد طول على العمرانية للمحالت الخطي الشكل نرى  حين في .للقرى  المبعثر النمط

 والمائية. البرية الممرات هذه من لالستفادة األنهار

 :وتطورها المدن نشأة 2:3:2

 يسمى ما إلى تصل أن قبل اإلنسانية المجتمعات بها مرت التطورات من سلسلة هناك

 العائلية شبه الرابطات من أشكال في سوى  األولى حالتها في يعدو ال هاوجود حيث المدن، بحياة

 وقد قرى  في التجمع تم الحيوان واستئناس الزراعة اكتشاف وبعد والمعاشر والبطون  والعشائر والقبائل .

 للمدن األولى النشأة أن   الدالئل أثبتت وقد ,األولى المدن حياة إلى وصلت أن إلى هذه التجمعات تطورت

 ذوباكستان إ والعراق كمصر منها الفيضية السهلية المناطق في وبالتحديد األوسط الشرق  منطقة يكانت ف
 األكثر الوسائل واستخدام اع والشر العجلة كاكتشاف اإلنسانية المعرفة في الكبير التقدم مع ظهورها تزامن

 مما اإلنتاجية العملية تركين فيالمش حاجة يفوق  زراعي فائض إلى أدى الذي الزراعة مجال في إنتاجية

 (1)وأبسطها التجاري  التبادل أنواع أول الوجود على أضفى

 المدينة نظام إلى أخير ا وصلت أن إلى توقف دون  ذلك بعد تطورها في اإلنسانية المجتمعات استمرت ولقد

 .هذه التطورات سلسلة في األخيرة الحلقة تعد التي المعقدة الحديثة
 
 96  ص ،  جمال، حمدان العمران رافيةجغكتاب  (1) 

 

 على شاهدة أمثلة الحالي الوقت في الكبرى  الصناعية الدول في العاصمة المدن وتعد
 التنظيم من جديدا شكال الحديثة القديمة بصورتها المدينة وتمثل وتعقيدها المدن هذه عظمة درجة

 المدن، نشوء قبل ما مرحلة في لناسا عرفها التي األخرى  التنظيمية باألشكال مقارنة االجتماعي

 البدائية الحياة وأشكال البدوية، أو الريفية الحياة :مثل المدن جانب إلى قائمة ظلت التي تلك أو

 .العالم من متفرقة أماكن في موجده زالت ما التي
 هذه صلة عيقط كليا انتقاال يكن لم أخرى  مرحلة إلى تطورية مرحلة من اإلنسانية المجتمعات انتقال إن  

 حياة وجود استمرارية ذلك على دليل وخير جديدة، مرحلة إلى تصل عندما السابقة بالمراحل المجتمعات

 .اليوم العالم في المدن حياة مع جنب إلى جنبا القرى 



 أساس على متجددة تاريخية ظاهرة تعد كما الرقي من خاصة درجة على واسعا اجتماعيا نظاما تعد فالمدينة

ذا الحاضر، وقتنا حتى وجودها واستمر القديم العالم في وجدت أنها بمعنى زمني،ال وجودها  نقاش أردنا وا 

 .العصور أقدم منذ المدينة على نظرة لنلقي الوراء إلى نعود ان علينا وجب القول هذا من األخير الجزء

 غير يتصورها قد يالت بالسهولة ليس النشوء هذا ومكان مرة أول المدينة نشوء تاريخ تحديد فان لذا

 التي للفترة دقيق زمني تحديد إلى الوصول محاولة زالت فما .الموضوع هذا عن البعيدين المتخصصين

 الموضوعية المعطيات ضوء في القدرات في والمبالغة الخيال من ضربا العالم في المدن أول فيها ظهرت

  .جدا قديمة ظاهرة المدن فوجود ذلك، على والمعينة المتاحة

 م.ق4000 -3000 بين فيما ظهرت األولى الحقيقية المدن ان على يتفقون  العلماء ان  يثح

 .كبيرة قرى  مجرد تكن ولم االجتماعي التنظيم من جديدا نوعا المدن هذه كانت
 

 :المدن تطور مراحل  4:2  

 (1)يلي  بما إجمالها يمكن مراحل وفق العصور عبر تطورها في المدن سارت

 .بعد تستقر لم بقرية تكون  ما أشبه فيها المدينة وتكون  :أةالنش مرحلة -1

 ويزداد باألسوار، وتحاط باالستقرار بلدة بمثابة المرحلة هذه في المدينة وتصبح :والتكوين البناء مرحلة -2

 هذه وفي افق والمر الخدمات فيها وتكثر سكانها عدد

 .بالظهور القوانين تبدأ المرحلة

 تعد حيث صورها أكمل إلى المرحلة هذه في المدينة وتصل :ستقرارواال النضوج مرحلة -3

 .وعسكرية واقتصادية وسياسية اجتماعية وحدة
 .دولية أو قومية تكون  قد العاصمة وهذه عاصمة باسم يعرف بما فيها المدينة وتصل :االكتمال مرحلة -4
 
 
   20ص  – مصطفى عباس الموسوي المية  واإلسكتاب: العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية ( 1)

 والتطورات الحروب بسبب االنحالل، مراحل ببعض المدينة تصاب وبها :االنحالل مرحلة -5

 .المدن من لغيرها الصدارة مكانة عن المرحلة هذه في المدينة تتنازل وقد لها، المصاحبة

 هنا فالمدينة راضياأل استعمال في والتغيرات االيكولوجية، التطورات مستوى  على اما

 :التالية األربعة بالمراحل تمر
  

 فيها تتميز ال متداخل، خليط شكل على المدينة تكون  وفيها النشأة، مرحلة وتقابلها :الطفولة مرحلة   _أ

 .الصناعية المناطق عن هذه وال التجارية المناطق عن السكنية المناطق
 والتي المدينة مركز قرب التجارية المناطق تركزب هنا المدينة تتميز :المدينة شباب مرحلة  _ب

 .السكنية بالمناطق تختلط قد

 وتمايز السكنية، بالمناطق محدود باختالف المدينة تمتاز هنا :للمدينة المبكر النضج مرحلة  _ج



 وفيها لهم، واالقتصادي االجتماعي والمستوى  للسكان االجتماعية المكانة حيث من المناطق هذه

 .الضواحي نحو الراقية بالطبقات الخاصة السكنية اطقالمن تتجه

 نمو مع المواصالت خطوط طول على الصناعية المناطق تتركز هنا :الكامل النضج مرحلة  _د 

 واالستعمال التخصص حسب المدينة مناطق بين كامل وانفصال السكنية التجمعات حجم في كبير

 محددة  تكون  التجارية المناطق أن كما الصناعية المناطق عن السكنية المناطق فتبتعد منها لكل

 .أيضا السكنية المناطق عن وبعيدة
 :الحضرية الريفية العالقة تطور 2:3

 ال فالمدينة) بفراغ تعيش ان يمكن ال فالمدينة .موضعيا ليس المدينة وجود مبرر ان

 قال كما (ركزيةم أماكن في تؤدى ان بد ال بأعمال لتقوم الريف يقيمها بل نفسها، من تظهر

 العنصر هو وظيفتها في واألصل تابعة، منطقة تخدم أنها هو المدينة فكرة فجوهر .جفرسون 

  (composante régionale عالقاتها ) دراسة من بد ال كامل بشكل المدينة فهم يتم فحتى

 من يتكون  وثيق تفاعل عملية والريف المدينة بين ما فالعالقة المحيط ريفها مع اإلقليمية

 العالقة وهذه متميز إقليمي مركز بخلق تنتهي المتبادلة األفعال وردود األفعال من مجموعة

 .العصور مع تطورت ولكنها تاريخية الجوهرية
 

 :الوظيفية والمتناقضة الريفية الوصاية عصر •

 كليا اعتمادا فالري على تعتمد كانت المدينة ان رغم نسبيا ضعيفة والريف المدينة بين العالقة كانت قديما

 محدودة الزراعي اإلنتاج كمية كانت حيث الريف أساس زراعة هو الذاتي االكتفاء كان المرحلة هذه ففي

 وبدائيتها. اإلنتاج وسائل لضعف

 وليس الريف في المقيمون  الحرفيون  يقدمها متواضعة الفترة تلك في الصناعية الخدمات وكانت

 قلب في تعقد التي الدورية واألسواق الجائلين لتجارا دور برز هنا من المدن في بالضرورة

 .المدن في ال الريف

 ومقر السياسي للتنظيم شكل مجرد أصبحت حتى غالبا دورها ويضمحل المدن تقل لهذا

 منتظمة ضرائب صورة في خيراته تمتص الذي الريف على طفيلية وتعيش والمسؤولين الرئيس

 .المحلية األسواق من دور أي الزراعي المحصول من قليلال الفائض تداول هو دورها يكون  قد أو

 يكون  أن يمنع كان المواصالت تأخر الن وذلك .تمام ا الريف على المدينة كيان يعتمد الحالتين كلتا وفي

 الريف في المدينة تكن فلم .المباشر ريفها على االعتماد عليها ويفرض المدى بعيدة هامة عالقات للمدينة

 .وصايته وتحت أصلها في للريف خاضعة كانت الناحية هذه ومن.كذلك منه انتك ولكنها فقط

 فال ضرائب من قبل من منه أخذته مما المدينة من يقترض الفالح لدى الزراعي الفائض ضعف مع ولكن

 للملكية نتيجة كبير حد إلى فاعلة المدينة وتصبح وأراضيه الريف على النهاية في يدها تضع أن المدينة تلبث

 يمكن هذا وعلى أساسي بل الوظيفية أبعادها من أساسي ا يعد للمدينة اإلقليمي فالعنصر 



 ووظائف محلية وظائف . اثنتين إلى المكانية النظر وجهة من المدينة وظائف تصنيف

 الخدمات فهي اإلقليمية أما مباشرة، وكيانها نفسها المدينة سكان خدمة بها يقصد فالمحلية.إقليمية

 المؤسسات من فكثير بينهما الفصل السهل من وليس .المحيط الريف سكان إلى دمتق التي

 ولكن .المجاور ريفها من القادمين المدينة ورواد المدينة أهل لخدمة تعمل اغلبها أو والمرافق

 وزيادة فوق  تتم التي هي اإلقليمية فالوظائف .الجغرافي المبدأ حيث من هام الفئتين بين التمييز

 .بينهما التنافر مدى أو الريفي اإلطار في المدينة تكامل مدى تبين ومعرفتها البحت المحلي اعالقط عن

 الوسط ان كما اإلقليم قلب المدينة :تكاملية عالقة والريف المدينة بين العالقة إذن

 لراؤو  يقول كما أو حولها يتبلور الذي الريفي اإلقليم نواة والمدينة ,قلبها المدينة في التجاري 

 .الجسم هو واإلقليم الرأس هي المدينة نشار بال

نما فقط المجاور الريف مع عالقته على يقتصر ال للمدينة اإلقليمي الدور ان والواقع  وا 

 واليد التابع الريف إلى يدا تمد فالمدينة البعيدة األخرى  واألقاليم المدن في الريف هذا عالقات

 .األخرى  المدن وأقاليم اإلقليم مدن إلى األخرى 

 رخاء من غالبا المدينة رخاء ان في واحد جانب من فقط وليس متبادلة العالقة وتبدو

 أو النشاط درجة من الريف في الزراعي المحصول حالة على يحكم ان المرء ويستطيع ريفها،

 .لريفها انعكاس فالمدينة المدينة، محالت في الكساد

ذا  على أثره للريف فان بالتدريج الريف تمدين على وتعمل وذهاونف بحضارتها الريف تغزو المدينة كانت وا 

  طويلة فترة حياتهم طريقة معهم يحملون  فالمهاجرون  المدينة

ذا  ان ينبغي ال هذا فان العالم مجتمعات من كثير في فائقة أهمية الحضري  والمجتمع للمدينة أصبح قد كان وا 

 الريف قلب من المدينة نبعت . فقد متحضر، ريف إال هي ما المدينة أن وهي األولية الحقيقة عن يبعدنا

 حسابه . على وازدهرت ونمت
 
 

 :والريف الحضر بين التصنيف أسس 6:2

 وأن خاصة والقرية، المدينة بين التمييز في عليها االعتماد يمكن التي األسس تحديد في الجغرافيون  اختلف

 .المساكن من عدد عليها شيد األرض من مساحة عن عبارة منهما كالا 

 العادة في يوجد حيث منهما كل درجات أقصى في إال والريف المدينة بين واضحة تظهر ال فالفروق 

 عندما األمر حقيقة في ونحن ،لآلخر احدهما من مفاجئ انتقال يوجد وال استمرارية

 من لمساحات تعريفين أمام نحن فهل حيرة، في أنفسنا نجد والحضر الريف بين العالقة نتناول

 هي أم ؟ السكان من لمجموعات تعريفين أمام نحن أم ؟ حضري  واألخر ريفي بعضها األرض

 ؟ الوظائف من لمجموعة



 والمفكرون  العلماء اهتم فقد التاريخية جذوره له والحضرية الريفية العمرانية المحالت بين التمييز أن والحقيقة

 .الفروق  حول نظريات لوضع مكثفة ةعلمي جهودا بذلوا كما والريف المدينة بين والقائمة الملحوظة بالفروق 
 االقتصادي النشأة أوجه في كبيرا اختالفا تختلف المدينة ان أيضا القديمة العصور في الفالسفة وأدرك

 االختالفات هذه لوصف بذلت التي والمنظمة الحقيقية الجهود ولكن بها المحيط الريف عن األساسية

 .متأخرة جاءت وتفسيرها

 الثاني الباب في وذلك والحضر البدو بين للتمييز منظمة فصوال عشر الرابع القرن  في خلدون  ابن كتب وقد

 الريف فأهل اإلنتاج، ومصادر المهن اختالف خالل من تأتي والحضر الريف بين الفروق  ان ذكر حيث

ذا  الحضر أهل ينتحل بينما الحواجز، له تتسع ال اقتصادي نشاط وهو الحيوان، وتربية بالفالحة يشتغلون   وا 

 الزائد على وتعاونوا السكون  إلى ذلك دعاهم الغنى من الحاجة فوق  ما لهم وحصل هؤالء أحوال اتسعت ما

 فإنهم الريف أهل أماو  ، المدن تطواختل البيوت وتوسعة والمالبس األقوات من واستكثروا الضروري  على

 فوق  عما ومقتصرون  والعوائد، األحوال وسائر كنوالمسا والمالبس األقوات من الضروري  على مقتصرون 

 يعيش الذي المكان هو نظره وجهة من فالريف والوبر الشعر من البيوت يتخذون  كمالي، أو حاجي من ذلك

 في عملها فيتركز الحضرية المراكز أما األولية، الضروريات إنتاج في يعملون  البشر من مجموعة فيه

د والتعليم والتجارة الصناعة  .الدولة ن ارة شؤو وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

       

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : الفصل مقدمة
 وسط ألي عمرانية أو مجاليه دراسة أي في بالغة جد أهمية مكوناته بكامل الطبيعي الوسط دراسة تولى
 النشاطات جميع هاعلي تقوم التي األولى والقاعدة األساس يعتبر فهو(  جبل ، حوض ، سهل)  كان

 و الصغيرة السكانية التجمعات هذه لمثل الطبيعي الوسط معرفة أهمية تأتي هنا ومن ، لإلنسان المختلفة
براز إيضاح في المتمثلة  . لها العمرانية الشخصية وا 
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 المبحث الثاني :

 المراكز نشأة وظروف التاريخي الجانب 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (. نسبيا متجانس مجال)  الدراسة لمجال الطبيعي اإلطار
  الموضع و الموقع -1

 : الجغرافي الموقع 1-1     
 والذي الدراسة فمجال هذا ومن كان عمراني تجمع أي تطور إبراز في بالغة جد أهمية الموقع لدراسة إن
 على الواقعة الداخلية للسهول فيزيائيا المتجانسة المنطقة إلى ينتمي ( 1) 0كم 610,00 حوالي مساحته تبلغ

 الخصوص وجه وعلى( 1) رقم الخريطة خالل من ضحمو  هو كما التلي لألطلس الجانبية السفوح
 . ميلة بحوض يعرف ما ضمن وتحديد ، المال الكبير واد لحوض الشرقي بالنصف

 إلى الشرق  من الممتد الحوض هذا ، ميلة حوض هي الدراسة لمجال المتضمنة الطبيعية فالوحدة إذا
 .(0)شماال عيشة مسيد جبل غاية لىإ جنوبا شطابة جبل من كم03 وعلى ، كم63 يقارب ما على الغرب



 سيدي جبال سلسلة في والمتمثلة النوميدية السلسلة خاصة ألتلي األطلس بجبال الشمال من محدود وهو
 من أما ، جدا القريب البحر لتأثيرات طبيعي كحاجز تعتبر التي ، زواغة جبال و  عيشة مسيد ، دريس

 وجبل ، الكحل جبل وهي القسنطينية العليل السهول على المشرفة الجبال من سلسلة فتحده الجنوبية
 .(0) شطابة

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . ميلة لوالية األراضي مسح مديرية -(1)
(2) )   em: Territoire et pouvoir en Algérie ( Le cas du bassin de MILA ) Thèse de doctorat du (3 Belkacem Larbii
 Octobre 1983.Page 32     Ш.Montpelier   ; Valery  Paul Troisième Cycle 

(3)Azzedine Mebarki : Le Bassin Du Kebir Rhumel Hydrologie ;de surface et aménagement des source en eau 

 1982П)   Troisième Cycle de Nancy emThèse de doctorat du (3،. page 242  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الموقع اإلداري: 1-2

يم سإلى والية قسنطينة ، ثم أصبحت بعد التق تنتمي منطقة الدراسة  ومند االستقالل إلى دائرة ميلة التابعة
دائرة كما تم ترقية بلديات القرارم ، سيدي مروان و ترعي  10بلدية و 00والية تضم  1926اإلداري لسنة 

بلديات  مثلما هو موضح في  30دوائر و  30مكون من باينان إلى دوائر وبالتالي أصبح مجال الدراسة 
 ( 30الخريطة رقم )
من المساحة اإلجمالية للوطن و بعدد سكان يقدر  % 3716محتلة بذلك  0كلم0602763و تبلغ مساحتها

 . 0ن/كلم199نسمة و كثافة سكانية بلغت  2907362بـ: 
والمعمقة  تبرز تغيرات هامة خاصة إدا تعلق  ورغم تجانس مجال الدراسة عموما ، إال أن الدراسة الدقيقة

 األمر بالبنية  الجيولوجية والمناخ .
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 الوحدات التضاريسية الكبرى :   -2

إن لدراسة التضاريس أهمية كبيرة في استغالل وهيكلة أي مجال نظرا لما يمكن تحديده من مؤهالت 
ة مساعدة من جهة ومن المعيقات من جهة أخرى ،وتتميز الوحدات التضاريسية لمجال الدراسة طبيعي

بالتداخل فيما بينها وهذا نظرا لتقارب االرتفاعات ، ومن خالل االعتماد على الخرائط الطبوغرافية بمقياس 
هذا التباين  لكل من سيدي دريس ، سيدي مروان ، رجال فرادة ، قسنطينة ، يمكن أن نوضح 03333/1

 في الوحدات الطبوغرافية الكبرى كما يلي:
 الجبال: 2-1

تتركز أساسا بالشمال األقصى )شمال بلدية حمالة ، الشيقارة ، ، مجال الدراسة  من كبيرةتحتل مساحة 
 ترعي باينان ( وبالجنوب ببلدية عين التين ، فالمرتفعات الشمالية تعتبر األكثر ارتفاعا وتضرسا والمتمثلة



في الكتلة الكلسية الجوراسية بجبل مسيد عيشة ببلدية حمالة والمنتمية إلى السلسلة النوميدية ، وتقدر أعلى 
 م ، وتتميز هذه الجهة الشمالية بوجود غطاء نباتي متمثل في غابة مويا )بونعجة حاليا(.1620قمة بها بـ 

حواجزها الكلسية باتجاه شرق غرب ،  أما المرتفعات الجنوبية فتتمثل في كتلة جبل لكحل  التي تنصب
م ، يمتاز هذا الجبل بحواف صخرية 1002، كما تصل أعلى قمة بها إلى  0كم00وتبلغ مساحتها حوالي 

وترتبط هذه الكتلة بمرتفعات أخرى ذات اتجاه عام شمال ،جنوب  %03شديدة االنحدار ، اكبر من 
 م.1306كاف شرشارة م و 1390متمثلة في ذراع أوالد القايم وكاف بوحلوف 

 التالل: -2-2
هي عبارة عن تالل متموجة و وتكون مرتفعة جزئيا خاصة بالجهة الشرقية ببلدية عين التين ، وكذلك 
بلدية القرارم  بينما نجد التالل المتوسطة االرتفاع تكون متباعدة عن بعضها البعض وهي ذات ارتفاع  

نة ميلة وشمال بلدية عين التين تتخذ اتجاه شرق غرب متر ، وتقع جنوب مدي 0333و 2333يتراوح بين 
وتفصلها في منتصفها سلسلة جبل لكحل في حين تكون التالل المنخفضة على شكل شريط ممتد على 

متر تمتد إلى غاية بلدية عين التين  2333و  0333الحدود الجنوبية لبلدية ميلة  ويتراوح ارتفاعها ما بين 
 متكونة من تالل منخفضة تنقطع جنوبا بجبال لكحل . جنوبا حيث أن هذه األخيرة

 السهول:  -2-3
متر خاصة جنوب بلدية القرارم   100نجدها على امتداد منخفض واد الرمال بقيمة دنيا لالرتفاع قدرها 

والتجمع الثانوي قيد الدراسة عنوش علي ، هذا الوادي جد واسع إذ يمتد حتى داخل بلدية ميلة برواقين 
متر  003-033هما واد لقطن وواد ميلة ، أما بالجهة الغربية فتنحصر في واد النجاء من  صغيرين 

 . متر وتتميز بالتموج لوجود عدة كديات تخترقها شبكة هيدروغرافية  هامة  633-033وجنوبا من 
ة عن يعد عامل االنحدارات إحدى العوامل اإلنسانية التي توضح بدقة وتعطي نظرة شاملاالنحدارات:  -3

طبوغرافية اي مجال يراد دراسته خاصة الدراسات المتعلقة بالسكان و تمركزهم  ومنطقة الدراسة  تبدو أنها 
 تعرف تباينا كبيرا في نسبة االنحدار كما هو موضح فيما يلي:

 ( % 4 – 1انحدارات ضعيفة )  -3-1
 ئيسية مثل بلدية القرارم تخص المناطق المحاذية لمجاري الوديان والمسطاب النهرية لألودية الر 

)تجمع عنوش علي ، وبلدية سيدي مروان )تجمع فرضوة( (، والتي تعتبر مناطق سهلية منخفضة تساعد 
على التقاء األودية والمجاري المائية ، وتعد من أخصب األراضي )رسوبيات نهرية( ما يساعد على 

 إمكانيات جد هامة  لالستغالل خاصة ألفالحي.
 (   % 12-4ات المتوسطة ) االنحدار  -3-2

)           عين التين وتجمع عزابة لطفي تتوزع هذه الفئة جنوب مدينة ميلة تحتل مساحة كبيرة من بلدية
( من مجموعة المساحة اإلجمالية للحوض ، كما تمتد هذه االنحدارات غرب بلدية القرارم أين  20700%

  .نجد تجمع عنوش علي
 ( % 22 – 12 االنحدارات القوية ) -3-3



تتوزع بأقصى منطقة الدراسة بكل من بلدية حمالة ) تجمعي الوصاف الوصاف وشقليبي مخلوف ( بلدية 
الشيقارة ، وبلدية ترعي بينان ) تجمع دار الحمراء ( كمها تتوزع بالمناطق المحيطة بجبل لكحل  ببلدية 

 عين التين  في اتجاه الجنوب نحو بلدية سيدي خليفة 
 (  %22بر من كحدارات الشديدة )ااالن -3-4

تتمثل قي كل من جبل  مسيد عيشة  ببلدية حمالة ، وجبل لكحل ببلدية عين التين ، واللذان يتميزان 
 متر ، بمسيد عيشة ( والحواف الصخرية الحادة و الشديدة 1620بارتفاع كبير )اعلى ارتفاع هو 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

خاصة بالجرف الكبير  لجبل لكحل ، كما تتركز بالجهة الشمالية الشرقية  %63االنحدار ، تتعدى 
 تكثر عمليات التعرية الميكانيكية و المائية . أينوالغربية لكل من بلدية القرارم وترعي باينان  

 الغالب (البنية الجيولوجية والتركيب الصخري : ) تكوينات الزمن الثالث البيليوسان في  -4
  البنية الجيولوجية 1 -4

( هذا Bassin ,NEOGENEإن مجال الدراسة ينتمي جيولوجيا إلى الحوض النيوجيني لقسنطينة )
التي تاخد شكل حلقي خاصة  (1)األخير هو عبارة عن حوض رسوبي متوضع من فوق الطبقة التلية 

 قة في الوحدات  التالية : بالجهة الغربية وعموما يمكن تلخيص  البنية الجيولوجية للمنط

 الحوض النيوجيني القسنطيني :   1 -4-1
و يتمثل في منخفض للبليوسين واسع أكثر شرقا ويغطي أغلبية المجال المدروس متكون من تربة حطامية 

لينة تتخللها شبكة مجاري مائية و شعاب كثيفة ، هذا الحوض الفسيح يضم بعض الجبال الكلسية 



لكحل جنوبا و جبل مسيد عيشة شماال ، وهي المتعلقة بمجموعة تلية زاحفة نحو المنعزلة مثل جبل 
 الجنوب أثناء الفترة اآللية.

بهذا المنخفض  مكونة إجماال من الطين المتوضعة حول مدينة ميلة أين  والترسبات القارية المتراكمة 
الية للحوض ،إما بالجزء الجنوبي تظهر أحيانا مستويات من الكنقلوميرا الحمراء المتواجدة بالجهة الشم

 2-1-4فنجد فوق الصخور الحطامية الموجودة في القاعدة  طبقات سميكة من الحجر الكلسي البحري .
 : التلية الطية

الحوض النيوجيني  موصول غربا بمجموعة من التالل مكونة من ترب مارنية  أو طينية ترجع للزمن 
شمال مدينة  اطة في بعض الجهات بمجموعة كلسية مارنية تتوزعالكريتاسي العلوي وااليوسين ، وهي مح

القرارم كما أنها تعطي أحيانا ترب ضعيفة تبدو بها مظاهر االنزالقات جلية مثل ما نجده بمنطقة عزابة 
لطفي ، وعين التين على مستوى الطريق الرابط بين ميلة وقسنطينة  نظرا لتعرض األتربة اللينة و 

 المنطقة  إلى االنزالقات األرضية و التخددات.الموجودة بكثرة ب
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1Azzedine Mebarki : Le Bassin Du Kebir Rhumel Hydrologie ;de surface et aménagement des sources en eau 

Thèse de doctorat du (3em)   Troisième Cycle de Nancy П1612  page p16،  

 (: لحديثة ) الزمن الرابعالترسبات الحالية و ا 4-1-3
من المساحة اإلجمالية . و هذه الترسبات  %60706أي بنسبة  0كم103676و تمتد على مساحة تقدر ب 

تمتد على الوديان مثل : وادي الرمال و المجاري األخرى، أما تكوينات الطمي و الحصى فتكون شريطا 
. وهي تكون في ي بكون فيها السيالن دائم منقطعا على طول الوديان و أغلبها تلتقي في المنطقة الت

 ارات الضعيفة دالمناطق ذات االنح
 : ( oligocène  ) الحجر النوميدي:: 4-1-4

هذه التشكيالت تتوضع في الجزء الشمالي الغربي للمنطقة، و تتضمن الكونغلوميرا و تشكيالت رملية . و 
 اإلجمالية للوالية. من المساحة %0719أي بنسبة  0كم 12372تتربع على مساحة 

 (trias) تشكيالت الدولوميت و الجبس: 4-1-2



أي  0كم 2372وهذه التكوينات تتواجد في بلدية حمالة و وادي سقان بنسبة ضعيفة ، وتمتد على مساحة 
 من المساحة اإلجمالية للوالية .   % 1706بنسبة 

 ( :  mio -pliocèneتشكيالت الطين + المارن الكلس )   4-1-1

من المساحة اإلجمالية للوالية ، وهي متطورة خاصة  % 03790ي بنسبة أ 0كم 132376تحتل مساحة  و
في الشمال الشرقي ووسط المنطقة، و هي تتكون من الطين ذو اللون األخضر، الكلس الطبقي ، أما في 

كوينات طينية و كم من شرق أحمد راشدي نجد ت6الشمال فيغلب عليها التكوينات الطينية إذ أنه على بعد 
  .الجبس و تشكيالت رملية 

 الكلس المارني:  -4-1-1

وهي مساحة معتبرة تتوزع على كل  % 2706أي بنسبة :  0كم 09371وهي تشكيالت تتربع على مساحة 
المجال عدى الجهة الشرقية ، وتتوضع هذه التشكيالت في شرق جبل بوشارف و هي تكوينات المارن في 

 سم . 103-133يقدر ب :  العمق و الكلس الذي
 : -cretace éocène -المارن:  -4-1-8

و يتوضع في السفوح الشمالية للجبال، و أيضا على بعد عشرات األمتار من وراء جبل بوشقوف في  
 الشمال .

 : -jurassique.cretace -الكلس :  -4-1-9

بوشقوف و هذه التشكيالت  ) أبيض و أسود (، و يتواجد في جبالوتتكون من كلس متبلور و حصى  
 من المساحة اإلجمالية للوالية .  % 50.5أي بنسبة  2كم 26602تتواجد على مساحة 

 

 

 تشكيالت جبسية :  4-1-11

من المساحة اإلجمالية وهي مساحة  قليلة جدا و  % 6050أي بنسبة  2كم 4.01وتتربع على مساحة  
 الشرقية للوالية.  توجد بشمال شرق المنطقة ، و المنطقة الجنوبية 

 دراسة التربة : 4-2



إن التربة تعتبر من أهم العناصر الطبيعية التي تؤثر في الزراعة و ذلك ألنها تمثل الطبقة السطحية التي 
يتعايش معها النبات ، كما أن دراسة عامل التربة يسمح لنا بمعرفة مختلف المزروعات التي تتالءم معها، 

 يلة هي كالتالي : والتربة المكونة لوالية م

 :  التربة الكلسية المغنيزية 4-2-1

من المساحة  % 05025أي بنسبة  2كم 22.6وهذه التربة تتواجد على مساحة كبيرة إذ تحتل مساحة 
اعد على نمو العديد وهي ترب تس..  ca++و mg++ اإلجمالية ، كما أنها ترب غنية بالكاتيونات المعدنية

لدراسة تحتوي على قسم واحد من الترب الكاربونية إذ نجد تربة سمراء التي وفي منطقة امن النباتات ،
 تتميز بتكوينها الطيني الغريني مع وجود كلس ، كما أنها تتفرع إلى :

 (s. bruns calcaires modaux,  s bruns, s.B.chydromorphes,  إذ أن النوع األول )
، تيبرقنت ، فرجيوة و السفوح التي تقع شمال يتوضع في شمال الوالية و سهول و حادورات رجاص 

شلغوم العيد. أما النوع الثاني يوجد بمصاطب حوض ميلة و غرب سيدي خليفة ،أما الثالث فيقع في 
 المنخفضات التي تقع شمال شلغوم العيد . 

 الترب المتحركة : 4-2-2
ية ، و هي تصنف ضمن من إجمالي مساحة الوال %13790أي بنسبة  0كم 021وهي تتربع على مساحة 

 .األراضي الجيدة النوعية و تتوضع بصفة عامة في منطقة السهول العليا و في أحواض ميلة 
و تتواجد في سهول و حادورات تاجنانت و شلغوم العيد و التالغمة و تربة متساوية الرطوبة:  4-2-3

 تتميز بنسيج دقيق.
ال شلغوم العيد حتى أحمد راشدي و على السفوح وهذه الترب تتواجد في شمالترب المعدنية :  4-2-4

من  % 0722أي بنسبة  0كم 00676التي تظهر في الجزء الشمالي للوالية ، و تحتل مساحة تقدر ب 
المساحة اإلجمالية للوالية ، مورفولوجيا تتميز بظهور صخور صلبة ) الكلس ، الكونغولوميرا ( ، و 

وهي ترب معدنية متساوية مع وجود جيوب للترب السطحية  صخور لينة  )كلسية ، مارينية ، مارن (
 منخفضة نوعا ما . 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أي بنسبة  0كم 0070و توجد في المنطقة الجنوبية للسهول العليا و تحتل مساحة الصخرة األم:   4-2-2

 من المساحة اإلجمالية للوالية . 1702%
 الشبكة الهيدروغرافية : -2

يعتبر الماء من أهم العناصر األساسية لتجمع السكان والقيام بأي نشاط كان )فالحي، صناعي( أي أن 
 النشاط البشري ال يتواجد إال في األماكن التي تعرف طاقة مائية معتبرة بكل أنواعها .



هو معتاد ومن هذا المنطلق استوجب التعرف على الوضعية الحالية للشبكة الهيدروغرافية للمنطقة وكما 
 تم تقسيم المصادر المائية إلى قسمين :

 المصادر السطحية )شبكة كثيفة و غنية ( :  -2-1
لسيدي دريس وسيدي مروان ، ورجاص لفرادة نجد أن  03333/1باالستعانة بالخرائط الطبوغرافية 

اإلجمالية بـ المجاري المائية السطحية بمنطقة الدراسة توجد ضمن حوض واد الكبير الذي تقدر مساحته 
وبالضبط بالحوض األوسط منه بمنطقة السفوح الجبلية للسلسلة التلية أين يجري فيه كل من  0كم 2233

واد الديب  واد الرمال األسفل ، واد النجا حتى نقطة التقائها قرب سيدي مروان ببحيرة سد بني هارون 
 بوالية ميلة وهي : وهناك ثالث أودية تخترق مجال الدراسة تعد من بين أهم األودية

 : الذي يأخذ متابعة األولوية من جبال فرجيوة ويأخذ اتجاهه جنوب غرب شمال شرق  واد الرمال
نحو قسنطينة تم يغير اتجاهه فجاة نحو الشمال الغربي )جنوب غرب دائرة القرارم قوقة( ليلتقي 

م روافده في مجال مع واد النجا بمنطقة سيدس مروان ويصبان في بحيرة سد بني هارون من أه
 الدراسة : واد السمندو ، واد متليلي ، واد القطن ، واد الديب .

 : يتشكل عند التقاء واد الدهامشة مع واد المانع غرب الوالية سيأخذ إتجاهه جنوب  واد النجاء
غرب وشمال شرق ويمتد على الحدود الجنوبية لبلدية ترعي باينان والحدود الشمالية لبلدية 

 الفرعي . النجاءهم روافده واد زغاية وا 

انه في هذا المجال أن كل المراكز المدروسة هي ذات موقع نهري متماشي مع امتداد  إلىوتجدر باإلشارة 
واد الرمال وواد النجاء  وفروعهما مثل واد الرمال أين نجد  تركز كل من تجمع عنوش علي ، فرضوة ، 

 شقليبي مخلوف و الوصاف .
سبق ذكره من المجاري المائية السطحية يجب التطرق و ذكر اهم مورد مائي سطحي باإلضافة إلى ما 
 أال وهو سد بني هارون.  بالمنطقةفي الفترة الحالية 

  : كم من مدينة ميلة 13يقع عند نقطة التقاء واد الرمال مع واد النجاء يبعد سد بني هارون
غدي سد بني هارون  الحوض كم عن مصب واد الكبير في البحر المتوسط ، ي03وحوالي 

للمياه يصل إلى  أقصىذو مستوى  0كم0000التجميعي لواد الكبير الذي يتربع على ما مساحته 
 م ابتداء من مستوى سرير الواد.13270من أساساته السفلية و  ابتداءمتر 103  ارتفاعم له 190

ميلة ، قسنطينة ، باتنة ،  وجاءت فكرة بناء سد كبير في حوض  كبير الرمال لتزويد كل من مدن : 
 خنشلة ، ام البواقي  بالمياه الصالحة للشرب و السقي .

 613وكانت تدريجيا حيث تبلغ سعته  0310إلى غاية فيفري  0330بدأت عملية ملء السد في أوت 
وبالرغم من إيجابيات السد   (1)  3مليون م 432ويسمح بضمان توزيع حجم مائي سنوي قدره   3م مليون 
يوفره من مياه الشرب و السقي  والصناعة إال أن هناك انعكاسات سلبية له وواقعية كتأثير  الغمر   وما



بالمياه على مستوى بحيرة السد وتنشيط االنزالقات  خاصة بالتجمعات السكانية  القريبة منه نذكر منها 
 تجمعي عنوش علي و السيباري ، وتجمع فرضوة .

 لة وضعيفة(:الموارد الباطنية ) قلي -2-1
إن المصادر الباطنية ال تقل أهمية عن المصادر السطحية باعتبارها خزان احتياطي جد هام ، خاصة في 

 الفترات الجافة أين يمكن  استغاللها للشرب  والسقي وفيما يلي سوف نذكر أهم هذه الموارد وهي :
 : ام الجبال الكلسية منها جبل تقع على السفوح الجبلية للسلسلة التلية وبالضبط في أقد المنابع

مسيد عيشة ببلدية حمالة شمال منطقة الدراسة و بالضبط على أطرافه أين يصل تدفق المياه إلى 
لتر/ ثانية منبع عين   12لتر / ثانية بمنبع  البادسي ،  03لتر/ ثانية بمنبع عين قمرة ، 60

لتر / ثانية ومنبع عين التين  13مارشو  عين التين وميلة نجد منبع   البيضاء ، وجنوبا باتجاه
 لتر / ثانية .  16
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 الدراسة المناخية : 2

 إن للدراسة المناخية أهمية كبيرة و بالغة في عمليات االستصالح ،إذ إن للمناخ بجميع   
 عناصره تأثيرات كبيرة و مهمة على نشاطات اإلنسان ، خاصة النشاط الفالحي كما   
 أن للمناخ دور مهم و كبير في تحديد مردودية المحاصيل الزراعية .  



يعتبر التساقط من بين أهم عناصر المناخ ،إذ يعطي صورة شاملة وواضحة عن    التساقط : -2-1
 النشاط الزراعي و البشري.  المنطقة المدروسة و حيويتها من حيث

 في الجزائر بسبب موقعها الخاص  ةو تعد منطقة حوض ميلة  من بين المجالت الممطر   
 م ( . 1633إذ انها متصلة مباشرة مع السلسة التلية الداخلية و كذلك عامل االرتفاع أكبر من  )  
 (.0310-0333ة )( معدل التساقط الشهري في المنطقة للفتر 30و يوضح الجدول رقم )  
 ( : التوزيع الفصلي لمعدالت التساقط :12الجدول رقم )  

 المصدر محطة ميلة  .                                                                    
 أن منطقة الدراسة تتلقى كمية معتبرة من األمطار من تحليل معطيات الجدول نالحظ   
 ملم لكل شهر . 21712ملم سنويا بمعدل  90670تقدر بحوالي :   
 ملم 12372و أكبر كمية تم تسجيلها هي بفصل الشتاء و بالضبط في شهر فيفري بحوالي  
 هي في ملم أما أقل كمية تتلقاها المنطقة ف 10070حيث أن المعدل الفصلي في الشتاء   
 ملم . 670شهر جويلية المقدرة بـ   

 من المعطيات السابقة يمكن تقسيم الفترات الممطرة بالمنطقة إلى فترتين :  نتـيجة:
 ملم     26702فترة ذات تساقط مهم فوق المعدل السنوي تشمل فصل الخريف بـ  -  
 ملم . 10070وفصل الشتاء بـ   

 ملم.     9712ملم وفصل الصيف   0070ربيع فصل الفترة ذات تساقط أقل من المعدل تشمل  -
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 الحرارة:  2-2
 تعتبر الحرارة هي األخرى من أهم العوامل المناخية التي لها اثر كبير خاصة على  
 ( يمثل تغيرات درجة الحرارة الدنيا و القصوى .30المحاصيل الزراعية و الجدول رقم )  
 ( : توزيع متوسطات الحرارة الشهرية :13رقم ) جدول  
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12700 0730 10720 00720 

 المصدر: محطة ميلة.                                                                   
 إن تحليل معطيات جدول السابق بين لنا أن درجات الحرارة ترتفع في فصل الصيف 

 ( ، أما في فصل الشتاء تعرف انخفاض  ºم 0170لتصل أعلى قيمة لها بشهر أوت )   
 ( في شهر جانفي وهو ابرد شهور السنة . ºم 0722إلى غاية )  

 شتاءا  ºم 070بفصل الخريف و  ºم 12700جات الحرارة هي : المعدالت الفصلية لدر   نتيجة:
 صيفا هذا ما يعطينا معدل سنوي لمتوسطات ºم 00720بالربيع وأخيرا  ºم 10720  
 .  ºم 16700درجات الحرارة مقدر بـ   
 العالقة بين التساقط و الحرارة : 2-3
 طار و الحرارة الذي "  لألم P=2Tمعرفة هذه العالقة عن طريق منحنى " ڤوسن يمكن  
 (   . 30يبين الفترة الجافة من الفترة الرطبة  ، الشكل رقم )   
 فمن تحليل هذا المنحنى نجد أن الفترة الرطبة هي أطول مدة من الفترة الجافة التي   
 . رتمتد من منتصف شهر ماي إلى نهاية شهر سبتمب  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيومناخية: النطاقات   2-4
يندرج مجال الدراسة ضمن المناخ الشبه الجاف والذي يتميز بشتاء ممطر و صيف حار و جاف و هذا 
ألن الوالية بعيدة عن الساحل باإلضافة إلى وقوف الكتلة الجبلية الشمالية حاجزا أمام المؤثرات البحرية ، 

 و هذا ما جعله تحت تأثير مناخ متوسطي شبه جاف على العموم.



 و تفصيال أكثر، نميز النطاقين التاليين :  
مم / سنة ، ويكون خاصة في الشتاء  033 -033والتساقط بها يكون من  أ / النطاق الشبه جاف :  

كما أنها شديدة التدبدب من سنة إلى أخرى ، و سقوطها يؤدي إلى زيادة منسوب المياه في األودية و هذا 
 نبسطة و التلية .النطاق نجده خاصة في المنطقة الم

مم/  933و يغطي المرتفعات و يبلغ متوسط األمطار    ب / النطاق الرطب و شبه الرطب المعتدل :
يوم ، و  133مم/سنة عند بعض القمم كما أنه عدد األيام الممطرة به تزيد عن  1033سنة ليصل إلى 

 .ظاهرة الصقيع قليلة جدا 
ة ، أما الصيف فيكون حار و يوجد صنفين من الشبه الرطب في قمم الجبال الشتاء تكون باردة و ممطر 

 البارد الذي يسود سفوح الجبال و آخر دافئ و يسود شمال السهول العليا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصـــة المبحث:
صنا النتائج التالية عن المجال من خالل دراستنا و تحليلنا المفصل للجانب الطبيعي لوالية ميلة استخل    

 المدروس : 



  من المساحة اإلجمالية للوالية و  %12التنوع في األوساط الطبيعية إذ نجد الجبال و هذا بنسبة
م ،ثم نجد منطقة األحواض و التالل و هذا بنسبة 1033أعلى قمة هي جبال تامزقيدة ب 

من المساحة  % 60700بنسبة  من المساحة اإلجمالية ، ثم منطقة السهول و هي 32.22%
 اإلجمالية و هي كبيرة مقارنة مع المساحات السابقة .

 هذه  هتكون في الشمال ، كما أن % 00التي تفوق ، إذ نجد  اراتدكما تتميز باختالف في االنح
المنطقة تستقبل كمية معتبرة من األمطار مما يساعد على حث التربة و ترسبها في المناطق 

 خصبة مؤهلة ألي نشاط زراعي. قة بذلك مناطالمنخفضة مشكل
  و  %1070 – 0و تتواجد بالمنطقة الوسطى،أما الفئة من  % 00 – 1070ارات من داالنحنجد

من إجمالي المساحة و عموما هذه المنطقة تتميز  % 22فهي تحتل نسبة  %0 – 3من 
 باالنبساط . 

  كما أن الوالية  يالجنوبالجزء نة في مم / س 033مم في الشمال إلى 1033التساقط يتراوح بين .
تتميز بثروة مائية هائلة وهي تكون كثيفة في الشمال إلى معتبرة في الجنوب مع وجود مصادر 

 .   ةأخرى و هي سد بني هارون ، و سد وادي العثماني
 و كل هذه العوامل و المؤهالت  فهي  في التنمية الفالحية للوالية .        
 رافيا تلعب دورا هاما في توزيع السكان ، و هذا ما يجعلنا نتساءل : كيف يكون كما أن الطوبوغ

 توزيع السكان عبر كامل الوالية ؟ و كيف سيكون تمركزهم ؟ . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الثاني المبحث
 :المراكز نشأة وظروف ميلة لحوض التاريخي الجانب

 :مقدمـــــة



 متباينة جد وسياسية اجتماعية تنظيمات ثالث الزمن من ينقرن من أقل في عموما الجزائري  المجال عرف
 .المجال تنظيم مستوى  على مهمة نتائج خلق على عملت
 :هما أساسين عنصرين إلى بالترتيب نتطرق  سوف يلي ما وفي

 والمراكز  التجمعات هذه مثل ظهور إلى أدت والتي الدراية لمجال اإلدارية التحوالت و التاريخي اإلرث
 بعدها ، موروثة كقاعدة االستعماري  ثم القبلي المجال تنظيم نموذج آثار معرفة سنحاول ومنه ، الريفية
 االستمرارية بين إدارية تقسيمات ثالث عرف والذي االستقالل بعد ألمجالي التنظيم نموذج إلى نتطرق 
 . والتحول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : سةالدرا لمجال اإلدارية والتحوالت التاريخي اإلرث .1

 : تمهيد



 على معينة فترة وفي ومتعددة عامة أنظمة طرف من التاريخية اآلثار هو التاريخي باإلرث المقصود إن
 الحياة طبع في تشعر بقيت التي السكان دهنيات وحتى ألمجالي التنظيم و االقتصادية الهياكل من كل

 على األحيان اغلب في تعمل التي حاتاإلصال في بآخر أو بشكل بالتأثير وتقوم واالقتصادية االجتماعية
 لمجال المختصرة التاريخية الدراسة إن و 1 مطلق اجتماعي وتغير تحول إقامة إدارة وجود رغم منها الحد
 في ساهمت التي العوامل حول مركزة كانت إذا خاصة ضروري  أمر هي المدروسة التجمعات وتوزع تواجد
 . له الحالية لوضعيةا تفسير في وتساعد معين مجال وخلق إنتاج

 هي المجال على المتتالية و المتعاقبة األنظمة طبيعة هل:هو السياق هذا في نفسه يطرح الذي والسؤال
 أم وتطورهما.   االقتصادي و االجتماعي تنظيمها تحدد والتي  التجمعات هذه مثل ظهور إلى أدت التي

 بتسليط وذلك المطروح التساؤل هذا على بةاإلجا نحاول سوف اآلتي التحليل وفي.؟ الصحيح هو العكس
 واالقتصادية االجتماعية المستويات مختلف على الدراسة مجال شهدها التي الكبرى  التحوالت على الضوء

 تاريخها مر وعلى ، والسياسية المجالية و
 (التركيــة) العثمانية المرحلة – 1-1

 ثالث إلى مقسمة وكانت العثمانية اإلدارة تحت الجزائر كانت 1203 سنة الفرنسي االستعمار وصول قبل
 إذ قسنطينة وعاصمته الباي طرف من مسيرا كان دراستنا مجال إليه المنتمي و الشرق  بايلك: هي أقسام
 ضفاف على واقعة وغنية خصبة أراضي إلى باإلضافة المدينة حول األراضي من العديد يمتلك كان

 نفوذه تحت الواقعة القبائل من الضرائب وجمع أمنها وحفظ هأمالك إدارة اجل من وذلك والسهول األنهار،
 من والجبايات الضرائب وجمع النظام بفرض مكلفة مخزن  قبائل) المحلية القبائل على يعتمد الباي وكان
 القاعدي الكيان تمثل القبيلة كانت العثمانية اإلدارة فبجانب 2االمتيازات ببعض التمتع مقابل الرياس القبائل
دارة الحماية يؤمن الذي  . الجماعة نظام في السكان أعمال وا 

 وحدات ضمن منظمة األخرى  هي كانت الوطن مناطق لمجمل بالنسبة الشأن هو مثل الدراسة ومنطقة
 .القبائل وهي وبشرية مجالية

 يةالبن هي فيه العائلة وتعتبر ، األب من الرقابة على يعتمد تقليدي جماعي تنظيم هو القبلي والتقسيم"
 واحدة عائلة اسم إلى جميعا ينتمون  أجيال أربعة إلى ثالثة من تضم التي الجماعية الهيكلة لهذه األساسية

 "3 . 
'' الزواج''       متينة اجتماعية عالقات تراكب يضمنه الجماعة أفراد بين الكبيرين والتضامن التماسك هذا
  بها العمل تنظيم إلى إضافة لألرض العقارية كيةوالمل للمجتمع المتكامل التنظيم على بدوره ينعكس وهو
 الفردي السلوك على الجماعي والنظام الفرد على الجماعة هيمنة بروز هو أساسي مبدأ على يقوم والذي

  الملك و العرش وهما أال األرض المتالك أساسين شكلين يوجد إذ

                                                 
1 BELKACEM Labii : Territoire et Pouvoir en Algérie, le cas du bassin de 
Mila, Thèse de doctorats de 3ème cycle, Université Paul- Valery 1983  P72 
2 HOSNI BOUKARZAZA : maillage territoire et pouvoir dan l’Algérie du nord espace rural publication du 
laboratoire de géographie rurale de l’université Paul Valery octobre4990 p 24 
3 MENOUBA.HAMANI de la tribu   la révolution agraire thèse de 3em cycle .Montpellier 1985 p 19 



 على الحصص توزيع تضمن يرةاألخ ،هذه القبلية لمجال والسيطرة الهيمنة يمنع نظام هو العرش 
 واالستغالل االنتفاع حق لها وحدها فاألسرة ، ملكية شكل على التعطى األرض ولكن العائالت

 في فهي جماعية ملكية تكون  أن قبل فاألرض ،(الورثة) المتعاقبة لألجيال يورث أن يمكن حق
 1 للقبيلة الجماعي الضمان تحت عائلية مستثمرة األصل

 من حال أي في ليست الملكية هذه لكن جزائرية تقليدية بحقوق  الخاصة لملكيةا فهو: الملــك 
ن حتى لألرض الجماعي المالك هي العائلية فالخلية فردية األحوال  بالتوارث ذلك كان وا 
 2للفرد ملك هي األرض قطعة ولكن جماعي فيكون  العمل أما...المتوالي

 السلطة بتنظيف معزز نجده الدموية بالروابط مضمون '' هبأن القبلي التماسك عن ذكره سبق ما إلى إضافة
 بمجلس ممثلة السلطة األفراد،هذه جميع طرف من احترامها وتضمن المجتمع عمل قواعد بين تسمح التي

  4 عشيرة كل ممثلي ،أو السن كبار من عادة يتكون  الذي'' 3 الجماعة
 :هي رئيسية قبائل ثالث على مقسما كان الدراسة ومجال

 ما على اعتمادا األخيرة لهذه القبلي النظام استخراج نحاول سوف اآلتية العناصر وفي ، وميلة يـا،زواغةمو 
 أو عرش لكل تاريخية معلومات على تحتوي  فهي  بالجزائر االستعمارية لإلدارة الرسمية الجريدة في ورد
 وقد (Senatus Consulte)           كونسيلت سيناتوس بـ المعروف القانون  تطبيق أثناء جزائرية قبيلة
 اإلنتاج ووسائل ألفالحي ونشاطهما قبيلة أو عرش كل سكان أصول التقارير تلك قي تتناول كانت

 يبعضهم عالقتهم و العثمانية بالسلطة العالقة و التقاليد و العادات بعض و المسكن ونوع المستعملة
 . البعض
 مسح أي هناك يكن ،لم الجزائر إلى الفرنسي االستعمار وصول وقبل أنه إلى اإلشارة وتجدر 

 بمسح خاص وتوثيق خرائطي تمثيل أول وان القبائل لتوزيع خريطة من أكثر ليس لألراضي
 بتأسيس والمتعلق(  Senatus Consulte)  4.03 أفريل 22 قانون  تطبيق أثناء أنجز األراضي
 . بالجزائر العقارية الملكية

 

 

 .العثمانية المرحلة أثناء الدراسة لمنطقة جالالم وتنظيم القبلي التقسيم -1-1-1

                                                 
1 Hosni Boukarzaza .OP.CIT.P 21 
 حسني بوكرزازة المصدر السابق ص24 2
 حسني بوكرزازة المصدر السابق ص24 3
 خنوف علي :السلطة في االرياف الشمالية لبايلك الشرق الجزائري '' نهاية العهد العثماني وبداية العهد الفرنسي '' المزان لنشر والطباعة ص44 4



 تضم) مويا قبيلة وهي رئيسية قبائل( 30( ثالث حدود إلى ينتمي الدراسة مجال فأن مسبقا ذكره سبق مما
 تضم) ميلة وقبيلة( الحمراء دار تجمع تضم) زواغة قبيلة( علي وعنوش ،الوصاف مخلوف شقليبي تجمع

 (لطفي ،عزابة ،فرضوة تجمعي
 المصادر و الوثائق لنقض وذلك المذكورة للقبائل المرحلة هذه في العقارية البنية تحديد لصعوبة راونظ

( 1220-1220)الجزائري  بالشرق  القديمة القبائل توزيع خريطة على االعتماد تم األراضي بمسح المتعلقة
 و الملك عبد ،سيدي قطارة ،كدوار دواوير إلى القبائل تقسيم على تعتمد التي 1الكريم عبد بجاجة للباحث
 ميلة بقبيلة ميلة ،دوار زواغة بقبيلة وفرضوة مروان وسيدي وباينان الشيقارة دوار ، مويا بقبيلة هارون  بني
. 

 عناصر( 36) أربعة على االعتماد تم القديم المجال تنظيمها واستخراج القبائل هده على أكثر وللتعرف
 : هي

  القبيلة أصل -4

  للقبيلة لداخليا السياسي التنظيم -2

  لألرض العقارية الملكية نوع -3

 لقبيلة طرف من المعتمد االقتصاد -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1906  قسنطينة ،جامعة الجزائري بالشرق الدواوير و القبائل توزيع: الكريم عبد بجاجة1

 : الدراسة لمجال القبائل و الدواوير أصل( 14)رقم جدول
  المجموع المساحة لألرض العقارية الملكية سنة القبيلة الدوار



 (هكتار) (هكتار) النشأة

 أوالد
 (الشيقارة)يحي

 

 زواغة قبيلة

 

1892 
 زواغة قبيلة عرش-
 زواغة قبيلة عزل قسم-

2080 

1820 
 

3900 

 

 

 (باينان)الدهرة

 

 

 زواغة قبيلة

 

 

1892 

 زواغة قبيلة عرش -
 زواغة قبيلة عزل قسم  -
 ملك  -

6200 
6122 
023 

 

 

9233 

 

 

 رةقطا

 

 

 مويا قبيلة

 

 
1222 

 

 مويا قبيلة عرش -
 السالسل عزل من قسم -
 لفويني دار عزل من قسم -
 ملك -

1169 
001 
060 
020 

 

 

3206 

 

 عبد سيدي
 الملك

 

 مويا قبيلة

 

1222 
  مويا قبيلة عرش -
 ملك -

6391 
033 

 

6091 

 

 

 هارون  بني

 

 

 مويا قبيلة

 

 

1222 

 

  مويا قبيلة عرش -
 زواغة ةقبيل عزل قسم -
 ملك -

0002 
1003 
023 

 

 

0122 

 

 0262 0262 بوقصيبة لقبيلة عرش- 1229 بوقصيبة قبيلة بوقصيبة

 1110 1110 ملك - 1229 ميلة قبيلة ميلة

 26624 26624 المجمــــــوع

 Peyerimhoff : Enquête sur la colonisation officielle de 1871 a 1895 - :المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غةزوا قبيلة -أ

 القبيلة أصل -1-أ



 غزوا''   خلف تنتمي زواغة قبيلة أن نجد البحث في عليها المعتمد القديمة الوثائق و المصادر حسب
 خليج حتى للزيبان جريد بالد مملكة بين تونس بصحراء بعيد طويل وقت مند متواجدة أنها ويقال'' 

 ونست سلطان ضد القبيلة هذه انتفضت  ميالدي 1033 سنة في و قابس
 األتراك مرحلة بداية في هذا قسنطينة،وكان مقاطعة اجتاحت حيث الجزائرية األراضي نحو وتوجهت
 الشيقارة جبال) ميلة غرب شمال الواقعة بالجبال استقرت الفرقتين إحدى قسمين إلى بعدها ،وانقسمت

 األيمن الجانب على الممتدة الخصبة بالتالل ،وأيضا النجا لواد األيسر الجانب على( حاليا باينان و
 بالسلسلة واستقرت الشمال إلى مسيرتها واصلت فقد األخرى  الفرقة الخميس،أما فج حتى ميلة من

 ومحمد حمزة ذريته ومن'' ناصــر'' هو زواغة لقبيلة الممثلة العائلة فرع وأصل 1الكبرى  للقبائل الجبلية
  قيادات ثالث إلى زواغة قبيلة قسيمت تم األساس هذا وعلى وناصر القيدوم ولدان له األخير هذا

  للقبيلة الداخلي السياسي التنظيم -2-أ
 وهذه قيادات أو شيخات ثالث إلى مسبقا ذكره تم كما زواغة قبيلة كانت العثمانية الوصاية تحت

 :يلي كما فرق  إلى مقسمة األخيرة
 ة،أوالد،قريبص ،مشيدرة،المعجز البهلول: التالية الفرق  من كل وتضم: ناصر شيخة 

 الثالثة الفرق  هذه كل ،قرمودة،سراغنة،بوجزار سمارة ورجاص، صالح،زغاية،الودهية،حموية
 النجا،الرواشد ،واد زغاية ، باينان،آراس،تسالة)الفواقة بزواغة يعرف ما كونت المذكورة(43)عشر
 ( .حاليا

 (.حاليا الشيقارة) يحي أوالد يترأس:  القيدوم شيخة 

 زايد،أوالد أوالد ،سفسفة، بوعشرة:التالية الفرق  تظم( السفلى)اللواطة غةزوا  وتمثل: حمزة شيخة 
 .وبوفوح مروان،فرضوة البير،سيدي راس بوخليف،جالمة،الزاوية،عزل سيدي

 وحدوث أقسام ثالثة إلى القبيلة تقسيم فرصة استغلوا األتراك أن التاريخية المصادر بعض ذكرت وقد 
 ليقوموا( السفلى)اللواطة زواغة و ،(العليا)الفواقة زواغة يترأس كان الدين عز أسرة أفراد بين وشقاق تنافس
 .الزراعية األراضي وأجود أحسن على فشيا شيا واالستيالء كبيرين قسمين إلى القبيلة بتقسيم

 تمسكهم الن جد عن أبا ورعاة مزارعون  زواغة قبيلة سكان يعتبر: رعوي  زراعي:القبلية اقتصاد -3-أ
نما الخيام يسكنون  ال فهم أخرى، أغراض عدة له كان رضباأل الوثيق  بشكل مبنية أكواخ وا 
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 قبيلة ،فمجال الرعي و المزروعة األراضي من بالقرب وتتواجد ، بالصفيح مغطاة تقريبا وكلها جيد 

 هذا كل االستغالل وطرق  الطبيعية خصائصه له جزء وكل جزأين إلى النجا واد طريق عن مينقس زواغة 
 من ومغطى ، واالنحدار التضرس شديد للقبيلة الشمالي ،فالجزء للقبيلة االقتصادي التكامل ضمن يدخل
 اضيأر  على أيضا تشتمل المرتفعات ،هذه صعبة ومسالك منافذ ذات طبيعية بغابة آراس و باينان جهة

قامة القمح زراعة في يستغلونها السكان كان فقد ومتفاوتة صغيرة مساحات ذات كانت وان جيدة زراعية  وا 



 مياه من ذلك قي مستفيدين( البستان) الجنان باسم والمعروف المثمرة واألشجار للخضر الصغيرة المزارع
 . الجبلية المنحدرات على المتواجدة الطبيعية الينابيع

 األشجار بساتين إلى إضافة النجا واد حواف على الزيتون  أشجار بها فتوجد المنخفضة قةالمنط في أما
 للقبيلة الزراعي النشاط الي إضافة(حاليا قسنطينة،جيجل طريق) الغربية الشمالية بالمنطقة خاصة المثمرة
 بينما ، الرعوي  النشاط لممارسة الجبلية المراعي تستغل 1رأس 02130 بـ تقدر كبيرة حيوانية ثروة نجد

 الينابيع أما خصبة أراضي ذات تضرس واقل صعوبة اقل منافذ ذات فهي النجا لواد الجنوبية الجهة
 .زراعي نشاط لقيام كافية لكنها كثافة اقل فهي المائية

 يوجد وال ، األولى بالدرجة رعاة و مزارعون  هم القبيلة فسكان بالقبيلة ،والصناعة التجارة يخص فيما أما
 . المجاورة فرجيوة لقبيلة بالنسبة الحال هو ما عكس عندهم والصناعة التجارة من نوع أي
 وفرجيوة جيجل نحو قسنطينة من للمواصالت ومسالك طرق  لعدة ملتقى زواغة قبيلة مجال يعتبر كما

 ةزواغ قبيلة سكان يتردد والحيوانية،إذ الزراعية منتجاتهم لمختلف ويروجون  السكان يسوق  أين وميلة
 بالمنتجات وتبديلها المصنعة المواد جلب اجل من(فرجيوة) مزالة وفج ،ميلة زغاية أسواق على باستمرار
 . الزراعية

 :موية قبيلة – ب
 : القبيلة أصل -1-ب

 تنتمي كانت موية القبيلة والعرب، السكان عن الفرنسيين طرف من المجمعة النهائية التقارير حسب     
 البحر و قسنطينة بين الواقعة الجبلية السلسلة يشغلون  كانوا خلدون  ابن وحسب الذين كتامة، قوم إلى

 .العرب باتجاه
 إحداها أين ، مختلفة قبائل عدة من مكونين كان كتامة قوم أن إلى تخلص التاريخية الكتابات بعض

 . القبيلة هذه لموية األم القبيلة تعد'' SEDWIKOH" ''صدويكش" والمسماة

" لموي  سكد"نذكر، بينهما ومن خلدون  ابن ذكرها'' fractions'' فرق  عدة إلى مقسمة هاأن يظهر األم
''SEKDELHEMOI''حولها ما أو موية إقليم من أجزاء وبقي الخ،.... درسون  هارون، بني ، ،سليانة. 

 

 

 
1 enquête sur la colonisation officielle 1871/1895 

 في متجاورة وهي مروان وبني يانةسل و لاسكد عزل مثل تعماراالس فترة في التسميات هذه نفس يحمل
 .الحدود

 ترواث من المكان يمله لمل نظرا الرومان المستعمرين إليه جلب موية إقليم ، الروماني االحتالل فترة في
 اشاهد إال منهم المتبقية اآلثار وما ، وميلة سيرتا من أيضا لمياهه،وقربه ووفرة األرضية وخصوبة طبيعية
 المشرق  من القادمة القبائل ،احتلت العرب قدوم مع مهمة زراعية مؤسسات ،وحتى متفرقة مزارع جود على
 . المحليين باالمازيغين العرب السكان واختلط موية إقليم



 القرن  بداية ومع ةالسلط عن المتنازعون  الحكام جابت التي لسيرتا تابعا موية إقليم ،كان  .5 القرن  في ثم
 على السيادة الحفصية الحكومة منحتهم أن بعد تقهقرا بها والحقا القرى  اجتاحوا رياح المسمون  الرحل ،43
  1واسعة أقاليم

  الفرقة: الداخلي التنظيم -2-ب  
 محمد،أوالد أوالد: هي فرق ( 36) أربعة من مكونة كانت موية قبيلة العثماني العهد في      

 مساحة هكتار 1010070023 بـ المقدرة و القبيلة هذه مساحة من اقتطعت وقد.أمحمد ادنة،أوالدعمار،الجر 
 : يلي كما مساحتها تتوزع والتي عزل أراضي المساحة هذه صارت و هكتار 6120706

 .هكتار 4419096 سليانة عزل -

 . هكتار.465101 مكرو زاير عزل -

 .هكتار.14400 السالسل عزل -

 .هكتار 1300. دارالفويني عزل -

 : رعوي   زراعي اقتصاد -3-ب
 وهي ، اسمها على القبيلة سميت التي الجبلية للسلسلة الجنوبي السفح على يمتد موية قبيلة مجال      
 من األماكن اغلب في المشكلة الترب تقريبا، م 1033بـ قدرت بها قمة أعلى ،حيث متوسط ارتفاع ذات
 من مشكلة فهي)  الجبال من العليا بالمنطقة المياه خلقته يالذ الطمي عن ناتجة النوعية جيدة ارض
 (.خاصة كلسي مارن 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 M.FERAUD LA TRIBU ;MOUIA : L’ARRETED’HOMOLOGATIONDU;PV N°1959 RAPPORT 

D’ENSEMBLE SUR LES OPEATIONS DE LA DELIMITATION DE LA TRIBU DE MOUIA ;CHAPITRE 

1ER NOTICE SUR LA TRIBU ; PAGE30. 
 الماشية ربيةت من وأيضا يملكونها التي األرض زراعة على يعيشون  حيث زراعيون  أساسهم موية سكان
 للقبيلة ليس ، األخرى  واألسواق وميلة قسنطينة أسواق على منتجاتهم كل سهل تسويق يجدون  ،وهم

 من كبي بعدد ستعانةوا موية قبيلة ، العائلي لالستهالك البرانيس ينسجون  فالناس ، خاصة صناعة
 تستعمله فهي الغرب إلى الشرق  من الممتد الكبير وواد السمندو واد من متفرعة صغيرة ووديان ، الينابيع



 مثمرة أشجار و والرمان بالتين المغروسة الحدائق لسقي تستعمل الوديان هذه فبعض ، بالربيع للسقي
  1القبيلة من العليا بالمنطقة توجد أخرى 
 األسياد ،لكن العثمانية اإلدارة تحت الدراسة منطقة ومنها الجزائر كانت الفرنسيين لوصو  قبل إدا

 تحت منظم للمجال واقتصادي سياسي ، إداري  حقيقي كنظام يظهر القبلي فالنظام القبائل هم الحقيقيين
 (القبائل)هم مستقلة واقتصادية سياسية اجتماعية مجاليه، كيانات عدة شكل
 .المركزية لطةالس ضعف غطت التي

 :االستعمارية الفترة -1-2
 هناك كان القاعدة مستوى  على ولكن ضعيف، مركزي  نظام وجدوا الجزائر إلى الفرنسيين قدوم عند      
 االستعمار على ،إذا التاريخ و الطبيعة طريق عن أنشأ ومتجدر عميق قوي،كيان واجتماعي مجالي نظام
 2احتالله سديج حتى المزدوجة المقاومة هذه هزيمة
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 ،األراضي على يده وضع في تكمن للمستعمر األساسي االهتمام أن كيف سياسته عبر واضحا يبدوا انه

 من األراضي بتحويل يسمح مما التقليدي ألمجالي االجتماعي النظام لتفكيك ميكانيزمات أقام ولهذا
 واستبدالها قرون، دامت جزائرية قاعدية كوحدة القبلية يهدف التفكيك هذا .األوروبيين إلى ائريينالجز 

 نظامها تقوية وبهذا المقاطعة إلى والبلدية الدوار من مجاليه هيدراكية تعرف جديدة إدارية بوحدات
 .المركزي 



 في حصل الذي الجدري  لتحويلا و االنقالب ومدى الفترة هذه على الضوء تسليط نحاول سوف يلي وفيما
 مجموع من يتجزأ ال جزء تعتبر التي المدروسة المنطقة دراسة خالل من التقليدي،وهذا ألمجالي النظام
 . ككل الجزائر وهي كلي

 :والملكية واإلدارة للملكية جديدة شكالأ وخلق القبلي المجال تكسير -1-2-1
 .الفرنسية للدولة ملكا المحتلة األراضي من األكبر الجزء بتعيين فرنسا ،قامت االحتالل بداية مند
 كان أينما التقليدي المجتمع تكسير هي 1293-1223 العشرية خالل األساسية إستراتيجيتها كانت فقد
 األرض تحديد نظام تطبيق خاللها من تم التي الفترة ،إنها بقوة الملكية ونزع كافة، السكان تقتيل طرق  عن

 : قسمين إلى القبيلة مجال تقسيم وبالتالي
 المعمرين عليها إنزال على بعد فيما يعمل حتى السلطة لدى يحفظ األخر و ، القبيلة ألفراد يترك جزء

 .األوروبيين
 وطردهم ، الجزائريين الفالحين وتفقير المحتلين طرف من  األراضي ألحسن المكثف االمتالك بداية هي
 .فقرا أكثر أراضي إلى
 إلى وغيرها والغابات  واألوقاف العزل أراضي و الباي ملك كانت التي راضياأل تحويل يصادف هذا

 باألفراد خاص ملك منها ، شاسعة أراضي نالك بقيت ذلك ورغم ،(األتراك ترث فرنسا)  الفرنسية الحكومة
 انيةاستيط مراكز بإنشاء قام المستعمر ، األراضي حيازة إلى إضافة االعراش أفراد بين شائع هو ما ومنها
 وقت وفي ذلك مع زراعية استعمارية مزارع إنشاء الوقت نفس في المستعمرين لألوروبيين 1200 مند

 الفرنسي واالقتصاد وانينقلل مفتوح مجال ، فرنسية مستعمرة الجزائر جعل تعرض صدرت نصوص ، مبكر
( POSSESSION FRANCAISE)فرنسية ملكية الجزائر أعلنت ملكي قرار 1206 جويلية في

 . بالجزائر العامة الحكومة وأسست

( senatus consulte) قانون  بينها من بالجزائر االستعمار لتعزيز صدرت قانونية نصوص عدة بعدها
 .الجزائري  االجتماعي والنسيج الملكية على نتائج له تكون  سوف الذي الشيوخ مجلس
    والمادة القانون  هذا نص وقد للقبيلة اعيةاالجتم العقارية الملكية مع الحساب تصفية لتدابير التخاذه ونظرا
 :يلي ما على منه

 .القبائل أراضي تحديد -

 على اإلبقاء مع ، األخرى  الزراعية والبلدان التل من قبيلة لكل الدواوير مختلف بين  توزيعها -
 البلديات أمالك خاصة تحفظ أن يجب التي األراضي

 الذي اليوم في فيها التصرف يمكن ال الدواوير هذه أفراد لحساب ستقام التي الفردية الملكية قامة -
 .       الملكية سندات تسليم قانونيا فيه سيتم



 وتجزئتها للقبيلة والسياسية االجتماعية الوحدة تحطيم وهي خطيرة، أهداف( senatus) لقانون  كان هكذا
 عن تزيد ال مساحة  افيةجغر  مقاييس على التقييم في اعتمد حجماوقد اقل إدارية كوحدات دواويير إلى

 . 1(نسمة 1333 عن عددهم يقل ال وسكان ، هكتار 10333
 افريل وقانون  ،1200 جويلية 02 في( warnier) فارني قانون  اسمه آخر قانون  جاء القانون  هذا بعد

 األراضي على الفردية الملكية يقيم فهو األرض تحويل تسهل التي القانونية األداة أكمل الذي 1220
 التبادالت أخضعت الذي الوقت ،وفي(عقد طريق عن بها معترف ملكية) ملك كأراضي ويعتبرها ماعيةالج

 ،وأقاموا القبائل أراضي على ونفد التقليدية، والممارسات الحقوق  لتواجد حد وضعت فرنسي لقانون  العقارية
  .2بالجزائر لألراضي الشاملة الفرنسة

 إثر لألراضي المتتابع الحجز تطبيق مع ساهمت القانونية والنصوص القضائية األحكام من العديد
 بالتحويل بعد فيما سيسمح ما الدراسة،وهذا منطقة منها للجزائر الشرقية الشمالية بالمنطقة 1201تمرد

 بقلب الواقعة الراضي وأجود أخصب من هي الراضي الفرنسيين،هذه نحو الجزائريين ألراضي المكثف
 مشكال المنخفضة واألراضي السفح بين المتواجدين القديم الزراعي التكامل كسر الذي األمر األحواض،

 . التعمير محيطات األخيرة هذه على
)  منطقة 10 في متمثلة وحدة 00 إلى قبائلها قسمت القوانين تلك عليها المطبق ميلة منطقة في

territoire ( )هو القبيلة وتفكيك لتقييم المث أحسن ولكن ، عزل 12 و دواوير2 ،(للتعمير ومزارع مراكز 
 .التمرد الدائمة زواغة بقبيلة المتعلق ذلك
 استيالء وتم القبيلة، لهده الحاكمة األسرة ألفراد دخل الذي والشقاق الفتن العثمانيون  استغل أن فبعد

 على دبع فيما الفرنسيين ساعد ما وهذا النجا، لواد الشمالية بالجهة الواقعة األراضي أحسن على األتراك
 لمنطقة المكونة عزل 11 بـ 1220/ ماي/19 مرسوم طريق عن بها معترف لدولة دولة كإرث امتالكها
 .هكتار 9100 مساحتها زواغة
 سنة بعد إال النجا لواد اليمنى الجهة بنفس الواقعة األراضي أجود لبقية حجزها فرنسا تستكمل لم ذلك مع

 مراحل عبر ذلك ،وكان القبيلة بها عزمت التي الحرب ائبضر  ثقل إثر عليها ملكيتها نزع تم أين 1201
 .1291/جويلية/01 في وآلخرها 1201/مارس/10بـ أولها متعددة رسمية وبقرارات

 الممتدة التالية الفرق  على إال النجا واد      جهتي على تمتد كانت التي القبيلة تلك تملك تعد لم وبعدها
 كلمتر 30و الشمال إلى الجنوب من كلمتر 10 امتداد على( زواغة جبل سفوح)النجا لواد اليسرى  بالجهة

 و اللة خليف،عرب ،أوالد بوعسلي ،الدهرة،اوالدزايد،أوالد زواغة: هي الفرقة هذه الغرب إلى الشرق  من
 قانون  إلى القبيلة هذه من تبقى ما إخضاع ثم 1920/أوت/10 لـ حكومي رسمي بقرار ثم حاية أوالد
(SENATUS )صار هكتار0933 مساحته) الشيقارة دوار)يحي أوالد دوار:  منها دواويير ثالث وقسمت 

  مروان سيدي لبلدية تابع بعد فيما

                                                 
1 MAR COTE : L’ALGERIE OU L’ESPACE RETOURNE, FLAMMARON, FRANCE, 49.5, P4060 
2 Hasni boukarzaza, op, cit, p32. 



 تابعين ضاروا و هكتار9233(باينان) الدهرة ،دوار أيضا هكتار 0933 مساحته( تسالة) حاية أوالد دوار
 . مزاولة لفج المختلطة للبلدية
 ،زغاية مروان لسيدي االستيطانية المراكز ببعضها أنشئت ،و أقيمت فقد العزل أراضي أما

 و الحكومة بين األراضي بتوزيع ،والقاصي1222/مارس/01بمروم لفرادة،وخصت ،سراغنة،رجاص
 ،سمارة،ثم ،أوالدأحمد،قرمودة،سراغنة رجاص عزل من هكتارمقتطعة6920 بـ مقدرة مساحات الجزائريين

 قبيلة قسمت سابقتها من عنف بأقل و قرمودة دوار يشكلون  صاروا( SENATUS) قانون  طبق أن وبعد
 30  إلى ،وقسمت 1222 جوان 12 بتاريخ كونسولط السيناتوس قانون  لتطبيق إخضاعها إثر موية

 :دواوير
 إقليم إلى ضم المالك عبد سيدي ودوار للميلية المختلطة للبلدية تابعا كان الذي قطارة دوار 

 .القرارم

 اإلجمالية مساحته و خمسة وعدده األتراك عهد في موية قبيلة من طعاقت الذي1العزل أما 
 25 مرسوم حسب هكتار .603..4 مساحته( مكرو زاير عزل) منه منح فقد هكتار 14.5051

 ثم التبادل طريق عن ،ثم التعمير لمصلحة منح والباقي أجنبية عائلة 492 إلى .4.0 مارس
 (. القرارم ببلدية جمعت مكرو رزاي أراضي) وحمالة القرارم مراكز إنشاء

 تابعة أصبحت(السالسل) والثانية ، القرارم لبلدية تابعة األولى صارت حيث ، كولونيالية مزارع 
 .بيز بلدية إقليم من جزء صارت فقد لفويني دار ،بينما للميلية المختلطة للبلدية

 بها حدثت فقد كتاره .4.3220362 مساحة على تمتد كانت التي ميلة قبيلة يخص ما في أما
 منها اقتطعت حيث4.03/ أفريل/ 22 قانون  لتطبيق إخضاعها تم أين 4..4 مند تغيرات
 إلنشاء التعمير لمصلحة سلمت الزراعي الطابع ذات الدولة أراضي من وجزء ، العزل أراضي
 لتبادالتا عمليات بهم احدتث فقد البقية أما البيري  زيتونة ومزارع عزابة و التين عين قرى  عليها
 للسكان السنة نفس في االعتراف ،ثم فرنسية ملكية بعقود صارت أين العلني بالمزاد والبيع

 المستعمرين منعت التي  الملكية سندات يملكون  كانوا ألنهم لألرض ملكيتهم بحقوق  الجزائريين
 سبتمبر .2 وفي  هكتار ..594.0512بـ مساحتهما قدرت والتي أراضيهم على االستيالء من

 ذات للبلدية تابعا ضار واحد دوار إلى وقسمت الذكر السابق القانون  عليها طبق ...4
   لميلة الكاملة  الصالحيات

 2هكتار 0.23 إلى هكتار 4.322 من القبيلة مساحة بذلك وتقلصت

                                                 
 . العثماني العهد في للبايلك تابعة كانت التي الواسعة المزارع: العزل1 

2 RAPORT D’ENSEMBLE SUR LES OPERATIONS   DE LA DELIMITATIONS DE LA TRIBU DE MILA  CHAPITRE П, 
DELIMITATION DE LA TRIBU, JEAN CLAUD BRULE, JAQUES, FONTAINE, L’ALGERIE VOLONTARISME ETATIQUE 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 



 وتحطيم دواويير إلى تقسيمها طريق عن الوظيفي مجالها كسر بهدف القبائل االستعمار شتت أن بعد إذا
 ،أكمل القاعدي المستوى  على واإلداري  العقاري  النسيج مغيرا التعمير  محيطات بخلق المجالية كامالتهات

 التام  التصرف ذات بلديات سواء البلديات وهي أعلى مستوى  بإنشاء نهائي بشكل نفوذه بسط األخير هذا
 عماالت ضمن ئروالدوا sous prefecture  دوائر تحت مندرجتان وهما المختلطة البلديات أو

prefecture. 
 :البلديات

 البلديات أنظمة انشؤوا هم إن يخشون  كانوا المعمرين الن ببطء الدائرة إلى البلديات من االنتقال تحقيق ثم
(institutions communal )1 توسعهم يعرقل سوف. 

 أين مجال لىع البلدية وأنشأت بلدي تنظيم أول أسس الذي 1260 سبتمبر 02 مرسوم خروج بعد أخيرا
  ويتمتع معاونون  يساعده'' le maie'' البلدية رئيس يديرها معتبرة أعدادا يشكلون  األوروبيين السكان
 .الجزائريين من الربع يكونوا أن يمكن األعضاء أين منتخب استشاري  بمجلس
  المختلطة البلدية التوالي على تأسيس تم 1222 ديسمبر 19 و 1222 ديسمبر00 وبمرسوم بعدها

 السكان لها يعيش التي االستعماري   التوسع مجاالت من المتكونة المدنية األقاليم في تأسست فاألولى
 أكثر أو دوار إليها أضيف ثم ، محيطة زراعية وأراضي مركز من مكونة وهي ، معتبرة بإعداد األوروبيين

 معاونون  رؤساء يديرها ثحي فرنسا، في البلديات عليه تسير الذي النظام بنفس البلديات هذه ،تسير
 .المجلس أعضاء ربع يمثلون   جزائريين مستشارين من منتخبة استشارية بمجالس يتعينون 

 .الفرنسية السلطات تعينه قائد يرئسها جماعة فتمثلها األخيرة هذه تشملها التي الدواوير أما
 كلها مأهولة وهي( 1203) نيةمد أقاليم على ثم عسكرية أقاليم على تأسست فقد المختلطة البلديات بينما
 ذات بلدية بتشكيل تسمح بأعداد يكونوا لم هؤالء األوروبيين، من قلة تحوي  ولكن بالجزائريين تقريبا

 المحيطات بعض وتشمل دواويير من أساسا مكونة مقيمون،وهي أنهم ،حيث الكاملة الصالحيات
 .بالتعمير

 األوروبيين للسكان ممثلين منهم أكثر موظفون  اؤهاأعض أين البلدية، لجنة يديرها المختلطة البلدية
 .البلدية رئيس بوظيفة يقوم الذي عسكري  بمحافظ والجزائريون 

 فقد ، األراضي أجود ذات لميلة المغلق الداخلي الحوض إلى جغرافيا المنتمية الدراسة منطقة إلى بالرجوع
 سهل الذي األمر الدولة أراضي صارت تيال العزل األراضي على للمعمرين يد لوضع حيا مثاال تعد كانت
 من لسلسلة متتالي إنشاء وبالتالي المعمرين من العديد توافد إلى أدى ما الخيرة هذه امتالك من وسرع

 ، الوالية بكامل( 30)سبع ضمن من بلديات( 36) وعددها بالمنطقة  الكاملة الصالحيات ذات البلديات
 . لها الشرقية الجهة في وتتركز
 ، 1 القسنطينية بالمنطقة مقارنة اإلنشاء متأخرة جاءت المدروسة بلدياتنا منها ، ميلة حوض بلديات جميع
 مارس 02 بتواريخ القرارم و ميلة بلديتنا تلتها ثم 1223 نوفمبر 00 في زغاية و التين عين أنشأت حيث

                                                 
1 Belkacem labii:op,cit,p88 
 



 آراء حسب يرجع وهذا((.02) رقم بالصفحة( 32) رقم الخريطة انظر) 2 1222 أفريل 19 و  1223
 كان بل ، االستعمار انطالق نقطة يشكلوا يكونوا لم بالمنطقة المتوسطة المدن أن إلى 3الباحثين بعض
 العائق ذات الريفية بالمنطقة والواقعة ضده، مقاومة لها كانت التي  المناطق على المستعمر تركيز

 السكان من  هام عدد يعيش كان أين ، للتل الداخلية السهول على المشرفة الصعبة والمنافذ الطبيعي
 .  الجماعية الحياة و القبلية هي قوية رابطة تربطهم ، بأراضيهم متعلقون 
 ببلدية مساحة اكبر سجلت حيث  والسكان المساحة حيث من بينها فيما المنشاة الربعة البلديات تختلف
 حجم اكبر فان 1911 صاءإح وحسب ، 0كلم13371 بـ التين عين بلدية وأصغرها 0كلم 10072 ميلة

 األوروبيين نسبة تزد لم بينما نسمة 6210 التين بعين أصغره و  ميلة ببلدية نسمة 13360 بلغ سكاني
 (.30)رقم الجدول يشير  مثلما السكان مجموع من %072 عن

 . 1611والسكان المساحة الكاملة، الصالحيات ذات البلديات(: 12)رقم جدول

 %األوروبيين المجموع أوروبيون  جزائريون  (2كلم)المساحة البلديات
 السكانية الكثافة

 2كلم/ن

 5.02 102 46615 124 9021 4.500 ميلة

 5609 301 0969 .23 00.2 .4350 القرارم

 1204 .50 1.09 ..2 1194 43404 زغاية

 1004 205 1045 441 1564 46604 التين عين

 5122 421 26338 1151 25288 52425 المجموع

 المصدر:

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
1 Service de stratégique générale ,résultats statistiques du démembrement de la populations effectue le 
31/10/1954. 
2 populations l’égaie ou, résidence habituelle répertoires ,statistique des commune d’Algérie ,alger49510 
3 Belkacem labii : op, cht, p88. 

Gouvernement général de l’Algérie répartition de la propriété foncière                  en 

Algérie, bossot Alger 1917 arronchissement de Constantine, pp27. 
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 إدارية هياكل وخلق المجال تحويل على األخير هذا عمل ، للجزائر الفرنسي االستعمار من قرن  خالل
 و مجانية  فوارق  خلق إلى أدى مما ازدواجي نظام بذلك منتجا ، الكولونيالية ومصالحه متطلباته حسب
 . العمق في الجزائري  المجتمع شل على بدورها عملت التي
 أزمة تجابه االستقالل بعد نفسها الجديدة الجزائرية السلطة الثقيلة،وجدت االستعمارية التركة هذه أمام إذ

بقاء ورثته ما مسؤولية تحمل عليها لزاما كان فقد ، حقيقية  التي اإلدارية المؤسسات و الهياكل هذه يرس وا 
 على الوقت ذلك في  والتقنية والمادية البشرية اإلمكانات ضعف مع خاصة الدولة إسناد في ساعدت
 اشتملت ،التي مجالي تنظيم إعادة عملية أول 1920 مايو في أجريت فقد خصوصا،ولهذا البلديات مستوى 
 ذات والبلديات ، البلدية والمراكز الدواوير على أساسا مبنية تكان ،والتي الموجودة البلديات تجمع على

 1626 من) الثلثين إلى تقريبا الوطني التراب كامل في البلديات تقلصت فقد وعليه (1)الكاملة الصالحيات
 و ميلة بلديتا وهما( بلديتين إلى بلديات 36 من) النصف من اقل إلى ميلة ،وبوالية( بلدية 202 إلى

 التي ، ميلة دائرة ضمن مندرجة هي  البلديات هذه ءالنجا واد ببلدية ألحقت فقد زغاية بينما ، القرارم
 :وهي بلديات 2 إلى 10 من بلدياتها عدد تقلص
 . (2) كرمة وعين التين عين بلديتي إليها جمعت: ميلة بلدية -

 . مروان سيدي بلدية إليها انضمت: القرارم بلدية -

 (.راشدي أحمد) ليو ريش و آرآس و  زغاية من كل صمت: ءالنجا واد بلدية -

 .تسالة بلدية إليها أضيفت:  الرواشد بلدية -

 (.حاليا قشة بني) لوسات بلديتي إليها ضمت:فرجيوة بلدية -

 . عين الملوك حاليا  بودرقة كاف بلدية إليها أضيفت التي بوحاتم بلدية وأخيرا
 من كليا مصطنع كيان أو كذات وهي أقيمت حلية،البلديةالم للحياة حقيقية كمراكز بالجزائر البلديات تعد

 تمثل القديم،البلدية ألمجالي التنظيم نية تهديم أساس على كان الذي اإلرث تكون  وهي المشرعين طرف
 : منتخبة بأعضاء إال يعمل الذي مركزي  ال مستوى 
 فنجد اإلدارة مستوى  على ،أما التنفيذية السلطة يمثل الذي البلدية ورئيس متداول، كتجمع البلدي المجلس

 وحفظ بضمان  مكلفة مؤقتة بأعضاء وعوضت اختفت البلدية المجالس مباشرة االستقالل بعد  انه
 تقترن  نجدها والبلدية بلدية رئيس منها واحدة كل يرأس  وضعت  خاصة مندوبيات البلدية المؤسسات
 .االشتراكي لقطاعا لتنشيط البلدي والمجلس ، واالجتماعي االقتصادي بالنشاط
 الصالحة واألعمال التدخالت كل العامة السلطات على اقتراح''   بـ له تسمح بصالحيات يتمتع فاألول
 في تعمل"  لم الكيانات هذه ،لكن (1) واالجتماعية االقتصادية الحياة وتطوير ، المحلية التنمية لتشجيع

                                                 
(1) Hosni boukarzaza,op,cit,p91. 

 49.1 اإلداري التقسيم في قسنطينة بوالية الكرمة عين بلدية ألحقت(2) 
(1) A,maliou cours d’institutions administratives,ed,op,u alger,49.4,pp449   0 



 غداة مستقرة الغير الفترة تلك في أنشأت يرةكث أنظمة غرار على أخرى  جهة من تدم أبدا،ولم الحقيقة
 .(2)"االستقالل

 كفاءات تعيين هما عاملين إلى رده يمكن البلدية المؤسسات تهيئة إلعادة المختلفة المحوالت هذه فشل إن
 (0)رسالتهم أداء على قادرين يكونوا لم الهيئات أو الكفاءات هذه أن كما أزماتها عز في بلديات على جديدة
 .للحدود بالنسبة واالستمرارية العدد، في بالتجديد مميز انه يظهر البلدي بالتقسيم حصل الذي لتغييرا إن
 :1614 لـ اإلداري  التنظيم-2-2

 المورثة االزدواجية إزالة في الدولة إرادة فعال ليجسد جاء 1906 جويلية في ظهر الذي اإلداري  التقسيم
 المهمشة المناطق ضم على والعمل الموروث المجالي لكالف تصحيح طريق عن االستعماري  العهد عن

 األخيرة هده ، التغيرات ومن الكبيرة الوطنية التنمية مشاريع من كغيرها تتقيد والمنسية حتى المحيطة
 عرفت اعتبارها تغيير دون  البلديات بقيت حين عددها،في يرفع وهذا والدائرة الوالية لتمس خاصة جاءت
 مختلف في والتنسيق التنمية بأعمال تكلفت فقد جديدا نهجا لها أعطى مما 1920 سنة إداري  إصالح

 . حدودها داخل النشاطات
 وهم مختلفة والية إلى ينتمي جزء وكل أجزاء ثالثة إلى التقسيم هذا إثر انقسمت قد كانت ميلة والية

 ست على تشتمل كانت أن فبعد الدراسة لمجال المنتمية ميلة دائرة ،أما البواقي أم و ،جيجل قسنطينة
 التي النجا، واد لبلدية منتمية بقيت فقد  زغاية بينما القرارم و ميلة بلديتا إال بحوزتها تعد لم بلديات( 32)

 .جيجل لوالية تابعة لتصبح ميلة دائرة عن المنفصلة فرجيوة وهي جديدة دائرة ضمن اندرجت
, حصل الذي التغير رغم باالستمرارية تميز 1906. 1920 الفترتين بين المجالي التقسيم تطور إن

 معتمدا الحالتين كال في التنظيم أعاد المشروع عموما التجميع أو(  التجزيئي)  التقسيم على والمقتصر
 كان أنداك الشاغل الدول شغل الن ذلك القبلي، النظام الكولونيالي،وليس النظام من موروثة قاعدة على
 المراكز من معتبر عدد وخلق تطويرها طريق عن المهمشة ناطقالم لبعض التنموي  المسار تغير

 زيادة وبالتالي والتحضر، التطور توسعت الصغيرة بالمدن صناعية قاعدة إنشاء ومع بها االقتصادية
 . للمجال جديد تنظيم إعادة بالضروري  ستوجب م السكان إعداد في معتبرة
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(2) a maliou,op,cit,p120. 
(3) Hosni boukarzaza, op,cit,p91. 
 
 



 إلى أساسا يهدف فهو 1926 فيفري  36 لـ 39-26 رقم لقانون  تطبيقا جاء 1926 لـ داري اإل التنظيم
)                                   البلديات لعدد معتبر يرفع التقسيم، في أخر إلى للبالد التأطير تحسين

   1" لدوائرل الشيء ونفس(  62الى  01من ) أيضا ازداد الواليات عدد أن كما ،(  0110الى 036 من

إنشاء واليات جديدة خاصة بالمناطق المعزولة و المهمشة من شأنه خلق أقطاب جديدة للتنمية، حيث تم 
و هذه "الواليات و البلديات الحديثة منبثقة هن دمج جزأين أو عدة أجزاء من واليات أو بلديات أخرى، أو 

، مكونة من 1926أنشأت والية ميلة سنة ، و من أجل تلك األهداف  2عن تقسيم والية أو بلدية واحدة"
ثالث أجزاء، كل واحد منها ينتمي إلى والية قديمة بمساحات متباينة" فأخذت نصف مساحتها من والية 
قسنطينة، مقسمة بين دائرتي شلغوم العيد، و القرارم، و بلدية ميلة من غير عين كرمة، و أخذت الباقي 

من األولى مقسمة بين دائرتي وادي النجاء و فرجيوة دون  %02من واليتي جيجل و أم البواقي بنسبة 
 .من الثانية مشكلة منها بلديتي مشيرة و أوالد خلوف" %16بلدية جميلة، و 

استعادت رتبتها  دأما فيما يخص مجال الدراسة، فإننا للوهلة األولى نالحظ أن مجمل بلدياتنا المدروسة ق
، 1902تها عن التقسيم للبلديات و التي و رتتها عن التقسيم اإلداري اإلدارية كمقرات للبلديات و التي ورث

ذا مع اختالف طبعا في المساحة، حيث بمقارنة بسيطة بين مساحات البلديات المدروسة في التقسيمين 
نجد أن مساحات البلديات في األول كانت أكثر انسجاما، بينما في التقسيم الثاني فنجد  1926و  1902

على التوالي( بثالث  0كم 161703و  0كم 103723ميلة و القرارم أكبر من حيث المساحة ) أن بلديتا 
 (.0كم 63702مرات من مساحة بلدية عين التين )التي مساحتها 

كذلك من المالحظ أيضا هو ترقية بلدية القرارم قوقة إلى صنف دائرة ذات بلديتين هما القرارم و حمالة أما 
و تم ترقية ترعي باينان الى  لى بلدية ميلة، ععين التين و سيدي خليفة إضافة  دائرة ميلة فصارت تشمل

سمح بمسح الفوارق المجالية األساسية وخلق أقطاب جديدة للتنمية خلق واليات جديدة دائرة  و بالتالي فان 
 موجهة أكثر للمناطق المحرومة و المعزولة.

عمال اإلدارية و االقتصادية و دمج أحسن للسكان كما أن هذا التقسيم الجديد سنح بتوزيع أحسن لأل
 الريفيين ضمن وحدات إدارية أصغر حجما من ذي قبل.

 :نتيجة
هكذا عرفت الجزائر عدة محاوالت إلعادة التنظيم المجالي كلها تقريبا تستكمل أهدافها و التي طبعت     

مناطق التي عمرها االستعمار و منها المجال الحالي بطابع متأرجح من االستمرارية و التحول، إذ أن ال
منطقة الدراسة هي نفسها األكثر تطورا حاليا رغم الجهود المتداولة من طرف السلطة الجزائرية، إذ أن 
التنظيم المجالي الحالي هو األكثر انسجاما عموما لكن بعض النقائص تبقى إلى حين بروز تنظيمات 

 مجالية ممكنة.

 

 :بمجال الدراسة  ام شبكة المراكزالهيكلة المجالية و نظ -3
                                                 
1 Jean claude brule et jaques fontaine,op,cit,p159. 
  المادة 4-2 من القانون رقم )1.-696( الصادر في فيفري 49.1 و المتعلق بالتنظيم اإلداري.2



لمجال منطقة الدراسة ليست وليدو الساعة، بل إنها نتاج تراكمات سياسية و ا إذ الهيكلة المجالية     
إدارية لها جذورها في الماضي البعيد أين كانت التجمعات السكانية هي المحرك و المهيكل لهذا المجال. 

ى المعطيات و المعلومات الواردة في البحث المقدم لنيل شهادة و قد استعنا في إنجاز هذا العنصر عل
كمادة أساسية باإلضافة  1( 1920( في أكتوبر Belkacem Labiiدكتوراه دولة للباحث بلقاسم لعربي )

 إلى مصادر أخرى سنوردها تباعا في النص.
ن دائرة ميلة، هذه من إجمالي سكا % 1670كان قد تركز بهذه التجمعات أو المراكز  1920في سنة ف

سنة  %02، ثم صارت تمثل % 1970قدرت ب  1902النسبة من السكان عرفت تطورات متباطئة سنة 
1900. 

سنة، ما يدل على التحضر السريع لها، بينما و لنفس الفترة  23مرة خالل  10هي بذلك قد تضاعفت إلى 
 ( مرات فقط.36قد يتضاعف مجموع السكان )

كز، إنما كان يعني على وجه الخصوص مدينة ميلة، التي كانت اص كل المر هذا التحضر لم يكن يخ
من إجمالي سكان بلدياتها التي كانت تغطي مساحة  % 03أكثر من  1290تجمع سابقا في سنة 

 من سكان البلدية. %03لتصل تقريبا إلى  1900هــ، ثم ازدادت هذه النسبة في سنة  10333
هذه المدينة لكل منطقة، و كيف أن التحضر أصبح ظاهرة مهيمنة منذ يدل على مدى قوة جذب  إنماهذا 

 االستقالل.
اقتصادي  –إذا يمكن القول في األخير، إلى أي مدى يمكن أن تكون المدينة كعنصر تطور اجتماعي 

 بالنسبة للسكان، و ما مدى دورها و إمكاناتها في تنظيم المجال؟
 قبل االستعمار:3-1

يمكن إدراجها هي تواجد مدينة ميلة كحي روماني ثم عربي تركي بقيت معالمه  من الحقائق التي    
مجسدة في بعض اآلثار بالمدينة القديمة، موقعه االستراتيجي كمركز بحوض واد الكبير و المشرف على 
الفتحة الوحيدة له نحو الشمال الشرقي، هو في الحقيقة يكشف عن إرادة التحكم و السيطرة على المنطقة 

 نذ القدم لهذا المركز الذي صار كبديل لقسنطينة.م
ميلة هيمنت على القرى المجاورة، لدرجة التي كانت فيها إحدى أهم مخزن للباي، و لكن هل كان لها 

 القدرات الكافية للتنظيم االقتصادي لكل المنطقة؟
لين لكاتبين بي على تحليبلقاسم لع BELKACEM Labii ا السؤال اعتمد الباحث لإلجابة على هذ 

 أولهما الدكتور صاري 
 D.Sari : La dépossession de fellah. S.N.E.D) و الذي أكد حسب شهادات جنراالت  )

 : R.Galissotفرنسيين على تواجد قرى مزدهرة كانت قد خربت. أما الثاني و هو التحليل الخاص ب ) 

L’illusion du collectivisme en Algérie précoloniale. ) 
                                                 
1  Belkacem labii: Territoire et pouvoir en Algérie, (le cas du bassin de Mila), thèse de doctorat de 3éme cycle 
octobre 1983, Université Paul Valery – Mont Pellier III, p 384 



قد تكلم عن نوع الملكية السائدة في مرحلة ما قبل االستعمار، إذا لم يكن هناك حقا ملكية خاصة، بل ف
هناك حقوق عائلية تمتد حتى القبيلة، في الحاالت األخرى كان الحبوس في شكل مقاطعة دينية 

 بمسجدها، مدرستها، و مركز لالستغالل.
اجد عالقات اجتماعية )لإلنتاج(، أين الفالحي يكونوا في قلب الدوار، و الذي يعد وحدة اقتصادية تتو 

مستغلين عن طريق سلطة مطبقة داخل القبيلة، من طرف العائلة أو من قبل الحبوس ) عن طريق مركز 
في حالة منطقة ميلة يبدو أنه كان متواجدا على األقل مركزين ) ريفيين ( آخرين باستثناء   ،استغالله(

 ميلة:
أراضي  –ين عائلة ابن الشيخ تمارس سيطرتها على جزء من دوار السراوية مركز سيدي خليفة أ -

 .1001منحت للشيخ من طرف الباي سنة 

مركز موافق لمكان توضع القبيلة زواغة سيدي مروان أو زغاية، و لكن ال نستطيع بعد الكالم عن  -
 ة.شبكة حضرية، أو عن تنظيم مجالي أين المراكز يمكن أن يكون لها أدوار كبير 

أنها وضعية خاصة بتلك الفترة، حدد األتراك فيها تواجدهم ببعض المدن اإلستراتيجية، فال يتدخلون حتى  
إلدارة البلد، تاركين ذلك للسكان األصليين هؤالء بدورهم ينتضمون كما نعلم حسب نظام قبلي في قلب 

 .إقليم مقسم بشكل سيء، و الذي ال يدخل بالضرورة ضمن مجال منظم و مرتب
بدخول االستعمار و نه ا إال ، لم تمارس نفوذها ضمن إدارة محددةمدينة ميلة كانت مركز قيادة، لكن  

الفرنسي أين صار حدود اإلقليم يتناسب مع إنشاء مراكز لالستغالل، و التي ستصبح بمثابة شبكة للتنظيم 
 بالمنطقة.

 الفترة االستعمارية و نشأة شبكة حضرية:3-2

مركزا، هذا من شأنه أن  11قا أين امتالك األراضي كان مصحوبا في حوض ميلة بإنشاء لقد رأينا ساب  
 يترجم توجه لتنظيم المجال، لكن هل يمكن التحدث عن تحضر حقيقي للمنطقة؟

ظاهريا يبدوا أن إعادة تهيئة شاملة بالمنطقة، و االستعانة بكل العوامل المتطورة و المنمية، كل هذا من 
وف معيشة السكان الريفيين، بينما االستعمار في حد ذاته بعيد كل البعد عن هذه شأنه تحسين ظر 

االعتبارات، فإنشاء هذه المراكز ال يمكن أن يكون إال تماشيا مع وسائل االستغالل.  هذا ما تبينه شروط 
 نشأة هذه المراكز، و كذلك خصائصها.

بعدها كان  ،تتناسب و معايير تحضر الريف ل أنفي البداية لقد زرعوا ) المراكز( بشكل سريع من أج
( بعد أن أفرغت من سكانها، Fermes  de colonisationsزرع مراكز جديدة بقلب األراضي المعمرة ) 

 (.des centres d exploitationإذ هي مراكز استغاللية قبل كل شيء )
إنما هدفه التحكم عن طريق  من جهة أخرى هذا التوضع للمراكز لم يكن بهدف التوغل في الريف، و    

إستراتيجية الموضع: حيث أن المراكز تقريبا كلها واقعة على محاور طرق كبرى، و هي أيضا مرسومة 
 بإستراتيجية بحيث تشرف على واد الرمال.



أخيرا مخطط الكتلة لهذه المراكز هو نموذج لمنشآت استعمارية مبسطة )مختصرة إلى أقصى حد(. 
( مثل سليانة هي معممة مثلما تبينه Village – Rue)ميلة، القرارم( و القرى )  المخططات المتعامدة

 ( (: 15المخططات المبينة بالخريطة رقم )
 و السؤال الذي يطرح نفسه علينا هو:

 لماذا إذا وجدت هذه المراكز؟ و ما هي وظائفها؟
ير اتخذ خصائص المستعمرة اإلجابة هي بالطبع تكمن في حقيقة االستعمار الجزائري، هذا األخ    

 للتعمير، و بالمثل وضعت منشآت إستراتيجية.
إنشاء مراكز مطعمة في بعض األحيان، متعلقة بضرورة تأسيس بنية تحتية استعمارية لصالح     

المعمرين: االحتياج الستغالل األرض و التوضع على الحياد بالنسبة للجزائريين و االحتماء منهم عند 
 الضرورة.

 ة مدينة ميلة:حال 
منطقتنا كانت دائما خاضعة لثقل و نفوذ مدينة ميلة، التي عرفت خالل قرون عديدة حاالت من عدم     

مع هذا المدينة كانت متواجدة منذ القرن ، ة مستعمرات عليهااالستقرار السياسي الراجع إلى تعاقب عد
د، باستقرار المعمرين الرومان، حيث و من ذلك العه 26الثالث قبل المسيح، و احتالل مجالها بدأ منذ 

 Publiusبعد أن انهزم "يوغورطا وجوبا" منح "سيزار" هذا الجزء من المقاطعة المحتلة إلى عائلة " 

sittius ( و كانت قد عرفت تحت اسم ،"Colonia sarmensis milevitana)1  و باستحواذها على
 Quatuor colonia( إتحاد أو حلف اسمه  "colloمكانة هامة، شكلت مع سيرتا، روسيكادا وشيلو )

cirtenses( وو كانت مقر أسقفية ،"Evêché ؛ لكن األهمية السياسية لميلة امتزجت بدورها العسكري)
سطيف، جيجيلي، القل، واد  مناطقفي الواقع كانت تخدم الجيش الروماني اآلتي من سيرتا القتحام 

 الكبير.
هو دور مثبت في العديد ز مناوب نتيجة موضعه الجغرافي خاصة، و هكذا تحدد منذ القدم دورها كمرك

من المؤكد أن تواجد هذا المركز االستراتيجي سوف ال يخفى عن الفرنسيين الذي احتلوه ، و  من المرات
 ، و أقاموا به كتيبتين من الجيش، و جعلوها كقاعدة لحمالتهم العسكرية بالمنطقة.1202سنة 
    

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Les Services d'Archive de Constantine, l'Arrondissement de Mila, Constantine, imprimerie Chapelle, 1960, p12 
(Henri Simon, sous préfet de Mila). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

مدينة ميلة عرفت إذا تضاعف حضري لكن في هذه الحالة هو بمثابة تطور استعماري لمدن كانت  
 موجودة سابقا مثلما هو الحال بالنسبة لقسنطينة، تبسة، تلمسان...

بمخطط  و لهذا يوجد مدينتين لميلة: واحدة قديمة و األخرى حديثة هذه األخيرة هي مركز استيطاني
تركي  –متعامد كالسيكي منجز إلسكان القادمين الجدد، بينما المدينة األخرى فقد بقيت كحي قديم عربي 

 .حدائقها التي تؤمن لها المعيشة  بآثارها و



متر عن القديم الذي يعتبر كمجال نفوذ األول. إذا بقيت ميلة كمركز و ليمركز القيادة أو السلطة إذا يبعد بك
ور في دورها فالمركز لم يبقى مركز ربط و وصل يؤمن دوما الخضوع و االستغالل للسكان  للقيادة مع تط

المحيطين بل أنه في الوقت الذي تم فيه التعمير  الكولونيالي، تم فيه امتالك األراضي و تأسيس الملكية 
من ( و ضعت بذلك أشكال جديدة L’institutionnalisation de la propriété privéeالخاصة )

 اإلدارة و تسيير المجال شبيهة بتلك الموجودة في الميتروبول )قسنطينة(.
إذا هذا النمط التعليمي الجديد هو غريب عن السكان المحليين و أن هذا الشكل من اإلدارة سوف يعمل 

فها هو جماعة الموجودة قبال و التي تم استبدالها بتقسيم اإلقليم إلى دوائر هد –على تفكيك الرابطة قبيلة 
تجاوز هذا االستغالل المبسط للدخول في هيراركية لمجال أكبر و أوسع بالتالي تحقيق شكل موحد 

 لالستغالل.
مدينة ميلة لعبت دورا كبيرا في هذا المجال: بداية كانت مركز رئيسي لبلدية مختلطة، ثم لبلدية ذات 

أصبحت  1900، و في سنة 1911( بلديات كان هذا سنة 30الصالحيات الكاملة تخضع لحكمها سبع )
 هكتار. 006299( تدير إقليم مساحته Sous préfectureمركز رئيسي فرعية )

هكذا إذا أضيفت مهام إدارية للمدينة الجديدة لميلة إضافة إلى أنشطة القطاع الثالث المتواجدة قبال     
ال تشع اقتصاديا في منطقتها كما  )التجارة و الحرف( هذا مع بعض الديناميكية و نعني بها أن مدينة ميلة

 يمكن اعتباره، و هذا رغم خدماتها التي جعلتها تهيمن على المنطقة الريفية.
هذه اللمحة التاريخية المختصرة تبرز في الحقيقة أمورا لها آثار كبيرة في تنظيم المجال؛ فمثال دور     

ور مدينة قيادية أو قطب، هذا الدور مدينة كمدينة نشطة و مستقطبة و الذي سوف يصير فيما بعد كد
ضمن كتلة من المراكز الجديدة  –األخير سيعطي طابع خاص لكل منطقة من جهة و سيبرز مدينة ميلة 

 للدور السياسي و اإلداري الذي سوف تلعبه بعد ذلك. -النشأة
 ميلة مركز استعماري و "تضاعف حضري":

اضي من طرف المعمرين المالزم لتفقير السكان هو نتاج االستعمار أي أنه مع امتالك لألر     
 األصليين، فإن التضاعف الحضري سوف يكون ظاهرة معممة في التحوالت الجديدة للمجال الجزائري.

في الواقع ستشهد حركة سكانية خاصة بالنظام االستعماري مردها خلق يد عاملة لالحتياط متمثلة في     
اضي ( بالقرب من المراكز االستعمارية و هذا ما يمكن تسميته تجمع للفالحين )الذين ال يملكون أر 

و احتشاد السكان الباحثين عن  19بالرأسمالية الزراعية و التي تشبه كثيرا ظاهرة التصنيع األوروبي للقرن 
 العمل بمحاذاة المصانع المتواجدة بالمدن.

الذي يمكن أن نالحظه بمركز عين  هذا إذا ما نسميه "بالتضاعف الحضري" المعتبر بمنطقة ميلة و    
 ...سيدي مروان التين، عزابة، القرارم، 

متر  1333أم  033القرية األوروبية مع مزارعها و مخازنها، أماكن لإلقامة و للخدمات، و على بعد     
 توجد المشتة التي تحمل عادة نفس االسم.



فإحداهما تستغل بالضرورة  غايرتين،تعايش هذين التجمعين يعكس نوعية شراكة هذين الوحدتين المت
فالسلطة الممارسة على األرض بعد إخضاع سكانها يمتزج بالسلطة الممارسة على نفس هؤالء ،  األخرى 

 السكان المفقرين.
يضاف إلى ذلك، أن للمراكز الجديدة في تأسيسها غرض أساسي متمثل في دعم عالقات الهيمنة و 

بينما عزز االستعمار المهام ،  ة بمفهوم الديناميكية االقتصاديةطبيالسيطرة و ليس التأكيد على وجود ق
المزدوجة لهذا المركز  و هي إسكان لألوروبيين و خلق " مراكز القيادة" و السلطة دون عرقلة أي 

 ديناميكية محلية غير زراعية من السياق الرأسمالي.
سن في ظل اإلمكانات البشرية و المادية أجري تجميع للبلديات ألجل تسيير أح 1920نحن نعلم أنه منذ 

هذا التجميع كان لصالح بعض المراكز المهمة دون غيرها، و التي استحوذت على استقطاب ، الضعيفة
 كل المنطقة.

إذا الوظيفة اإلدارية التي كانت قبال مقسمة بين أربع مراكز رئيسية للبلديات بمنطقتنا المدروسة و هم 
 القرارم بعد االستقالل. –ن، زغاية، و صارت في حوزة مركزين فقط و هما ميلة ميلة، القرارم، عين التي

 فالمركز الرئيسي القرارم يضم كل من بلديتي سيدي مروان و القرارم. -

 بلدية عين الكرمة و عين التين ضمتا لميلة. -

 لدراسة.غير منتمي لمنطقة او كلها  حمد راشدي فقد ضمت لواد النجاء بلدية زغاية و آراس و أ -

هذا ، القرارم على حساب المراكز األخرى إذا االستقطاب الحاصل بالمنطقة هو موجه نحو ميلة و 
االستقطاب لم يكن إداريا فحسب اعتبار أن اختيار المراكز الرئيسية للبلديات كان استنادا على المراكز 

 األكثر تجهيزا.
توضع التجهيزات الجديدة، التي تجذب و لكن الوظيفة اإلدارية من جهة سوف تحفز و بشكل كبير 

السكان  مما يتطلب تواجد تجهيزات أخرى، و هكذا دواليك حتى يتكون االستقطاب الحقيقي الذي هو عليه 
 في الوقت الحاضر.

اختيار قطبين كميلة و القرارم، اختصر دور المراكز الثانوية في الديناميكية االقتصادية في تنظيم المجال 
 لظروفه إنشائهما و لعوامل أخرى و هي كالتالي:سبب ذاك راجع 

بالنسبة للقرارم قوقة هناك أربع خصائص تجعل القرارم مركز في حالة تطور سريعة على حساب المراكز 
 الثانوية.

الموقع الجغرافي، الذي جعلته في موقع يخدم و يهيمن على كل السفح الجنوبي لجبل مسيد  -
 عيشة.

اشيا و الوضعية الجغرافية جعل من المنطقة مكان عبور و بالتالي الطريق الوطنية المنشأة تم -
 سوف يجلب للقرارم تأثيرات خارجية.

 تواجد السوق األسبوعي مهم جعل من القرارم مركز كبير للتبادالت الريفية. -



ميزه توضع لكل التجهيزات اإلدارية و توضع  1920الخاصية اإلدارية ) مركز البلدية ( منذ  -
 ة، و بعض التجهيزات االجتماعية ) عيادة متعددة الخدمات، ثانوية ...(وحدات صناعي

هذا كله ما أعطى للقرارم ديناميكية خاصة و ما جعلها تمتاز بتطور هياكل االستقبال )كالتجارة و  
غيرها(، ثم بتوضع مؤسسات صناعية بالمنطقة زاد في تميز مركز البلدية و في سعته لديناميكية أكبر 

ته ما يجعله يمارس هيمنة واسعة النطاق على المراكز الثانوية المتأثرة في الجهة الغربية و ضمن بلدي
كلم و هي  03سبب تركزها بهذه الجهة دون غيرها هو دائما لتواجد طريق وطنية تقطع البلدية على بعد 

 المحور الرئيسي في تنقل السكان بالبلدية و تسهل االتصال بذلك.
ة أخرى السكان الريفيين المتواجدين بالجهة الشرقية بعيدين عن المركز و أهميته، هذا من جهة و من جه

 و أيضا عن األهمية اإلقليمية التي يحتلها.
 أما بالنسبة لميلة:

، مثلما عمل على تطوير مركز القرارم، فإنه بدوره استفاد من مدينة 1920فإن تجميع البلديات سنة     
هــ حتى التقسيم  006299دارية لثالث بلديات قديمة، و هي مقر دائرة ل ميلة ، التي تركز المهام اإل

 .1906اإلداري 
من جهة أخرى هذا التطور لدور ميلة صاحبه انحطاط مركز عين التين في فترة االستعمار و بدأ في     

السكان هذا التراجع بعد االستقالل حتى أين صار مقر بلدية، إذا هذا التراجع يمكن أن نترجمه في عدد 
 .00 – 22نسمة خالل الفترة  019نسمة إلى  000المركز، إذ انتقل من 

 إذا نحن أمام ظاهرة فريدة، هي تطور مدينة، و هذا التطور هو بعيد عن استفادة منطقتنا.
و البحث عن األسباب لهذه الوضعية، نصل إلى مجموعة من الحقائق و العوامل تمثل السياسة إحدى 

 أهمها:
المطاف خاصية ميلة كمدينة قديمة جعلتها تمتاز بسعة استقبال مهمة نتيجة توفر  في أول -

 تجخيزات تجعلها تتميز بقدرات إقليمية.

بعدها رأينا موقعها االستراتيجي المتواجد منذ عهد الرومان )مركز وصل بين قسنطينة و الحوض  -
 الكبير حتى فرجيوة غربا(.

كز االستعمارية األخرى )عين التين، سيدي خليفة( إال بشكل محلي، نفس العامل الجغرافي لم يخدم المرا 
 فهي واقعة خارج محاور الطرق الرئيسية لالتصال التي تصل مباشرة بين ميلة و قسنطينة.

 أخيرا الدور اإلداري الذي يركز بميلة كل القرارات المحلية اإلدارية. 
لمراكز الثانوية لم يعد لها الحظ الكبير في التطور أمام كل هذه االمتيازات التي حضيت بها ميلة، ا    

إلى حين ظهور هيكلة جديدة تنقص من استقطاب هذا المركز )ميلة( و يعطي  الوسائل المراكز األخرى 
 لجعلها تعرف ديناميكية و تعرف تأثير حقيقي و لو حتى محلي.



الموروثة من االستعمار من فوارق السلطات في فترة السبعينات تفطنوا إلى ضرورة تغيير الوضعية     
 1920جهوية زادت في غناء المراكز الحضرية، و تفقير المجال الريفي خاصة بعد التقسيم اإلداري لسنة 

 التي كانت له ظروفه.
فكانت محاولة خلق شبكة حضرية جديدة مختلفة عن تلك التي بناها االستعمار و هذا بتطبيق مشروع     

، أين 1906، و التي استفادت منه ميلة بعد ترقيتها إلى مقر دائرة سنة 1900سنة  القرى االشتراكية منذ
تم إنشاء من مستوى تلك البلدية و بالضبط بقرية عزابة القديمة تم تطعيمها بقرية عزابة لطفي االشتراكية، 

زياد إلى ميلة،  نظرا المتياز هذا الموقع بعدة امتيازات منها وقوعه بقلب األراضي الممتدة من بلدية ابن
كما أن هذا المركز سوف يدعم الشبكة الحضرية بالبلدية، و بتهيىء المسالك القديمة )الرومانية( التي 

تربطه بمقر ميلة و بعين الكرمة وقت ذاك سوف يخلق له ديناميكية سواء من جهة واد الرمال أو من جهة 
 ميلة، و لكن هناك إشكالية مطروحة تتمثل فيما يلي:

ما أن القرية االشتراكية قريبة جدا من مركز استقطاب لمدينة كبيرة كميلة، فإنه سيصير مع الوقت ب    
كمركز تابع داخل في مجال نفوذه و تأثير مدينة ميلة التي أخذت طريق التصنيع، و بالتالي بدل أن تخدم 

في تخفيف  -ببعض التجهيزاتنظرا المتيازها  -هذه القرية المجال الريفي المشرفة عليه، فإنها ستستخدم  
الضغط عن مدينة ميلة القريبة منها، و بالتالي ستفقد هذه القرية على األقل أهدافها الحقيقية و تبدل من 

 مسار مهامها، و تصبح ديناميكيتها من ديناميكية مركز ميلة القطب.
عيمه للشبكة المجالية بأنوية الذي و رغم تكثيفه و تد 1926جاء بعد هذا التقسيم اإلداري الجديد لسنة     

جديدة من مقرات بلدية امتازت به المراكز القديمة النشأة مثل عين التين، سيدي خليفة و زغاية مستردة 
بذلك مكانتها اإلدارية التي كانت عليها في فترة االستعمار، غير أن هذا التقسيم اإلداري زاد أيضا من 

ركزي ميلة و القرارم حيث ترقى األول لرتبة والية و الثاني لرتبة مقر تراكم المهام و االمتيازات اإلدارية لم
 دائرة.

إن التراكمات التاريخية، السياسية و اإلدارية المتعاقبة على مجال الدراسة هي التي رسمت   نتيجة:
تميز بوجود الصورة النهائية للهيكلة المجالية الحالية المدعمة بشبكة من المراكز أغلبها استعمارية النشأة ت

 تراتبية في مستوياتها، و قطبية في مراكزها.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 



       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة الفصل :
 ترتيبا مرتبة بالدراسة، معني سكاني تجمع بكل خاصة تقنية بطاقات شكل في كان المبحث هذا

 إعطاء خاللها من واصلنا ، 0332 بإحصاء المتعلق و تجمع بكل الخاص السكاني العدد حسب تنازليا

 الوضعية الموضع، الموقع، إلى بالتطرق  السكانية للتجمعات الطبيعية المميزات و الخصائص عن نظرة

 التحليل من بشيء إليها سنتطرق  التي العناصر جميع وافية و مختصرة بصورة فيها جمعنا و والمواجهة،

 من الغرض و ،(الخ... االقتصادي النشاط التجهيزات، السكن، السكان،) القادمة الفصول في والتفصيل

 حتى به القائم الوضع تشخيص و الدراسة، مجال عن عامة فكرة و للمجال أولية قراءة تقديم هو ذلك

 المختلفة عوائقه و مؤهالته إدراك و أكثر عليه التعرف لنا يتسنى

 

 : المبحث الثاني 

 والعمرانيةالمؤهالت البشرية           
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 المدروسة السكانية للتجمعات البشريةو  الطبيعية خصائصال تشخيص:  أوال

 يمكن خالله فمن بالدراسة معني سكاني تجمع بكل خاصة تقنية بطاقاتك  الجزء هذا يعتبر:  تمهيد
 النشأة أصل:  دراسة إلى بالتطرق  وذلك للتجمع  الطبيعية والمميزات الخصائص على شاملة نظرة إعطاء
 التي والتغيرات العمرانية الخصائص إلى إضافة اإلداري  والتطور والواجهة الوضعية ،الموضع، ،الموقع
 : يلي كما وذلك العمراني النسيج عرفها

  حمالة بلدية:   الوصاف تجمع -1 
 مسيد جبل بسفح متواجدة كانت صغيرة قرية عن عبارة الوصاف تجمع:  التجمع نشأة 1-1

 جالل الحاج قرية تسمى االستعمار قبل كانت يةالمائ الينابيع و األراضي بخصوبة تمتاز عيشة



 سنة مويا قبيلة إلى بدوره المنتمي هارون  بني لدوار تابعة أراضي عن عبارة وهي الوصاف
 تم و,  له مراقبة برج إنشاء و مخلوف شقليبي االستعماري  المحيط إلى التجمع ضم تم ...4

  الجيدة الزراعية األراضي على االستيالء

 .هـ 326 الزراعية المساحة هـ .450 مساحته

 بمسافة البلدية مقر عن ببعد حمالة ببلدية ثانوي  تجمع اكبر هو الوصاف تجمع:  الموقع  2– 1
 الثانوي  التجمع جنوبا جيجل والية غبالة بلدية شماال يحده الوالية مقر عن كلم .2 و كلم 5

 .  لبادسيا الثانوي  التجمع وغربا حمالة بلدية مقر شرقا مخلوف شقليبي

 الجنوبية السفوح بمنطقة يوجد بكونه خاص بموضع  يتميز الوصاف تجمع:  الموضع 1-3
 واد الجنوبي امتداده ويحادي خصبة زراعة أراضي فوق (  عيشة مسيد جبل) النوميدية لسلسلة
 بين .2 رقم الوطني الطريق محول على مباشرة تواجده إلى إضافة هارون  بني سد و الديب

  وجيجل  قسنطينة

 عمق و جبل سفح بين ارتباط له تضمن ميلة لحوض بالنسبة هامة وضعة:  الوضعية 1-4
   .2 رقم الوطني الطريق و البلدية مقر من قربه إلى  باإلضافة(   وميلة القرارم) الحوض

 انزال لمجموعة معرض وهو الثلوج و واألمطار الشمسية األشعة من التجمع يستفيد: الواجهة 1-5
 . البادسي تجمع اتجاه في الغربية الجهة في رضيةأ قات

  حمالة بلدية(  قرافلوط) مخلوف شقليبي تجمع  - 2

  الى نسبة    gravetlotieقرافلوط باسم األصل ف مخلوف شقليبي تجمع : التجمع نشأة 2-1
 دنةالجرا تسمى,  الفرنسي االستعمار قبل صغيرة قرية عن عبارة كانت قد lotie و grav المعمر
 مساحته عسكرية ثكنة به استيطاني مركز عن عبارة أصبح,  .4.0 مارس 25 مرسوم وبتطبيق

 يطلق لم) فرنسي معمر 32 حولي يقطنه زراعية أراضي عن عن عبارة هـ 5.0 منها هـ 41.3
 .  مخلوف شقليبي الشهيد باسم سمية االستقالل وبعد(  9..4 سنة بعد اال قرافلوط اسم عليها

 الوصاف تجمع بعد حمالة بلدية تابع ثانوي  تجمع ثاني هوا مخوف شقليبي تجمع : عالموق 2-2
 وتجمع البلدية مقر شماال يحده.  كلم 25 بـ الوالية مقر عن و كلم 1 بحالي البلدية مقر عن يبعد

 . السيباري  تجمع وغربا البور تجمع شرقا قوقة القرارم دائرة الدائرة جنوب الوصاف

 ميلة وحوض التلية لسلسلة الجنوبية السفوح بين انتقالية منطقة في التجمع قعي : الموضع  2-3
 موضع يكسبه ما هذا  حمالة وبلدية القرارم بين الرابط 53 رقم الوالئي الطريق على مباشرة ويوجد
 . واستراتيجي مهم جد



 و الدائرة مقر و البلدية  بمقر االرتباط تضمن مهمة جد إستراتيجية وضعية : الوضعية  2-4
 . الدائرة مقر عن كلم 5 و البلدية مركز عن يبعد اد 53 الوالئي و .2 الوطني الطريق و الوالية

 جيدة واجهة ذو بكونه يتميز فإنه الحوض و الجبلية السفوح بين يقع التجمع كون  : الواجهة 2-5
 . الشمسية أشعة و األمطار من كافية كمية الستقبال

  قوقة القرارم بلدية(  انةسلي) علي عنوش تجمع – 3

 : التجمع نشاة 3-1

 وهو .4.0 مارس 25 مرسوم وفق نشأ استطاني مركز عن عبارة هو على عنوش تجمع أصل 
 للمعمرين تابعة مزارع بها انشاء تم.  هـ .4.0 مساحته مويا قبيلة من أقتطع عزل عن عبارة
 عنوش مركز وبعد الزراعية راضياأل أجود على استولو وقد معمر ..2 حوالي عددهم بلغ الذين
 ثكنة يضم كان كونه ميلة بحوض االستعمارية المراكز أبرز و أهم بين من(  سابقا سليانة) على

 عدد إلى إضافة(  قوقة القرارم – الشقارة – حمالة) مناطق عدة على تشرف كبيرة عسكرية
 زراعية أراضي على تحتوي  المنطقة كون  الى نرجع الذكر سبق كما معمر .23 الكبير المعمرين

 . الواسعة للزراعات صالحة جيدة

 :  الموقع  3-2

 على للبلدية الغربي الجهة في ويقع قوقة القرارم ببلدية ثانوي  تجمع أكبر على عنوش تجمع يعد
 مباشرة يشرف كونه إلى إضافة مهم استراتيجي موقع اكسبه مما .2 رقم الوطني الطريق مستوى 
 من يحده البلدية مقر عن كلم 26 و كلم 3 بـ البلدية مركز عن يبعد ارون ه بني سد بحيرة على

 سيدي بلدية الجنوب ومن الشقارة بلدية الغرب ومن(  مخلوف شقليبي تجمع) حمالة بلدية الشمال
 (  فرضوة تجمع) مروان

 : الموضع 3-3

 فوق  ةميل حوض قلب منطقة في يوجد أد مميز و خاص جد بموضع علي عنوش تجمع يتميز 
 .   .2 الوطني الطريق و هارون  بني سد بحيرة على إشرافه إلى إضافة جيدة زراعية أراضي

 باالرتباط له تسمح هامة وجد مميزة وضعية علي عنوش تجمع وضعية تعد:  الوضعية 3-4
 خاصية يكسبه البلدية مقر من الكبير قربه الى باإلضافة(  ميلة – القرارم) الحوض بقلب مباشرة
  الدائرة و البلدية مقر مع المباشرة والعالقة تباطاالر 

 بتلقي له تسمح جيدة واجهة اكسبه لتجمع المميزين الموضع و  الموقع ان :  الواجهة  3-5
 وقربه(  طينية+  طمبية) به الموجودة التربة نوعية لكن األمطار و األشعة من الالزمة الكمية



 بمنطقة الحال وهو األرضية االنزالقات لخطر ضمعر  تجعله هارون  بني سد بحيرة من الكبير
 . المساكن و بالبنايات محدق راخط أصبحت التي الطينية السيالناتكذلك  السيباري 

 (التين عين بلدية) لطفي عزابة تجمع -4      
 : تجمع نشأة 4-1

 وبعد محظ فالحي طابع ذات صغيرة قرية عن عبارة ألمرا أول في كان لطفي عزابة تجمع
 للمحيط تابع1..4 سنة استيطاني مركز إلى تحويلها تم الفرنسي االستعمار ولدخ

 مزارع وثالت عسكرية وثكنة مراقبة أبراج( 61) على يحتوي  كان وقد.التين لعين االستعماري 
 االشتراكية القرى  إنشاء الزراعية المتضمنة الثورة سياسة تطبيق وأثناء االستقالل وبعد فالحية

 مستفيد 22 على موزعة فالحية مستثمرات أربع بها( 63)الدرجة من اشتراكية قرية إنشاء ثم
 . الجافة البقول و الحبوب زراعة في جميعها تستغل.  هـ 133 مساحتها مجموع

 على يقع التين عين لبلدية الوحيد الثانوي  التجمع هو لطفي عزابة تجمع:  الموقع4-2
 الثانية وعن كلم 65 ب األولى عن يبعد ةميل الوالية ومقر 9. رقم الوطني الطريق مستوى 

 التين عين لبدية الرئيسي التجمع الجنوب ومن القنازع التجمع شمال من يحده ، كلم .6 ب
 . ميلة بلدية الغرب ومن( المالحة تجمع)بوجريو مسعود بلدية الشرق  ومن

( ملية حوض) التلية الألحواض سلسلة ضمن لطفي عزابة تجمع يوجد: الموضع 4-3
 الناحية ومن( م 033) القطن واد نجد اين الشرقية الناحية ومن حاذ شكل على ويظهر
 ( . لكحل جبل م1002) التين عين مرتفعات الجنوبية

 له تسمح إستراتجية و مهمة جد وضعية لطفي عزابة تجمع وضعية تعد: الوضعية 4-4
 كونه مباشرة( كلم 32) اليةالو  ومقر( كلم 30) البلدية بمركز المباشر واالرتباط باالتصال
 .09 رقم الوطني الطريق فوق  مباشرة متواضع

 فانه والمناسبين الجيدين وموضعه موقعه الى وبالنظر لطفي عزابة تجمع ان:الوجهة4-2
 .الشمسية األشعة و األمطار من كمية اكبر لتلقي جيدة واجهة ذو يعتبر

 (باينان ترعي: )الحمراء الدار تجمع -2
 :لتجمعا نشأة 2-1

 سنة وفي الظهرة زواغة دوار منها دواوير 32 تضم والتي زواغة قبيلة هو التجمع أصل
 مركز)  السفلى باينان دوار:  هما قسمين الى والمقسم باينان دوار يسمى أصبح 1206
 هذا الحمراء دار مشيرة دوار المحلي باإلسم يعرف كما او الغابة راس ودوار(  حاليا البلدية
 . المدروس التجمع أصل هو األخير



 أي   الى تابع وغير استعماري  مركز يكن لم الحمراء دار تجمع أن الى هنا اإلشارة وتجدر
 ذات متضرسة جبلية منطقة في يتواجد كونه الى راجع وذلك المنطقة في استعماري  محيط

 .المعمرين نظر تلفت زراعية أراضي على تحتوي  ال صعبة طيوغرافية
 :الموقع 2-2
 التجمع شرق  شمال يقع باينان ترعي بلدية ثانوي  تجمع أكبر الحمراء دار تجمع برتعت

 الشيقارة بلدية بين الرابط 36 رقم الوالئي الطريق مستوى  على كلم 30 ب عنه ويبعد الزئيسي
 لوالية التابعة رابح أوالد بلدية الشمال من ويحده كلم 63 ب مقرالوالية عن ويبعد وباينان
 دوار الجنوب ومن باينان ترعي الرئيسي التجمع الغرب ومن الشيقارة بلدية رق الش ومن جيجل
 . السفلى مشرة

 :الموضع 2-3
 مول جبل سفح في وباظبط التلية للسلسلة الجنوبية السفوح ضمن الحمراء دار تجمع يتواجد
 .م1003المهاال وجبل م1090 المسيد
 هذا ويمتد ومتضرس(% 00- 10) قرى  انحدار ذات منظقة شكل على التجمع ويظهر
 .النجاء واد نجد أين الجنوب الى مباشرة االنحدار

 : الوضعية 2-4
 الحركية و التجمعات ضمن تجعله التجمع فيها يتواجد التي للمنطقة الصعبة طيوغرافية ان
 الشيقارةوبلدية بلدية) القريبة التجمعات مع االرتباط ومد انشاء في كبيرة صعوبة تجد التي
 رئيسي تجمع أي الحرمع االتصال خاصة أكسبه رئيسين تجمعين بين توضحه أن اال(باينان
 .باينان بلدية أو كلم 30 ب عنه تبعد التي الشيقارة بلدية سواء

 : الواجهة 2-2
 تسمح جيدة واجهة دو يجعله التلية للسلسلة الجنوبية السفوح في الحمراء دار تجمع توضع ان
 .كافية وأشعة األمطار نم كمية ممكنة أكبر بتلقي له
 : فرضوة تجمع -1

 : التجمع نشأة 6-1

 دوار يسمى كان زواغة لقبيلة تابع كان صغير دوار عن عبارة هو فرضوة تجمع األصل في
 المركز إنشاء االستعمارية الفرنسيبة السلطات قررت 1201 سنة وفي المديوس فرضوة

 فرضوة مركز وهو صغير استعماري  مركز تحته يندرج الذي و  مروان سيدي االستعماري 
 إضافة و و مراقبة وبرجي عسكرية ثكنة به أنشا(  1) معمر( 19) حوالي يضم كان الذي
  الفالحية األراضي لجودة نظرا للمعمرين تابع مزرعتين إنشاء إلى
 : الموقع 6-2



 3: بـ نهع يبعد حيت مروان سيدي لبلدية الرئيسي للتجمع الشرقي الشمال على فرضوة تجمع يقع
 .  52 الوالئي الطريق على مباشرة يقع و الوالية مقر عن  كم . و.  كم

 الشرق  ومن ميلة بلدية الجنوب من و(  هارون  بني سد بحيرة) قوقة القرارم بلدية الشمال من يحده
 .مروان سيدي لبلدية الرئيسي التجمع الغرب ومن,  القنازع تجمع

 : الموضع 6-3

 نه إذا,  الرمال لواد النهرية المساطب ضمن ميلة حوض وقلب سطو  في فرضوة تجمع يوجد
 أراضي يضم البحيرة عن م 456 سوى  يفصله ال ذإ هارون  بني سد بحيرة على مباشرة يشرف
 . منبسطة و الجودة عالية زراعية

 : الوضعية 6-4

 يةبلد من بكل المباشر باالرتباط له تسمح و مهمة جد وضعية هي فرضوة تجمع وضعية إن
 رقم الوالئي الطريق مستوى  على بينهم يقع كونه قوقة القرارم بلدية و الوالية مقر و مروان سيدي

 . 91. رقم الوطني الطريق و 52

 :  الواجهة 6-5

 يجعله ميلة حوض فقلب وتوضعة فرضوة تجمع بها يمتاز اللذان الممتاز الموضع و الموقع إن
 . األمطار و الشمسية ألشعةا من الالزمة الكمية بتلقى له تسمح ممتازة واجهة ذو

 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المؤهالت البشرية للتجمعات المدروسة:ثانيا
 :تمهيد

تعتبر دراسة العنصر البشري )السكان و السكن( من أهم الركائز األساسية التي يعتمد عليها في    
البشري له دور هام و كبير في تنظيم و استغالل المجال الدراسات المجالية و العمرانية ألن العنصر 

حيث أن اإلنسان يتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه )العناصر و الظروف الطبيعية(، و يؤثر فيه عن طريق 
 التعبير و نوع االستغالل و التنظيم.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطور حجم السكان: -1

( و الخاص بتطور حجم 06المدونة في الجدول رقم ) اإلحصائيةإن الدراسة التحليلية للمعطيات    
 السكان توضح ما يلي:

  2114 – 1611 للتجمعات المدروسة(: تطور حجم السكان  06جدول رقم )
   

1611 1621 1662 2112 2114 

 6262 6622 0020 0600 1009 علي عنوش

 0002 0166 1930 1100 012 الوصاف

 0120 0326 1263 1100 210 مخلوف شقليبي

 0003 0123 1099 1066 1306 فرضوة

 6393 0090 0006 0002 1362 لطفي عزابة

  السنوات

  التجمعات



 0226 0006 0620 1329 220 الحمراء دار

 12142 11321 12131 6221 2111 المجموع

 0316+ تقديرات مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية  00/20/92/0332تعدادات المصدر: 
 :1611سنة 1-1

نسمة حاز تجمع عنوش علي ببلدية  0120موع اإلجمالي للسكان بالتجمعات المدروسة قيمة بلغ المج   
نسمة، في الوقت الذي سجل فيه تجمع عزابة  1009القرارم قوقة على أكبر عدد من السكان قدر ب 

 نسمة. 1306نسمة يليه تجمع فرضوة ) سيدي مروان( بعدد  1362لطفي )عين التين( عددا يقدر ب 

لنسبة للتجمعات الثالثة المتبقية دار الحمراء )باينان( و شقليبي مخلوف و الوصاف فسجل بهم عدد أما با
 220سكان أقل يصل تقريبا إلى النصف مقارنة بالتجمعات السابقة حيث قدر عدد السكان بار الحمراء 

 بالوصاف. 012بشقليبي مخلوف و  210نسمة و 

 :1621سنة  1-2

بتضاعف العدد اإلجمالي لسكان التجمعات المدروسة و أصبح مقدرا ب  1920تميز إحصاء سنة    
 نسمة. 6619أي بفارق زيادة قدرها  1900نسمة سنة  0120نسمة بعدما كان  9022

نسمة  1362 1900نسمة بعدما كان سنة  0002إذ نجد أن تجمع عزابة لطفي سجل عدد سكاني قدره 
نسمة و يأتي  1102نسمة بزيادة قدرها  0600وش علي نسمة، يليه تجمع عن 1013أي بزيادة قدرها 

 نسمة. 003نسمة و زيادة قدرها  1066تجمع فرضوة في المرتبة الثالثة بعدد سكاني قدره 
في حين نجد أن المراكز الثالثة المتبقية هي األخرى عرفت زيادة في عدد السكان و لكن بوتيرة أضعف 

 من التجمعات السالفة الذكر.
نسمة و تجمع الوصاف  012نسمة بزيادة  1100ع شقليبي مخلوف سجل عدد سكان قدره: إذ نجد تجم

 نسمة. 230نسمة بزيادة قدرها  1100ب 
 نسمة. 632نسمة أي بزيادة قدرها  1329و في األخير تجمع دار الحمراء سجل عدد سكاني بلغ 

 :1662سنة  1-3

نسمة أي بزيادة قدرها  10303إلى  1992ة ارتفع مجموع سكان التجمعات المدروسة حسب إحصاء سن   
إذ عرفت جميع ، نسمة 9022و الذي قدر ب  1920نسمة عن المجموع المسجل في إحصاء  0666

التجمعات زيادة في عدد السكان لكن بقيم مختلفة و متباينة بين الطفيفة و المقبولة فكان لتجمع عنوش 
نسمة بزيادة  0020بلغ حجم السكان به هذه السنة علي النصيب األوفر من هذا المجموع السكاني حيث 

نسمة ثم تجمع  222نسمة بزيادة قدرها  0006نسمة، تاله تجمع عزابة لطفي بحجم قدره  1060قدرها 
 نسمة. 1096نسمة و بزيادة قدرها  0620دار الحمراء ب 



نسمة بتجمع  1930في حين أن التجمعات السكانية المتبقية سجلت جميعها أحجام سكانية أقل ما بين 
 009نسمة بتجمع فرضوة و بزيادات قدرت ب  1099نسمة بتجمع شقليبي مخلوف و  1263الوصاف، 
 نسمة على التوالي.. 000نسمة و  030نسمة ، 

و الشيء المالحظ في هذه المرحلة أال و هو عبرة عن عتبة انطالق لبداية تطور سكاني بالتجمعات 
نسمة و هو عدد ال بأس به  0666النمو اإلجمالي و التي قدرت ب المدروسة و هذا ما لخص في حجم 

 نسمة لكل تجمع.  930( تجمعات سكانية ريفية، أي بمعدل زيادة 32بالنسبة لستة )
 :2112سنة  1-4

و الذي كان أكثر دقة و شمولية بالنسبة  0332حسب النتائج و التقديرات النهائية إلحصاء سنة 
نسمة أي بزيادة  10020لمجموع الكلي لسكان التجمعات المدروسة ما يعادل لإلحصاءات السابقة، بلغ ا

 1920نسمة سنة  6619نسمة و التي تعد أصغر قيمة مسلة مقارنة بالتعدادين السابقين )  0000قدرها 
 (.1992نسمة سنة  0666و 

نسمة،  222نسمة أي بزيادة قدرها  6622إذ نجد أكبر تجمع سكاني مسجل بتجمع عنوش علي قدر ب 
نسمة  0006نسمة، فتجمع دار الحمراء ب  000نسمة بزيادة  0090يليه تجمع عزابة لطفي بحجم قدره 

 نسمة. 001و زيادة قدرت ب 
نسمة في حين تجمع الوصاف هو اآلخر  021نسمة بزيادة  0123أما تجمع فرضوة فسجل حجم سكاني 

يرا أقل حجم سكاني سجل بتجمع شقليبي نسمة نمو إجمالي و أخ 060نسمة أي  0166سجل حجم قدره 
 نسمة. 006نسمة بزيادة قدرها  0326مخلوف قدر ب 

 

 

 

 
 النتائج المتوصل إليها من تحليل عدد السكان و تطوره عبر عدة سنوات:

 :1611مرحلة ما قبل  -1

عمارية أو هذه المرحلة لم تعرف التجمعات السكانية المدروسة  حركة عمرانية حقيقية سواء في الفترة االست
ما بعد االستقالل باستثناء التي كانت مراكز استعمارية مثل تجمع عنوش علي، شقليبي مخلوف و عزابة 

 لطفي، و كذلك كون هذا المركز األخير أنشأ به قرية اشتراكية في إطار سياسة الثورة الزراعية.
بعثر و التشتت أي أن هذه كل هذا أدى إلى توزيع غير متوازن و غير متجانس أو ما يعرف بظاهرة الت

 التجمعات و المراكز الريفية كانت تتميز بقلة عدد السكان و تبعثر السكنات )مصنفة كمناطق مبعثرة(.
 :1621 – 1611مرحلة  -2

الشيء المالحظ و الالفت للنظر خالل هذه المرحلة أن كل المراكز أصبحت تجمعات ثانوية بعدما كانت 
و إنشاء بلديات جديدة مثل حمالة، عين  1926التقسيم اإلداري لسنة تجمعات مبعثرة و هذا راجع إلى 



نسمة بمعدل زيادة قدره  6619التين، و يتضح ذلك من خالل الزيادة في عدد سكان التجمعات بحوالي 
 نسمة لكل تجمع. 002

أال و هي و من هذا المنطلق و التحول الذي تشهده هذه المراكز الثانوية يمكن الحديث على ظاهرة جديدة 
ظاهرة االتجاه نحو المركز من المناطق المبعثرة إلى المراكز الثانوية أو ما يعرف بالهجرة الداخلية و 

النزوح الريفي نحو المركز. و هذا نتيجة إلى جاذبية المراكز الثانوية نظرا لتحسن الظروف المعيشية بها و 
 (.توفر الهياكل القاعدية بها ) صحة، تعليم، إنارة، خدمات

إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة بالمناطق الريفية المبعثرة المحيطة بهذه المراكز، و كذلك ارتفاع قيمة 
التمويل في كافة القطاعات و هذا ضمن المخطط الرباعي الثاني و الخماسي األول و التي كانت من بين 

 أهم أهدافه:
 .تهيئة المجال 

 .تنظيم و تسيير التجمعات السكانية 

 و ترقية التجمعات و المراكز الريفية. حماية 

 .إنشاء و خلق عالقة وطيدة بين مختلف القطاعات 

و ما يمكن استخالصه من هذه المرحلة هو وكما سبق و أشرنا سابقا إلى أن الترقية اإلدارية و 
عنه و ما ترتب  1926االقتصادية و التي استفادت منها أغلب مراكز الدراسة في التقسيم اإلداري لسنة 

المباشر لبروز ظاهرة من استثمارات و تجهيزات و توفير الخدمات الضرورية للسكان هو السبب األول و 
 خالل هذه الفترة. التعمير المصغر و االتجاه نحو التمركز

 
 : 1662 – 1621مرحلة  -3

تواصل تعد هذه المرحلة مرحلة تكميلية لسابقتها أي أن ظاهرة التجمع و االتجاه نحو المركز في    
مستمر و يتجلى ذلك من خالل الزيادة المتواصلة لعدد سكان التجمعات السكانية و التي وصل إجمالها 

 نسمة لكل تجمع. 930نسمة بمعدل  0666إلى 
إضافة إلى ذلك كون هذه المرحلة جد حساسة في تاريخ التهيئة المجالية و خاصة التهيئة الريفية أي أن 

فراغ  كبيرين نظرا للظروف الجد خاصة التي شهدتها البالد خالل هذه الريف الجزائري عرف هجرة و 
 المرحلة.

 :2112 – 1662مرحلة  -4

إذا ما تمت مقارنة هذه المرحلة بالمراحل التي سبقتها نجد أن هناك اختالف و تغير ملحوظ سواء من    
 ناحية عدد السكان و الزيادة الطبيعية أو من خالل تغير رتب المراكز.



نسمة  090نسمة بمعدل  0000هذه المرحلة نجد أن عدد سكان التجمعات المدروسة زاد بحوالي فخالل 
نسمة   0666، 1920-1900من  6619لكل تجمع، و هو عدد ضعيف مقارنة بالمرحلتين السابقتين )

( هذا ما يوحي بأن ظاهرة االتجاه نحو المركز قلت نوعا ما، سواء كون المناطق المبعثرة 1920-1992
 هجرت و تم إفراغها، أو أن هذه المراكز شهدت تشبع و اكتظاظ في السكان.

لكن و في الحقيقة فإن الريف في هذه المرحلة شهد سياسة جديدة مطبقة عليه و هي اإلستراتيجية الوطنية 
كان الهدف األول و المباشر منها النهوض بالريف و تشبث السكان به عن  0330للتنمية الريفية سنة 

توفير السكن الريفي و اإلنارة و شبكة الطرق بالمناطق الريفية المبعثرة و الحد من ظاهرة الهجرة  طريق
نحو المركز، إضافة إلى أن التجمعات المدروسة هي األخرى استفادت من هذه اإلستراتيجية التنموية 

ية حمالة و الذي خاصة فيما يخص البناء الريفي الحديث و نذكر على سبيل المثال تجمع الوصاف ببلد
 يعتبر من بين المراكز الريفية األولى في الوالية التي استفادت من حصص البناء الريفي.

على  1900و من جهة ترتيب المراكز في حجم السكان فان تجمع عنوش علي ببلدية القرارم حافظ و منذ 
لقرب من مقر الدائرة بالنسبة صدارته ليليه تجمع عزابة لطفي في المرتبة الثانية. و يمكن تفسير ذلك با

للتجمع األول و القرب من المدينة الكبيرة )مقر الوالية( بالنسبة للتجمع الثاني، و هذا له دور كبير و 
أهمية فعالة في نمو و تطور و تهيئة و تنظيم مثل هذه التجمعات السكانية، و نفس الشيء ينطبق على 

ية و إن كان هذا البعد ليس كبير كمركز الوصاف، شقليبي التجمعات البعيدة عن مقر الدائرة أو الوال
 مخلوف، فرضوة و دار الحمراء فهي تتخذ وضعيات وسطية تسمح لها بسهولة حركية و تواصل السكان.
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لمركز إن الهدف من التطرق إلى دراسة الكثافة السكانية ألي مجال هو معرفة مناطق التجمع و ا   
 السكاني و تبين مناطق النفوذ القوية و ربطها بالمجال المحيط بها.

كما أن دراسة الكثافة السكانية مؤشر مهم لمعرفة التوزيع الحقيق للسكان عبر المجال، و هي تختلف من 
 تجمع إلى آخر و ذلك راجع إلى عدد السكان و اختالف مساحة كل تجمع.

و  1992لكثافة السكانية بالمراكز المدروسة تم االعتماد على تعدادي و للوقوف أكثر على دراسة مؤشر ا
 فقط و ذلك لتوفر كافة المعطيات الالزمة لحساب الكثافة )عدد السكان، مساحة التجمعات(. 0332

 :2112 -1662 الكثافة السكانية للتجمعات المدروسة حسب تعداد  2-1

 2112 – 1662تعدادي  ( الكثافة السكانية للتجمعات حسب07جدول رقم )

 التجمعات

 عدد
 السكان
1662 

 عدد
 السكان
2112 

 المراكز  مساحة
 السكانية الكثافة

1662 

 السكانية الكثافة
2112 

 0كم/ن هـ/ن 0كم/ن هـ/ن 0كم هـ 0كم هـ

 0230709 02730 6911722 69711 3700 00 6622 0020 علي عنوش

 0090713 00790 2002720 20702 3709 09 0166 1930 الوصاف

 6916702 69716 6023790 60723 3760 60 0326 1263 مخلوف شقليبي

 6632712 66732 0201760 02701 3769 69 0123 1099 فرضوة

 030072 03700 0009703 00709 1700 100 0090 0006 لطفي عزابة

 6220709 62720 6032760 60732 3709 09 0006 0620 الحمراء دار

     
 ( و الموضح أعاله يمكن استخالص ما يلي:07تحليل معطيات الدول رقم ) من خالل

نسمة/ هكتار و  29702أكبر قيمة للكثافة السكانية سجلت بتجمع الوصاف ببلدية حمالة حيث بلغت    
نسمة /هكتار، ليأتي  69711ثاني قيمة كانت من نصيب تجمع عنوش علي ببلدية القرارم قوقة قدرت ب 

نسمة /هكتار و هي قيمة قريبة للتي  60723مخلوف )حمالة( في الرتبة الثالثة بكثافة قدرها تجمع شقليبي 
 ن/هكتار. 60732سجلت بتجمع دار الحمراء )باينان( و التي قدرت ب 

ن/هـ على التوالي. و  00709ن/هـ و  02701أما تجمعي فرضوة و عزابة لطفي فقد بلغت الكثافة بها 
لمسجلة بأن الكثافات العالية تتركز بالتجمعات السكانية التي هي قريبة من مركز يمكن تفسير هذه القيم ا

البلدية أو الدائرة و شهدت هجرة وافدة كبيرة من المناطق الجبلية و المبعثرة أي أن المراكز التي تتميز 
 بالطابع الشبه حضري إلى الحضري لها جاذبية للسكان و تركزهم.

فة سكانية أقل هذا ال يعني أنها ليست جاذبية أو أنها ليست مراكز حضرية أما المراكز التي شهدت كثا
فمثال تجمع عزابة لطفي يعتبر مركز حضري يحتوي على كافة ضروريات الحياة الحضرية و هو أقرب 

 التوجيهي للتهيئة و التعمير للبلديات+ معالجة شخصية. + المخطط  1992/0332تعدادات المصدر:
 



تجمع لمقر الوالية، إال أنه جاء في الرتبة األخيرة و ذلك راجع إلى كون مساحته كبيرة و بالتالي الكثافة 
 .تقل

في حين نجد تجمع دار الحمراء توجد في منطقة جبلية صعبة معروفة بأنها طاردة للسكان إال أن الكثافة 
  60732السكانية قدرت ب 

و ما يمكن قوله في األخير أنه و بالرغم من االختالف المتباين في الكثافات بين التجمعات السكانية 
التي تتميز بكثافة سكانية متوسطة إلى عالية، فهي المدروسة، تبقى منطقة الدراسة من بين المناطق 

 مجال مستقطب للسكان الريفيين خاصة.
 1معدل النمو السنوي للسكان: 3-1

يعد معدل النمو السنوي إحدى أهم و أبرز المؤشرات الديموغرافية التي يعتمد عليها في الدراسات    
لديناميكية السكانية ألي مجال، ضف إلى العمرانية، حيث أن يبين و يوضح وتيرة حركة السكان و يشرح ا

 2ذلك فإنه يعطي تفسيرات و توضيحات عن الوضعية االقتصادية و االجتماعية للسكان.

و إلبراز هذه الظاهرة تم حساب معدالت النمو السنوية لجميع التجمعات المدروسة بين ثالث فترات 
 .1992/0332،  1920/1992،  1900/1920مختلفة 

 
 
 

 توزيع معدل النمو السنوي للسكان: التجمعات السكانية المدروسة(:08رقم )الجدول 
 11=ن 1662/2112 11=ن 1621/1662 11=ن 1611/1621 الفترات

 %النمو معدل % النمو معدل % النمو معدل التجمعات

 1722 6730 2720 علي عنوش

 1703 6793 2732 الوصاف

 1710 6709 2702 مخلوف شقليبي

 1726 0761 1792 فرضوة

 1726 0710 9700 لطفي عزابة

 1736 0720 6729 الحمراء دار

 1760 6769 2712 الدراسة مجال

 1.12 2.12 3.12 الوطني المعدل

                                                 

 3 13 حيث أن: - 1[ =] % معدل النمو 1

 س1 التعداد األول ، س0 التعداد الثاني، ن الفترة الزمنية بين التعدادين

 
  ضريفي نعيمة، رسالة ماجستير: أحواض الخدمة بمنطقة فرجيوة معهد علوم األرض جامعة منتوري قسنطينة 2662- ص2.53

 



 لمعالجة شخصية.+  ONSالمصدر:الديوان الوطني لإلحصاء                               

ج و استخالص المراحل التالية للنمو السكاني ( يمكن استنتا08من خالل تحليل معطيات الجدول رقم )
 للتجمعات السكانية المدروسة و هي:

 .معدل نمو كبير بكثافة التجمعات :1621 -1611مرحلة  -1

الشيء المالحظ و الملفت للنظر خالل هذه المرحلة هو أن جل التجمعات السكانية سجلت معدل نمو    
استثناء تجمع فرضوة و الذي سجل معدل نمو أقل من ب %0732كبير يفوق المعدل الوطني و المقدر ب 

أما التجمعات األخرى فنجد أكبر معدل نمو لهذه الفترة سجل بتجمع  % 1792المعدل الوطني قدر ب 
أي ثالث  % 9700عزابة لطفي و هو معدل نمو قياسي مقارنة بالمعدل الوطني حيث وصل إلى 

 2720، ثم تجمع عنوش علي ب  % 2732ل نمو أضعاف المعدل الوطني، يليه تجمع الوصاف بمعد
 .%6729و أخيرا تجمع دار الحمراء بمعدل نمو  % 2702، فتجمع شقليبي مخلوف ب %

فعموما هناك سرعة كبيرة في حركة النمو خالل هذه الفترة يمكن تفسيرها بتفاقم الهجرة باتجاه هذه 
و التجمعات الثانوية أو هجرة خارجية من التجمعات سواء كانت هجرة داخلية من المناطق المبعثرة نح

الواليات المجاورة. هذه الهجرة نتيجة التنمية المحلية و تحسن الوضع االقتصادي بعد التقسيم اإلداري 
، هذه الترقية حضيت بها معظم التجمعات المدروسة حيث ارتقت إلى رتبة تجمع ثانوي بعدما 1926لسنة 

نصيب وافر من التجهيزات و الهياكل القاعدية و توطين لها الي كمناطق مبعثرة، و بالتكانت مصنفة 
العديد من األنشطة و االستثمارات العمومية، و التي من شأنها زيادة درجة استقطاب التيارات السكانية و 

 فتح أبواب الهجرة نحوها.

 

 

 
 معدل نمو متوسط: :1662 – 1621مرحلة  -0

حلة السابقة، يمكن القول أن هناك تراجع واضح في وتيرة النمو بمقارنة معدالت النمو المسجلة في المر    
( بجميع التجمعات %0و  %0السكاني، فمعدالت النمو المسجلة خالل هذه المرحلة تتراوح ما بين )

 0310المدروسة. حيث نجد أن غالبية التجمعات معدالت نموها تفوق المعدل الوطني لهذه و المقدر ب 
جميع التجمعات في حالة تعمير، لكن بدرجات متفاوتة، حيث أن أكبر معدل أي ما يمكن قوله أن  %

، %6793و ثاني معدل بتجمع الوصاف قدر ب   %0720نمو تم تسجيله بتجمع الدار الحمراء قدر ب 
بتجمع عنوش علي،  % 6730و  %6709و انخفض هذا المعدل قليال ليصل بتجمع شقليبي مخلوف إلى 

،و في %0بتجمع فرضوة حيث زاد عن الفترة السابقة بحوالي  %0761نمو في حين تم تسجيل معدل 
و هي أقرب بكثير  %0710األخير نجد أقل قيمة لمعدل النمو تحصل عليها تجمع عزابة لطفي و قدرها 

و ما يمكن استنتاجه من خالل هذه الفترة أن هناك استمرارية في نمو بعض  %0710من المعدل الوطني 



ار الحمراء، و فرضوة و كذلك استمرارية في جذب السكان إليها، أي أنها في حالة تعمير التجمعات مثل د
 مستمر، أما التجمعات األخرى فيمكن القول أن هناك ثبات و ركود في النمو السكاني و التعمير.

 تراجع في معدل النمو: :2112-1662مرحلة  -3

جمعات المدروسة و بدون استثناء سجلت تراجع ما يلفت االنتباه خالل هذه المرحلة هو أن جميع الت   
مهم بمعدل النمو و هذا مقارنة بالفترتين السابقتين، هذا التراجع لم يكن وليد مجال الدراسة و فقط بل كان 

للفترة الممتدة من  %0710يشمل التراب الوطني كافة، إذ تراجع خالل هذه الفترة معدل النمو الوطني من 
 .0332-1992للفترة  %1700إلى  1920-1992

يليه في الرتبة الثانية تجمعي عنوش علي و عزابة  % 1726فأكبر معدل نمو سجل بتجمع فرضوة هو 
على التوالي. فهذه التجمعات الثالثة  معدالت نموها فوق المعدل  %1726و   %1722لطفي بالمعدلين 

 الوطني.
، %1703كل من المعدالت التالية  أما تجمعات الوصاف، شقليبي مخلوف و الدار الحمراء فسجلت

 على التوالي. و هي تحت المعدل الوطني. 1736%، 1710%
كل ما يمكن استنتاجه و استخالصه بعد التطرق إلى دراسة و تحليل معدالت النمو بجميع  نتيجة:

 ( مراحل مختلفة هو:30التجمعات و على ثالثة )
 نمو تشهد حركية مستمرة نحوها نتيجة التجمعات السكانية التي سجلت زيادة في معدالت ال

السكان القادمين من األرياف و المناطق المبعثرة بحثا عن حياة أفضل )سكن الئق + عمل( 
ضف إلى ذلك الظرف الزمني الخاص الذي شهدته البالد و المتمثل في الحالة األمنية و 

ة مما أدى بالضرورة األوضاع الغير مستقرة خاصة في المناطق الريفية المبعثرة و المعزول
 الحتمية إلى النزوح الكامل نحو مناطق و تجمعات أكثر استقرار و رفاهية.

هذه الوضعية على مستوى مجال الدراسة ما هي إال مثال صغير يعكس و بوضوح و صدق حالة 
المجتمع و المجال الريفي الجزائري و الذي كان يشكو و يعاني من عدة مشاكل على رأسها الوضع 

تصادي، البطالة، و نقص حاد في التجهيزات و المرافق التي ال يلبي حاجيات السكان و حجمهم االق
 المتزايد، هذا أدى إلى تراجع في معدل النمو.

 نصيب الزيادة الطبيعية و صافي الهجرة من النمو اإلجمالي: -4

 1الزيادة الطبيعية: 4-1

 : ( نجد09من خالل تحليل معطيات الجدول رقم )   

 

 

 

 
                                                 
   الزيادة الطبيعية = عدد المواليد – عدد الوفيات1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث وصلت إلى  1920-1900أن الزيادة الطبيعية بمجال الدراسة سجلت أكبر قيمة لها بين تعدادي  
، هذه القيمة 1992-1920نسمة في الفترة الممتدة بين  0329نسمة لتنخفض بعد ذلك إلى  0122

 .0332-1992نسمة بين سنتي  1600ل إلى استمرت في االنخفاض لتص
نسمة و أصغر قيمة  630كانت بتجمع عزابة لطفي قدرت ب  20-00فأكبر قيمة مسجلة بين التعدادين 

نسمة، و تجدر اإلشارة إلى أن باقي التجمعات شهدت زيادة طبيعية ال  162سجلت بتجمع فرضوة ب 
 بأس بها.

قدر ب  92-20و  20-00الزيادة الطبيعية بين الفترتين تجمع عنوش علي: سجل هذا التجمع فارق في 
ن في  600نسمة و أصبحت  022مقدرة ب  00/20نسمة حيث كانت الزيادة الطبيعية في الفترة  130
ن هذا راجع إلى أن النمو اإلجمالي كان  669لتصل إلى  92/0332لتنخفض في الفترة  92-20الفترة 
في الفترة  222ليستمر في االنخفاض إلى  20/92في  ن 1060و أصبح  00/20ن للفترة  1102
92/0332. 

و  00/20ن للفترة  630و نفس الشيء بالنسبة لتجمع عزابة لطفي حيث قدرت الزيادة الطبيعية به 
 .92/0332لتعود إلى االرتفاع مرة أخرى للفترة  92-20ن للفترة  000انخفضت إلى 



وة، دار الحمراء فقد قدرت الزيادة الطبيعية بها على التوالي أما بالنسبة للمراكز الوصاف، شقليبي، فرض
ن، 021مقدرة ب  20/92ن. و أصبحت في فترة 102ن، 162ن، 000ن، 092ب  00/20في الفترة 

 ن.002و  10-ن،  22ن  و 20ن. أي أن فارق الزيادة بين الفترتين هو: 006ن، 100ن، 001
 022بشقليبي مخلوف،  102ن بتجمع الوصاف، 100بح تغيرت القيم السابقة لتص 92/0332و في فترة 

 بدار الحمراء. 110ن بفرضوة، و 
و بناءا على ما سبق ذكره نستنتج أن الزيادة الطبيعية تختلف من تجمع إلى آخر و من فترة زمنية إلى 

أخرى، فهناك بعض التجمعات يتضاعف بها عدد السكان بنسبة أكبر من التجمعات األخرى كونها 
ذات جاذبية أكبر للسكان و هذا إما راجع إلى الموقع الذي تمتاز به و الطبيعة الطبوغرافية لها،  مناطق

فالتجمعات الواقعة في السطوح الجبلية لها جاذبية أقل من التجمعات الواقعة في قلب الحوض، ضف إلى 
زيادة و االستقطاب السكاني، ذلك القرب و البعد عن مقر البلدية، الدائرة و الوالية له دور كبير في هذه ال

فتجمعي عزابة لطفي و عنوش علي يشهدان زيادة طبيعية أكبر من التجمعات األخرى و هذا راجع إلى 
كون األول قريب من مقر الوالية و له عالقة مباشرة به و الثاني قريب من مقر دائرة القرارم قوقة  و 

 تعامل معه مباشرة في جميع الميادين.
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شكل رقم       معدل النمو  بمختلف المراحل االحصائية للتجمعات المدروسة 2008-1977
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 المصدر: التعداد العام للسكان و السكن                                                     3س – 1النمو = س
 + معالجة شخصية 0332، 92، 20، 00 النمو = ) الزيادة الطبيعية + صافي الهجرة(

 الوفيات –الزيادة الطبيعية = المواليد 
 الهجرة الخارجة –الهجرة الصافية = الهجرة الوافدة 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الهجرة: 4-2

مفهوم الهجرة اصطالحا و لغة هو : انتقال اإلنسان من مكان إلى آخر من أجل الحصول على حياة   
عصرية أفضل، و تعتبر دراسة عنصر الهجرة من العناصر األساسية في الدراسات الديموغرافية و 

راد من مجال معين ينجر و يترتب عليه تغير في حجم السكان التحاليل الخاصة بالسكان، و تنقل األف
سواء بالزيادة أو النقصان، فالزيادة تخص المناطق المهاجر إليها و المقصودة من طرف المهاجرين و 

 ذات جاذبية للسكان، و النقصان يخص المناطق الطاردة للسكان.
و ذلك باالعتماد على مقداري الزيادة  1و للوقوف أكثر عند عنصر الهجرة قمنا بحساب صافي الهجرة
(. و هذا على عدة مراحل مختلفة و قد  39الطبيعية و النمو اإلجمالي كما هو موضح في الجدول رقم )

 اتضح من خالل تحليل الجدول ما يلي:
 :1621-1611مرحلة  - 1

                                                 
   صافي الهجرة = النمو اإلجمالي- الزيادة الطبيعية1

الخارجة الهجرة – الوافدة الهجرة=  الهجرة صافي     

                  

08 



ر قيمة مسجلة خالل هذه الفترة تم تسجيل صافي هجرة بقيمة موجبة و هذا بجميع التجمعات، أكب   
نسمة بنسبة  1013نسمة بنمو إجمالي قدره  1130بتجمع عزابة لطفي ببلدية عين التين قدرت ب 

كزيادة طبيعية، فهذه القيمة العالية لصافي الهجرة مقارنة بحجم التجمع خالل هذه  630منه  % 61700
ف إلى ذلك وجود قرية الفترة يدل على أن هذا التجمع يعتبر كقطب محلي لجذب السكان الريفيين ض

اشتراكية به أنشأت في برنامج الثورة الزراعية و المعروفة بالقرية، و هذه األخيرة ساهمت و بقسط كبير 
في استقرار السكان الريفيين خاصة منهم الفالحين، و كذلك ساهمت في استقطاب سكان المناطق 

نسمة  090رتبة الثانية بصافي هجرة قدره المبعثرة. و يأتي تجمع عنوش علي ببلدية القرارم قوقة في ال
نسمة زيادة طبيعية. و يعد تجمع عنوش علي  022نسمة،  1102و بنمو إجمالي قدره  % 09702بنسبة 

من بين أبرز التجمعات المستقطبة للسكان بمنطقة حوض ميلة كونه ذو موقع و موضع جد هامين في 
، كما أن الطبيعة الفالحية التي 00لطريق الوطني رقم قلب الحوض و قرب من مركز البلدية و الدائرة و ا

يمتاز بها تجمع عنوش علي و احتوائه على أراضي زراعية ذات نوعية جيدة تستغل خاصة لزراعة 
الحبوب، استقطبت اليد العاملة الفالحية من المناطق المجاورة، نذكر منها بلدية حمالة، الشيقارة، 

 مستثمرات فالحية فردية و جماعية( 32ادسي )احتوائه على السيباري، حمام بني هارون و الب
و فيما يخص باقي التجمعات و كما أشرنا سابقا سجلت فيها موجبة لصافي الهجرة و بنسب متفاوتة من 

بتجمع شقليبي  120نسمة بدار الحمراء،  022نسمة بتجمع الوصاف،  011تجمع إلى آخر حيث نجد 
من مجموع  % 0702نسمة فقط أي بنسبة  06بتجمع فرضوة قدر ب مخلوف و أصغر قيمة تم تسجيلها 

 صافي الهجرة لمجال الدراسة.
 : 1662 -1621مرحلة  2-

هذه المرحلة هي األخرى سجلت قيم موجبة لصافي الهجرة بجميع التجمعات المدروسة لكن بتغير في    
 صان واحد في تجمع عزابة لطفي.( خمس تجمعات و نق30القيم و الرتب، هذا التغير كان بالزيادة في )

 00726نسمة أي ما يمثل  200فأكبر قيمة موجبة لصافي الهجرة سجلت بتجمع عنوش علي قدرت ب 
نسمة ثاني أعلى قيمة سجلت بدار الحمراء و  090من إجمالي الدراسة، بعدما كانت في الفترة السابقة  %

 092جلت قيم على التوالي: الوصاف ، و باقي التجمعات س% 00762نسمة أي ما نسبته  223هي 
( و أخيرا % 10703نسمة ) 600( فرضوة % 11732نسمة ) 006( شقليبي مخلوف % 11709بنسبة )

( هذا األخير عرف انخفاض في صافي الهجرة عن الفترة السابقة % 10نسمة )  609تجمع عزابة لطفي 
 نسمة. 222بفارق قدره 

حلة أن التجمعات المدروسة شهدت ارتفاع في قيم صافي الهجرة و الشيء الملفت للنظر خالل هذه المر 
أي أن السكان الوافدين إليها في زيادة مستمرة أي بمعنى آخر أنها ما زالت تمارس فعل الجذب السكاني 
كون هذه الفترة عرفت ترقية و تقسيم إداري جديد سمح بخلق بلديات و دوائر جديدة و مراكز حضرية و 

 بة للسكان.شبه حضرية مستقط
 :2112-1662مرحلة -3



خالل هذه المرحلة عرف صافي الهجرة سقوط حر في القيم المسجلة بالمرحلة السابقة و هذا بجميع    
 906التجمعات المدروسة بدون استثناء، حيث أن مجموع صافي الهجرة بالتجمعات جميع و المقدر ب 

ة تجمع عنوش علي و الذي كان يحتل المرتبة نسمة كان يمثل في السابق قيمة تجمع واحد فقط، فبداي
نسمة  90نسمة بشقليبي مخلوف ،  22نسمة بالوصاف،  110نسمة كصافي هجرة و  000األولى سجل 

 نسمة بدار الحمراء. 102نسمة بعزابة لطفي و أخيرا  061بفرضوة، 
 :  نتيجة

جرة نحو هذه التجمعات أصبحت هذا التراجع الكبير في صافي الهجرة بمجال الدراسة تفسيره هو أن اله
قليلة نظرا لتشبع مثل هذه المراكز الثانوية و وصولها إلى الطاقة القصوى االستيعابية للسكان أو كون 

السكان أصبحوا يهاجرون نحو مقر البلدية، الدائرة أو الوالية. إضافة إلى أنه و خالل هذه المرحلة الريف 
فة خاصة شهد عدة تدخالت و سياسات استصالحية أبرزها و الجزائري بصفة عامة و مجال الدراسة بص

أهمها إستراتيجية التنمية الريفية و التي ساهمت  و بشكل كبير جدا في تثبيت سكان األرياف و المناطق 
المبعثرة و الحد من الهجرة الريفية و ذلك عن طريق توفير السكن الريفي الحديث، الطرقات، و اإلنارة 

ثمر بنتائج  جد مرضية و ملموسة في أرض الواقع و خير دليل على ذلك انخفاض قيم الريفية كل هذا أ
 صافي الهجرة بالتجمعات المدروسة.

 

  

 األصل الجغرافي للسكان 4-3
إن مفهوم األصل الجغرافي للسكان هو معرفة من أين ها جر السكان كان ذلك نحو مجال الدراسة,       

 في تمركز السكان واستقرارهم في مكان معين.و كيف يلعب عنصر الهجرة الدور 
وقدتم االعتماد في دراسة عنصر األصل الجغرافي والهجرة الوافدة والخارجة لسكان على العمل       

و كذلك  من مجموع سكان كل تجمع% 03الميداني وذلك عن طريق توزيع استثمارات البحث والتي تمثل 
, ومن خالل هذه العينة المأخوذة يمكن معرفة األصل لمدروسةمراجعة القوائم االنتخابية للبلديات ا

وللحصول على تخطية شاملة لسكان التجمعات تم توزيع استمارات البحث على ،  الجغرافي للسكان
وبعد عملية الفرز تم  من مجموع األسر بكل تجمع  % 03المؤسسات التعليمية فكما سبق ذكر تم توزيع 

( وبتحليلها يمكن توضيح ظاهرة الهجرة و األصل 13حة في الجدول رقم)التوصل إلى المعطيات الموض
 الجغرافي للسكان بكل تجمع كما يلي:

 .التجمعات السكانية المدروسة األصل الجغرافي للسكان (:11جدول رقم )
المهاجرون من خارج 

 الوالية

المهاجرون من داخل 
 الوالية

 السكان األصلين
مجموع 
السكان 

الذين مسهم 
 ستقصاءاال

 

 العدد)ن( %النسبة العدد)ن( النسبة العدد)ن( %النسبة



 عنوش علي 163 421 12.21% 111 11.22% 121 11.31%

 الوصاف 431 324 12.34% 32 2.14% 11 11.21%

 شقليبي مخلوف 411 223 11.21% 41 11.22% 21 21.21%

 فرضوة 431 312 12.63% 11 11.44% 42 6.13%

 عزابة لطفي 111 462 14.14% 214 21.24% 14 21.22%

 الدار الحمراء 221 413 13.21% 22 11% 26 11.13%

 مجال الدراسة 3421 2111 12.42% 211 11.21% 143 21.31%

 0316المصدر: تحقيق ميداني                                                         
 تجمع عنوش علي: -1
 لوالية: الهجرة من داخل ا -1-1  

هذا التجمع له نشأة استعمارية فهو نهج قديم حيث قدر عدد السكان األصلين لهذا التجمع حوالي        
 290من مجموع السكان الذين مسهم االستقصاء و البالغ عددهم  %20723نسمة مثلوا ما نسبته  602

وأكبر عدد من هؤالء  %12711نسمة أي  110نسمة. أما عدد المهاجرين نحو هذا التجمع فبلغ عددهم 
مهاجرا. أما أصغر  12مهاجرا.تليهم بلدية حمالة ب 26المهاجرين كان من بلدية الشيقارة وبلغ عددهم 

(.وأخيرا بلدية تسالة 0مهاجرين الرواشد. مهاجرين ) 2رعي باينان بتعدد من المهاجرين فكان بلدية 
 لمطاعي و أعميرة آراس بمهاجر واحد لكل منها.

 هجرة من خارج الوالية :ال 1-2  
الهجرة من خارج الوالية بالنسبة لتجمع عنوش علي فتخص بنسبة كبيرة والية جيجل,وبلدياتها القريبة من  

من  %00721مهاجرا أي ما نسبته  103والية ميلة حيث بلغ عدد المهاجرين القادمين من جيجل حوالي 
مهاجرا, سيدي  60بلديات كمايلي: بلدية الميلية إجمالي المهاجرين من خارج الوالية.موزعين على عدة 

من غبالة ميالط. أما  30من السطارة,  36من أوالد يحي, 9مهاجرا و 12مهاجرا,أوالد رابح  00معروف 
مقسمين على كل من والية سكيكدة ين مهاجر  0فيما يخص المهجرين من واليات أخرى فبلغ عدهم 

 و والية جيجل .ان( وب, بني ولبط)الحروش, عين القشرة,أم ال
 تجمع الوصاف: -2
 الهجرة من داخل الوالية:-2-1  

من إجمالي السكان الذين  %00706نسمة ما نسبته  006بلغ عدد السكان األصلين بهذا التجمع        
مهاجرا مقسمين  00مسهم االستقصاء. أما فيما يخص المهاجرين من داخل الوالية نحو التجمع فبلغ      

(مهاجرين. أما العدد 30مهاجرين, باينان ) 32مهاجرا, سيدي مروان 10بلديات بلدية الشقارة على عدة 
 مهاجرين فمن داخل بلدية حمالة و بالضبط من المناطق المعثرة القريبة من التجمع. 32الباقي و المقدرب

 الهجرة من خارج الوالية:-2-2  



لمهاجرين نحو التجمعات المدروسة و ذلك راجع إلى تبقى دائما والية جيجل األولى من حيث عدد ا      
كونها والية مجاورة لوالية ميلة وبلدياتها المجاورة لمجال الدراسة ذات طبيعة تضاريسية صعبة 

 )جبال,وسفح جبال( تعاني من عدة مشاكل كالعزلة و البعد عن مقر الوالية.
مهاجرا موزعين على كل  20اف حوالي حيث بلغ عدد المهاجرين من والية جيجل نحو تجمع الوص     

مهاجرين  32من بلديات: السطارة,الميلية,سيدي معروف,غبالة ,وأوالد يحي.أما العدد الباقي والمقدر ب
 مهاجرين ومهاجر واحد من والية قسنطينة.و األخر من والية تيبازة. 36فيخص والية سكيكدة ب

 تجمع شقليبي مخلوف: -3
 والية:الهجرة من داخل ال -3-1  

من عدد السكان الذين مسهم  %20722نسمة أي  020مثل السكان األصلين لهذا التجمع ما قيمته      
االستقصاء.هذه النسبة الكبيرة ترجع بالدرجة األولى إلى قدم نشأة هذا المركز إلى الفترة االستعمارية حيث 

لمهاجرين نحو التجمع من داخل كان مركز استعماري به عدة منشآت ثكنة, مدرسة ومستوصف,أما عدد ا
مهاجرا,سيدي  10موزعين على كل من بلدية الشقارة ب %2716مهاجرا أي  00الوالية فبلغ عددهم 

مهاجرين( من بلدية 32مهاجرين أما الباقي ) 30مهاجرين, ترعي باينان  36مهاجرين القرارم  30مروان 
 حمالة و التجمعات المبعثرة بالبلدية.

 خارج الوالية: الهجرة من-3-2  
مهاجرا, مقسمين على واليتين فقط  20بلغ عدد المهاجرين نحو هذا التجمع من خارج والية ميلة       

مهاجرا, وذلك من بلديات  26هما جيجل و سكيكدة. والعدد األكبر كان دائما من نصيب والية جيجل ب 
والية سكيكدة بلغ عدد المهاجرين منها السطارة, غبالة ميالط, الميلية,وسيدي معروف, والد يحي في حين 

 (.32وكذلك عين القشرة ) 30وبين الويدان  30, بني ولبان 36, عطية 39موزعين على بلديات القل  00
 تجمع فرضوة: -4

 الهجرة من داخل الوالية:4-1   
ن من إجمالي السكا %00790نسمة أي ما نسبته  012قدر عدد السكان األصلين بهذا التجمع ب     

نسمة و ارتفاع نسبة السكان األصلين بالتجمع راجع إلى قدم ونشأة  602الذين مستهم الدراسة والمقدرة ب
التجمع. وتمركز السكان به وممارستهم للنشاط الفالحي كون التجمع يقع في وسط ـراضي فالحية جيدة 

 وخصبة وذلك مند الفترة االستعمارية إلى يومنا هذا.
 %10766نسمة أي ما نسبته  02السكان الوافدين من داخل الوالية فقدرة ب  أما فيما يخص عدد    

مهاجرا, ميلة  10مهاجرين, سيدي مروان  30مهاجرا, حمالة  60موزعين على كل من بلديات الشيقارة ب
(. عميرة آراس 30(. تسالة )30مهاجرين, ترعي باينان ) 30مهاجرين)منطقة القنازع( القرارم قوقة  36
(30.) 
 الهجرة من هاجر الوالية: -4-2

 مهاجرا مقسمين كمايلي: 60بلغ عدد المهاجرين نحو تجمع فرضوة من خارج والية ميلة      



(, والد رابح 32مهاجرين ,السطارة ) 13مهاجرا موزعين على كل من بلديات الميلية  02والية جيجل 
(. و الشيء المالحظ دائما 30نصر )( الع30( والد عسكر )30( غبالة ميالط )36( سيدي مروان )30)

هو ارتفاع عدد المهاجرين من والية جيجل كون جل البلديات المذكورة هي بلديات ريفية ذات طابع جبلي 
 متضرس مما يدفع بالسكان إلى الهجرة نحو مناطق أحسن من أجل االستقرار والبحث عن حياة أفضل. 

( 30( مهاجرين قسنطينة )36لى كل من والية سكيكدة )أما باقي المهاجرين من خارج الوالية موزعين ع
 (.31سطيف )

 

 

 

 

 
 عزابة لطفي: -2
 جرة من داخل الوالية :هال-2-1   

يعد تجمع عزابة من أكبر التجمعات المدروسة من حيث عدد السكان فهو تجمع قديم من حيث        
هذا جعله قطب مستقطب للسكان. سواء من  على قرية اشتراكية للثورة الزراعية احتوائهالنشأة إضافة إلى 

 المناطق المبعثرة القريبة وحتى من خارج الوالية كونه يقع بالقرب من حدود والية قسنطسنة.
نسمة ما نسبته  690( نالحظ أن عدد السكان األصلين للتجمع بلغ 13ومن خالل الجدول )     

نسمة في حين بلغ عدد  023غ عددهم من إجمالي السكان الذين مسهم االستقصاء والبال 26.06%
. موزعين على %02726نسمة بنسبة  036السكان المهاجرين نحو التجمع من داخل والية ميلة حوالي 

ن(, القرارم قوقة 16ن(, الشقارة)02ن(, ميلة )00(, سيدي خليفة )20عدة بلديات مكايلي: عين التين )
(, 30(, واد النجاء )32(, أحمد راشدي )36باينان ) ن(, ترعي32(, واد العثمانية )30ن( , حمالة )01)

( والشيئ المالحظ  أن بلديتي عين التين و 31( دراحي بوصالح )30( , تسالة لمطاعي )36زغاية )
 لهاتين و عزابة لطفي وهذا راجع إلى قرب المناطق المبعثرةحعدد من المهاجرين ن رالقرارم قوقة لهم أكب

 قيقاية, بوقصيبة , القنازع.بلديتين من التجمع مثل: ال
 الوالية: ارجالهجرة من خ -2-2  

من  2760مهاجرا أي ما نسبته 26بلغ عدد الوافدين من خارج الوالية نحو تجمع عزابة لطفي        
إجمالي السكان الذين مستهم الدراسة وهذا العدد مختلف وموزع على عدة واليات كمايلي: والية قسنطينة 

مهاجرين وتجدر اإلشارة  32ـ د بوجريو بو ومسع مهاجرا01مين على بلديات إبن زياد بمهاجرا. مقس 09ب
لمشاتي و المناطق المبعثرة اهنا أن هؤالء الوافدين ليسو من مقر البلديات المذكورة ولكن جميعهم من 

تابع لوالية  كان التجمع نأي 1926تهم تنقلوا قبل التقسيم اإلداري سنة لبيالقريبة من تجمع عزابة لطفي غا
مهاجرين, (32)بالة ميالط بغمهاجرين على كل من بلديات  32ثاني والية هي والية جيجل ب ،قسنطينة
( من المهاجرين من بلدية غبالة ميالط جميعهم من 32( وللتوضيح هنا فإن )31(, الميلية )31السطارة )



ح الهجرة الجماعية للمناطق الريفية  لوا من دوار بني يزار إلى عزابة لطفي هذا ما يوضقعائلة واحدة تن
بين عزابة لطفي وغبالة ميالط (،  كلم63التجاه نحو المركز وحتى ولو كانت المسافة بعيدة )االجبلية و 

 ومن والية إلى أخرى.
 تجمع الدار الحمراء)ترعي باينان(: -1
 الهجرة من داخل الوالية: -1-1  

من إجمالي السكان الذين  %00700نسمة أي  630الحمراء  بلغ عدد السكان األصلين لتجمع الدار      
نسمة وهي نسبة كبيرة مقارنة بالوافدين من داخل الوالية والمقدر  003مسهم االستقصاء والبالغ عددهم 

نسمة جميعهم من المناطق والمشاتي القريبة  20ـنسمة مقسمين على عدة بلديات : الشيقارة ب 22عددهم ل
من بلدية تسالة لمطاعي )المناطق المبعثرة(  10بعد المسافة أكبر من مقر البلدية )من التجمع  والتي ت

نار زارزة . جميع هؤالء الوافدين من المناطق المبعثرة و الجبلية القريبة من ي( م30ة آراس، )ر (عمي30)
 التجمع. 

 الهجرة من خارج الوالية :  -1-2 
من المناطق  وبالضبطمهاجرا جميعهم من والية جيجل  09قدر عدد الوافين من خارج الوالية ب      

رابح  أوالد( 10مهاجرا،) 02عسكر  أوالدالجبلية الجنوبية لوالية جيجل موزعين على عدة بلديات كمايلي: 
. وما يمكن 31( جيملة31( تكسانة )31( بوراوي بلهادف )30هر )ط( برج ال32سيدي معروف ) (39)

حمراء آخر تجمع ثانوي يشرف على المناطق الجبلية لوالية جيجل هذا تفسيره هنا هو أن تجمع دار ال
تابع إداريا لوالية جيجل قبل التقسيم اإلداري سنة  كان ف إلى ذلك أنهضماجعله قبلة للسكان المهاجرين 

1926        . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الدراسة السكنية:المبحث الثاني 
كن و العمران الريفي يعدان ترجمة حقيقية و مباشرة لتدخل و تهيئة المجال من طرف السإن  تمهيد :
 .و تأثيره فيه اإلنسان

و السكن الريفي و بالرغم من اختالف نوعيته و تعدد وظائفه إال أنه يلعب دور كبير و مهم في عملية 
ساسية و الجديدة للسكان و تثبيت السكان و هيكلة المجال، و يلبي بشكل أو بآخر مختلف الحاجيات األ

الناتجة عن عدة عوامل مثل النمو الديموغرافي التغيرات االقتصادية و السياسية مما يؤدي و بالضرورة 
إلى بروز طبقات في المجتمع الريفي ترفض السكن الريفي التقليدي و تطمح إلى امتالك سكن حديث و 

 متطور.
 لزم و يتطلب منا: و هذا ما يهمنا في موضوع البحث و الذي يست

  التركيز و إلقاء الضوء على العنصر البشري )السكان( للتجمعات المدروسة و ذلك من خالل
إبراز و دراسة تطور الحجم السكاني و حساب معدالت النمو و الوصول إلى األصل الجغرافي 

 للسكان الوافدين و معرفة سنة االستيطان.

 ساكن، معدل أشغال الغرفة، كثافة المساكن و األنماط دراسة عنصر السكن بكل جوانبه )تطور الم
السكنية( و ذلك لمعرفة التطورات و التغيرات المختلفة التي عرفتها المراكز و التي هي كفيلة 

 إليضاح و إبراز المفارقات بينهما.

 دراسة تطور عدد المساكن: -1

 .ةإلحصائي( تطور عدد المساكن بالتجمعات المدروسة عبر الفترات ا11جدول رقم )

 

1977 1987 1998 2008 2014 

فارق 
 الزيادة

87-77 

فارق 
 الزيادة

98-87 

فارق 
 الزيادة

2008-98 

فارق 
 الزيادة

التجمعات    2014-08
      

 السنوات
       



 + معالجة شخصية. 0316+ تحقيق ميداني  00/20/92/0332تعدادات المصدر:        
( يمكن مالحظة أن إجمالي عدد المساكن بمجال الدراسة في ارتفاع 11ضوء معطيات الجدول رقم ) على

 00) 0316 -1900مستمر من تعداد إلى آخر، حيث تضاعف عدد المساكن من الفترة الممتدة من 
 مسكن ليصل 229يقدر بـ  1900مرات، إذ كان عدد المساكن بالتجمعات المدروسة سنة  0سنة( بحوالي 

مسكن لكل عام. هذه الزيادة المعتبرة و  29مسكن بمعدل  0003بزيادة  0316مسكن سنة  0063إلى 
المستمرة يعكس مدى التعمير الذي يقوم به اإلنسان في المجال و حبه للتوسع إضافة إلى عمليات البناء 

ذه الزيادة تختلف من و التعمير اللذان تقومان به الدولة و توطين مشاريع اإلسكان بمختلف أنواعها و ه
 تجمع إلى آخر و من فترة إلى أخرى.

 و فيما يلي يتم توضيحها عبر مختلف الفترات اإلحصائية:
 :1621 -1611الفترة   -1-1
مسكن، حيث نال تجمع عزابة لطفي  229ب  1900قدر عدد المساكن بالتجمعات المدروسة سنة    

مسكن،  122شتراكية( يليه تجمع عنوش علي ب مسكن عبارة عن قرية ا 03مسكن ) 122بأكبر عدد 
مسكن  29شقليبي مخلوف، و  02مسكن بالوصاف،  20مسكن، في حين نسجل  100الدار الحمراء 

حيث أصبح إجمالي  1920بفرضوة،لكن هذه األرقام تغيرت و عرفت ارتفاع ملحوظ و محسوس في تعداد 
مسكن  023مسكن أي بزيادة قدرها  229كان مسكن بعدما  1029المساكن بالتجمعات المدروسة حوالي 

 سنوات و هذا الرقم يختلف من تجمع إلى آخر. 13خالل 
مسكن و تجمع عزابة هو اآلخر  60مسكن بزيادة  039فتجمع عنوش علي ارتفع عدد المساكن به إلى  

 002رها مسكن بزيادة قد 092عرف زيادة معتبرة في الحظيرة السكنية حيث أصبح عدد المساكن يقدر ب 
مسكن بتجمع  120مسكن عن التعداد السابق و هو الحال أيضا بالنسبة للتجمعات األخرى إذ نسجل 

مسكن ، تجمع الدار الحمراء  103مسكن ، بتجمع شقليبي مخلوف بزيادة قدرها  92الوصاف أي بزيادة 
ة بزيادة قدرها مسكن و في األخير نجد تجمع فرضو  60هو اآلخر عرف زيادة في عدد المساكن قدرها 

 مسكن عن التعداد السابق. 62
 و هذه الزيادة المسجلة في عدد المساكن بجميع التجمعات المدروسة يفسر بـ : 

 62 64 303 43 638 576 512 209 166 عنوش علي

 109 42 68 96 402 293 251 183 87 الوصاف

 120 28 74 120 418 298 270 196 76 شقليبي مخلوف

 59 101 112 46 387 328 227 115 69 فرضوة

 80 206 126 228 808 728 522 396 168 عزابة لطفي

 151 125 141 47 587 436 311 170 123 الدار الحمراء 

 581 566 824 580 3240 2659 2093 1269 689 المجموع



  تعدد و تنوع البرامج و المشاريع السكنية التي استفادت منها هذه التجمعات مثل القرى االشتراكية
 ) مثل تجمع عزابة لطفي(، البناء الذاتي و الريفي.

 دة عدد السكان بالتجمعات )زيادة طبيعية أو هجرة( يؤدي بالضرورة إلى اللجوء إلى استهالك زيا
 أكبر للمجال عن طريق التعمير و البناء.

 : 1662 – 1621الفترة  1-2
الشيء الالفت لالنتباه فيما يخص عدد المساكن خالل هذه الفترة هو أنه هناك دائما زيادة مستمرة في   

لتجمعات لكن هذه الزيادة تمتاز بخاصية عدم التجانس و االنتظام و ذلك من تجمع إلى عدد المساكن با
مسكن عن التعداد السابق  206مسكن أي بزيادة قدرها  0390 1992آخر، حيث بلغ عدد المساكن سنة 

 مسكن. 1029أين كان عدد المساكن 
 موضحة كما يلي:و خاصية عدم التجانس في زيادة عدد المساكن بالتجمعات المدروسة 

، 1922تجمعات تعرف زيادة كبيرة في عدد المساكن مثل تجمع عنوش علي الذي سجل سنة  -أ
، هذه الزيادة المعتبرة في عدد المساكن بالتجمع 1900مسكن عن  030مسكن بزيادة قدرها  010

ع راجع بالدرجة األولى إلى ترحيل سكان منطقة السيباري بسبب مشروع سد بني هارون إلى تجم
 مسكن تطوري . 03عنوش علي حيث تم انتشاء حي كامل يضم أكثر من 

مسكن  161بفارق زيادة  1992مسكن سنة 011تجمع الدار الحمراء هو اآلخر سجل عدد مساكن قدره  
مسكن بزيادة قدرها  000، إضافة إلى تجمع عزابة لطفي الذي سجل عدد مساكن قدره 1920عن تعداد 

 29 1900جمع فرضوة الذي كان يحوز على أصغر عدد للمساكن سنة مسكن، إلضافة إلى ت 102
 مسكن. 110بزيادة قدرها 1992مسكن سنة  110مسكن ليصبح هذا العدد 

تجمعات تعرف زيادة ضعيفة في عدد المساكن و تتمثل في كل من تجمعي الوصاف و شقليبي -ب
 مخلوف و هما تجمعان ريفيان ببلدية حمالة.

مسكن، و تجمع شقليبي مخلوف  22مسكن أي بفارق زيادة  001 1992سنة حيث سجل تجمع الوصاف 
،هذه الزيادة الضعيفة 1920مسكن عن تعداد  06مسكن بفارق زيادة  003 1992هو اآلخر سجل سنة 

سنة ال تعكس الصورة الحقيقية في زيادة عدد السكان  11في عدد المساكن المسجلة بالتجمعين خالل فترة 
 .خالل هذه الفترة

 : 2112-1662الفترة  1-3
ما يميز هذه الفترة هو نوع من الثبات في زيادة عدد المساكن بجميع التجمعات المدروسة حيث بلغ    

 مسكن و هو فبعض التجمعات ما زالت تشهد زيادة معتبرة في عدد المساكن. 022إجمالي فارق الزيادة 
مسكن و  100ليه تجمع الدار الحمراء ب مسكن ي 032و سجل تجمع عزابة لطفي أكبر قيمة قدرت ب 

 مسكن. 131تجمع فرضوة ب 



في حين تشهد التجمعات الثالثة المتبقية عنوش علي، الوصاف و شقليبي مخلوف وتيرة ضعيفة في زيادة 
 مسكن بشقليبي مخلوف . 02مسكن بالوصاف، و  60بعنوش علي،  26عدد المساكن موزعة كما يلي: 

ع عدد المساكن لهذه الفترة هو لجوء السكان إلى نوع جديد من التوسع العمراني و الشيء الذي يفسر تراج
و هو التوسع العمودي ) طابق أرضي+ طابق أول و ثاني( إضافة إلى المشاريع السكنية األخرى مثل 

 السكن التطوري، الترقوي، االجتماعي التي امتصت رغبة السكان في إقامة سكنات جديدة.
 
 
 : المرحلة الحالية:2114 -2211الفترة  1-4
سنوات، أي أنها تقريبا نصف المراحل اإلحصائية السابقة إال أنها تعرف زيادة  2هذه المرحلة مدتها    

معتبرة في عدد المساكن خاصة ببعض التجمعات الريفية الواقعة على السفوح إذ نسجل زيادة إجمالية 
مسكن بتجمع شقليبي مخلوف،  103لدار الحمراء، مسكن بتجمع ا 101مسكن، 021بمجال الدراسة قدرها 

 بالوصاف. 139
في حين التجمعات األخرى تشهد هي األخرى زيادة في عدد المساكن لكن بقيمة أقل إذ نسجل زيادة    
 مسكن بتجمع عنوش علي. 20مسكن بفرضوة و أخيرا  09مسكن بتجمع عزابة لطفي،  23

 رة أسرع من سابقيها يفسر بـ عدة أسباب و عوامل نذكر منها:إن زيادة عدد المساكن بهذه الفترة بوتي
 .)زيادة عدد السكان و بالتالي زيادة الطلب على السكن و التوسع )البناء و التعمير 

  تعدد و تنوع البرامج السكنية الموجهة لمثل هذه التجمعات خاصة السكن االجتماعي الذي امتص
إلى إنشاء التحصيصات السكنية ببعض التجمعات  عدد كبير من طلبات السكان للسكن، إضافة

مثل عزابة لطفي، عنوش علي، و فرضوة، في سياق منظم يتماشى و معايير التوسع العمراني 
 الحديث. 

  زيادة عدد المساكن ببعض التجمعات بقيم معتبرة خاصة منها الريفية ) الوصاف، شقليبي
يفي الجديد ) إعانة بناء سكن ريفي و المقدرة ب مخلوف، الدار الحمراء( يفسر ببرنامج البناء الر 

دج( حيث استفادت هذه التجمعات من حصص كبيرة للسكن الريفي، هذا النوع من  0337333
السكن ساعد كثيرا على عملية تشبت السكان بالمناطق الريفية و هي أهم المحاور التي تهدف 

ة في المشاريع الجوارية، هذه األخيرة تضم إليها اإلستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية و المجسد
 برامج سكنية ) سكن ريفي، ترميم السكنات(.

 (TOL)معدل إشغال المسكن:  -2

و يعرف بمتوسط أو معدل األشخاص الذين يشغلون مسكن واحد، أي أنه حصيلة عدد السكان إلى عدد   
 المساكن.

 سكن.للسكان و ال 0332و قد تم االعتماد هنا على معطيات تعداد 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2112( معدل إشغال المسكن عبر التجمعات المدروسة سنة 12جدول رقم )

 عدد المساكن  عدد السكان التجمعات
 معدل إشغال المسكن

 شخص/مسكن

 7.75 576 4468 عنوش علي

 7.31 293 2144 الوصاف

 6.92 298 2064 شقليبي مخلوف

 6.58 328 2160 فرضوة

 5.21 728 3797 عزابة لطفي

 6.31 436 2754 الدار الحمراء 

 6.53 2659 17387 المجموع

 + معالجة شخصيةONSالمصدر: الديوان الوطني لإلحصاء             
( يتضح أن معدل إشغال المسكن بمجال الدراسة 10على ضوء المعطيات الموضحة في الجدول رقم )   

 276و المقدر ب  0332ل الوطني لسنة لكل مسكن و هي قيمة قريبة جدا إلى المعد 2700قدر ب 
 شخص/ مسكن. 270شخص/ مسكن و المعدل الوالئي المقدر ب 

لكن تظهر ظاهرة التفاوت و االختالف في المعدالت من تجمع إلى آخر فأكبر معدل مسجل بتجمع 
شخص/ مسكن و هو معدل أكبر من المعدل الوطني و الوالئي أما أصغر معدل  0700عنوش علي 

 شخص/ مسكن و هو أصغر من المعدل الوطني. 0701تجمع عزابة لطفي فيسجل ب
 كثافة المساكن: -3

 .2112( كثافة المساكن بالتجمعات المدروسة سنة 13جدول رقم )

 عدد المساكن التجمعات

 
مساحة التجمع 

 )هـ(

 كثافة المساكن
 مسكن / هـ

 7.48 77 576 عنوش علي

 10.10 29 293 الوصاف



 7.09 42 298 شقليبي مخلوف

 6.69 49 328 فرضوة

 5.82 125 728 عزابة لطفي

 7.38 59 436 الدار الحمراء 

 مسكن/ هـ1.61 هـ381 مسكن2659 المجموع

 المصدر: الديوان الوطني لإلحصاء+ المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير + معالجة شخصية 
لمساكن للتجمعات المدروسة قدرت ب ( نالحظ أن كثافة ا10من خالل تحليل معطيات الجدول رقم )   

مسكن للهكتار الواحد و هي كثافة ضعيفة لسيطرت السكن الفردي بجميع أنواعه على مجال  0760
 الدراسة.

و الشيء المعروف أن السكن الفردي الريفي يتميز بخاصية كثافة من متوسطة إلى ضعيفة على عكس 
ي( التي تتميز بكثافة عالية، و أكبر كثافة للمساكن األنماط السكنية األخرى ) الجماعي و النصف جماع

مسكن /  0762مسكن للهكتار يليه تجمع عنوش علي ب  13713تم تسجيلها بتجمع الوصاف قدرت ب 
مسكن /  0739مسكن / للهكتار ثم تجمع شقليبي مخلوف ب  0702هكتار، فتجمع الدار الحمراء ب 

 0720و مسكن / هكتار بتجمع فرضوة  2729المتبقية إلى الهكتار. ثم تنخفض هذه الكثافة بالتجمعات 
 مسكن / هكتار بعزابة لطفي

 األنماط السكنية: -4

إن المالمح الرئيسية و مورفولوجية أي تجمع سكاني تتجلى مليا في نوع و نمط السكن السائد و 
االجتماعية  المسيطر عليه، هذا األخير تعتبر من بين األسس و المعايير التي توضح و تحدد الحالة

و االقتصادية للسكان و قبل التطرق إلى ذكر األنماط السكنية السائدة و الموجودة بالتجمعات 
 المدروسة سنحاول إعطاء مفهوم واضح للنمط السكاني.

فالنمط هو التمييز بين مجموعة من الخصائص و المميزات لمجموعة من المباني التي تشترك فيما بينها 
 و الصفات عن المجموعات السكنية األخرى المجاورة لها.في عدد من الخصائص 

و بالتالي فالنمط هو التصنيف المورفولوجي للمباني، باالعتماد على عدة عوامل مثل: مواد البناء، تاريخ 
 لجانب المعماري و الهندسي للبناء ، والبناء، التصميم الداخلي و الشكل الخارجي للبناء و يقصد بذلك ا

و داللة كبيرة على حالة الفرد القاطن له، كما يعتبر صورة صادقة على المستوى المعيشي نمط المسكن ذ
 و الوضع االجتماعي للسكان، كما أنه له تأثير كبير على المظهر العمراني العام للتجمع.

و من خالل التطرق إلى دراسة هذا العنصر األساسي و الهام في موضوع بحثنا و استنادا إلى تحليل  
وعة من المعطيات التاريخية و اإلحصائية و كذلك العمل الميداني للتجمعات المدروسة بحوض ميلة، مجم

 ثم استخراج األنماط السكنية التالية:
 النمط الفردي القديم )نمط استعماري(:  -1 -4



عات السكنية يعد هذا النمط من السكنات ناتج للفترة االستعمارية و هو النواة القديمة لمجموعة من التجم   
مل شقليبي مخلوف، عزابة لطفي، عنوش علي، و هو ذو هندسة ممارية بسيطة استعملت في بنائه مواد 

 مثل الحجارة و االسمنت، السقف من القرميد األبيض أو األحمر.
لكن هذا النمط من السكنات غير مستعمل إطالقا في الفترة الحالية للسكن بل هو مهجور أو استعمل    

الحيوانات نظرا لقدمه و تضرر أجزائه لالنهيار و هجرة السكان له إلى أنماط سكنية أخرى،  لتربية
باستثناء بعض السكنات التي شهدت تدخالت من طرف السكان على شكله الخارجي و تغير نمطه عن 

طابق أرضي +  R+1طريق عمليات الترميم باستعمال مواد بناء جديدة و هندسة معمارية حديثة مثل 
 ابق أول.ط
و كما سبق الذكر فإن هذا النوع أو النمط من السكان ما زال موجودا  في كل من تجمعات شقليبي    

 36مخلوف على مستوى الثكنة العسكرية القديمة و السجن مجاور للمدرسة االبتدائية بلغ عددها حوالي 
 سكنات فقط أما الباقي فتم هدمه.

سكنات فردية ذات  32ة الشمالية للتجمع يتمثل في تجمع الوصاف يوجد هذا النمط في الجه -
 طابق أرضي هي األخرى مهجورة ال تستعمل للسكن و إنما كإسطبالت لتربية الحيوانات.

فقد  يمساكن فقط كانت تابعة للمدرسة االبتدائية القديمة أما الباق 30أما تجمع عنوش علي فنجد  -
 تم إزالته و إقامة أنماط سكنية حديثة مكانه.

جمع عزابة لطفي يوجد به مسكنين فقط يوجدان ضمن مستثمرة فالحية فردية كانت في الماضي ت -
 للمعمر الفرنسي.

بينما يغيب هذا النمط في الفترة الحالية بكل من تجمعي الدار الحمراء و فرضوة لكن هذا ال يعني أنه    
إزالتها ) حسب التحقيق الميداني مع مساكن بالدار الحمراء تم  32لم يكن موجودا إطالقا، بلى كان هناك 

مساكن استعمارية بالتجمع هي األخرى تم  30السكان( و هو الحال أيضا بتجمع فرضوة أين كان هناك 
 إزالتها و إنشاء مساكن حديثة مكانها.

 نمط القرى االشتراكية الفالحية:  -2 -4
و عملية ،قرية 1333زراعية بإنجاز رة الاالشتراكية من بين أهم أهداف و محاور سياسة الثو  ى تعد القر    

 جاءت في المخطط الرباعي األول. بنائها
و هذه القرى االشتراكية عبارة عن وحدات سكنية متكاملة ذات تركيبة اجتماعية و اقتصادية جد    

 خاصة، تم إنشاؤها بعيدا عن التجمعات السكنية الكبيرة أي داخل المجال الريفي وسط األراضي الفالحية
 ، و المستفيد من سكنات هاته القرى االشتراكية هم السكان المستفيدون أيضا من أراضي الثورة الزراعية.

و يتميز هذا النمط من المساكن بكونه يوجد ضمن وحدات و كتل متراصة و متكتلة و بأشكال هندسية    
و القرميد بالنسبة للسقف،  متجانسة، استعملت في بنائه مواد بناء خفيفة مثل اآلجر األحمر و االسمنت

 أمتار. 0ذات طابع أرضي ارتفاعه 



مورفولوجية المسكن تتمثل في احتوائه على مساحة داخلية غير مغطاة تتمثل في الفناء )الحوش( مقسم 
بدوره إلى قسمين قسم كبير هو الفناء و قسم آخر عبارة عن مساحة خضراء تستعمل لغرس الخضر أو 

 ، أما المسكن فنجد يتكون من غرفتين و غرفة استقبال مطبخ و حمام.(0م0األشجار ) مساحته 
و من حيث التجهيز فهي تتوفر على جميع الشبكات كالصرف الصحي، المياه الصالحة للشرب، 

الكهرباء، الطرق و حديثا تم إدخال الهاتف الثابت، وهذا النمط من المساكن يوجد فقط في تجمع عزابة 
من إجمالي المساكن  %00مسكن، ما نسبته  103ة الشرقية للتجمع يضم حوالي لطفي في الجهة الشمالي

 من إجمالي سكان التجمع. %03بالتجمع و يضم أكثر من 
تها من مورفولوجي عقود من الزمن من إنشائها لم تعرف تغير كبير 36هذا النمط من السكنات و خالل 

ة المجاورة للسكن أما فيما يخص السكنات التي باستثناء بعض السكنات و التوسع على المساحات الشاغر 
مسكن منها ما تم إزالته تماما و إقامة مسكن حديث مكانه ذو  60طرأت عليها تغيرات باغ عددها حوالي 

 وفق معايير معمارية و هندسية حديثة. R+2, R+1طابق أرضي + طابق أو طابقين 
 النمط الجماعي ) العمودي(:  -3 -4
ذات شكل هندسي  R+4, R+3, R+2وع من السكن في العمارات ذات عدة طوابق يتمثل هذا الن   

متشابه و تختلف من حيث التصميم الداخلي و تقسيم الغرف حيث نجد ) غرفة واحدة، مطبخ و حمام 
F1  غرفة + غرفة استقبال، مطبخ + حمام( ،)F2 غرفتين، غرفة استقبال+ مطبخ+ حمام ( )F3 )

(، هذا النمط من السكنات يتميز بمدخل رئيسي F4استقبال+ مطبخ+حمام )ثالث غرف نوم + غرفة 
 موحد يوصل إلى الساللم و التي بدورها تؤدي إلى المساكن.

أما فيما يخص مواد البناء فهي تتمثل في االسمنت المسلح، و اآلجر مدهونة بالطالء، مختلف األلوان،  
صرف صحي، مياه صالحة للشرب، شبكة الغاز+  تحتوي على كافة التجهيزات و الشبكات من كهرباء،

 الهاتف.
و قد ظهر هذا النمط من السكن بالتجمعات الريفية نظرا لزيادة الطلب الكبيرة على السكن، و كونه حل 
المتصاص ذا الطلب المتزايد نظرا لاليجابيات التي يتميز بها فهو ذو توسع عمودي و أقل كلفة و ال 

 رض عكس التوسع األفقي.يستهلك مساحة كبيرة من األ
هي عزابة لطفي، الدار الحمراء، فرضوة و شقليبي مخلوف، تجمعات  6من السكن يوجد في  هذا النمط

 في حين يغيب تماما في كل من تجمع الوصاف و عنوش علي.موزع     كما يلي:
  03 مسكن موزعة على 133تجمع عزابة لطفي: بلغ العدد اإلجمالي لمساكن هذا النمط حوالي 

 F4 (6)غرفتين( و  F2طوابق أما الغرف فتتراوح ما بين  6عمارات ذات طابق أرضي + 
الرابط بين ميلة و قسنطينة، مزودة بكافة  09غرف( توجد بالقرب من الطريق الوطني رقم 

التجهيزات )صرف صحي، كهرباء، ماء الشرب، هاتف( هذا النوع من السكن كان له دور كبير 
العمراني للتجمع إضافة إلى امتصاص و سد حاجيات و متطلبات السكان في تحسين المنظر 

 المتزايدة .



  :مسكن  1قدر العدد اإلجمالي لمساكن النمط الجماعي بتجمع الدار الحمراء تجمع الدار الحمراء
)غرفتين( و  F2( طوابق، عدد الغرف  يتراوح ما بين 65عمارات ذات خمسة ) 1مقسمة على 

F4 (1 تقع ه )ذه العمارات في الجهة الشمالية للتجمع على مستوى الطريق الوالئي رقم غرف
( الرابط بين بلدية الشيقارة و بلدية ترعي باينان، تتوفر على التجهيزات الضرورية صرف 61)

صحي، شبكة المياه الصالحة للشرب،  كهرباء+ فضاء اللعب و مساحات خضراء لكنها غير 
 مهيأة.

 مسكن موزعين  00غ عدد المساكن ذات النمط الجماعي بهذا التجمع تجمع شقليبي مخلوف: بل
 عمارات كما يلي: 6على 

)غرفة واحدة، مطبخ و حمام(  F1مساكن من فئة  30عمارتان ذات طابقين كل واحدة تضم  -
( مساكن تم 30غرف( ) 0)  F3(  30غرفتين + مطبخ+ حمام( مسكنين )) F2مسكنين، 

( الرابط بين بلدية حمالة و 00ع بالقرب من الطريق الوالئي رقم )وسط التجم 1999إنشاؤها سنة 
 القرارم قوقة.

)ثالث ) F3( مساكن )مسكنين لكل طابق( من فئة 13( خمسة طوابق تضم )30عمارة ذات ) -
تم إنجازها سنة  00غرف + مطبخ+حمام( توجد هي األخرى بالقرب من الطريق الوالئي رقم 

 السكن االجتماعي.و توزيعها ضمن برنامج  0310

غرف( هي األخرى تم انجازها  0)  F3مسكن من فئة  10( خمسة طوابق تضم 30عمارة ذات ) -
تقع على الطريق الرابط بين تجمع شقليبي مخلوف و مشتة البور بالضبط بحي  0310سنة 

المجارب هي األخرى تم توزيعها في إطار السكن االجتماعي و تجدر اإلشارة هنا إلى أن 
فيدين من جميع هذه السكنات االجتماعية ليسوا من تجمع شقليبي مخلوف فقط بل من كافة المست

أنحاء بلدية حمالة. هذه السكنات تمتاز بنمط معماري و هندسة عصرية تتطابق و المعايير 
 العمرانية الحديثة مزودة بشبكة الصرف الصحي و المياه الصالحة للشرب و الكهرباء.

 جمع فرضوة ببلدية سيدي مروان من بين أهم األقطاب السكنية بوالية ميلة تجمع فرضوة: يعتبر ت
التي تمتاز بوجود عد كبير من السكنات ذات النمط الجماعي )عمارات( حيث يضم هذا التجمع 

مسكن  133و لم يتم توزيعها بعد و مشروع  0316مسكن انتهت به األشغال في سنة  133
 . هي األخرى  أخرى جارية به األشغال

مسكن بتجمع  1933و حسب أرقام مديرية البناء و التعمير لوالية ميلة فإن هناك برنامج مسطر النجاز 
مسكن تدخل في إطار السكن االجتماعي و  033انطلقت األشغال بمشروع  0310فرضوة بداية من سنة 

 الترقوي المدعم.



للتجمع بالقرب من الطريق الوالئي رقم يقع هذا النمط من السكن بتجمع فرضوة بالجهة الجنوبية الشرقية 
 09الرابط بين بلدية القرارم قوقة و بلدية سيدي مروان، و كذلك بالقرب من الطريق الوطني رقم  00

 الرابط.
ذات  F4و  F3به من نوع   يالت فإن السكنات اسكن المنتهية األشغال به 133أما فيما يخص مشروع 

 تعاني من نقص التجهيزات و الشبكات و التهيئة الحضرية. هندسة معمارية عصرية لكنها ما زالت

 
 النمط الفردي الحديث:  -4 -4
ظهر هذا النمط من السكن في بداية الثمانينات في شكل تحصيصات سكنية ترقوية تسيرها الوكالة    

بعمليات  الوالئية للتسيير و التنظيم الحضري هذه األخيرة تقوم بشراء قطعة أرضية من البلدية و تقوم
التهيئة المتعلقة بالتحصيص مثل شبكة الصرف الصحي و شبكة المياه الصالحة للشرب مختلف أشغال 

 ( الطرق و مختلف الشبكات. VRDالطرق )
هذا النوع من المساكن يتميز بالتنوع في التصاميم و الهندسة المعمارية و المواد المستعملة في البناء 

و كل مسكن يحتوي على مساحة خضراء غير مبنية، هذا النوع من  R+4, R+1ارتفاعها يتراوح ما بين 
 موجود في كل من: السكن
 قطعة أرضية تتراوح  03: تحصيص واحد على مستوى هذا التجمع يضم تجمع عنوش علي

، أما فيما 1990للقطعة الواحدة يعود تاريخ إنشائه إلى سنة  0م 033 -103مساحتها ما بين 
تشييدها بهذا التخصيص فهي سكنات عصرية ذات هندسة معمارية  يخص السكنات التي تم
 .R+4, R+2حديثة يتراوح علوها من 

   :قطعة أرضية تم  6.تقع في الجهة الجنوبية للتجمع يضم  64التحصيص رقم تجمع فرضوة
أو أكثر تصل  R+1 قطعة أرض في إقامة مساكن فردية حديثة ذات طابقين  52استغالل حوالي 

 بلدية سيدي مروان. 4994تم إنشاء هذا التحصيص سنة  R+4أربعة طوابق إلى غاية 

و يبقى يعاني هذا التحصيص من غياب التهيئة الحضرية خاصة الطرق و مواقف السيارات مما صعب 
 على السكان التنقل في الحي.

ة أرضية قطع 03يضم  00يقع في الجهة الشمالية للتجمع بالقرب من الطريق الوالئي  30تحصيص رقم 
تم بناؤها جميعا، كسكنات حديثة تحتوي على مختلف التجهيزات و الشبكات في حين يبقى مشكل التهيئة 

 هي األخرى. 1991الحضرية مطروح ، يعود تاريخ إنشائها إلى سنة 
أما فيما يخص التجمعات األربعة المتبقية فال نجد هذا النوع من السكنات و التحصيصات السكنية و ذلك 

 إلى افتقارها إلى احتياطات عقارية. راجع
 السكن المدعم:   -2 -4
هذا النمط من السكنات ينجز عن طريق إعانة مالية مقدمة من طرف الدولة و بالتحديد من طرف    

التحصيص و يضم هذا النمط عدة أنواع مختلفة و هي:  (C .N.L)الصندوق  الوطني للسكن 



، السكن التساهمي  ÉVOLUTIFاالجتماعي ، البناء الذاتي، السكن التطوري 
PARTICIPATIF.الترقوي المدعم، البناء الريفي الحديث، و ، ،  

 يلي:ات المدروسة و هي كماجميع هذه األنماط نجدها بالتجمع
 التحصيص االجتماعي: -1 -2 -4

رقوية في كون البلدية هي التي تتكفل بجميع عمليات هذه التحصيصات تختلف عن التحصيصات الت    
تهيئة القطع األرضية قبل توزيعها على المستفيد و بسعر أقل من التحصيصات الترقوية، وهذا النمط 

يتميز بكونه مظهر عمراني متناسق يتنوع في التصاميم و االرتفاع و ال يوجد فرق كبير بينه و بين النمط 
مسكن تقع بالقرب من  00ا النمط في كل من تجمع عزابة لطفي، أين نجد الفردي الحديث، يظهر هذ

 مسكن تقع في وسط التجمع بالقرب من المسجد. 23، و تجمع عنوش علي بحوالي 09الطريق الوطني 
أما باقي التجمعات فال نجد هذا النمط في المساكن و تبقى دائما السبب هو قلة االحتياطات العقارية 

 بالتجمعات.
 البناء الذاتي: -4-2-2
هو عبارة عن إعانة مالية مخصصة من طرف الدولة لفائدة السكان، يمنحها المجلس الشعبي البلدي    

عن طريق المداولة و دراسة ملفات المواطنين و عند االستفادة تمنح للمستفيد إما قطعة أرضية مجانية 
 المستفيد.ق ات، أما عملية البناء فتقع على عالبناءإضافة إلى مواد 

و كان الغرض منها امتصاص النقص في عدد  1900شرعت الدولة الجزائرية في هذه العملية سنة 
المساكن و كذلك سد حاجيات المواطنين في الطلب على السكن كون الدولة عاجزة عن توفير سكنات 

بيعية و الغير طبيعية الئقة مما اضطر بها إلى تشجيع هذا النوع من السكن نظرا للزيادة الديموغرافية الط
مليون سنتيم  10بح عبارة عن إعانة مالي تقدر ب صبو قد تطورت صيغة هذا النمط لت،) النزوح الريفي(

 المسكن. بإنشاءتقد للمستفيد و هو يقوم 
مميزات هذا النمط من المساكن هو أن الجدران تبنى باآلجر أو الطوب و السقوف من االسمنت المسلح، 

غرف،  0المعمارية لهذه المساكن بسيطة جدا غالبا ما تكون ذات طابق واحد يتألف من  كما أن الهندسة
 حمام و مطبخ، و ينتشر هذا النوع من السكن كما يلي:

 مسكن استفاد منها أصحابها في سنوات الثمانينات لكن مع تطور أنماط  12الوصاف: نجد  عتجم
ة حديثة تقع وسط التجمع بالقرب من السكن أجريت عليها تعديالت جديدة و هندسة معماري

 .00الطريق المحول الوطني 

 :تجمع شقليبي مخلوف 

مسكن استفاد منها أصحابها هي األخرى سنوات  10بلغ عدد سكان عدد المساكن من هذا النمط 
 00الثمانينات توجد بطل من حي المجارب، و كذلك وسط التجمع على مقربة من الطريق الوالئي 

 مسكن توجد غالبيتها في الجهة  12حمراء: قدرت عدد المساكن بهذا التجمع تجمع الدار ال
 الشمالية للتجمع ) مشرة الشمالية(



 باقي التجمعات لم يتسنى الحصول على المعطيات الالزمة من طرف مصالح البلدية  نفي حي
ي، فرضوة، الخاصة بالبناء الذاتي و هذا ال يعني  أنه ال يوجد هذا النمط بالتجمعات )عنوش عل

الدقيقة و الالزمة غير متوفرة، و باللجوء إلى العمل  اإلحصائياتعزابة لطفي( بلى موجود لكن 
 مسكن بفرضوة. 03مسكن بعنوش علي، و  10مسكن بعزابة لطفي،  01: إحصاءالميداني تم 

 نمط البناء الريفي )الحديث(:  4-2-3
الوطنية للتنمية الريفية  لإلستراتيجيةر الرئيسية يندرج برنامج السكن الريفي الحديث ضمن أهم المحاو 

بت السكان بالمناطق الريفية عن ثالمطبقة بدية األلفية الثانية و التي تهدف بالدرجة األولى إلى ت
 طريق توفير السكن، الطريق و الكهرباء الريفية.

مواطنين مقيمين  حيث تم بناء السكن الريفي عن طريق إعانة مالية مخصصة من طرف الدولة لفائدة
زوح نحو المدينة، نال بته و منعه منثبالريف سواء يمارسون النشاط الفالحي أو أي نشاط آخر بغرض ت

 هي نوعان:  CNLهذه اإلعانة تقدم من طرف الصندوق الوطني للسكن 
 دج. 0337333دج في السابق لتصبح  0337333إعانة لبناء مسكن جديد تقدر ب  -

دج  0037333دج في السابق لتصبح اآلن  0037333و توسيعها تقدر ب إعانة لترميم المساكن  -
( لتصبح في الفترة %03، % 63،  % 63دفعات كانت في البداية ) ىاإلعانة عل، تقدم هذه 

عند االنتهاء من األشغال الخارجية للمسكن، و يتم  %23قبل انطالق األشغال و  %63الحالية 
 معمارية حديثة. هندسةوفق  إنشاؤه

 و يظهر هذا النمط الجديد من السكن في كل من:
  تجمع الوصاف: إذ يعد تجمع الوصاف من بين أهم التجمعات الريفية األولى في والية ميلة التي

 0316حيث بلغ عدد المستفيدين إلى غاية  0330استفادت من هذا النوع من السكن منذ سنة 
 مستفيد. 123حوالي 

ع و باألكثر وسط التجمع بالقرب من الطريق الوطني المحول و يظهر بأماكن مختلفة من التجم
 . و كذلك بالجهة الشمالية للتجمع.00

  منذ سنة  مستفيد 03تجمع شقليبي مخلوف: بلغ عدد المستفيدين من هذا النوع من السكن حوالي
 و يوجد في كافة أنحاء التجمع و باألكثر في الجهة الشمالية للتجمع. 0316إلى غاية  0339

  تجمع الدار الحمراء: هذا التجمع هو اآلخر تجمع ريفي محض استفاد من برنامج السكن الريفي
مسكن في كل من مشرة الشمالية و كذلك وسط  03منها حوالي  إنشاءمسكن تم  133بحصة 

التجمع بالقرب من المدرسة االكمالية، و كذلك بالجهة الشرقية على مستوى الطريق الوالئي رقم 
 اه بلدية الشيقارة.في اتج 36

  مستفيد  03تجمع عزابة لطفي: بلغ عدد المستفيدين من حصص البناء الريفي بهذا التجمع حوالي
إلقامة المساكن بها على شكل تحصيص  مهيأةو قد خصصت لهم البلدية قطع أرضية نصف 



نية للبلدية اجتماعي، في الجهة الشمالية للتجمع بالقرب من الملعب البلدي، و حسب المصالح التق
 133)عين التين( فإن هناك عدة حصص سكنية أخرى في المستقبل القريب تصل إلى غاية 

 مسكن.

  مستفيد و قد تم إنشاء هذه  03تجمع فرضوة: قدر عدد المستفيدين من السكن الريفي بهذا التجمع
 يدي مروان.المساكن في الجهة الجنوبية للتجمع على الطريق الرابط بين التجمع و مقر بلدية س

يبقى تجمع عنوش علي هو الوحيد الغير مستفيد من حصص البناء الريفي كونه مصنف كتجمع 
حضري قريب من مقر البلدية لكن على أطرف التجمع )مناطق مبعثرة( هناك عدة استفادات للسكان 

 مسكن ريفي. 03 قدرت بحوالي

 :ÉVOLUTIFالسكن التطوري   4-2-4
الوكالة الوالئية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري و هي عبارة  بإنشائهاتتكفل هذا النمط من السكنات    

من أجل توسيع  0م133عن سكنات تتكون من غرفتين، حمام و مطبخ ، و بها قطعة أرضية ذات مساحة 
نمط وفق معايير عمرانية و هندسية بسيطة قابلة للتغيير و التطور. و يتوزع هذا ال إنشاؤهاالمسكن، و يتم 

 من السكنات في كل من:
  مساكن يقع في الجهة الغربية للتجمع ) المخرج الغربي( بالقرب من  13تجمع الوصاف: يضم

عليها عدة تغيرات و أصبحت اآلن عن  أدخلتو قد  1992المستوصف الصحي، أنشأت سنة 
 سكنات فردية حديثة ذات هندسة و مظهر عمراني حديثين.

 و قد استفاد  1990سنة  إنشاؤهامسكن تطوري تم  10ا التجمع تجمع شقليبي مخلوف: يضم هذ
تم ترحيلهم بسبب مشروع سد  نازل الذيعمنها سكان الخارج تجمع شقليبي مخلوف من منطقة الم

 بني هارون.

تقع هذه السكنات في الجهة الشمالية الشرقية للتجمع بالقرب من الملعب على الطريق المؤدي إلى 
مساكن( و رفض أصحابها  30هذه السكنات  ما زالت إلى يومنا هذا مهجورة ) معظممشتة البور، و 

 سنة تقريبا. 03السكن بها و ذلك لمدة 
  مسكن تم  53تجمع عنوش علي: يضم هذا التجمع حي كامل من هذه السكنات بلغ عددها

بني  ، و استفاد منها السكان المرحلون من منطقة السيباري بسبب مشروع سد.499سنة  إنشاؤها
هارون، هذا الحي يقع في الجهة الشمالية الغربية للتجمع بالقرب من المدرسة االكمالية.في حين 

 . تخلو باقي التجمعات من هذا النمط من المساكن

 النمط التساهمي و الترقوي المدعم: -4-2-2
ة االستفادة في شكل عمارات حديثة طريق إنشاؤهاا النمط من السكنات هو عبارة عن سكنات يتم ذه   

التساهمي( و لدى الدائرة بالنسبة  تكون عن طريق تكوين ملف يوضع لدى المقاول المكلف بالمشروع )
للترقوي المدعم، و عند دراسة الملفات و قبولها يساهم المستفيد بدفع مستحقات مالية على عدة دفعات في 



دج لدفع مستحقات السكن، مدة  0337333بمبلغ  CNLحين يستفيد من إعانة الصندوق الوطني للسكن 
 سنوات. 30االنجاز قد تصل إلى 

تدأت به بمسكن تساهمي ا 03يوجد هذا النوع من السكن في تجمع فرضوة فقط أين تم إنشاء مشروع 
حديث  )حسب مديرية البناء و التعمير (مسكن ترقوي  1933األشغال في حين هناك مشروع يضم حوالي 

 و منها ما زال مجرد أرقام.منها ما انطلقت به األشغال 
 نمط السكن الفوضوي: 4-2-1
دت فوق أراضي تابعة للقطاع العام أو الخاص ذو عقد ملكية ييعرف البناء الفوضوي هو كل بناية ش   

أو رخصة بناء سواء داخل المحيط العمراني ألي تجمع أو خارجه، و يمكن أن يكون هذا النمط مقبول إذا 
أسس غير  علىديث و العكس صحيح يصبح مشوه للمنظر العمراني إذا أقيم استوفى شروط السكن الح
 صحيحة و غير حديثة.

و هذا النمط يمتاز بكونه عبارة عن مساكن فردية مبنية من اآلجر و االسمنت المسلح، السقف يكون 
 الة( و في بعض األحيان عبارة عن قرميد، يتكون عادة من طابق أرضي إلىضعبارة عن موصولة ) 

هذا النمط عادة ما تكون ، ثالثة طوابق و من الداخل فهو يختلف حسب نوعية و إمكانيات المادية للمالك
المساكن به متالصقة و متراصة مما يخلق مشكل  شق الطرقات و التهيئة الحضرية كذلك وصل مختلف 

 الشبكات )صرف صحي، ماء، غاز( إضافة إلى مشكل التهوية.
السكن في كافة التجمعات المدروسة بدون استثناء و بالتالي ال يمكن التطرق و و ينتشر هذا النوع من  

السكنات بهذه التجمعات فوضوية إال أنه في تحسن مستمر و تصحيح  فمعظمشرح كل تجمع على حدى 
 وفق معايير عمرانية حديثة.

 النتائج:
 التالية: جالنتائمن خالل دراسة عنصر األنماط السكنية اتضحت 

 و تعدد األنماط السكنية بين جميع التجمعات المدروسة. اختالف -

تجمعات ) عزابة لطفي، عنوش علي، الوصاف،  36نمط السكن االستعماري القديم يظهر في  -
 شقليبي مخلوف(

 البناء الذاتي يظهر بجميع التجمعات. -

 البناء الفوضوي يظهر بجميع التجمعات. -

 ر بتجمعين فقط )عنوش علي، فرضوة(.النمط الفردي الحديث )التحصيص الترقوي( يظه -

تجمعات عزابة لطفي، الدار الحمراء، شقليبي مخلوف، فرضوة و  36النمط الجماعي يظهر في  -
 يغيب تماما في كل من تجمعي الوصاف، عنوش علي.

 النمط الجماعي المدعم ) الترقوي، التساهمي( يظهر في تجمع فرضوة فقط. -

 ظهر بجميع التجمعات باستثناء تجمع عنوش علي.نمط السكن الريفي الحديث المدعم ي -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التوسع العمراني للتجمعات المدروسة و أسبابه:  -2
غرافي من جهة و درجة و مر الطبيعي و الحتمي و ذلك نتيجة النمو الديمإن نمو أي مجال هو باأل   

إلى ذلك الخلفية التاريخية لكل تجمع التي تلعب دور كبير في  فايضاستقطاب السكان من جهة أخرى، 
 تشخيص و تحديد مراحل النمو و التوسع العمراني.

تلفة و ذلك وفق عدة متطلبات و معايير و التطور العمراني للتجمعات المدروسة كان على عدة مراحل مخ
و لدراسة التوسع ،أهمها توسع و زيادة المساكن، و مميزات كل تجمع عن اآلخر )طبيعية و بشرية(
، الصور الطبوغرافيةالعمراني لهذه التجمعات تم االعتماد على عدة معطيات و وثائق  منها : الخرائط 

إضافة إلى  P.D.A.Uالتوجيهي للتهيئة و التعمير  ، المخططP.O.Sالجوية، مخططات شغل األراضي 
 ، و كذلك العمل الميداني.GOOGLE EARTHصور األقمار الصناعية 

و باستخدام جميع المعلومات المتحصل عليها تم تقسيم مراحل التوسع العمراني للتجمعات إلى خمس 
 ا يلي:المعتمد عليها و ذلك كم اإلحصائيةمراحل و ذلك تبعا و وفقا للمراحل 

 :1612مرحلة ما قبل  -2-1
وسة و قلة الوثائق و ر نظرا لصعوبة الحصول على المعطيات الالزمة و المتعلقة بالتجمعات المد   

المخططات فقد تم االعتماد فقط على بعض الوثائق من األرشيف الوطني و كذلك الخرائط الطبوغرافية 
 القديمة.

نسي، فالسكن و العمران كان ينحصر بوسط و قلب التجمع أي فهذه المرحلة توافق فترة االحتالل الفر 
بالمنطقة المركزية أين نجد الثكنات العسكرية، و مساكن المعمرين باإلضافة إلى بعض التجهيزات مثل 
المدارس و قاعة عالج، أما فيما يخص العمران الخاص بالجزائريين في هذه المرحلة فقد كان بجميع 

راف و هو عبارة عن سكنات تقليدية و هي سياسة انتهجتها السلطة االستعمارية يوجد على األط اتالتجمع
 و المتمثلة في سياسة تجميع األرياف في محتشدات.

 :1611 -1612الفترة  -2-2
تدفقات للسكان الريفيين من  المدروسةتتوافق هذه المرحلة و االستقالل، حيث عرفت جميع التجمعات    

عثرة و هذا من أجل البحث عن حياة للسكان الريفيين من المناطق الهامشية و المناطق الهامشي و المب
المبعثرة و هذا من أجل البحث عن حياة أفضل، و االستفادة من مختلف التجهيزات و الخدمات التي 

بعد االستقالل حيث نالحظ  إنشاؤهاتتوافر في التجمعات سواء التي تم ورثها عن االستعمار أو التي تم 
ناك توسع عمراني بالتجمعات لكن بطريقة عشوائية و غير منتظمة غير خاضع ألي تخطيط أو أن ه

سياسة منتهجة فهو توسع  عمراني فوضوي غير مراقب من طرف الدولة مما أدى إلى ظهور ما يعرف 
ف بالعمران المشوه الذي يفتقر إلى أدنى المقاييس و المعايير و مثال على ذلك ظهور و انتشار ما يعر 

 الفوضوية. البناءاتباألكواخ و البيوت القصديرية و 
 و هذا النوع من التوسع العمراني يؤدي إلى انعكاسات اجتماعية و اقتصادية من بينها: 



 عدم التوازن بين حجم السكان و التجهيزات المتوفرة. -

 في توزيع المرافق و التجهيزات الضرورية للسكان. سالتجانعدم  -

لمرحلة هو قيام الدولة الجزائرية بعملية بناء القرى االشتراكية و التي تظهر بتجمع و أهم ما ميز هذه ا
عزابة لطفي فقط، و قد كانت عبارة عن سياسة و إجراء موجه للمجال الريفي من أجل تحقيق توازن 

 جهوي و هذا في إطار المخطط الرباعي الثاني.
ستفيدين من أراضي الثورة الزراعية و قد تم ذه السكنات موجهة و مخصصة للفالحين المهنت او قد ك

إنشاء مثل هذه القرى االشتراكية في محاولة جاهدة إلى إعادة تنظيم القطاع الفالحي من خالل توفير 
 السكن و التجهيزات الضرورية للفالحين و تثبيتهم و تجميعهم في مكان واحد.

 :1621 -1611الفترة  -2-3
ق المخططات الخماسية التنموية حيث عرفت التجمعات المدروسة توسع تتزامن هذه الفترة مع انطال   

السكان و عدد المساكن و كذلك الهجرة الريفية الوافدة نحو  ددعمراني ملحوظ و ذلك من خالل زيادة ع
هذه التجمعات و التي كان لها بصمة في المجال، إضافة إلى ظهور نوع جديد من التعمير و المتمثل في 

تي الموجه لسكان المناطق الريفية، هذا األخير كان له دور كبير و محسوس في التوسع البناء الذا
كما أن الترقية اإلدارية )التقسيم اإلداري ،العمراني للتجمعات لكنه يبقى دائما توسع عشوائي و غير منظم

األمر  ( لبعض التجمعات و التي أصبحت تجمعات ثانوية  بعدما كانت تجمعات هامشية مبعثرة،1926
و  إنجاز مختلف المرافق و التجهيزات ) الصحية، التعليمية، اإلدارية( التي من شأنها  إنشاءالذي يتطلب 

 استقطاب و جدب السكان و بالتالي زيادة في عدد المساكن.
 :1662 -1621الفترة  -2-4

 تتزامن هذه المرحلة مع أزمتين حادتين مستا البلد:
ي كان لها تأثير سلبي كبير على جميع الميادين خاصة منها و الت1922األزمة االقتصادية  -أ

 المشاريع السكنية.

و التي ساهمت بشكل أو بآخر في  1991األزمة األمنية و االجتماعية و االقتصادية بداية  -ب
تسريع زيادة تدفق السكان نحو التجمعات و يتجلى ذلك في زيادة عدد السكان و المساكن خاصة 

 ن مقر البلدية أو الدائرة مثل تجمع عنوش علي ، فرضوة، عزابة لطفي.بالتجمعات القريبة م

لكن و بالرغم من األزمات تعتبر هذه الفترة هي مرحلة بداية النمو العمراني للتجمعات و ذلك من خالل 
ظهور عدة أنماط من السكنات و في شكل منظم و مخطط و مراقب من طرف الدولة مما أعطى مظهر 

ه التجمعات مثل التحصيصات الترقوية و االجتماعية، البناء الذاتي  و السكن عمراني جديد لهذ
االجتماعي الحديث )عمارات( كل هذا يؤدي و بالضرورة إلى طلب أكثر من مختلف التجهيزات 

االجتماعية و االقتصادية يختلف مستواها من تجمع إلى آخر، فتدخل الدولة في هذه المرحلة كان عامال 
 ال في تسريع و تنظيم العمران.حاسما و فعا



 :2112 -1662الفترة  -2-2
ختلف التجمعات المدروسة و معرفت هذه المرحلة تواصل و استمرارية في التوسع و النمو العمراني ل   

ذلك نتيجة النتشار مختلف البرامج و المشاريع السكنية مثل السكن الجماعي،/ النصف جماعي، الفردي، 
صيصات السكنية بمختلف أنواعها ) ترقوي، اجتماعية( و ظهور نمط آخر من السكن الفوضوي، التح

السكنات و المتمثل في السكن الريفي الحديث و المدعم من طرف الدولة، و الذي كان له تأثير كبير و 
منها تجمع الوصاف ببلدية حمالة، تجمع  خاصةمساهمة فعالة في التوسع العمراني لبعض التجمعات 

اء ببلدية ترعي باينان، و يتجسد ذلك في زيادة عدد السكان بالتجمعات، كما أن المظهر الدار الحمر 
العمراني لهذا النمط الجديد من السكن الريفي كان له دور أساسي في تغيير شكل و مظهر التجمع بأكمله 

ة ضئيلة لكن تبقى وتيرة التوسع العمراني بهذه المرحل،  )سكنات حديثة وفق هندسة معمارية عصرية(
 .( 1992 -20مقارنة بالمرحلة التي سبقتها )

 : 2114 -2112الفترة  -2-1
التوسع العمراني للتجمعات المدروسة  في زيادة مستمرة و متواصلة لكنه يأخذ و يسلك طريق منظم و    

مخطط مراقب و مسير من طرف الدولة، من أجل القضاء على التوسع العشوائي الفوضوي حيث تم إعادة 
نجاز و مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة لجميع التجمعات وفق دراسات عمرانية حديثة من شأنها تسيير ا

و تنظيم هذه التجمعات، كما أن األنماط السكنية الحديثة و خاصة المدعمة من طرف الدولة ) الترقوي 
راني المنظم و المخطط و المدعم، التساهمي، االجتماعي، الريفي( لها دور كبير و فعال في التوسع العم

 بوتيرة أسرع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 :مايليالسكن دراسة عنصري السكان و من  كل ما يمكن استخالصه :الفصل الثاني خالصة 
تتميز التجمعات بمواقع و مواضع هامة و مختلفة فجميعها تتوضع داخل حوض ميلة، و إضافة  -

، 00، والئية )00، 09إلى وقوعها عبر عدة محاور رئيسية و هامة للمواصالت طرق وطنية 
 ( و طرق بلدية.36، 00

( لكن 1900يتميز مجال الدراسة بتوزيع سكاني يميزه التشتت و التبعثر خالل التعداد األول ) -
بدأت ظاهرة التجمع السكاني و االتجاه نحو التمركز و هذه لظاهرة في  1920ابتداء من تعداد 

لمبعثرة من الريف استمرارية و تواصل إلى يومنا هذا. و ذلك نتيجة نزوح و هجرة سكان المناطق ا
باتجاه التجمعات الثانوية لذلك نجد أن صافي الهجرة كان موجبا بجميع التجمعات في كل 

 التعدادات.

أعلى كثافة  0332اختالف و تفاوت من حيث الكثافة السكانية لهذه التجمعات حيث سجل سنة  -
مع عزابة نسمة / هكتار و أضعف كثافة كانت بتج 00790سكانية بتجمع الوصاف قدرت ب 

 نسمة / هكتار. 03700لطفي قدرها 

األصل الجغرافي لسكان التجمعات السكانية المدروسة هو من عدة مناطق مختلفة سواء من داخل  -
الوالية أو خارجها، فأصل السكان من داخل الوالية هو من المناطق المبعثرة القريبة من هذه 

اء من عدة بلديات الوالية، أما فيما يخص التجمعات )سكان المشاتي و الدواوير(إضافة إلى أجر 
نوبية الشرقية ججهة الجنوبية و الالمن خارج الوالية فغالبيتهم من والية جيجل و بالضبط من 

 والدأللوالية و هي المناطق الجبلية الصعبة )السطارة، الميلية، سيدي معروف، والد عسكر، 
 كدة.رابح...( إضافة إلى بعض دواوير و مشاتي والية سكي

عنصر السكن و بالتطرق إلى دراسة بالتفصيل اتضح لنا أن التجمعات السكانية المدروسة تحتوي  -
على عدة أنماط سكنية مختلفة و متعددة )فردي، جماعي، ريفي، اجتماعي، ترقوي، تساهمي، 

 بناء ذاتي و فوضوي( و يسيطر على مجال الدراسة نمط السكن الفردي الفوضوي.

 فرد/ مسكن. 0-6ن متقارب بجميع التجمعات ما بين معدل إشغال المسك -

كثافة المساكن تختلف من تجمع إلى آخر و هذه الكثافة كانت عالية في كل من تجمعي عنوش  -
 علي، و عزابة لطفي.

جميع التجمعات شهدت عمليات توسع و نمو عمراني و تطور كبير في استهالك المجال عن  -
حل مختلفة لكن وتيرة هذا التوسع العمراني تختلف من تجمع طريق التعمير و البناء عبر عدة مرا

 إلى آخر.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

 المبحث األول :

 التجهيزات العمومية و الهياكل الق اعدية:

 المبحث الثاني:

 التجمعات السكانية و النشاط االقتصادي  

 



 مقدمة:
إن دراسة عنصر التجهيزات العمومية و الهياكل القاعدية من بين أهم العناصر المهيكلة للمجال، و    

االقتصادية السائدة بمجال ما، و مدى تطوره أو وضعية االجتماعية و لمعرفة مدى التعتبر مؤشر هام 
لها ارتباط و قوي هذه األخيرة  ،حركتهمتخلفه، بكونها تعطى الوجه الحقيقي لديناميكية تمركز السكان و 

 الهياكل القاعدية المتوفرة بها.بنوعية و مستوى التجهيزات و 
تلف التجهيزات و الهياكل القاعدية التي تتوفر عليها هذه يتم التطرق إلى دراسة مخ الفصلو في هذا    

التجمعات و كذلك شبكة و نظام المواصالت و النقل لما يلعبه هذا األخير في مساهمته الفعالة في حركية 
على السؤال المطروح هل هذه  اإلجابةالسكان و هيكلة المجال و جلب السكان نحو المركز جاهدين إلى 

 و تلبي حاجيات و متطلبات السكان؟ التجهيزات تتوافق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ات العمومية و الهياكل القاعدية:: التجهيز األولالمبحث 
 التجهيزات العمومية: : أوال

إن التجهيزات العمومية و المرافق هي أهم معايير ستعمل في قياس ديناميكية أي تجمع سكاني  تمهيد:
اب االستقرار السكاني فهي تعد جزء ال يتجزأ على المجال العمراني أي كان، و هي أبرز عوامل و أسب

تماشى و بعبارة أخرى ال يمكن ألي تجمع عمراني أن يتطور دون توفره على تجهيزات و مرافق ضرورية ت
ضف إلى ذلك فعنصر التجهيزات له الدور الكبير في هيكلة المجال و ، حاجيات و متطلبات السكان

فهي تعمل على استقطاب و جذب السكان من خالل حركيتهم المختلفة، فكلما توفرت  تنظيمه و تطوره
تجهيزات كانت الخدمات أحسن و بالتالي زادت درجة االستقطاب نحوها و يمكن تعريف التجهيز على أنه 

يمارس به  سكانيعبارة عن استخدام مجالي، يتكون من مساحة مستغلة و أخرى حرة و من حجم 
 1ة بتنظيم و هيكلة خاصة.نشاطات محدد

 التجهيزات االجتماعية: -أ

 التجهيزات التعليمية: -1

 التعليم االبتدائي: -1-1

 

 التجمعات

عدد 
 المؤسسات

 التربوية

 عدد

 األقسام

 عدد

 المتمدرسين

 كثافة األقسام

 تلميذ/قسم

 عدد

 المؤطرين

 رنسبة التأطي

 تلميذ/مؤطر

 24.08 23 36.93 554 15 31 عنوش علي

 19.66 39 25.28 177 30 31 الوصاف

 14.58 12 19.44 175 39 30 شقليبي مخلوف

 23.8 10 26.44 238 39 31 فرضوة

 26.6 23 34 612 18 30 عزابة لطفي

 15.27 11 18.66 168 39 30 الدار الحمراء 

 21.86 88 28.71 1924 67 10 الدراسة جالم

 

 

 

 

 

                                                 
 سعايدية صونبا، بلرزق فاطمة الزهراء: مدينة قالمة تعدد السكان و التنظيم الوظيفي، مذكرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في تهيئة األوساط  1

.41، ص 4999معة منتوري قسنطينة، الحضرية، كلية علوم األرض، جا  

+ معالجة شخصية.0316+ تحقيق ميداني 0316المصدر:مديرية التربية الوطنية للوالية ميلة   

:2113/2114للموسم الدراسي  ( التعليم االبتدائي بالتجمعات المدروسة14جدول رقم )  
 



و المدونة في  0316-0310ميلة للموسم الدراسي  مديرية التربية الوطنية لوالية إحصائياتعلى ضوء 
 13( أعاله يتضح بأن عدد المؤسسات التربوية للتعليم االبتدائي قد بلغ بمجال الدراسة 16الجدول رقم )

تلميذ/ قسم و يشرف على تأطيرهم  02710قسم بمعدل  20تلميذ موزعين على  1906مؤسسات تضم 
 ذ/ مؤطر.تلمي 01722معلم بمعدل تأطير قدره  22

( مؤسسات، شقليبي مخلوف مؤسستين 30تتركز غالبية المؤسسات التعليمية بكل من تجمع عزابة لطفي )
( أما باقي التجمعات فاحتوت على مؤسسة تعليمية واحدة و يختلف 30( و الدار الحمراء مؤسستين )30)

حيث سجل أكبر عدد عدد المتمدرسين من تجمع إلى آخر و ذلك باختالف الحجم السكاني للتجمع، 
تلميذ، ثم بتجمع فرضوة  006تلميذ، يليه تجمع عنوش علي ب  210للمتمدرسين بتجمع عزابة لطفي ب 

تلميذ على التوالي و أخيرا تجمع  100و  100تلميذ فتجمع الوصاف و شقليبي مخلوف ب  002ب 
 تلميذ. 122الدار الحمراء ب 

تلميذ/ قسم يليه  02790بتجمع عنوش علي قدرت ب  و المالحظ أيضا أن أعلى كثافة لألقسام سجلت
تلميذ/ قسم، ثم تجمع الوصاف ب  02766تلميذ/  قسم و تجمع فرضوة ب  06تجمع عزابة لطفي ب 

تلميذ/ قسم، و أضف قيمة تم تسجيلها بتجمع  19766أخيرا تجمع شقليبي مخلوف  ،تلميذ/ قسم 00702
 تلميذ/ قسم. 12722الدار الحمراء قدرها 

تلميذ/ مؤطر بتجمع عزابة لطفي و هي أعلى  02723فيما يخص معدل التأطير فهو ينحصر ما بين  و 
 تلميذ/ مؤطر بتجمع شقليبي مخلوف و هي أدنى قيمة مسجلة بمجال الدراسة. 16702قيمة و 

 التعليم األساسي ) المتوسط(: -1-2
 :2113/2114دراسي للموسم ال ( التعليم األساسي بالتجمعات المدروسة12جدول رقم )

 التجمعات

  

عدد 
 المؤسسات

 التربوية 

 عدد

 األقسام 

عدد 
 المتمدرسين

 كثافة األقسام

 تلميذ/قسم

 عدد

 المؤطرين

نسبة 
 التأطير

 تلميذ/مؤطر

 27.88 27 53.78 753 14 31 عنوش علي

 / / / / / / الوصاف

 / / / / / / شقليبي مخلوف

 12.42 21 20.07 261 13 31 فرضوة

 23.30 23 38.28 536 14 31 ابة لطفيعز 

 20 22 31.42 440 14 31 الدار الحمراء 

 21.40 93 36.18 1990 55 14 مجال الدراسة 

 + معالجة شخصية.0316+ تحقيق ميداني 0316المصدر:مديرية التربية الوطنية للوالية ميلة 



و قد بلغ عدد  ،تعليم االبتدائي إلى الثانوي ن اليعتبر التعليم األساسي أو المتوسط هو المرحلة االنتقالية م
تجمعات  6مؤسسات تعليمية موزعة على  36( أعاله 10ول رقم )دالمؤسسات بمجال الدراسة حسب الج

ان على أي مؤسسة تعليمية للطور يفقط كون تجمعي شقليبي مخلوف و الوصاف ببلدية حمالة ال يحتو 
بلدية الذي يضم مؤسستين كونه يبعد على التجمعين المذكورين األساسي فالتالميذ يزاولون دراستهم بمقر ال

 كم على التوالي. 0، 6ب 

تلميذ/  00تلميذ بمعدل كثافة قسم قدرها  1993قسم،  00األربعة مؤسسات الموجودة بمجال الدراسة تضم 
 و هذا المعدل يختلف من تجمع إلى آخر ،تلميذ/ مؤطر 03700دل تأطير قدره مؤطر بمع 90قسم و 

جل أيضا أكبر قيمة ستلميذ/مؤطر كون هذا التجمع  00722فأكبر قيمة سجلت بتجمع عنوش علي قدرها 
تلميذ لكل قسم كونه يستقبل عدد كبير من تالميذ الطور االبتدائي للتجمع  00702في كثافة األقسام قدرها 

 .على التوالي  كم 0و  كم 0منه ب  ةالسيباري القريبمثل و المحاسنية  ةالمبعثر  اتو التجمع
 03730تلميذ/ مؤطر و كثافة قسم  10760و أصغر قيمة لنسبة التأطير سجلت بتجمع فرضوة قدرها 

تستقبل متمدرسين  و ال 0310تلميذ / قسم و يفسر ذلك بكون هذه المؤسسة التعليمية جديدة افتتحت سنة 
 00703فنجد معدل تأطير قدره  في حين باقي التجمعات عزابة لطفي و الدار الحمراء، من أي تجمع آخر
تلميذ/ قسم  01760تلميذ/ قسم و  02702تلميذ/ مؤطر على التوالي، بكثافة قدرها  03تلميذ/ مؤطر و
 على التوالي.

 :فيما يخص التعليم الثانوي و التقني فإنه ال نجل أي مؤسسة تعليمية بمجال الدراسة أي  مالحظة
 لطور يزاولون دراستهم بمقرات البلديات التابعة لهم.أنه غائب تماما، كون المتمدرسين بهذا ا

 التجهيزات الصحية: -2

مع محيطه الذي يعيش فيه، هذا التوازن قابل لالختالل  اإلنسانيمكن  تعريف الصحة بأنها حالة توازن  
و ذلك بتدخل العوامل الطبيعية و االجتماعية و االقتصادية التي تفتح باب ظهور األمراض و انتشارها، 
و للقضاء على هذه األمراض و التصدي لها يجب توفير الخدمات الصحية للسكان و توزيعها توزيعا 

 متوازنا عبر المجال بغرض خلق مجال عالج أكبر للمواطنين.
و للوقوف أكثر على مكانة الخدمات الصحية بمجال الدراسة يجب التطرق إلى دراسة المراكز الصحية 

 ة، لكل تجمع على حدى كما يلي:المتوفرة بالتجمعات المدروس
  تجمع عنوش علي: يضم مركز صحي، و قاعة عالج، و قاعة فحص طبي، و طاقم صحي

ة نوعا ما و من المفروض ئسيحالة المركز الصحي ممرضين. 63يتكون من طبيب مناوب و 
 القيام بتهيئتها داخليا.

 م صحي يتكون من تجمع الوصاف: يضم مركز صحي به قاعة عالج و قاعة فحص طبي، طاق
طبيب مناوب و ممرضين، حالة المركز جيدة كونه حديث إضافة إلى تهيئته مؤخرا )طالء 

 خارجي داخلي + بالط أرضي(



  تجمع شقليبي مخلوف: يضم مركز صحي به قاعة عالج و قاعة فحص طبي و طاقم صحي
 متكون من طبيب مناوب و ممرضين، حالة المركز جيدة.

 يضم مركز صحي به قاعة عالج و قاعة فحص طبي، طاقم صحي  تجمع فرضوة: هو اآلخر
 متكون من طبيب مناوب و ممرضين.

  تجمع عزابة لطفي: يضم مركز صحي حديث به قاعة عالج و قاعة فحص طبي إضافة إلى
 ممرضين و طبيب أسنان، إضافة إلى احتواء 36قاعة طب األسنان، به طبيب مناوب و 

 ة عالج و قاعة فحص طبي حالة المركز سيئة نوعا ما، الطاقم تجمع الدار الحمراء: يضم قاع
 ممرضين. 30الصحي متكون من طبيب مناوب و 

  نتيجة:
إن توزيع التجهيزات الصحية بجميع التجمعات المدروسة متقارب و متشابه كثيرا أي أنه متجانس في    

لمواطنين فهذه الخدمات ليست م جميع المراكز من حيث العدد و نوع الخدمات و االختصاصات المقدمة ل
المستوى العالي، فهي تبقى مجرد مراكز صحية تتكفل بمختلف حاجيات المواطنين البسيطة مما يدفع 

بالسكان إلى اللجوء إلى المراكز و التجمعات القريبة منهم للحصول على خدمات صحية عالية المستوى 
ية كمركز القرارم قوقة و المستشفى الوالئي، إضافة مثل الطب المتخصص، الوالدة، األشعة، التحاليل الطب

 نحو العيادات الخاصة و التي تغيب تماما بجميع التجمعات المدروسة دون استثناء.  االتجاهإلى 
أما فيما يخص الصيدليات هي األخرى تغيب ببعض التجمعات و باستثناء تجمعي عزابة لطفي و الدار 

 الحمراء.
 التجهيزات اإلدارية: -3

و كذلك حجم السكان فهي توفر للسكان استخراج  اإلداريةإن التجهيزات اإلدارية مرتبط و رتبة التجمع    
تلعب دور هام في هيكلة  اإلداريةالوثائق الالزمة و تبقيهم على اتصال دائم، ضف إلى ذلك فالتجهيزات 

دة أال و هي تجمع ثانوي ) رتبة و تنظيم المجال و التجمعات السكانية الستة المدروسة لها رتبة إدارية واح
المتوفرة بجميع التجمعات هي فرع بلدي، إضافة إلى توفر  اإلداريةواحدة ( و لذلك فالتجهيزات  إحصائية

مخلوف، الدار الحمراء على ملحق للبريد و  شقليبيكل من تجمعات عزابة لطفي، عنوش علي، فرضوة، 
 لى سكان التجمعات المبعثرة القريبة منها. إ إضافةالمواصالت تقدم خدمات لسكان التجمعات 

 
 التجهيزات األمنية: -4

تمثل التجهيزات األمنية بالتجمعات المدروسة في مفرزات الحرس البلدي فقط حيث نجدها في كل من    
فيما يخص تجمعات عنوش علي فتابع لفرقة الدرك  أماتجمع عزابة لطفي، الدار الحمراء و الوصاف، 

قرارم قوقة، تجمع فرضوة تابع لفرقة الدرك الوطني لبلدية سيدي مروان و تجمع عزابة الوطني لدائرة ال
 لطفي تابع لفرقة الدرك الوطني لبلدية عين التين.



 
 التجهيزات الثقافية: -2

كل ما يمكن قوله حول التجهيزات الثقافية بالتجمعات المدروسة فهي معطلة إلى منعدمة ببعض    
قدر عددها ب   و التييقتصر فقط على دور الشباب و المكتبات العمومية،  التجمعات فهذه التجهيزات

( توجد بتجمع عزابة لطفي، ، و عنوش علي أما قاعات المطالعة فنجد واحدة فقط بتجمع عزابة 30)
 لطفي.
 التجهيزات الرياضية: -1

تها من التجهيزات التجمعات المدروسة من رتبة تجمع ثانوي هذا ما يقلص من إمكانية استفاد أنبما    
 الرياضية الحديثة مثل القاعات الرياضية المتعددة.

 فهي تتوفر على تجهيزات بسيطة تتمثل في مالعب كرة القدم و كذلك المالعب الجوارية حيث نجد:
 تجمع عزابة لطفي: يحتوي على ملعب لكرة القدم + ملعب جواري. -

نشط في البطولة الوالئية، يضم ملعب لكرة تجمع عنوش علي: هذا التجمع يملك فريق لكرة القدم ي -
القدم و كذلك ملعبين جواريين إضافة إلى قاعة صغيرة للرياضات القتالية )الكاراتي( و كذلك 

 كمال األجسام.

 تجمع شقليبي مخلوف: يضم ملعب لكرة القدم فقط. -

 تجمع الوصاف: يضم هو اآلخر ملعب لكرة القدم + ملعب جواري. -

 : يضم ملعب لكرة القدم و ملعب جواري.تجمع الدار الحمراء -

 في حين نجد أن تجمع فرضوة ال يملك أي تجهيز رياضي.
 التجهيزات الروحية )الدينية(: -1

كل التجمعات المدروسة تحتوي على مسجد و هي تعتبر مساجد حديثة تم إنشاؤها وفق هندسة حديثة    
 و ذات طاقة استيعاب تلبي حاجيات السكان.

 فوق أراضي تابعة للبلدية. إسالميةلمقابر فجميع التجمعات تحتوي على مقابر أما فيما يخص ا
 
 

 التجهيزات البريدية : -2

 .2112 حسب عدد السكان الوحدات البريدية نسبة تغطية (11جدول رقم )

 التجمعات

  

 2112عدد السكان 

 نسمة

 عدد الوحدات

 البريدية

الوحدات  نسبة تغطية
 البريدية

 نسمة 1111لكل 



 0.223 1 4468 ش عليعنو 

 / / 2144 الوصاف

 0.484 1 2064 شقليبي مخلوف

 0.462 1 2160 فرضوة

 0.263 1 3797 عزابة لطفي

 0.363 1 2754 الدار الحمراء 

 0.287 0 17387 المجموع

 0316المصدر: مديرية البريد و المواصالت لوالية ميلة + تحقيق ميداني           
 ( يمكن استنتاج ما يلي:12ت الجدول رقم )من خالل تحليل معطيا

يتميز توزيع الوحدات البريدية بمجال الدراسة بخاصية التجانس حيث أن عددها متساوي بجميع  -
 التجمعات )وحدة بريدية لكل تجمع(.

وحدة لكل  37020نسمة نجد أن معدل مجال الدراسة قدر ب  1333و عند أخذ مؤشر وحدة بريدية لكل 
ن في حين أصغر  1333وحدة / 37626د سجل أكبر معدل بتجمع شقليبي مخلوف ب نسمة و ق 1333

نسمة و ضعف هذه القيمة راجع إلى  1333وحدة / 37000معدل سجل بتجمع عنوش علي قدر ب 
ن( في حين باقي التجمعات فتراوحت قيمة كثافة الوحدات  6622ارتفاع العدد السكاني بهذا التجمع )

نسمة بالدار  1333وحدة/  37020ن بتجمع عزابة لطفي،  1333وحدة/  37020البريدية بها ما بين 
 نسمة بتجمع فرضوة. 1333وحدة/ 37620الحمراء و أخيرا 

و ما يمكن قوله أن هذه الكثافة البريدية بالتجمعات المدروسة ترتفع عن المعدل الوالئي و المقدر ب 
ص بالبريد بمثل هذه التجمعات يعد مقبول إلى جيد نسمة و بالتالي فإن التجهيز الخا 1333وحدة/  1730

 باستثناء تجمع الوصاف و الذي ال يملك وحدة بريد. 
 التجهيزات االقتصادية: -ب

 التجهيزات التجارية: -1

ال تتوفر كل التجمعات المدروسة على أي نوع من األسواق األسبوعية أو أسواق الجملة باستثناء توفر    
محل تجاري  133رية الخاص بالرئيس و التي تدخل في إطار مشروع تجمعات على محالت التجا 30

لكل بلدية، أما المحالت التجارية الخاصة فسوف يتم التطرق إليها بالتفصيل في قسم الخاص بالنشاط 
 التجاري.

بعد التطرق إلى دراسة مختلف التجهيزات و المرافق العمومية التي تحتوي عليها التجمعات المدروسة 
 في معرفة المستوى الحقيقي للتجهيز لكل تجمع على المصفوفة و التي تم إنجازها وفق ما يلي:سيعتمد 

 كيةر وى التجهيز و تحديد مستوى الهيراترتيب التجمعات حسب مست -
 ترتيب التجمعات حسب عدد التجهيزات و نوعها ترتيبا تنازليا. -



 ر انتشارا إلى األقل انتشار.ترتيب التجهيزات ترتيبا تنازليا حسب قوة االنتشار من األكث -

 تمثيل وجود التجهيز بمربع أسود و عدم وجوده بمربع أبيض. في المصفوفة يتم -

 يلي:( مستويات للتجهيز و هي كما30ث )( يمكن استخراج و تحديد ثال31و من تحليل المصفوفة رقم )
 الفئة األولى: مستوى تجهيز حسن:  -1

 10إلى  11ي و عنوش علي يتراوح عدد التجهيزات بها من تضم هذه الفئة تجمعين هما عزابة لطف
تجهيز، و الشيء الذي أهل التجمعين ضمن هذا المستوى هو احتوائها على جل التجهيزات التي من 

 خاللها تصنيفها في مستوى حسن.
 و يمكن تفسير ذلك بما يلي:

 بة لطفي و كذلك موقع و كذلك مقر الوالية بالنسبة لتجمع عزا قرب التجمعين من مقر البلدية
و تجمع  00التجمعين الجيد حيث نجد تجمع عنوش علي يقع على مستوى الطريق الوطني رقم 

 .09عزابة لطفي على مستوى الطريق رقم 

 ( نسمة عزابة  0090نسمة عنوش علي و  6622العدد السكاني المتمركز بهذه التجمعات و هو
 (.0332لطفي في تعداد 

 توى تجهيز متوسط:مس الفئة الثانية: -2
( ثالث تجمعات هي الدار الحمراء، الوصاف، و شقليبي مخلوف و هي التجمعات 30تضم هذه الفئة )

لية النوميدية ) سفح جبل مسيد عيشة و جبل مول المسيد(، يتراوح  تع في السفوح الجنوبية للسلسلة التق
 هذا المستوى: تجهيزات حيث نميز في 13و  2عدد التجهيزات بهذه التجمعات بين 

اإلدارية، الصحية، الرياضية و الروحية بجميع التجمعات حيث نجد  ةتوفر التجهيزات التعليمي -
 الدار الحمراء  و غيابها في التجمعين اآلخرين. عمدرسة إكمالية في تجم

 الخدمات اإلدارية تتمثل في فرع بلدي و مركز البريد. -

 المستوى. غياب التجهيزات الثقافية بجميع تجمعات هذا -

 

 

 الفئة الثالثة: مستوى تجهيز ضعيف:  -2

يضم هذا المستوى تجمع واحد فقط هو تجمع فرضوة التابع لبلدية سيدي مروان، عدد التجهيزات به 
فقط، تقتصر على التجهيزات التعليمية )الطور األول و الثاني(، التجهيزات اإلدارية )فرع بلدي،  0هو 

و الروحية فقط. في حين نسجل غياب تام للتجهيزات الرياضية،  مركز بريد( و التجهيزات الصحية
الثقافية و األمنية بالرغم من كون هذا التجمع يحتل رتبة تجمع ثانوي و يضم حجم سكاني قدره 

كم و دائرة  0، إضافة إلى موقعه الجيد، قربه من بلدية سيدي مروان ب 0332نسمة سنة  0123
كم، إال أنه يعاني التهميش و الحرمان من التجهيزات و  13ية ب كم و مقر الوال 6القرارم قوقة ب 



المرافق الضرورية للسكان و يجعله تجمع خاضع و تابع للمراكز الكبرى ) بلدية، دائرة، والية( تبعية 
 كاملة.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . ( : مصفوفة التجهيزات للتجمعات المدروسة11مصفوفة رقم )

التجهيزات                                             
 التجمعات

 عزابة 

 لطفي

 عنوش

 علي

 الدار 

 الحمراء

 شقليبي

 مخلوف
 فرضوة الوصاف

التجهيزات 
 التعليمية

             1طور  ابتدائيةمدرسة 

             2مدرسة أساسية طور 

التجهيزات 
 اإلدارية

             فرع بلدي

             فرع البريد

             )مستوصف( قاعة عالجالتجهيزات 



             عيادة فحص عام خاصة الصحية

             صيدلية

التجهيزات 
 الروحية

             مسجد

             إسالميةمقبرة 

التجهيزات 
 الرياضية

             ملعب كرة القدم

             ملعب جواري 

             متعددة النشاطاتقاعة 

التجهيزات 
 الثقافية

             دار الشباب

             مكتبة و قاعة مطالعة

             مفرزة الحرس البلدي تجهيزات أمنية

 + معالجة معطيات0316المصدر: تحقيق ميداني                                            
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غير موجود  موجود 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الشبكات التقنية: -ت

 الشبكات الطاقوية:1

 شبكة الكهرباء:  -1-1
 :2114( عدد المساكن المزودة بالكهرباء11جدول رقم )

 عدد المساكن التجمعات
 عدد المساكن

 المزودة بالكهرباء

 نسبة التزود

 بالكهرباء %

 98,61 568 576 عليعنوش 



 98,97 290 293 الوصاف

 98,61 285 289 شقليبي مخلوف

 100 328 328 فرضوة

 99,45 724 728 عزابة لطفي

 98,16 428 436 الدار الحمراء

 0316+ تحقيق ميداني 0316المصدر: شركة توزيع الكهرباء و الغاز شرق لوالية ميلة  
الجد حيوية لكل مسكن و الالزمة لحياة السكان حيث أصبح  تعد الطاقة الكهربائية من بين المنشآت

 كل شيء متعلق بالكهرباء.
( نالحظ أن نسبة التغطية بالكهرباء بالتجمعات 11و من خالل تحليل معطيات الجدول رقم )

أي أن جميع مساكن  % 133المدروسة كبيرة جدا، حيث أعلى نسبة سجلت بتجمع فرضوة و هي 
مسكن من  006أي ما يعادل  % 99760ة الكهربائية، ثم تجمع عزابة لطفي ب التجمع مزودة بالطاق

مسكن، فتجمع عنوش علي و  093ما يعادل  % 92790مسكن، ثم تجمع الوصاف ب  002أصل 
 92712لكل منهما و أخيرا تجمع الدار الحمراء بنسبة تغطية قدرها  % 92721شقليبي مخلوف ب 

 مسكن. 602ع مسكن من مجمو  602أي ما يعادل  %
 شبكة الغاز: -1-2

( ستة تجمعات مدروسة مزودة بشبكة غاز المدينة و 32( ثالث تجمعات فقط من مجموع )30هناك )
 هي عزابة لطفي، عنوش علي، فرضوة. 

و قد قدرت نسبة التزود بغاز المدينة بهذه التجمعات حسب معطيات شركة توزيع الكهرباء و الغاز 
 ي:شرق لوالية ميلة كما يل

  مسكن أي ما  002مسكن من مجموع  063تجمع عنوش علي: عد المساكن المزودة بالغاز هو
 % 90700نسبته 

  مسكن أي  002مسكن م مجموع  292تجمع عزابة لطفي عدد المساكن المزودة بشبكة الغاز هو
 % 90723ما نسبته 

  مسكن أي  002 مسكن من مجموع 003تجمع فرضوة: بلغ عدد المساكن المزودة بشبكة الغاز
 % 90702ما نسبته 

( فيلجأ ءأما فيما يخص التجمعات الغير مزودة بتوزيع الغاز )الوصاف ، شقليبي مخلوف، الدار الحمرا
 سكان هذه التجمعات إلى نقاط بيع قارورات الغاز و المتواجدة بكل تجمع و هي نقاط بيع تابعة للخواص.

 شبكة التزود بالمياه الصالحة للشرب: -3 -1
يتم تزويد سكان التجمعات المدروسة بالمياه الصالحة للشرب من عدة مصادر مائية مختلفة و بسعات 

 متفاوتة.



  تجمع عزابة لطفي: المصدر األساسي لتزود سكان هذا التجمع المياه هي سد بني هارون أين يتم
صول بشبكات مو  0م 033نقل المياه من محطة التصفية و المعالجة بعين التين نحو خزان سعته 

ملم. كما يلجأ سكان التجمع  63ملم،  133ملم،  033ملم،  633توزيع المياه مختلفة األقطار 
إلى شراء المياه الصالحة للشرب من الخواص و أصحاب الشاحنات من المناطق الجبلية ذات 

 % 133الينابيع الطبيعية، نسبة التزود بالمياه الصالحة للشرب 

 تم تزويده بالمياه الصالحة للشرب من سد بني هارون حيث يتم نقل تجمع فرضوة: هو اآلخر ي
المياه من محطة التصفية و المعالجة بعين التين إلى بلدية سيدي مروان  ثم إلى الخزان الخاص 

هو اآلخر موصول بشبكة توزيع مختلفة األقطار، نسبة التزود بالمياه  0م 033بالتجمع ذو سعة 
 %  133الصالحة للشرب 

 ع عنوش علي: يعتمد هذا التجمع في التزود بالمياه الصالحة للشرب على مصدرين مختلفين: تجم
سد بني هارون بالنسبة للجهة الجنوبية و الشرقية للتجمع و على مياه منبع البادسي بالنسبة 

للجهة الشمالية و الغربية. في حين يلجأ معظم و غالبية سكان التجمع إلى شراء المياه الصالحة 
 شرب و القادمة من الينابيع الجبلية خاصة لبلدية حمالة، عين البيضاء، عين قمرة.لل

تجمع الوصاف: المصدر األساسي لتزويد سكان التجمع بالمياه الصالحة للشرب هو منبع قلعة الزكرة في 
ذا ه  0م 033سفح جبل مسيد عيشة الواقع في شمال التجمع حيث تم نقل المياه إلى خزان تجميعي سعته 

 األخير موصول بقنوات نقل مختلفة األقطار.
  تجمع شقليبي مخلوف: مصدر المياه الصالحة للشرب لسكان التجمع مصدرها منبع الماء األبيض

هو  0م 033سيدي عبد الملك بمنطقة هباشة ببلدية حمالة أين يتم نقل المياه نحو خزان سعته 
يبقى يعاني سكان هذا التجمع من نقص اآلخر موصول بشبكة قنوات مختلفة األقطار، و لكن 

فادح في المياه الصالحة للشرب خاصة في فصل الصيف و ذلك لضعف  صبيب المصدر 
 المائي و كذلك شبكة القنوات القديمة و المهترئة.

  تجمع الدار الحمراء: يعتمد في تزويد سكان هذا التجمع على مياه جبل مول المسيد الطبيعية التي
و خزان قديم  0310حديثا سنة  إنشاؤهتم  0م 033انين مختلفين في الحجم األول تم نقلها نحو خز 

لكن يبقى هذا التجمع يعاني من مشكل قدم شبكة القنوات و التي تعرف تسربات  0م 033سعته 
عديدة مما يؤدي إلى ضياع كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى ضعف نسبة التزود بالمياه 

أي  %20 بـللمياه وحدة بلدية ترعي باينان  ر حسب معطيات الجزائريةالصالحة للشرب و المقد
أن هناك بعض المساكن غير مزودة بهذا العنصر الضروري حيث يلجأ السكان إلى العيون 

 المشتركة باألحياء.

 ثانيا: نظام المواصالت:



ل يمكن ن حركية و تنقل اإلنسان هو تعبير عن الحضارة فمن خالل هذا التنقإ شبكة الطرق: -1
تنظيم المجتمع و التقاء و اختالط المجموعات و األجناس البشرية و بالتالي خلق نوع من 
التكامل، و لهذا تعد الطرق أهم عنصر في شبكة المواصالت و أهم الهياكل القاعدية و 

 الضرورية لربط و اتصال بين التجمعات العمرانية و المراكز الحضرية.

الخريطة ) ةة النقل لوالية ميلة لوحظ أنه توجد شبكة معتبرة من الطرق بالواليو استنادا إلى معطيات مديري
( تبين تركزها و كثافتها أكثر بالنصف الشمالي للوالية و المتضمنة مجال الدراسة و هذا 122ص  00 رقم

تماشيا مع كثافة السكان العالية مما أوجب عدة طرق و مسالك تصل بين مختلف المراكز الرئيسية و 
الثانوية و حتى التجمعات الريفية. هذه الشبكة الكثيفة و المعتبرة من الطرق تلعب دور كبير في هيكلة و 
تنظيم المجال و تحدد العالقة بين المراكز الرئيسية و الثانوية و فيما يلي صورة مفصلة لشبكة الطرق 

 التي تمس التجمعات المدروسة.
 الطرق الوطنية:  -1-1

 133ت كبيرة كونها تربط التجمعات العمرانية الكبيرة و لمسافات طويلة تصل إلى هي طرق ذات اتصاال
 كم و يتم استغاللها وفق مخطط نقل وطني و يتم تهيئة هذا النوع من الطرق من ميزانية الدولة.

 يضم مجال الدراسة الطرق الوطنية التالية:
 : 16الطريق الوطني رقم  -1-1-1

كم في مجال الدراسة،  00كم من مجال الوالية و  0072ية ميلة يبلغ طوله يقع في النصف الشمالي لوال
يربط بين والية قسنطينة و ميلة إلى غاية فرجيوة مرورا بسيدي مروان، زغاية و يخدم النقل داخل الوالية و 

 مجال الدراسة بنسبة كبيرة يمر عبر التجمع المدروس فرضوة.
ريق هامشي في الوالية حيث يقطعها في أقصى الشمال مرورا : يعد ط00الطريق الوطني رقم  -1-1-0

ببلدية القرارم قوقة و بلدية حمالة و هو يربط بين قسنطينة و جيجا مرورا ببلدية القرارم و التجمع المدروس 
عنوش علي، الوصاف، و شقليبي مخلوف. حيث يعتبر محور عبور رئيسي يساعد السكان القريبين منه 

كم أما  0072المباشر بكل من مدينة قسنطينة و جيجل يبلغ طوله داخل تراب الوالية  من سهولة االتصال
 كم. 0076داخل مجال الدراسة طوله 

 الطرق الوالئية: -1-2
 :22الطريق الوالئي  -1-2-1

كم، يمر مباشرة عبر تجمع  13يربط بين بلدية القرارم قوقة و بلدية حمالة في الجهة الشمالية للوالية طوله 
 شقليبي مخلوف.

 : 14الطريق الوالئي رقم  -1-2-2
 كم يمر مباشرة عبر تجمع الدار الحمراء. 1072يربط بين بلدية الشيقارة و دائرة ترعي باينان يبلغ طوله 

 :22الطريق الوالئي رقم  -1-2-3



متد إلى غاية كم و ي 13يربط بين بلدية القرارم قوقة و بلدية سيدي مروان مرورا بتجمع فرضوة يبلغ طوله 
 بلدية زغاية.

 الطرق البلدية: -1-3
هي الطرق التي تربط المراكز الرئيسية للبلديات بالتجمعات الثانوية و المشاتي و كذلك األحياء السكنية و 

 تلعب دور كبير في فك العزلة عن المناطق المهمشة.
 النقل: -2

النشاط االقتصادي إذ يلعب دور كبير و يعد النقل العمود الفقري لقيام أي نشاط وحركية السكان خاصة 
و تطوره و ازدهاره و ذلك من خالل تسهيل عملية التبادل التجاري و االتصال و الربط  إنعاشهمهم في 

بين مختلف المناطق و المجاالت لخلق نوع من التوازن في الحركة فكلما تميزت منطقة ما بوسائل نقل و 
 ات التجارية و االقتصادية المختلفة.شبكات متطورة كلما ارتفعت بها النشاط

حيث تعمل وسائل النقل باختالف أنواعا على ربط التجمعات فيما بينها و تسهل حركة السكان و البضائع 
فالنقل عنصر مهم خاصة في الوسط الريفي فهو يعمل على فك العزلة و الربط و االتصال بالعالم 

جتماعي و فضاء الحاجيات، و ترتبط كثافة النقل بحجم الخارجي المحيط بهم أي ما يعرف بالتواصل اال
 و ديناميكية المركز المقصود.

فكلما زاد حجم التجمع تنوعت وظائفه و بالتالي زادت الحركية و التنقل و لذلك سيتم التطرق إلى النقل 
النقل  بالتجمعات المدروسة من خالل معطيات مديرية النقل و كذلك التحقيق الميداني، حيث وجدنا أن

 يعتمد على القطاع الخاص فقط من خالل استعمال الحافالت و سيارات األجرة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( النقل عبر التجمعات المدروسة12جدول رقم )

 خطوط النقل
 عدد

 الحافالت

عدد 
 سيارات

 األجرة

 دورات 

 الحافالت

 دورات 

سيارات 
 الوصول االنطالق  األجرة

 / 0 / 21 عين التين -عزابة  ميلة

 / 10 / 13 عنوش علي القرارم قوقة

 10 8 2 17 سيدي مروان -فرضوة  القرارم قوقة

 10 9 11 15 سيدي مروان -فرضوة  ميلة

 8 7 32 27 حمالة -شقليبي مخلوف  القرارم قوقة



 / 12 / 2 الوصاف حمالة

 / 11 / 9 الدار الحمراء ترعي باينان

                                                                                                            0316تحقيق ميداني  +  0316المصدر: مديرية النقل لوالية ميلة                          
 ( نالحظ أن:12حسب معطيات الجدول رقم )

جرة سجل بين الخط الرابط بين بلدية القرارم قوقة و بلدية حمالة و قدر أكبر عدد للحافالت و سيارات  األ
دورات في  32سيارة أجرة يقوم بمعدل  00دورات في اليوم و  32حافلة نقل جماعي تقول بمعدل  00ب 

كم و كذلك العالقة  2اليوم و ارتفاع عدد الحافالت و سيارات األجرة راجع إلى قرب المسافة بين البلدتين 
مباشرة لسكان بلدية حمالة ) شقليبي مخلوف( مع مقر الدائرة فجميع تحركات السكان تصب في القرارم ال

أن هذا الخط يمر عبر التجمع المدروس شقليبي مخلوف( يليه الخط الرابط بين مقر  اإلشارةقوقة ) تجدر 
 MINIو  J9من نوع  حافلة نقل جماعي 01الوالية و بلدية عين التين مرورا بتجمع عزابة لطفي يضم 

BUS  دورات لكل حافلة في اليوم و هذا يبرز لنا مدى حركية و  30بمعدل  06-12ذات مقاعد من
 عالقة سكان هذا التجمع مع مقر الوالية بالدرجة األولى و مقر البلدية بالدرجة الثانية.

بين القرارم قوقة و ميلة و  ثم يأتي تجمع فرضوة في المرتبة الثالثة كونه ذو موقع مميز إذ يتوسط الطريق
سيدي مروان و ميلة مما سمح له ليكون مركز عبور يستفيد من خطوط النقل لكل من ميلة القرارم و ميلة 

حافلة نقل  00خطوط نقل بمجموع  30سيدي مروان و سيدي مروان القرارم قوقة فهذا التجمع يستفيد من 
هذا ما يجعل حركية سكان التجمع و تنقالتهم  دورات لكل منها 13سيارة أجرة بمعدل  19جماعي و 

و بلغ عدد الحافالت بالنسبة للخط الرابط بين بلدية  ،قر الدائرة، البلدية أو الواليةسهلة و ميسرة نحو م
دورة في اليوم و ذلك  10مقعد تقوم حوالي  12ذات  J9حافالت من نوع  32حمالة و تجمع الوصاف 

كم فقط فجميع تحركات و تنقالت التجمع  0البلدية و المقدرة بحوالي  لقرب المسافة بين التجمع و مقر
 نحو البلدية و يعد مقر الدائرة أو الوالية.

دورة نحو مقر بلدية ترعي باينان إال  11تقوم ب  J9حافالت من نوع  39أما تجمع الدار الحمراء فيضم 
كم إال أنه ال توجد  0ريبة منها بحوالي أن تحركات سكان التجمع تتم أيضا نحو مقر بلدية الشيقارة الق

 خطوط نقل مما يضطر بالسمان إلى اللجوء للسيارات و الحافالت غير مرخصة.

 و بالرجوع إلى معطيات الجدول السابق يمكن استنتاج ما يلي:
غياب تام لخطوط النقل التي تربط بين التجمعات السكانية الثانوية المدروسة بمراكز بلدياتهم مثل  -

عزابة لطفي عين التين، فرضوة، سيدي مروان، شقليبي مخلوف، حمالة. فهذه التجمعات خط 
 تستفيد من خطوط النقل بين البلديات كونها تقع على الطريق الرابط بين البلديات.

 مراء، باينان.حغياب سيارات األجرة ببعض الخطوط مثل عزابة، ميلة، الدار ال -

 : ةالفالحي ثالثا .التجهيزات
 إن التغيرات التي شهدها القطاع الفالحي  بصدور قانون إعادة تنظيم سنة  ات الفالحية: الوحد

حيث أصبحت المزارع التابعة للثورة الزراعية عبارة عن استفادات جماعية أو فردية )  ..49



( و بالتالي فإن عدد الوحدات الفالحية تقلص و EAI، مستثمرات فردية EACمستثمرات جماعية 
هذه المستثمرات الفالحية  أصبحت تستغل في زراعة الحبوب أو األشجار  معظم.و أصبح قليل

 المثمرة إضافة إلى إقامة وحدات تربية الحيوانات و الدواجن خاصة.
 :وحدة من بينها  .46بلغ عدد الوحدات الزراعية بالتجمعات المدروسة حوالي  الوحدات الزراعية

 19جماعي، في حين قدر عدد الفالحين الخواص ب  مستثمرة 40مستثمرة فالحية فردية و  12
 فالح.

 30جماعية،  6وحدة فالحية )  06و يحتل تجمع عزابة لطفي المرتبة األولى في إجمالي الوحدات ب 
خواص( و ارتفاع هذا العدد يفسر بتوفر األراضي الزراعية الجيدة و الصالحة لزراعة الحبوب  00فردية، 

فالحين  32فردية و  10جماعية،  30وحدة زراعية )  00تجمع الدار الحمراء ب يليه في المرتبة الثانية 
وحدات فقط  0خواص(في حين أقل عدد من الوحدات الزراعية نجدها بتجمع شقليبي مخلوف و قدر ب 

فالحين خواص.و كما سبق الذكر إن تراجع عدد الوحدات الزراعية  0فردية، و  30جماعية،  30منها 
اجع بالدرجة األولى إلى قلة األراضي الزراعية بالتجمع فمعظم أراضيه متضرسة و صعبة بهذا التجمع ر 
 االستغالل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توزيع الوحدات الزراعية عبر التجمعات المدروسة ( 16جدول رقم )

 التجمعات
المستثمرات 

 الجماعية
 الخواص المستثمرات الفردية

 3 12 2 عنوش علي

 6 9 3 الوصاف

 2 3 2 وفشقليبي مخل

 7 6 3 فرضوة

 23 7 4 عزابة لطفي

 8 5 2 الدار الحمراء

 49 42 16 المجموع

 0310المصدر:   مديرية المصالح الفالحية لوالية ميلة                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة المبحث:
ية التي تتوفر عليها من خالل التطرق إلى دراسة عنصر التجهيزات العمومية و مختلف الشبكات التقن

 التجمعات السكانية قيد الدراسة تمكنا من استخالص ما يلي:
وجود تفاوت ملحوظ في توزيع التجهيزات بين التجمعات من حيث العدد النوعية و التركز فتواجد  -

أغلب التجهيزات بكل من تجمعي عزابة لطفي، عنوش علي مما يجعلها قطب للخدمات و يفتح 
ة أكثر نشاطا. في حين تفتقر تجمعات أخرى لمثل هذه التجهيزات مما يستدعي لها باب ديناميكي

 حركية السكان للبحث عنها باعتبارها من ضروريات الحياة.

واحدة و هي تجمعات ثانوية إال أن مستوى  إداريةكون جميع التجمعات المدروسة ذات رتبة  -
 التجهيز ال يأخذ بعين االعتبار هذه الرتبة.



ت مستوى تجهيز حسن إلى جيد تتواجد بالقرب من مقر الدائرة أو مقر الوالية و التجمعات ذا -
و منه نستنتج أن هناك عالقة وطيدة بين  00-09كذلك توضعها على طول الطرق الوطنية رقم 

 توضع التجهيزات و المرافق و بين وجود الطرق الوطنية.

لتقنية تبقى بعيدة نوعا ما عن النتائج المتحصل عليها فيما يخص التجهيزات و الشبكات ا -
المستوى المطلوب و ال تلبي حاجيات السكان خاصة فيما يخص عنصري الغاز الطبيعي و 

 المياه الصالحة للشرب.

و بخصوص عنصر النقل فسجلنا حلول تجمع شقليبي مخلوف في المرتبة األولى باستفادته من  -
دورة يوميا جميعها  10ة أجرة بمعدل حافلة و سيار  09حمالة بمجموع  -خط نقل القرارم قوقة

تابعة للخواص أما باقي التجمعات هي األخرى تتوفر على وسائل نقل تلبي حاجيات و حركة 
 السكان و لكن بدرجة أقل.

شرة سواء مع مقر الوالية أو الدائرة اعالقة التجمعات بالمراكز الحضرية القريبة منها هي عالقة مب -
م إليها مباشرة من التجمعات الثانوية، أي أن حركية السكان تزيد كلما أو البلدية أي أن التنقل يت

كان القرب بين المقرات ) والية، دائرة، بلدية( ضف إلى ذلك توفر شبكة طرق كثيفة ذات حالة 
 جيدة لالستعمال و نقل هذه الحركة كلما ابتعدنا عن المركز.

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 شاط االقتصادي:: التجمعات السكانية و الننيالمبحث الثا
 مقدمة المبحث: 

إن النشاطات االقتصادية بكل عناصره ألي تجمع سكاني تبرز دوره و وزنه و مدى أهميته بالمجال 
الموجود فيه فالنشاط االقتصادي يعتبر أهم المؤشرات التي تحدد العالقة بين السكان و المجال و كذلك 

فهو يساهم بقسط كبير في ،  ا على التنظيم المجاليع و تأثيرهمدى معرفة الوضعية االقتصادية للمجتم
 تنمية و ترقية المناطق الريفية و الحضرية لذلك يمكن اعتباره العمود الفقري للتنمية.

لذلك سيتم التطرق إلى دراسة النشاطات االقتصادية التي يمارسها سكان هذه التجمعات إضافة إلى 
 عنصر التجارة.

 للسكان:أوال: التركيبة االقتصادية 



للمستغلين خالل التعدادين  اإلحصائيةإن دراسة عنصر التركيبة االقتصادية ستتم وفق المعطيات 
لدعم  إضافيةكوسيلة  0316إلى االعتماد على العمل الميداني لسنة  إضافة، 0332 -1992األخيرين 
 المعطيات.

 توزيع القوة العاملة و المشتغلين فعال عبر التجمعات المدروسة: -1

 القوة العاملة: -1-1
السلع  إنتاجيقصد بها جميع األشخاص من كال الجنسين الذين يكونون العروض المتاحة للعمل من أجل 

و تقديم الخدمات االقتصادية. و يضم هذا التعرف أصحاب العمل الذين يزاولون عملهم الخاص، األفراد 
قادرين على تقديم عمل و لتحديد القوة العاطلون عن العمل أثناء فترة جمع البيانات و المعطيات و ال

 %03العاملة للتجمعات تم االعتماد على العمل الميداني و توزيع استمارات البحث و تشمل االستقصاء 
 السكان. إجماليمن مجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2114( القوة العاملة و المشتغلون فعال بالتجمعات المدروسة 21جدول رقم )

 المتغيرات    
 
 
 جمعات        الت

 سكان العينة

 (نسمة)

 القوة العاملة

 (نسمة)

نسبة القوة 
 العاملة من

سكان  إجمالي
 العينة %

المشتغلون 
 فعال

 (نسمة)

نسبة 
 ن فعاليالمشتغل

من إجمالي 
 سكان العينة %

 16.30 113 27.27 189 693 عنوش علي

 16.74 72 24.88 107 430 الوصاف

 19.18 80 30.45 127 417 شقليبي مخلوف



 24.31 106 38.30 167 436 فرضوة

 17.76 135 29.47 224 760 عزابة لطفي

 16.54 91 29.27 161 550 الدار الحمراء 

 18.17 597 29.67 975 3286 المجموع

 0316المصدر: تحقيق ميداني                                                                
سكان العينة الذين مستهم الدراسة قدر  إجمالي( تبين لنا أن 03يات الجدول رقم )من خالل تحليل معط

نسمة أي ما نسبته  900نسمة و بلغ مجموع القوة العاملة للتجمعات المدروسة ما يعادل  0622ب 
 من إجمالي سكان العينة، هذه النسبة تتوزع و تنقسم على التجمعات كما يلي:   09720%

من إجمالي سكان    %09760نسمة أي ما يعادل  006طفي مجموع قوة عاملة قدرها سجل تجمع عزابة ل
من سكان العينة في حين نسجل قيم  %00700نسمة بنسبة  129العينة يليه تجمع عنوش علي ب 
نسمة ما  121و تجمع الدار الحمراء ب   %02703نسمة بنسبة  120متقاربة بكل من تجمعي فرضوة 

  %09700نسبته 
من  %03760نسمة أي ما نسبته  100ا يخص تجمع شقليبي مخلوف فنسجل قوة عاملة قدرها و فيم
 سكان العينة. إجمالي

 إجماليمن  %06722نسمة ما نسبته  130و جاء في المرتبة األخيرة تجمع الوصاف بقوة عاملة قدرها 
 نسمة. 603سكان العينة و المقدرين ب 

 المشتغلون فعال: -1-2
اد الذين توفرت لهم فرص عمل مهما كان نوعها، و تصل المدة الزمنية لعملهم أكثر من يقصد بهم األفر 

 ( أيام عند تاريخ إجراء التحقيق و سند البيانات.32ستة )
بستة تجمعات مدروسة أوضحت نتائجه أن  (19الجدول رقم )نسمة  0022التحقيق الميداني الذي شمل 

سكان  إجماليمن  % 12710نسمة أي ما نسبته  090ب معدل مجال الدراسة للمشتغلين فعال قدر 
يختلف عدد المشتغلين فعال من تجمع إلى آخر، حاز تجمع عزابة لطفي على الرتبة األولى ب ، و  العينة
مشتغل ما  110سكان العينة يليه تجمع عنوش علي ب  إجماليمن  % 10702نسمة  ما نسبته  100
مشتغل ما  132و يأتي تجمع فرضوة في الرتبة الثالثة ب سكان العينة  إجماليمن  %12703نسبته 
 سكان العينة. إجماليمن  % 06701نسبته 

مشتغل  01في حين نجد عدد المشتغلين بالتجمعات الثالثة األخرى بأعداد و نسب متقاربة إذ نسجل 
،  % 12706مشتغل بالوصاف و بنسب قدرها  00مشتغل بشقليبي مخلوف و  23بتجمع الدار الحمراء، 

 على التوالي. 12706%،  % 19712
 البطالة: -1-3

يقصد بالبطالة األشخاص و األفراد القادرين على دخول سوق العمل أو تقديم خدمة معينة لكنهم ال 
يجدون فرص العمل، و انخفاض نسبة معدل البطالة يعد مؤشر هام يعبر عن الرخاء االقتصادي داخل 



عت هذه النسبة كلما دعا ذلك إلى ضرورة التفكير في مصير هذه القوة البنية االجتماعيةـ و كلما ارتف
 1العاطلة عن العمل.

 2114( توزيع نسبة البطالة عبر التجمعات المدروسة 21جدول رقم )
 المتغيرات             
 

 التجمعات                           

 الفئة

 النشطة
 (نسمة)

المشتغلون 
 الفع
 (نسمة)

 عدد البطالين
 (نسمة)

 %نسبة البطالة

 40.21 76 113 189 عنوش علي

 32.71 35 72 107 الوصاف

 37 47 80 127 شقليبي مخلوف

 36.52 61 106 167 فرضوة

 39.73 89 135 224 عزابة لطفي

 43.47 70 91 161 الدار الحمراء 

 38.76 378 597 975 المجموع

 0316المصدر: تحقيق ميداني                                                               
 002( نالحظ أن إجمالي عدد البطالين بالتجمعات المدروسة قدر 01من خالل معطيات الجدول رقم )

 .من إجمالي الفئة النشيطة  % 02702بطال أي ما نسبته 

تجمع الوصاف و ب % 00701و تتقارب نسبة البطالة تقريبا في جميع التجمعات إذ تتراوح ما بين  
 بتجمع الدار الحمراء. و ذلك راجع إلى: % 60760

التي تساعد على  اإلداريةنقص و عدم توفر مناصب عمل و قلة المشاريع االقتصادية و الهياكل  -
 توفير مناصب العمل.

 ارتفاع عدد السكان بالتجمعات. -

قطاعات بمجال الدراسة و هناك و تجدر اإلشارة هنا أن قطاع الخدمات هو القطاع المسيطر على بقية ال
 هجرة جماعية للنشاط الفالحي و سوف نتطرق فيما بعد إلى دراستها بالتفصيل.

 اإلعالة:معدل  -1-4
تعرف اإلعالة بأنها نصيب كل فرد عامل من السكان غير العاملين و تهدف دراستها إلى معرفة األعباء 

 عالة بالمعادلة التالية:التي تقع على عاتق الفئة العاملة و يحسب معدل اإل

 
 
 

                                                 
 بخوش مراد: إشكالية تهيئة المجاالت الجبلية المعزولة حالة إقليم القل، بحث مقدم لنيل شهادة ماجستير في التهيئة العمرانية، معهد علوم األرض، 1

. 4.قسنطينة، ص  4جامعة منتوري   

 العدد اإلجمالي للسكان
العدد المشتغلين فع  

 معدل اإلعالة =



 
 0332و الجدول التالي يوضح لنا معدل اإلعالة بالتجمعات المدروسة و ذلك حسب معطيات تعداد 

 للسكان و السكن.
 2112( معدل اإلعالة بالتجمعات المدروسة سنة 22)جدول رقم 

 المتغيرات                
                   التجمعات  

عدد السكان سنة 
2112 

المشتغلون سنة 
2112 

 (نسمة)

 معدل اإلعالة

 فرد / عامل

 5.04 886 4468 عنوش علي

 6.38 336 2144 الوصاف

 6.37 324 2064 شقليبي مخلوف

 5.66 381 2160 فرضوة

 4.77 796 3797 عزابة لطفي

 8.02 343 2754 الدار الحمراء 

 5.67 3066 17387 المجموع

 + معالجة شخصية 0332در: التعداد العام للسكان و السكن  المص                     
فرد  0720( أعاله يبين لنا أن معدل اإلعالة بمجال الدراسة بلغ قيمة 00على ضوء معطيات الجدول رقم )

 .1فرد/ عامل 2/ عامل و هي أقل من معدل اإلعالة بالمدن الصغيرة و المقدر ب 
فرد/ عامل أما على مستوى  0و المقدر ب  0332سنة و مساوي تماما للمعدل الوطني لإلعالة 

التجمعات فهذا المعدل تختلف قيمه من تجمع إلى آخر، فأعلى معدل سجل بتجمع الدار الحمراء قدره 
  %60760فرد/ عامل و هذا يترجم و يعكس نسبة البطالة المرتفعة نوعا ما به و المقدرة ب  2730

 حسب التحقيق الميداني()
فرد/ عامل. أما باقي التجمعات فينحصر معدل  6700تم تسجيله بتجمع عزابة لطفي قدره و أقل معدل 

فرد/  2700فرد/ عامل بتجمع فرضوة،  0722فرد/عامل بتجمع عنوش علي،  0736اإلعالة بها ما بين 
 فرد/ عامل بالوصاف. 2702عامل بتجمع شقليبي مخلوف و أخيرا 

 دراسات القطاعات االقتصادية الكبرى: -2

 :2112 -1662تطور العمالة ما بين   -2-1
للعمالة  إحصائيةال توجد به معطيات  0332 - 1992بما أن التعدادية األخيرين للسكان و السكن لسنة 

لكل قطاع اقتصادي ما عدا الفالحة حيث تم تصنيف المشتغلين بالفالحة و القطاعات األخرى فقط، دون 
ات، الصناعة، األشغال العمومية و البناء، و ذلك حسب الجدول تفصيل في القطاعات االقتصادية، الخدم

 التالي:
                                                 
  .ONS266 الديوان الوطني لإلحصاء  1



 .2112 -1662( تطور العمالة بالتجمعات المدروسة ما بين 23جدول رقم )

 .+ معالجة شخصية0332-1992كان و السكن العام للس المصدر: التعداد                         
  1992( نالحظ أن مجموع المستغلين بالتجمعات المدروسة سنة 00معطيات الجدول رقم )على ضوء 

من إجمالي السكان  % 9720عامل بالقطاع الفالحي أي ما نسبته  010مشتغل منهم  0102بلغ 
هذا ما يفسر لنا أن هناك هجرة  % 93710عامل بالقطاعات األخرى ما يمثل نسبة  1966المشتغلين و 

جماعية للقطاع الفالحي خالل هذه الفترة و االتجاه نحو القطاعات االقتصادية األخرى ) الخدماتية، 
تغلين بالقطاع الفالحي منخفض بجميع التجمعات شفعدد الم،  عية، البناء و األشغال العمومية(الصنا

فالحية معتبرة حيث نسجل  إمكانياتتحتوي على أراضي و  المدروسة بالرغم من كونها تجمعات ريفية
عامل كون هذا التجمع يحتوي على قرية فالحية و عدة  20أعلى قيمة بتجمع عزابة لطفي قدرت ب 

 مستثمرات فالحية فردية.
فسر تبالقطاع الفالحي ضعف هذه القيمة  مشتغل11و أقل قيمة سجلت بتجمع شقليبي مخلوف قدرها 

جمع ال يحتوي على أراضي فالحية جيدة فمعظم األراضي التابعة له أراضي متضرسة و كون هذا التب
 صعبة االستغالل ضف إلى ذلك هجرة السكان للقطاعات األخرى.

عامل  212أما فيما يخص المشتغلين بالقطاعات األخرى فسجلنا أعلى قيمة بتجمع عنوش علي قدرت ب 
ن بالتجمع و أضعف قيمة سجلت بتجمع فرضوة و قدرت المشتغلي إجماليمن  % 96701أي ما نسبته 

 مشتغل. 000المشتغلين بالتجمع و المقدر ب  إجماليمن  % 29719عامل أي  192ب 
و عموما ما يمكن قوله حول هذه المرحلة أن هناك ظاهرة توجه التجمعات إلى القطاعات االقتصادية 

على هذه التجمعات هو القطاع الثاني و غى طاألخرى ) خدماتية، صناعية( أي أن المظهر الذي ي
 الثالث.

 القطاعات        

        

 

 التجمعات         

1998 2008 

 المشتغلون 
 الفالحة

القطاعات 
 المشتغلون  األخرى 

 الفالحة
القطاعات 

 االخرى 

 %النسبة العدد %النسبة  العدد %النسبة العدد %النسبة العدد

 87.25 773 12.75 113 886 94.21 618 5.79 38 656 علي عنوش

 89.89 302 10.11 34 336 90.20 221 9.80 24 245 الوصاف

 91.67 297 8.33 27 324 95.35 226 4.64 11 237 شقليبي مخلوف

 89.24 340 10.76 41 381 89.19 198 10.81 24 222 فرضوة

 86.81 691 13.19 105 796 84.98 492 15.02 87 579 عزابة لطفي

 76.97 264 23.03 79 343 87.10 189 12.90 28 217 الدار الحمراء 

 86.99 2667 13.01 399 3066 90.17 1944 9.83 212 2156 عالمجمو 



 913مشتغل أي بزيادة  0322المشتغلين بالتجمعات ليصل إلى  إجماليارتفع  0332 إحصاءفي   أما
 0220السكان المشتغلين و  إجماليمن  % 10713مشتغل بالقطاع الفالحي بنسبة  099مشتغل، منهم 

. و الشيء المالحظ و الملموس هو زيادة محسوسة % 22799مشتغل بالقطاعات األخرى أي ما نسبته 
في عدد المشتغلين بالقطاع الفالحي أي أن هناك عودة و رجوع إلى القطاع األول و ذلك بجميع 

بعزابة لطفي و  130عامل، و  110التجمعات المدروسة حيث نسجل أعلى قيمة بتجمع عنوش علي ب 
 مشتغل. 00أقل قيمة سجلت بتجمع شقليبي مخلوف دائما ب 

أما فيما يخص القطاعات األخرى فتبقى هي المسيطرة على عدد المشتغلين و لكن بقيمة أقل حيث سجلنا 
أعلى قيمة مسجلة دائما  % 22799مشتغل بالتجمعات ما يمثل نسبة  0322مشتغل من أصل  0220

ت بتجمع مشتغل و أضعف قيمة سجل 291مشتغل يليه تجمع عزابة لطفي  000بتجمع عنوش علي ب 
 مشتغل. 026الدار الحمراء قدرها 

 و يمكن تفسير ظاهرة العودة إلى القطاع الفالحي بهذه المرحلة باألسباب التالية:
الوطنية للتنمية الريفية بمجموعة من البرامج و السياسات  اإلستراتيجيةتطبيق سياسة  -

المتياز و المشاريع ، استصالح األراضي عن طريق اPNDAاالستصالحية منها الدعم الفالحي 
الجوارية للتنمية الريفية هذه األخيرة تضم مجموعة من المحاور أهمها: استصالح األراضي، دعم 
تربية الحيوانات و النحل، توفير السكن الريفي للفالحين، شق الطرقات... الخ مما شجع السكان 

 الريفيين على ممارسة النشاط الفالحي من جديد.

عات إلى ممارسة بعض األنشطة الفالحية كونها توفير الربح السريع أهمها لجوء سكان هذه التجم -
 الحليب. إنتاجتربية النحل، تربية الدواجن و الحيوانات و 

 التركيبة االقتصادية للتجمعات: -2-2
صورة دقيقة و مفصلة للتركيبة االقتصادية بمجال الدراسة اعتمدنا على معطيات التحقيق الميداني  إلعطاء

عن العمالة في القطاعات  اإلحصائيةالحديثة و المفصلة و ذلك نظرا لعدم وجود المعطيات  0316ة لسن
 .0332االقتصادية األخرى سنة 

 عدة مميزات نبرزها و نلخصها في الجدول التالي: إبرازالتفصيلية مكنتنا من  ةو هذه الدراس
 . 2114ة ( توزيع العمالة عبر القطاعات االقتصادية لسن24جدول رقم )

   
 
 التجمعات              

 الفالحة
 البناء و

 األشغال العمومية
 الصناعة

القطاعات 
 األخرى 

 المجموع

 العدد النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

 113 64.61 73 4.42 5 18.58 21 12.39 14 عنوش علي

 72 59.73 43 4.17 3 25 18 11.12 8 الوصاف

 80 61.26 49 5.00 4 27.50 22 6.26 5 شقليبي مخلوف



 106 69.82 74 1.89 2 17.93 19 10.37 11 فرضوة

 135 54.08 73 5.93 8 22.97 31 17.04 23 عزابة لطفي

 91 67.04 61 3.30 3 16.49 15 13.09 12 الدار الحمراء 

 597 62.48 373 4.19 25 21.10 126 12.23 73 المجموع

 / X ̅ / 11.72 / 21.41 / 4.11 / 62.75سط   المتو 

 0316المصدر: تحقيق ميداني                                                                
المدون أعاله نالحظ أن إجمالي عدد المشتغلين بالتجمعات  (06رقم ) من خالل معطيات الجدول

 % 6719ل بالقطاع الصناعي و المحروقات ما يعادل مشتغ 00مشتغل منهم  090المدروسة بلغ قيمة 
مشتغل بقطاع البناء و  102و  % 10700مشتغل بقطاع الفالحة ما يمثل  00من إجمالي المشتغلين، 

مشتغل بالقطاعات األخرى ) الخدمات( أي ما يمثل  000 او أخير  % 01713األشغال العمومية ما نسبته 
جمعات و من هنا تظهر جليا سيطرة قطاع الخدمات على باقي من إجمالي المشتغلين بالت % 20762

 القطاعات األخرى و منه يكون توزيع العمالة عبر القطاعات االقتصادية للتجمعات المدروسة كما يلي:
 قطاع الخدمات: -2-2-1

بجميع  احتل هذا القطاع كما تم اإلشارة إليه مسبقا المرتبة األولى بالنسبة لباقي القطاعات االقتصادية
مشتغل يليه  06ب  % 29720التجمعات المدروسة، و قد سجلت أكبر نسبة بتجمع فرضوة قدرت ب 

مشتغل  00ب  % 26721مشتغل، ثم تجمع عنوش علي ب  21ب  % 20736تجمع الدار الحمراء ب 
 60ب  % 09700مشتغل ثم يليه تجمع الوصاف ب  69ب  % 21702فتجمع شقليبي مخلوف ب 

 مشتغل. 00بمجموع مشتغلين قدره  % 06732تجمع عزابة لطفي بنسبة  مشتغل و أخيرا
تجمعات( فاقت نسبة المشتغلين بها في قطاع الخدمات متوسط  30إذن فنصف التجمعات المدروسة ) 

في حين أن التجمعات المتبقية سجلت نسب  % 20700العمالة لهذا القطاع بمجال الدراسة و المقدر ب 
 أقل من هذا المتوسط.

 
 : BTPقطاع البناء و األشغال العمومية  -2-2-2

يحتل القطاع المرتبة الثانية في ترتيب القطاعات االقتصادية بالتجمعات المدروسة له متوسط عمالة قدره 
التجمعان اللذان سجال أعلى نسبة للعمالة بهذا القطاع هما تجمعي الوصاف و شقليبي ، % 01766

ثم تجمع عنوش   % 00790التوالي يليهما تجمع عزابة لطفي ب  على % 0070و  %00مخلوف بقيمة 
أي أن ، %12769و أخيرا تجمع الدار الحمراء ب  % 10790فتجمع فرضوة بنسبة  % 12702علي ب 

هناك ثالث تجمعات فوق متوسط القطاع بمجال الدراسة و هي شقليبي مخلوف، الوصاف و عزابة 
ات البلدي، الدائرة و الوالية و وجود بالقرب من الطرق الوطنية كون هذه التجمعات قريبة من مقر  ،لطفي
مما يسهل من حركة السكان نحو البحث عن العمل في هذا القطاع، سواء داخل الوالية أو  00، 09

 خارجها.



 قطاع الفالحة:  -2-2-3
أكبر ، %11700قتصادية بمتوسط عمالة قدره يمثل هذا القطاع المرتبة الثالثة في ترتيب القطاعات اال

يليه تجمع الدار الحمراء ب  % 10736نسبة عمالة سجلت بهذا القطاع في تجمع عزابة لطفي قدرت ب 
هذه التجمعات الثالثة هي فوق متوسط العمالة بمجال  % 10709فتجمع عنوش علي ب  % 10719

معات يمارسون نشاط الدراسة و ارتفاع نسبة المشتغلين بقطاع الفالحة بها راجع إلى كون كان هذه التج
تربية الحيوانات و الدواجن و النحل بنسبة كبيرة إضافة إلى النشاط الزراعي خاصة بتجمع عزابة لطفي و 

 عنوش علي أين نجد أراضي فالحية خصبة صالحة للزراعات الواسعة و المكثفة.
، فتجمع % 11.10أما التجمعات التي هي تحت متوسط العمالة لمجال الدراسة فهي تجمع الوصاف ب 

 %2702و أخيرا تجمع شقليبي مخلوف ب  %13700فرضوة ب 
 قطاع الصناعة: -2-2-4

يحتل هذا القطاع المرتبة األخيرة بالقطاعات االقتصادية لمجال الدراسة حيث قدرت نسبة المشتغلين بهذا 
كبر نسبة و أ، مشتغل فقط 00مشتغلين قدرهم  بإجمالي % 6711و متوسط عمالة قدره  %6719القطاع 

عمال غالبتهم يشتغلون في ورشات  32ما يمثل  %0790مشتغلين سجلت بتجمع عزابة لطفي قدرها 
 36أي ما يعادل  % 0يليه تجمع شقليبي مخلوف ب ،  يرة سواء داخل الوالية أو خارجهاصناعية صغ

تجمع ثم  %6760مشتغلين فقط كلهم يعملون في قطاع المحروقات بالجنوب، فتجمع عنوش علي ب 
أما باقي التجمعات فقد سجلت نسب أقل من المتوسط و هي تجمعي الدار  % 6710الوصاف ب 
 .%1729و تجمع فرضوة ب  % 070الحمراء ب 

 نتيجة :
 كل ما يمكن استنتاجه من خالل دراسة القطاعات االقتصادية هو:

 رة و راجع ذلك سيطرت قطاع الخدمات على كافة القطاعات االقتصادية بالتجمعات و بنسب كبي
إلى تركز مختلف المرافق و الخدمات اإلدارية بهذه التجمعات أو خارجها مما يجعلها ذات قوة 
استقطاب للمشتغلين أي أنه هناك توجه نحو الوظائف ذات الطابع الخدماتي و الحضري سواء 

 على المستوى المحلي )داخل التجمع( أو خارج التجمع.

 الثانية مرتبط بعمليات التنمية و المشاريع السكنية بجميع أنواعها  بروز قطاع البناء في المرتبة
 الحضرية الكبيرة القريبة منها. المراكزسواء داخل التجمعات أو في 

 ثانيا: النشاط التجاري:
 مقدمة: 

يعد النشاط التجاري من بين أهم القطاعات االقتصادية ألي مجتمع كان و كذلك من أهم األدوار و 
تي تقدمها المدن و التجمعات العمرانية الكبرى، سواء لسكانها أو سكان المناطق الريفية الوظائف ال

. لذلك فالنشاط التجاري من أهم العوامل 1المحيطة بها، و سبب رئيسي و مهم في جذب و استقرار السكان
د عليها التي تتحكم في المجال و التي تعمل على هيكلته و تنظيمه، كما يعتبر قاعدة أساسية تعتم



التجمعات العمرانية في التطور و التوسع و تقسم النشاطات التجارية إلى قسمين تجارة ثابتة  تتمثل في 
المحالت التجارية و تجارة متنقلة تتمثل في األسواق و هذا النوع األخير تخلوا منه جميع التجمعات 

 تة.المدروسة لذلك ستقتصر دراستنا للنشاط التجاري على التجارة الثاب
  التجارة الثابتة تعرف على أنها جميع المحالت التجارية الموجودة بتجمع عمراني ما هي األخرى

تصنف إلى ثالث أصناف كبرى، الشيء الذي سنحاول توضيحه من خالل المقاربة الجغرافية 
 التالية.

 مقاربة جغرافية:  -1

للتجمعات و ال من حيث المناطق إن توزيع الوظائف التجارية غير متجانس من حيث األحجام السكانية 
 الجغرافية حيث نجد:

 وظائف تتكاثر و تتماشى وفق حجم السكان. -

 وظائف ذات توزيع متغير و غير ثابت. -

 وظائف خاضعة إلى عوامل جهوية أو جغرافية. -

 و التصنيف المعمول به يرتكز على تعريفين أساسيين هما:
 : تضم نوعين:الحجم السكاني الوظائف التجارية التي تظهر بغض النظر عن -1-1

 وظائف ذات خصوصية قوية في اإلقليم. -

 نشاطات ذات خصوصية عامة. -

 

 

 

 

  1 A. Lakhel, Base économique et rôle spatiale des petites villes dans l’est Algérien, essai de 

typologie, université Constantine, 1996, p 156 

بدورها تنقسم إلى قسمين أساسيين و ترتبط بحجم السكان ) وظائف جذابة( الوظائف المرتبطة  -1-2
 بالتركيز السكاني و تستلزم عتبة محددة من الحجم السكاني لكي تبرز.

 وظائف جذابة مرتبطة بحجم التجمعات: -1-2-1
هذه و هي كثيرة التوزيع تستهدف تلبية حاجيات المراكز اليومية أو بمعنى آخر تلبي حاجيات سكان 

و من بين هذه الوظائف تجارة الخضر، الفواكه، المواد  3726المراكز، تتميز بمعامل ارتباط قوي < 
 الغذائية، حالق ، مقهى، حداد، تصليح السيارات.

 المحالت التجارية حسب النشاط الغذائي و الغير الغذائي: -2

 يعتمد هذا التصنيف على نوعين من المحالت و هي:
 ئية: مثل تجارة الخضر، الفواكه، حلويات، مخبزة، جزار، مواد غذائية.محالت التجارة الغذا -



محالت التجارة غير غذائية: مثل األلبسة، الحرف، الخدمات، الصيانة. و الغرض من هذا  -
 : التصنيف هو معرفة الجذب التجاري للتجمعات و الذي يحسب بالمعادلة التالية

قوة جذب قوية أي بمعنى آخر كلما كان الجذب  فإن التجمع له 1 ≤إذا كان الجذب التجاري  
توفر عدد كبير من المحالت غير الغذائية و بالتالي  ( معناه أن هناك1التجاري أكبر أو يساوي )

التجمع يلعب دور أساسي و نشيط في المنطقة و له القدرة على خدمة ديموغرافية و مجالية واسعة و 
د المحالت التجارية الغذائية يفوق عدد المحالت األخرى و ( الواحد معناه أن عد1إذا كان أقل من )

 1بالتالي المركز له إشعاع ضعيف ال يغطي جزء من الخدمات أي أنه مجال ضيق.

 دراسة عالقة عدد المحالت التجارية بحجم السكان و الموقع: -1

 .( عالقة عدد المحالت التجارية و تنوعها بالحجم السكاني و الموقع22جدول رقم )

 التجمعات

عدد 
 المحالت

 التجارية

عدد 
 السكان

 و أهميته عالموق

نصيب السكان 
 من المحالت

 فرد/محل

 60.26 16على مستوى الطريق الوطني  3797 63 عزابة لطفي

 89.36 21على مستوى الطريق الوطني  4468 50 عنوش علي

 70.61 14على مستوى الطريق الوالئي  2754 39 الدار الحمراء

 58.37 16و الوطني  22على مستوى الطريق الوالئي  2160 37 فرضوة

 89.33 21و الوطني المحول 23على مستوى الطريق الوالئي  2144 24 الوصاف

 93.81 21الوطني المحول  و23على مستوى الطريق الوالئي  2064 22 شقليبي مخلوف

 0316المصدر: تحقيق ميداني                                                              
لكل النشاطات التجارية  اإلجماليحالت م( و بمقارنة عدد ال00من خالل تحليل و معاينة الجدول رقم )

 ريةاحالت التجمفئات من نصيب السكان من ال 30الموجودة بالتجمعات بالحجم السكاني لكل تجمع نميز 
 و هي كمايلي :

 :الفئة األولى 

ساكن و تضم كل من تجمعي عزابة لطفي  23-02ثر تجهيزا بقيمة محل تجاري لكل من تعتبر الفئة األك
و عنوش علي على التوالي، هذان التجمعان يقعان مباشرة على محورين هامين للمواصالت هما الطريقين 

الرابط بين قسنطينة و جيجل  00الرابط بين قسنطينة و ميلة و الطريق الوطني رقم  09الوطنيين رقم 
 لى التوالي.ع

  :الفئة الثانية 

                                                 
 سامية بودريعة: التعمير المصغر في حوض قالمة حقائق عوائق و آفاق بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في التهيئة العمرانية معهد علوم  1

.21األرض ، جامعة منتوري قسنطينة، ص   



ساكن/  03هي الفئة متوسطة التجهيز إذ يقدر نصيب السكان من إجمالي عدد المحالت التجارية ب 
 واحد و هو تجمع الدار الحمراء ببلدية ترعي باينان. محل تجاري تضم تجمع سكاني

لسكان مما يضطر بهم هذا المستوى من التجهيز التجاري ال يلبي و ال يغطي الحاجيات الضرورية ل
اللجوء إلى المراكز الحضرية القريبة منهم ) بلدية الشيقارة أو دائرة باينان(  و نشير هنا إلى أن مقر الدائرة 

)ترعي باينان( هو الوجهة الرئيسية للسكان لقضاء حاجياتهم و ذلك حسب التحقيق الميداني، و تجدر 
لفئة تتركز بها محالت التغذية الخاصة و العامة، و تقع اإلشارة هنا إلى نقطة جد مهمة و هي أن هذه ا

 .36على حافة الطريق الوالئي رقم 

 :الفئة الثالثة 

ساكن /  90 -29هي فئة ضعيفة التجهيز يتراوح فيها نصيب السكان من إجمالي عدد المحالت بين 
لتجمع يضم ساكن / محل و بالرغم من أن هذا ا 29702محل، و تضم ثالث تجمعات هي عنوش علي 

محل تجاري إال أنه يعرف زيادة معتبرة في  03عدد ال بأس به من المحالت التجارية و المقدر عددها ب 
 نسمة. 6622عدد السكان المقدر ب 

 29700عدد المحالت التجارية به  إجماليالتجمع الثاني هو تجمع الوصاف قدر نصيب السكان من 
محل، هو  06لتجهيزات التجارية بالتجمع و المقدر ب ساكن/ محل، و هي قيمة تعكس واقع ضعيف ا

ساكن /  90721الحال نفسه بتجمع شقليبي مخلوف أين نسجل نصيب السكان من المحالت التجارية قدره 
محل فقط تقتصر على المحالت الغذائية العامة و الخاصة و يعتمد  00محل، بعدد محالت تجارية قدره 
اف، شقليبي مخلوف( في قضاء حاجياتهم الضرورية و المختلفة سواء سكان التجمعين األخيرين ) الوص

كم على التوالي، أو مقر الدائرة القرارم قوقة كونهم واقعين على  6 -0من مقر البلدية الذي يبعد عنهم ب 
 الرابط بين القرارم و حمالة.  00مستوى الطريق الوالئي رقم 

 

 
 : دراسة أنواع النشاط التجاري  -2

ف أكثر على واقع التجارة بالتجمعات الثانوية المعنية بالدراسة سوف يتم االعتماد على انجاز و للوقو 
مدى األهمية المجالية لهذه التجمعات و التي  إبرازمصفوفة وجود أو عدم وجود النشاط التجاري محاولين 

محالت من نفس النوع تؤهلها لتكون مستقطبة للسكان الريفيين، و ذلك دون األخذ بعين االعتبار عدد ال
( 30رغم ما يكتسبه هذا المؤشر من أهمية بالغة )مؤشر ندرة المحالت التجارية( و المصفوفة رقم ) 

 ات التالية:ويالبحث الميداني نميز بها المست المنجزة انطالقا من
  1المستوى: 

ارية يتراوح عدد يضم التجمعين شقليبي مخلوف  و الوصاف ببلدية حمالة بعدد قليل من المحالت التج
محل تجاري كما أن تنوع األنشطة التجارية بهما محدود يقتصر فقط على نوعين  06إلى  00تواجدها من 



أو ثالثة و غالبية المحالت بالتجمعين عبارة عن محالت  للمواد الغذائية و المقاهي العتبارها تؤدي 
 وظيفة الجوار في كل تجمع سكاني كان.

  2المستوى: 

لمستوى هو أيضا تجمعين هما فرضوة ببلدية سيدي مروان و الدار الحمراء ببلدية ترعي باينان يشمل هذا ا
محل على التوالي و في هذا المستوى نلمس  09و  00بعدد متوسط من تواجد المحالت التجارية يساوي 

 نوعا ما في تنوع األنشطة التجارية.
  3المستوى: 

-03بة لطفي ببلدية عين التين بعدد تواجد المحالت قدرها ي عنوش علي ببلدية حمالة و عزاعيضم تجم
محل على التوالي و يتميز هذا المستوى بتنوع كبير للنشاطات التجارية و هذا راجع بالدرجة األولى  23

و القريب من مقر بلدية عين التين  09إلى موقع التجمعين الهام فاألول يوجد على الطريق الوطني رقم 
كم عن مقر دائرة القرارم  0و ال يبعد سوى  00كم( و الثاني يوجد على الطريق  2الية )كم( و مقر الو  6)

 يلبي و يسد حاجيات و متطلبات السكان. متنوعو  ط قوقة مما يجعل من النشاط التجاري بها نشي
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( التجمعات السكانية المدروسة مصفوفة أنواع النشاط التجاري:12مصفوفة رقم )

لتجاري          النشاط ا
 التجمعات

 عنوش علي عزابة
الدار 

 الحمراء
 الوصاف فرضوة

شقليبي 
 مخلوف

             مقهى

             مواد غذائية عامة
             حالق الرجال 
             حالقة النساء

             حمام و دوش
             حداد

             بيع الغاز

             اب و التسليةقاعة األلع

             مكتبة و وراقة
             مطعم

             نجارة عامة



             بيع الزيوت و الشحوم
             ميكانيك السيارات

             حلويات و مرطبات 

             بيع الدجاج و البيض
             الخضر و الفواكه

             صيدلية

             طبيب بيطري 
             خردوات 

             اصالح العجالت

             اعال آلي و انترنت

             محل طالء السيارات
             مواد البناء

             بيع الحليب و اللبن

             هاتف عمومي
             مصور فوتوغرافي

             بيع قطع الغيار

             مواد التجميل

             مالبس و أحذية
             محطة غسل السيارات

             طبيب

             محطة بنزين
             صناعة الجبس
             تصليح االحذية

             جزار

 1لمستوى ا 2المستوى  3المستوى  المستويات

 نتيجة:

بناء على ما تم دراسته و تحليله مسبقا فيما يخص األنشطة التجارية بالتجمعات يبدو لنا من الوهلة 
 أنواعاألولى أن تجمعي عزابة لطفي و عنوش علي هما األكثر تجهيزا و نشاطا إذ يتم بهما عرض عدة 

ت م أجل تلبية حاجيات السكان، في مختلفة من الخدمات التجارية و تتوفر على اكبر عدد من المحال
حين نجد أن تجمعي الوصاف و شقليبي مخلوف ببلدية حمالة هما األقل تجهيزا تجاريا و األقل تنوعا من 

 حيث النشاط.
 1:مؤشر الجذب التجاري  -3

( يعني أن 1) أكبر من  1إن هذا المؤشر يوضح و يشرح جاذبية كل تجمع سكاني حيث إذا كان < 
على خدمة  اإلمكانيةيؤدي دور أساسي و نشيط في المنطقة أي أن له القدرة و  التجمع يلعب و

 ديموغرافية و مجالية واسعة.

                                                 
  معامل الجذب التجاري= عدد المحالت غير الغذائية / عدد المحالت الغذائية1

0316المصدر:  تحقيق ميداني   
ةموجود يرغ موجودة    



بالتالي فمجال  فهذا يعني سيادة المحالت ذات النوع الغذائي و 1أما إذا كان الجذب التجاري أصغر من 
 خدمته يكون محدود و ضيق.

 
 
 

المدروسة تم الحصول على النتائج المدونة في الجدول  و بحساب معامل الجذب التجاري للتجمعات
 اآلتي:

 ( مؤشر الجدب التجاري للتجمعات المدروسة:21جدول رقم )

 التجمعات
عدد المحالت 

 الغذائية

عدد المحالت 
 غير الغذائية

 معامل الجذب التجاري 

 1,94 33 17 نوش عليع

 1,86 41 22 عزابة لطفي قوي 

 1,43 23 16 الدر الحمراء

 متوسط 1,17 20 17 فرضوة

 0,83 10 12 شقليبي مخلوف
 ضعيف

 0,50 8 16 الوصاف

 0316المصدر: تحقيق ميداني                                                     
 ( فئات هي:30( و بترتيب معامل الجذب التجاري تم تصنيف و استخراج )02من خالل الجدول رقم )

 عامل الجذب قوي تضم تجمعات عنوش علي، عزابة لطفي، الدار الحمراءالفئة األولى: م -

 الفئة الثانية: معامل جذب متوسط تضمن تجمع فرضوة -

 الفئة الثالثة: معامل جد ضعيف تضم تجمعي شقليبي مخلوف و الصاف. -

 :الفئة األولى: معامل جذب قوي 

و تشمل كل من تجمعات عنوش ( 1796 – 1760هذه الفئة تعرف مؤشر جذب قوي يتوارح ما بين ) 
زابة لطفي و الدار الحمراء، بها عدد المحالت التجارية غير الغذائية أكبر من عدد المحالت ععلي، 

بعدد محالت غير غذائية قدرها  1796التجارية الغذائية أكبر معامل جذب سجل بتجمع عنوش علي قدره 
ية البسيطة بهذا التجمع أدى إلى خلق محل غذائي، فتواجد بعض التجهيزات التجار  10محل و  00

حيوية و ديناميكية في المجال أي أنه أصبح يمارس نوع من االستقطاب و الجذب خاصة على السكان 
التي يتمتع بها كونه أهم التجمعات الثانوية ببلدية  اإلستراتيجيةالمبعثرين القريبين منه إضافة إلى الوضعية 

 الرابط بين قسنطينة و جيجل. 00ي رقم نالطريق الوط القرارم قوقة و وجوده مباشرة على

ةعدد المحالت غير الغذائي  

 عدد المحالت الغذائية 

 

=معامل الجذب التجاري   



بعد  1722و هو نفس الحال الذي ينطبق على تجمع عزابة لطفي حيث قدر معامل الجذب التجاري بع 
محل غذائي مما يعكس العدد الضئيل للمحالت التجارية  00محل و  61محالت غير غذائية قدره 

خاصة للسكان المبعثرين  ذائية مما يفسر رقي و جاذبية التجارةالغذائية مقارنة بوظيفة التجارة غير الغ
حيث أن الوظائف التجارية للمواد الغذائية تعتبر وظيفة من وظائف الجوار و هي موجهة و ،بالمنطقة

، و التي نجدها في أي مركز أو تجمع سكاني و تخدم سكان 1مخصصة لتلبية الطلبات المحلية للتجمع
 التجمع فقط.

 ثانية: معامل جذب متوسط:الفئة ال 

و هو  1710تضم هذه الفئة تجمع واحد و هو فرضوة ببلدية سيدي مروان قدر معامل الجذب التجاري ب 
محل. و تواجد هذا  03و محالت غير غذائية قدرها  10معامل متوسط و بعدد محالت غذائية قدره 

على عدة محاور للمواصالت منها  التجمع في هذه الفئة راجع بالدرجة األولى إلى تواجده و توضعه
أي أنه يوجد في مفترق طرق بين القرارم و ميلة القرارم  00، الطريق الوالئي رقم 09الطريق الوطني رقم 

و سيدي مروان  و ميلة و سيدي مروان. ضف  إلى ذلك وجود عدد سكلني متوسط كافي لكي يمارس 
 عليه التجمع الجذب.

 1ف > الفئة الثالثة: معامل جذب ضعي 

تضم هذه الفئة تجمعين اثنين هما شقليبي مخلوف و الوصاف التابعين لبلدية حمالة، و قدر معامل 
على التوالي و هو معامل ضعيف يعكس الصورة الحقيقية لواقع  370 -3720الجذب التجاري بهما 

دي وظيفة الجوار المحالت التجارية بالتجمعين أي أنه هناك سيطرة للمحالت التجارية الغذائية التي تؤ 
 الموجهة لسكان التجمعين.

 دراسة المجموعات التجارية حسب النوع: -4

إن معامل الجذب التجاري ال يعبر عن الواقع الحقيقي و المجالي للمحالت التجارية بالتجمعات المدروسة 
و هذا يترجم في تنقالت و حركية السكان إلى أماكن حضرية أخرى القتناء مختلف الحاجيات و 

 متطلبات الضرورية للحياة.ال
و عليه سوف نتطرق إلى دراسة توزيع المحالت حسب نوع المجموعات التجارية حيث تصنف البنية 

 التجارية إلى ثالث أصناف هي:
 تتكون من فئة المحالت الغذائية، المالبس و التجهيز المنزلي. :التجارة الصافية -

 ، و الحرفية للتصليح و الصيانة.اجلإلنتتضم النشاطات الحرفية  النشاطات الحرفية: -

 تشمل المحالت التجارية الخاصة بالخدمات. النشاطات التجارية الخدماتية: -

 ( توزيع المحالت حسب المجموعات التجارية:21جدول رقم )
                                                 
1  A. Lekhel, Base économique et rôle spatiale des petites villes dans l’est Algérien, essai de typologie, 

université Constantine, 1996, p 156 



 تجارة خدماتية تجارة حرفية تجارة صافية 

 المجموع
 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

 50 34,00 17 30 15 36 18 عليعنوش 

 24 16,66 4 16,66 4 66,67 16 الوصاف

 22 18,18 4 27,28 6 54,54 12 شقليبي مخلوف

 37 18,92 7 35,13 13 45,94 17 فرضوة

 63 42,86 27 17,46 11 39,68 25 عزابة لطفي

 39 35,90 14 20,51 8 43,59 17 الدار الحمراء

 235 31,06 73 24,26 57 44,68 105 مجال الدراسة

 0316المصدر: تحقيق ميداني                                                               
( تبين لنا أن النشاطات التجارة متمركزة أساسا في الصنف 00من تحليل معطيات و أرقام الجدول رقم )

رة من األنواع التجارية الضرورية و الالزمة األول أو التجارة الصافية، هذه األخيرة التي تضم مجموعة كبي
من إجمالي المحالت التجارية بمجال  %66722للسكان ) مواد غذائية، مالبس، أثاث( و بلغت نسبتها 
و تجارة الحرف في المرتبة الثالثة ب   %01732الدراسة و في المرتبة الثانية نجد تجارة الخدمات بنسبة 

قراءة المفصلة للنسب المتحصل عليها يمكن ترتيب التجمعات حسب و بالتحليل الدقيق و ال 06702%
 فئات: 0المجموعات التجارية كما يلي على 

 تجارة صافية، خدمات، حرف( تضم تجمع عنوش علي، الدار الحمراء. الفئة األولى ( 

 حرف، خدمات( تضم تجمعات فرضوة، شقليبي مخلوف و  -) تجارة صافية الفئة الثانية
 الوصاف.

 يخلق  ) تجارة خدمات، الصافية و الحرف( و تضم تجمع عزابة لطفي. هذا األخير ئة الثالثة:الف
من إجمالي  %60722سيطرة تجارة الخدمات بنسبة  يوضعية استثنائية بمجال الدراسة وه
و عدد  %09722محل، يليه صنف التجارة الصافية ب  00المحالت التجارية بعدد محالت قدره 

بمجموع محالت قدره  %10762حل، و في المرتبة الثالثة تجارة الحرف ب م 00محالت قدره 
 محل حرفي. 11

 خالصة الفصل الثالث :

نقص كبير في التجهيزات العمومية و المرافق الضرورية للسكان و إن وجدت فهي ال تتماشى  و  -
إضافة إلى  حجم السكان المتزايد خاصة فيما يخص التجهيزات االجتماعية، الصحية، و الرياضية

من تجمعات  كلنقص على مستوى الشبكات التقنية مثل الغاز و الهاتف الثابت و االنترنت ب
 الوصاف، شقليبي مخلوف و الدار الحمراء.

 المجموعة التجارية
 التجمعات



توسعات عمرانية شهدتها هذه التجمعات على عدة مراحل مختلفة و ذلك نتيجة نمو و تطور النسيج  -
لسكان. مما أدى إلى بروز عدة أشكال و أنماط عمرانية العمراني، هذا األخير الذي يتزايد و حجم ا

النمط الفردي الفوضوي، هذا التوسع العمراني كانت له عدة عوامل تحدده و تضبطه  مختلفة مثل
ف صخرية...( و اأراضي زراعية، حو  ، المنطقة )أودية طبوغرافيةمنها العوامل الطبيعية التي تمليها 
 .عوامل بشرية )طرق، خطوط الغاز(

 0332و  1992تعداد  إحصائياتلسكان التجمعات و حسب  أما فيما يخص النشاطات االقتصادية -
و نتائج التحقيق الميداني نجد أن سكان هذه التجمعات يتوجهون نحو القطاعات االقتصادية األخرى 

) خدمات، بناء و أشغال عمومية، صناعة( و أن هناك هجرة للقطاع الفالحي و لكن و في هذه 
و التحقيق الميداني( تلمس نوع من العودة و االتجاه نحو ممارسة  0332فترة األخيرة ) تعداد ال

 النشاط الفالحي ببعض التجمعات.

ارتفاع نسبة البطالة عبر التجمعات المدروسة و ذلك حسب نتائج التحقيق و االستبيان الميداني،  -
الوصاف و شقليبي مخلوف( و هذا يرتبط خاصة بالتجمعات الواقعة في قلب الريف )الدار الحمراء، 

 بحد ذاته بقلة إلى انعدام المرافق و المشاريع االقتصادية بهذه التجمعات.

 لنا:  يتبينبالتطرق إلى دراسة عنصر التجارة بهذه التجمعات و أنواع النشاط التجاري  -

 لخدماتية( و أن أن هناك سيادة تامة للتجارة الصافية على حساب األنشطة األخرى ) الحرفية، ا
توزيعها غير متجانس و غير متوازن و بالتالي ضعف في مستوى التنمية االقتصادية لهذه مما 

يجعلها مرتبطة و ذات  تبعية اقتصادية للتجمعات السكانية الحضرية األكبر منها حجما و وظيفة 
 ة الدائرة و الوالية.يذات مستوى تجهيز عالي مثل مقر البلد
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 : يالريف دور التعمير المصغر في هيكلة و تنظيم المجالحركية السكان و الفصل الرابع: 
 مقدمة الفصل: 

بعد دراسة و تحليل كل ما يتعلق بالتجمعات السكانية من مؤهالت طبيعية و تاريخ و ظروف نشأتها،    
و السكنية و مستويات التجهيز و النشاطات االقتصادية، في محاولة لتشخيص واقع إلى الدراسة السكانية 

هذه التجمعات، نصل إلى دور هاته التجمعات في هيكلة و تنظيم المجال الريفي التي تتواجد فيه و ذلك 
 من خالل استخراج أهم العناصر و النقاط المشتركة و الغير مشتركة فيما بينها، مما يؤدي إلى وجود

من حيث نقص التجهيز المرافق العمومية، هذا النقص تؤدي بالضرورة إلى خلق تنقالت و  فوارق 
ات نحو التجمعات الحضرية القريبة و المدينة، من أجل قضاء و اقتناء مختلف الحاجي سكانية ديناميكية

 جال.يمكن استنتاج و معرفة دور مثل هذه التجمعات في هيكلة الم الضرورية، و من خالل هذا
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: دراسة حركية السكان:
 مقدمة المبحث: 

إن مفهوم حركية السكان هو التحركات و الهجرات اليومية التي يقوم بها السكان من مقر سكنه في عدة 
لهيكلة و اتجاهات مختلفة سواء نحو العمل أو التسوق أو الخدمة. و هذه الحركة لها دور مهم في ا

التنظيم المجالي لمثل هذه التجمعات، و تحديد نوع العالقة بين الحضر و الريف ) المراكز الحضرية و 
المجال الريفي( من جهة و بين التجمعات السكانية الصغيرة و مراكز العمل الرئيسية من جهة أخرى 

لة ) اليد العاملة ( إذ تعد مثل إضافة إلى أن هذه الحركة تساهم بشكل أو بآخر في تحديد و توفير العما
معات هذه التجمعات كخزان مهم لليد العاملة لجميع القطاعات. و فيما يلي سنحاول إبراز عالقة هذه التج

و نوعها، و التوصل في األخير إلى تحديد العوامل  والية( –دائرة  -بلديةالمدروسة بالمراكز األخرى )
 معات.المشتركة و الغير مشتركة بين هذه التج

 دراسة حركية السكان: -1



إن دراسة حركية السكان تعتمد بالدرجة األولى على العمل الميداني و توزيع استمارات البحث و بعد    
 الفرز و عن طريق استعمال أسلوب العينة لمعرفة اتجاه و سبب حركة السكان.

 الحركة من أجل العمل: -1-1
( تباين و اختالف 02الميداني مدونة في الجدول رقم ) إن النتائج المتحصل عليها من خالل العمل   

واضح في أماكن عمل المشتغلين فعال القاطنين بالتجمعات المدروسة فمجموع  المشتغلين فعال القاطنين 
مشتغل داخل  120مشتغل من بينهم   090بالتجمعات المدروسة فمجموع المشتغلين بالتجمعات بلغ 

مشتغل خارج  92مشتغل داخل مجال الوالية و  166الدائرة التابع لها، داخل البلدية أو  193التجمع، 
 الوالية.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : و فيما يلي تحليل لكل تجمع على حدى
 تجمع عنوش علي: -1-1-1

، بناء و 16فالحة  قطاعات ) 6مشتغل موزعين على  110بلغ عدد المشتغلين فعال بهذا التجمع     
عامل داخل مجال  62عامل داخل التجمع،  00( من بينهم 00، خدمات 0، صناعة 01أشغال عمومية 

 عامل خارج الوالية. 12عامل داخل تراب الوالية، و  06البلدية أو الدائرة، 
و تتمثل أساسا  فالحركة من أجل العمل بهذا التجمع تسجل أعلى قيمة لها داخل مجال البلدية أو الدائرة   

 مشتغل. 06في بلدية القرارم قوقة   و التجمعات التابعة لها، تليها الحركة داخل التجمع ب 
مشتغل في شتى القطاعات يحوز  06أما خارج البلدية في اتجاه البلديات األخرى و مقر الوالية نسجل    

مشتغلين و  2ألشغال العمومية ب مشتغل يليه قطاع البناء و ا 10القسط األكبر منها قطاع الخدمات ب 
 قطاع الفالحة بمشتغل واحد

الجزائر  30بجيجل،  30بقسنطينة  9مشتغل منهم  12و بلغ عدد المشتغلين خارج مجال الوالية     
أم البواقي. و كل ما يمكن قوله أنه هناك حركية كبيرة لسكان هذا التجمع  31سطيف،  31العاصمة، 

 



و  % 00720أي ما نسبته  110مشتغل خارج التجمع من مجموع  22هم رغبة و بحثا عن العمل عدد
 مشتغلين داخل التجمع. 00710%

  تجمع الوصاف: -1-1-2
فالحة،  32مشتغل موزعين على جميع القطاعات االقتصادية ) 00بلغ عدد المشتغلين بهذا التجمع    
 بقطاع الخدمات( 60صناعة،  30أشغال عمومية،  12
 12ة هؤالء المشتغلين من و إلى خارج التجمع، حيث بلغ عدد المشتغلين داخل التجمع و تختلف وجه   

مشتغل داخل مجال بلدية حمالة و التجمعات  10من إجمالي المشتغلين و  %00مشتغل ما نسبته 
مشتغل  00، أما عدد المستغلين داخل تراب الوالية فقدر بـ   % 00721التابعة لها أي ما نسبته   

 % 03700على عدة بلديات أهمها بلدية القرارم قوقة ، سيدي مروان، ميلة، زغاية، أي ما نسبته  موزعين
 مشتغل 10يحوز قطاع الخدمات على أعلى قيمة منها بــ    
موزع على  %03720مشتغل ي ما نسبته  10أما فيما يخص عدد المشتغلين ارج مجال الولية تقدر ب   

مشتغلين، أم البواقي  36مشتغلين، جيجل  36مشغلين، الجزائر العاصمة  30عدة واليات منها قسنطينة 
 مشتغل واحد.

و ما يمكن استنتاجه أن هناك حركية كبيرة من أجل العمل بالنسبة لهذا التجمع خاصة داخل مجال    
 ومية.العم لالبلدية و الدائرة )حمالة، القرارم قوقة( خاصة في اتجاه قطاع الخدمات و البناء و األشغا

 

 

 

 
  تجمع شقليبي مخلوف: -1-1-3
مشتغل  موزعين على القطاعات  23بلغ عدد المشتغلين داخل هذا التجمع و الذين مسهم االستقصاء    

مشتغلين، و  36مشتغل، الصناعة  00مشتغلين، البناء و ألشغال العمومية  30األربعة كما يلي: فالحة 
 مشتغل. 69قطاع الخدمات 

ة و حركة  هؤالء المشتغلين منن و إلى داخل التجمع إذ بلغ عدد المشتغلين داخل و تختلف وجه   
بالبناء و األشغال العمومية،  32بقطاع الفالحة،  6قطاعات فقط ) 30مشتغل موزعين على  00التجمع 

 مشتغل بقطاع الخدمات( 10و 
 30هم اآلخرين موزعيم على مشتغل  00في حين قدر عدد المشتغلين داخل مجال البلدية أو الدائرة    

 مشتغل بقطاع الخدمات. 19مشتغلين بالبناء و األشغال العمومية، و  30بالفالحة،  31قطاعات فقط )
مشتغل موزعين على قطاع  19أم حركة السكان من أجل العمل داخل تراب الوالية قدر عددهم بــ    

مشتغلين قطاع الصناعة بمشتغل واحد، و قطاع  0مشتغلين العمومية بــ  0البناء و األشغال العمومية بــ 
 مشتغب. 11الخدمات ب 



مشتغل موزعين هم  12و فيما يخص الحركة خارج تراب الوالية فقدر عدد المشتغلين خارج الوالية ب    
بقطاع الصناعة، و  30مشتغلين،  32قطاعات كما يلي البناء و األشغال العمومية بــ  30أيضا على 

غلين بقطاع الخدمات، هؤالء المشتغلين خارج الوالية موزعين على عدة واليات هي: جيجل مشت 30أخيرا 
 مشتغلين، الجزائر العاصمة مشتغل واحد. 30مشتغلين، أم البواقي  32مشتغلين، قسنطينة بــ  30بــ 
  تجمع فرضوة: -1-1-4
مشتغل موزعين على  132بلغ عدد المشتغلين فعال بهذا التجمع والذين مسهم العمل الميداني    

مشتغل،  19مشتغل، البناء و األشغال العمومية  11القطاعات االقتصادية األربعة كما يلي: فالحة 
 مشتغل. 06(، الخدمات 30الصناعة مشتغلين )

مشتغل أي ما  06و الحركة من أجل العمل بهذا التجمع تسجل أعلى قيمة لها داخل مجال البلدية بــ    
من إجمالي المشتغلين تتمثل أساسا في مجال بلدية سيدي مروان و التجمعات التابعة  % 00739نسبته 

مشتغلين و قطاع  13(، قطاع البناء و األشغال العمومية 30لها كما يلي: قطاع الفالحة مشتغلين اثنين )
 مشتغل. 00الخدمات بــ 

مشتغل،  01710مشغل أي ما نسبته  00ثاني أعلى قيمة سجلت للمشتغلين داخل تراب الوالية قدرت بــ    
موزعين على عدة بلديات أهمها، القرارم قوقة، حمالة، ميلة، زغاية، واد لنجاء، الشيقارة. و موزعين على 

 مشتغل بالخدمات. 02بالبناء و األشغال العمومية، و  36بالفالحة،  31القطاعات االقتصادية كما يلي 
من إجمالي  %03700تجمع فقدر عددهم بــ مشتغل أي ما نسبته و فيما يخص عدد المشتغلين داخل ال   

 بالخدمات. 11بالبناء و األشغال العمومية،  30بالفالحة،  32المشتغلين موزعين على عدة قطاعات: 
  %12730مشتغل أي ما نسبته  10أما فيما يخص عدد المشتغلين خارج مجال الوالية فبلع عددهم    

عين على عدة واليات هي: قسنطينة، جيجل، سطيف، و أم البواقي، سكيكدة، من إجمالي المشتغلين موز 
 10مشتغل، الخدمات  30مشتغل، الصناعة  0قطاعات اقتصادية هي البناء،  30ورقلة، مقسمين على 

 مشتغل.
و ما يمكن قوله حول هذا التجمع أن هناك حركية فعالة و كبيرة من طرف السكان ألجل العمل خاصة   

ال البلدية و مجال الوالية )سيدي مروان، القرارم قوقة، ميلة( خاصة بقطاع الخدمات، و البناء و داخل مج
 األشغال العمومية.

 تجمع عزابة لطفي: -1-1-2
 00مشتغل موزعين على القطاعات االقتصادية األربعة ) 100قد عدد المشتغلين ىفعال بهذا التجمع    

 ت(خدما 00صناعة،  2بناء، . 01فالحة، 
 و تختلف حركة هؤالء المشتغلين من و إلى خارج التجمع كما يلي:

من إجمالي المشتغلين موزعين  %06721مشتغل أي ما نسبته  60بلغ عدد المشتغلين داخل التجمع    
 بالخدمات.  12بالبناء و األشغال العمومية،  10بالفالحة،  10على القطاعات االقتصادية 



من  %09720مشتغل أي ما نسبته  63ل مجال البلدية أو الدائرة فقدر بــ أما عدد المشتغلين داخ   
مشتغل بقطاع  02بالبناء و األشغال العمومية، و  39بقطاع الفالحة،  30إجمالي المشتغلين منهم 

 الخدمات. و جميع هؤالء المشتغلين يشتغلون بكل من بلديتي عين التين و ميلة.

من  %01762مشتغل ي ما نسبته  09جال الوالية فقدر عددهم بــ و فيما يخص المشتغلين داخل م   
صناعى،  30بناء،  32فالحة،  30إجمالي لمشتغلين فعال موزعين على القطاعات االقتصادية التالية 

خدمات، و أهم البلديات التي يقصدها السكان من أجل العمل، سيدي خليفة، واد العثمانية، التالغمة،  19
  القرارم، زغاية.

مشتغل أي ما نسبته  19أما الحركة من أجل العمل خارج مجال الوالية فقدر عدد المشتغلين به    
 خدمات( 32صناعة،  32بناء،  6فالحة، . 31من إجمالي المشتغلين )  16730%

و الواليات التي يقصدها السكان من أجل العمل هي قسنطينة، سطيف، سكيكدة، جيجل، ورقلة، الجزائر 
 العاصمة.

 تجمع الدار الحمراء:  -1-1-1
فالحة،  10مشتغل موزعين على جميع القطاعات االقتصادية ) 91بلغ عدد المشتغلين بهذا التجمع    
خدمات( و تختلف حركة التجمع و وجهة هؤالء المشتغلين من أجل العمل  21صناعة،  30بناء،  10

من إجمالي المشتغلين  %02702نسبته  مشتغل أي ما 00كما يلي: داخل التجمع بلغ عدد المشتغلين 
 خدمات( 19بناء،  36فالحة،  13فعال موزعين على القطاعات االقتصادية كما يلي ) 

من إجمالي  %03702مشتغل أما ما نسبته  02أما عدد المشتغلين داخل مجال البلدية فقدر بــ    
 خدمات( 00بناء،  30فالحة،  30المشتغلين )

خدمات( و أهم  10بناء،  30) %12722مشتغل  10ين داخل مجال الوالية و قدر عدد المشتغل   
البلديات التي يقصدها السكان بحثا عن العمل هي الشيقارة، باينان، آراس، واد النجاء، زغاية، أحمد 

مشتغل أي ما نسبته  10راشدي، ميلة. و فيما يخص عدد المشتغلين خارج مجال الوالية فقدر ب 
مشتغلين،  30مشتغلين، الصناعة  30المشتغلين موزعين على قطاعات البناء  من إجمالي 16702%

مشتغلين و الواليات  التي يقصدها السكان من أجل العمل هي: جيجل، قسنطينة، ورقلة،  30الخدمات 
 . الجزائر العاصمة، عنابة

 ما يلي:من خالل التطرق إلى دراسة حركة العمالة بالتجمعات المدروسة اتضح لنا   نتيجة:
  193إجمالي عدد المشتغلين داخل مجال البلدية أو الدائرة هو الحائز على المرتبة األولى ب 

 122مشتغل معظمهم يشتغلون بقطاع الخدمات، يليه عدد المشتغلين داخل مجال التجمع ب 
مشتغل داخل مجال الوالية )البلديات القريبة من التجمعات( أما خارج مجال  166مشتغل و 

مشتغل موزعين على جميع القطاعات  92ية فقدر عدد المشتغلين بمجال الدراسة الوال
 االقتصادية.



  حركة السكان من أجل العمل سواء داخل أو خارج الوالية تتجه دائما نحو قطاع الخدمات بالدرجة
األولى، و قطاع البناء و األشغال العمومية ثانيا. في حين نجد قطاعي الفالحة و الصناعة ال 

 يستحوذون إلى على نسب قليلة من المشتغلين.

  و من الناحية اإلقليمية يتضح لنا أن مقر المدينة الكبيرة ميلة يعتبر قطب تشغيل من الدرجة
األولى و ذلك الستقطابه لليد العاملة من جميع التجمعات المدروسة و بنسب متفاوتة و هذا 

هو مدى أهمية و قطبية المدينة الكبيرة في  حسب القرب و البعد و كل هذا يعطينا تفسير واحد و
 جذب و توفير العمالة و هذا لعدة أسباب أهمها:

 أكبر و أهم تجمع حضري بمجال الدراسة. -ميلة –مقر المدينة الكبيرة  -

 الوظيفة و الرتبة اإلدارية التي تميز المدينة كمقر والية. -

 لحوض و التجمعات المدروسة.الموقع و الموضع الذي تتميز به مدينة ميلة إذ تتوسط ا -

شبكة الطرق و المواصالت بين التي تربط التجمعات المدروسة بمقر الوالية )طرق بلدية والية،  -
 وطنية(

 األصلية التاريخية لمدينة ميلة كونه مركز حضري قديم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحركة بسبب الخدمات:  -2

ي و المتعلقة بعنصر حركية السكان من أجل الخدمات تبين لنا بعد عملية فرز استمارات البحث الميدان   
دروسة و بالتالي ال يتطلب حركية كبيرة مأنه هناك تجارة و خدمات تتوفر عليها جل التجمعات السكانية ال

يلبي الحاجيات اليومية و األولية للسكان مثل محالت بيع المواد الغذائية، المرافق  فمعظمهاللسكان، 
 . الصحية، اإلدارية التعليمية،

 الحركة بسبب الخدمات التعليمية:  -2-1
إن التعليم من بين أبرز المحاور الرئيسية التي يجب التطرق إليها أثناء دراسة الحركات المجالية و    

تدفقات السكان، فهو خدمة جد هامة تعمل على جذب تحريك  السكان و اختزال المسافات و بالتالي 
مدى هيكلة المجال و تماسكه، و من أجل الوقوف أكثر على تحديد حركية و تنقالت  الوصول إلى معرفة

( و كانت هناك عدة 09من معطيات التحقيق الميداني و المدرجة في الجدول رقم ) انطلقنا السكان اليومية
 نتائج تم التوصل إليها و هي كما يلي:

حركة من أجلهم هي محلية داخل التجمع فيما يخص التعليم االبتدائي و المتوسط فالتدفقات و ال -
سين يزاولون دراستهم داخل التجمع. حيث أن المدارس ر من المتمد % 09702نفسه حيث أن 

كماليات فهناك االبتدائية تتوزع عبر كامل التجمعات المدروسة بدون استثناء، أما فيما يخص اإل
شقليبي مخلوف فقط في اتجاه  حركية من أجل هذا التطور التعليمي  و هذا بتجمعي الوصاف و

 .مدارس اكمالية الة، أما باقي التجمعات فتتوفر على ممقر بلدية ح



أما التعليم الثانوي و التكوين المهني فحركة التالميذ تكون دائما في اتجاه مقر البلدية أو لدائرة و  -
لي فالحركة يومية ذلك لعدم توفر التجمعات المدروسة على ثانويات أو مراكز تكوين مهني و بالتا

 و دائمة من أجل هذا النوع من الخدمات.

من الطالب يزاولون دراستهم في المركز  %00أما فيما يخص التعليم العالي  فإن أكثر من  -
معاهد هي معهد العلوم و  36و يتوفر على  0332سنة  إنشاؤهالجامعي ميلة و الذي تم 

علوم االقتصادية  و التجارية و التسيير و بالتالي التكنولوجيا، معهد اآلداب و اللغات، و معهد ال
 فهو يوفر عدد كبير من المقاعد البيداغوجية للطلبة و الباحثين.

أما فيما يخص التعليم العالي خارج الوالية فهي تختلف و حسب التخصصات المدروسة إال أننا  -
مدينة جيجل و المدارس جامعات مدينة قسنطينة أكثر جذب لطالب منطقة الدراسة تليها   أننجد 

 العليا بالجزائر العاصمة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نتيجة: 

 :التعليمو عموما و كل ما يمكن استنتاجه حول حركية السكان من أجل    
 .عامل القرب و البعد و مدى توفر وسائل النقل يتحكم في حركية السكان 

  البحث عن المرافق التعليمية األكثر تجهيزا و ذات مستوى تعليم جيد و بالتالي تكون الحركة في
 اتجاه المدينة الكبيرة أو مقرات الدوائر و البلديات.

 .نسبة الخدمات التعليمية تختلف من تجمع إلى آخر 

 ،فهي منعدمة  ال توجد أي عالقة بين التجمعات المدروسة فيما يخص الحركية من أجل التعليم
 تماما.

  جميع التجمعات المدروسة تعتمد  كل االعتماد على مقرات البلديات و الدوائر فيما يخص التعليم
الثانوي و التقني و التكوين المهني و بالتالي هناك حركية يومية للتالميذ نحو هذه المراكز 

 الحضرية.

 الحد من التنقل خارج تراب الوالية من  بروز المدينة الكبيرة ميلة كقطب جاذب للطلبة الجامعيين و
 أجل التعليم العالي.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 الحركة بسبب الخدمات الصحية:  -2-2
تعتبر الخدمات الصحية من بين أهم الخدمات العمومية التي تسعى الدولة جاهدة دائما في توفيرها  

، إذ تعد مصدري رئيسي هي األخرى في تدفق و حركية السكان من التجمعات و بجميع مناطق الوطن
البلديات التي تفتقر إلى مستوى جيد من هذه الخدمات في اتجاه المراكز الحضرية الكبيرة و المدن، مما 
 يؤدي إلى بروز حركية و ديناميكية داخل المجال  تزيد بزيادة مستوى توفير الخدمات الصحية للسكان أي
بمعنى آخر كلما زاد مستوى الخدمة الصحية زاد مجال النفوذ و االستقطاب و من أجل الوقوف و شرح 

حصل مات الصحية تم االعتماد على العمل الميداني و النتائج المتدحركية السكان من أجل توفير الخ
 (03عليها مدونة في الجدول رقم)

 و من تحليل معطيات الجدول يتبين لنا ما يلي:   
 نسبا مرتفعة للحركة من أجل توفير الخدمات الصحية  المدروسة عرفتجمعات السكانية تجميع ال

 و هذا إن دل إنما يدل على شيء واحد و هو نقص التجهيزات و الخدمات الصحية لها.

  أكبر حجم للحركة و التدفقات كان باتجاه  مقر البلدية أو الدائرة و أكبر نسبة سجلت بتجمعي
من السكان يقصدون مقر البلدية  % 22762 %93ليبي مخلوف ببلدية حمالة بــ الوصاف و شق



في اتجاه  % 01700)حمالة( أو الدائرة من أجل الفحص الطبي و أما تجمع فرضوة فبلغت 
 بالدار الحمراء في اتجاه دائرة ترعي باينان. % 29739سيدي مروان و 

و التجمعات الرئيسية التابعة له تتراوح ما بين و النسب المتبقية من حجم الحركة للتجمعات نح   
بعزابة لطفي نحو عين التين و مقر الوالية  % 03702بعنوش علي نحو القرارم قوقة  % 20762

ميلة، و أخيرا و فيما يخص الحركة نحو مقر الوالية من أجل الخدمات الصحية فسجلت أكبر نسبة 
كم و توفر وسائل النقل و شبكة  0ر الوالية ب ة هذا لقربه من مق  % 22711بتجمع فرضوة بــ 

فتجمع عنوش علي بــ  %60760الطرق مما يسهل عملية تنقل السكان، يليه تجمع الدار الحمراء بــ 
و أخيرا تجمع شقليبي مخلوف بــ  % 0670، عزابة لطفي  % 03790، الوصاف % 06700
01720% 

  سة باستثناء تجمع عنوش علي، مما  غياب الفحص الطبي الخاص بجميع التجمعات المدرو
يحتم ضرورة التوجه نحو مقرات البلديات و الدوائر و كذلك مدينة ميلة، هذه األخيرة تتوفر على 
خدمات صحية عالية المستوى كالمستشفيات، العيادات المتعددة الخدمات، األطباء التخصصين، 

حية تتمثل في قاعات عالج و عكس التجمعات المدروسة و التي ال تتوفر إال على وحدات ص
مراكز صحية محلية ال يتعدى مجال نفوذها و استقطابها حدود التجمع لكونها تقدر خدمات أولية 

 و بسيطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجة:   
مقر المدينة الكبيرة نحو  إن تحليل السابق يبرز لنا أهمية الحركة و التدفقات من التجمعات المدروسة   

ميلة من حيث الحدة، القوة و الحجم، مما يؤكد أن هناك ارتباط وثيق بين هذه التجمعات و مدينة ميلة 
نظرا لعامل القرب و توفر وسائل المواصالت و شبكة طرق إضافة إلى ارتباط قوي مع المراكز الحضرية 

 األخرى القريبة منها ) مقر بلدية، دائرة(.
 بسبب قضاء الحاجيات )التسوق(: الحركة -2-3

( و الذي يبين حركية و تدفق سكان التجمعات المدروسة و اتجاهها 01على ضوء معطيات الجدول رقم )
 رية المراد البحث عنها، نلمح من النظرة األولى:احسب نوع النشاطات التج

 تطلبات اليومية  عموما أنه هنا حركة يومية قوية لسكان التجمعات و ذلك حسب الحاجيات و الم
 و ذلك لضعف و عدم توفرها محليا.

  توفر بعض الخدمات المحلية بجميع التجمعات المدروسة بدون استثناء و المتمثلة في التجارة
الصافية ) مواد غذائية، مالبس، أثاث( و تجارة الحرف والتي تلعب دور الجوار.هذه األخيرة 

نحو المراكز الحضرية األخرى القتنائها مثل المواد ضعيفة المستوى لكن ال يحتاج السكان للتنقل 
 الغذائية األولية.



   ،حركة السكان في اتجاه مقر البلدية أو الدائرة تقتصر عموما على التجارة الصافية )مواد غذائية
ألبسة أثاث( لتحسن مستوى التجهيز التجاري بها كما و نوعا. إضافة إلى تجارة الخدمات مثل: 

و االنترنت، مدرسة تعليم السياقة، مهندس معماري، صيدلية، التحاليل الطبية( اإلعالم اآللي 
 .فجميع هذه النشاطات متوفرة على مستوى مقر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( 0 -0البلدية أو الدائرة، و ما يسهل حركة السكان نحو مثل هذه المراكز الحضرية قربها منها 
 و شبكة المواصالت. كم( و توفر وسائل النقل

  ،حركة السكان في اتجاه مقر الوالية هي حركة قوية خاصة من أجل التسوق )األلبسة و األحذية
األثاث( نظرا لوجود سوق أسبوعية تفتح أبوابها يومي السبت و الثالثاء و توفر خدمات تجارة 

ن الباحثين عن خدمات  متنوعة خاصة تجارة األلبسة و األثاث المنزلي مما يجعلها قبلة للمتسوقي
تجارية عالية المستوى سواء من سكان التجمعات المدروسة أو التجمعات األخرى. و ال تقتصر 
تنقالت السكان نحو مقر الوالية على التجارة الصافية فقط بل حتى تجارة الخدمات هي األخرى 

 ذات أهمية كبيرة بالنسبة لتدفقات السكان نحو مقر الوالية.

 لسكان خارج تراب الوالية فيقتصر عموما على تجارة الخدمات و التجهيزات المنزلية و أما حركية ا
حسب التحقيق الميداني فهذه الحركة تكون في اتجاه والية قسنطينة بالدرجة األولى و والية 

 سطيف و جيجل  فقط.

  نتيجة:
 كل ما يمكن استنتاجه مما سبق هو:   



و المراكز الحضرية القريبة منها هي عالقة قوية بالدرجة أن العالقة بين التجمعات المدروسة  -
األولى مع مقر الوالية ) مدينة ميلة( و بدرجة أقل من مقرات البلديات  و الدوائر، فمقر الوالية 

يعتبر كقطب رئيسي ذو مجال نفوذ كبير لما يتوفر عليه من التجهيزات التجارية العالية المستوى 
 و النوعية.

جمعات المدروسة  في اتجاه مقرات البلدية أو الدائرة يقتصر غالبا على التسوق حركة سكان الت -
من أجل  قضاء الحاجيات اليومية  )مواد غذائية، ألبسة أثاث( و بدرجة أقل تجارة الخدمات و 

الحرف  و هذه الحركة قوية و متينة خاصة بتجمعي عزابة لطفي و عنوش علي إذ أن لهم عالقة 
رة  )ميلة و القرارم قوقة على التوالي( نظرا لقرب المسافة بينهم و تواجدهما على قوية بمقر الدائ

 مما يسهل الحركة. 00، 09الطريقين الوطنيين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة المبحث:
 ة هو ما يلي:كل ما يمكن استخالصه من دراسة حركية و تدفقات سكان التجمعات المدروس   

بروز مقر الوالية كقطب رئيسي لجميع التجمعات المدروسة إذ أن له قوة جذب قوية للسكان في  -
 عدة مجاالت مختلفة.

حركية سكان التجمعات نحو المراكز الحضرية األكبر كنها تكون دائما بهدف البحث عن قضاء  -
 عالي الجودة. الحاجيات المختلفة ) تعليم، صحة، عمل، تجارة( بمستوى متنوع و

 أنواع العالقات و االرتباطات التي تفرزها حركية السكان تشمل ما يلي: -

عالقة وظيفية بين التجمعات المدروسة و مقر المدينة الكبيرة في جميع الميادين )العمل، التعليم،  -1
 الصحة، التجارة(.

دائرة( مثل  –لدية عالقة وظيفية بين التجمعات المدروسة و المراكز الحضرية األكبر منها ) ب -0
 تجمع عنوش علي، عزابة لطفي، الوصاف، و شقليبي مخلوف.

 عالقة وظيفية بين التجمعات المدروسة و الواليات القريبة منها مثل قسنطينة، جيجل، سطيف. -0



و أبرز شيء يمكن استنتاجه أيضا هو انعدام وجود أي عالقة بين التجمعات المدروسة أي أنه ال    
بينها في جميع الميادين. فجميع عالقاتها و تحركاتها تصب في المراكز الحضرية ) يوجد أي اتصال 

 بلدية، دائرة( ومقر الوالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: العوامل المشتركة و الغير مشتركة بين التجمعات و مستويات تصنيفها:
 تمهيد: 

جميع العوامل المشتركة و الغير مشتركة  بين  شرح إلىل هذا المبحث سوف يتم التطرق المن خ   
النواحي و الخصائص التاريخية، السكانية و العمرانية و كذلك التجهيزات و  كافةمعات المدروسة من تجال

ديموغرافية، اجتماعية،   هذا من أجل الوصول إلى تصنيف  هذه التجمعات حسب عدة مؤشرات معتمدة
 اقتصادية.

 غير مشتركة بين التجمعات:العوامل المشتركة و ال -1

 العوامل المشتركة: -1-1
  جميع التجمعات المدروسة قديمة النشأة أي أنها كانت موجودة على اختالف أشكالها، و

 أحجامها.

  من البرامج  السكنية سواء في المرحلة االستعمارية  استفادتجميع التجمعات المدروسة كانت بها
ماري، أو بعد االستقالل أين تعددت و تنوعت البرامج السكنية و المتمثلة في النمط الفردي االستع



لعل أبرزها القرى االشتراكية و التي تظهر بتجمع عزابة لطفي، البناء الذاتي، السكن الريفي 
الفردي المجمع، السكن الفردي االجتماعي، التحصيصات العقارية، البناء الذاتي، البناء الريفي، 

 التساهمي.

 لسكان التجمعات المدروسة هو عبارة عن سكان أصليين أما الباقي فعادة ما  األصل الجغرافي
 قوية وتكون  جذب هؤالء) داخل الوالية ( و قوة  البلديات المجاورةيكون من المناطق المبعثرة و 

 تضعف كلما تعلق األمر بالبلديات و المناطق من خارج الوالية.

 تجمعات المدروسة و هذا راجع إلى مدى أهمية هذا ارتفاع  نسبة التغطية بالكهرباء بجميع ال
 باإلنارةالحياة اليومية للسكان إضافة إلى االهتمام الكبير التي توليه الدولة  يالمصدر الطاقوي ف

 الريفية.

  ،جميع التجمعات المدروسة تتوفر على شبكة جد هامة من الطرقات مع اختالف النوع، الطول
ه التجمعات على اتصال مباشر بالبلديات و الدوائر و مقر الوالية الكثافة، الحالة. و عموما فهذ

عن طريق هذه الشبكة الهامة ) طرق بلدية، والئية، وطنية( مما يسهل من حركية و تدفق 
 السكان.

  النقل بجميع التجمعات المدروسة من حافالت، سيارات أجرة،  حظيرةسيطرة القطاع الخاص على
مية لوسائل النقل هذه سواء نحو مقر  البلدية، الدائرة، أو المدينة و ارتفاع عدد الدورات اليو 

 الكبيرة ميلة.

 .جميع التجمعات ذات رتبة إدارية  واحدة و هي تجمع ثانوي 

 و كذلك زيادة في  اإلحصائيةبر كافة الفترات عغرافيا و جميع التجمعات عرفت نمو و زيادة ديم
 توسع عمراني.السكنية أي أن هناك نمو سكاني و  الحظيرة

  عدم توفر جميع التجمعات على تجهيزات تعليمية تخص الطور الثانوي و التقني أي أنها لم تصل
 بعد إلى الحجم السكاني الذي يؤهلها لالستفادة من مثل هذه التجهيزات.

 .جميع التجمعات تتوفر على تجهيزات صحية تتمثل في قاعة عالج 

  المتخصصين بكافة التجمعات.غياب تام للعيادات الخاصة و األطباء 

  توفر كافة التجمعات على تجهيزات إدارية تتمثل في الفرع البلدي و الذي يوفر و يقدم خدمات
 قلهم من أجل هذه الخدمة.تنإدارية تحد و تقلص من حركة السكان و 

  .جميع التجمعات تتوفر على تجهيزات رياضية تتمثل في ملعب كرة قدم أو ملعب جواري
 ء تجمع فرضوة(.)باستثنا

  كان متقاربا نوعا ما و  1992/0332 اإلحصائيةمعدل النمو السكاني بكافة التجمعات للفترة
أما على مستوى  1760و معدل نمو مجال الدراسة كان  1700قريب للمعدل الوطني و المقدر ب 

، 1726، فرضوة 1710، شقليبي مخلوف 1703، الوصاف  1720التجمعات فكان: عنوش علي 
 .1736و الدار الحمراء  1726زابة لطفي ع



  نالحظ أن هناك تقارب  0316البطالة: حسب المعطيات المتحصل عليها في التحقيق الميداني
 %00701، الوصاف %63701كبير في قيم البطالة بجميع التجمعات المدروسة ) عنوش علي 

 (.%60760راء الدار الحم % 09700عزابة لطفي   % 02700فرضوة  %00شقليبي مخلوف 

 :إن دراسة و تحليل القطاعات االقتصادية بالتجمعات المدروسة أبرز لنا ما يلي 

سيطرت قطاع الخدمات على باقي القطاعات االقتصادية األخرى و بنسب كبيرة بكافة التجمعات  -
 المدروسة.

 احتالل قطاع البناء  و األشغال العمومية للمرتبة الثانية بجميع التجمعات. -

اهرة العودة إلى ممارسة النشاط الفالحي بالتجمعات المدروسة و ذلك يتوافق مع البرامج بروز ظ -
التنموية و السياسات المنتهجة من طرف الدولة و التي تدعم هذا القطاع )دعم فالحي، سكن 

 ريفي، مشاريع جوارية(.

 المشتركة:  الغير العوامل -1-2
 عدة تغيرات و اختالفات على عدة  أصعدة أهمها ما يلي: إن التجمعات السكانية قيد الدراسة تعرف    

  اختالف تاريخ النشأة من تجمع إلى آخر فمنها ما كان في الفترة التي سبقت االستعمار و منها ما
 كان عبارة عن دواوير و مشاتي و مداشر. معظمهاكان أثناء الفترة االستعمارية، أي أن 

  وض ميلة لكنها تختلف  من حيث التوضع يعرف بح ماتواجد  جميع التجمعات ضمن
)الطوبوغرافيا( فمنها ما يوجد ضمن قلب الحوض أو ما يعرف بالسهل مثل تجمعي عنوش علي 
و فرضوة و منها ما يوجد في التالل مثل تجمعي شقليبي مخلوف و عزابة لطفي و منها ما يوجد 

 في أقدام الجبال مثل تجمعي الوصاف و الدار الحمراء.

 ص التجهيزات فاالختالف بين التجمعات كان في:فيما يخ 

التجهيزات التعليمية للطور االبتدائي موجودة بكافة التجمعات لكنها تختلف من حيث العدد )  -
الدار  -30عزابة لطفي  -31فرضوة  -30شقليبي مخلوف  -31الوصاف  -31عنوش علي 

 (30الحمراء 

ض التجمعات )عزابة لطفي، عنوش علي، التجهيزات التعليمية للطور المتوسط تتواجد ببع -
 فرضوة، الدار الحمراء( و تغيب بالبعض اآلخر ) الوصاف، شقليبي مخلوف(

  :التجهيزات الصحية 

تتوفر جميع التجمعات على تجهيزات صحية تتمثل في قاعة عالج لكن االختالف يكمن في نوع  -
 الخدمات التي توفرها و ذلك حسب حالة المركز و تجهيزها.

 ر تجمع عنوش علي فقط على عيادة طبية خاصة للطب العام.توف -

توفر تجمعي عنوش علي و عزابة لطفي على صيدلية في حين باقي التجمعات تلجأ إلى المقرات  -
 الرئيسية )بلدية، دائرة( م أجل شراء الدواء.



  تغيب التجهيزات األمنية تتوفر بعض التجمعات مثل )عزابة لطفي، الدار الحمراء، الوصاف( و
 في الباقي و تمثل هذه التجهيزات في مفرزات الحرس البلدي.

  التجهيزات الثقافية هي األخرى توجد بتجمعين فقط هما عنوش علي و عزابة لطفي و تتمثل في
 دار الشباب.

 :النشاط التجاري 

هناك تفاوت و اختالف بين كافة التجمعات المدروسة من حيث عدد المحالت و نوع النشاط  -
 ي، فتجمعي عزابة لطفي و عنوش علي هما األكثر تجهيزا و تنوعا في النشاطات التجارية.التجار 

اختالف معامل الجذب التجاري من تجمع إلى آخر فتجمعات عنوش علي، عزابة لطفي، الدار  -
على التوالي( أما تجمع فرضوة فيسجل  1760، 1722، 1796الحمراء ذات معامل جذب قوي ) 

في حين تجمعي شقليبي مخلوف  و الوصاف يعرفان معامل جذب  1710معامل متوسط قدره 
 على التوالي( 3703، 3720ضعيف ) 

 هناك اختالف و تنوع كبير فيما يخص األنماط السكنية و ذلك من تجمع إلى آخر مما  :السكن
 يؤدي إلى اختالف المظهر العمران و ذلك كما يلي:

 سكنية.  أنماط 32علي يتوفر على  شتجمع عنو  -

 سكنية.  أنماط 30تجمع الوصاف  يتوفر على  -
 سكنية.  أنماط 32تجمع شقليبي مخلوف  يتوفر على  -
 سكنية.  أنماط 32تجمع فرضوة  يتوفر على  -
 سكنية.  أنماط 30تجمع عزابة لطفي  يتوفر على  -
السكنية  الحظيرةمعدل إشغال المسكن يختلف من تجمع إلى آخر و ذلك حسب الحجم السكاني و  -

 تجمع.لكل 

  اختالف و تباين فيما يخص معدالت اإلعالة المتحصل عيها بالتجمعات المدروسة و ذلك كما
 يلي:

 فرد/ عامل 27303ع و سجل بتجمع الدار الحمراء قدر بــ فمعدل إعالة مرت -

فرد/  2700فرد/ عامل، شقليبي مخلوف  2702معدل إعالة متوسط بكل من تجمعات الوصاف  -
 فرد/ عامل. 0736/ عامل، عنوش علي فرد 0722عامل، فرضوة 

 .فرد/ عامل 6700معدل إعالة ضعيف سجل بتجمع عزابة لطفي قدره  -

 تصنيف التجمعات السكانية المدروسة :  -2
لقد تم  االعتماد في تصنيف مثل هذه التجمعات السكانية على عدة معطيات ومؤشرات هامة ورئيسية 

 ن اجل استخراج ومعرفة مستوى هيراركية هذه التجمعات: ديموغرافية ، اجتماعية واقتصادية وذلك م
 مؤشرات تصنيف التجمعات  2-1
 :المؤشرات الديموغرافية :  2-1-1



 . 1992عدد السكان  -1
 . 0332عدد السكان  -0
 . 0332-1992معدل النمو السنوي للسكان للفترة  -0
 . 0332-1992الزيادة الطبيعية  -6
 .0332-1992صافي الهجرة  -0
 . 0332الكثافة السكانية  -2
 المؤشرات االجتماعية :  2-1-2
 كثافة القسم بالنسبة للصور االبتدائي . -0
 نسبة التأطير للطور االبتدائي . -2
 كثافة القسم بالنسبة للطر المتوسط . -9
 نسبة التأطير بالنسبة للطور المتوسط . – 13
 العدد اإلجمالي للتجهيزات . -11
 . 0332كن عدد المسا -10
 . 0332كثافة المساكن  -10
 . 0332معدل إشغال المسكن  – 16

 المؤشرات االقتصادية : 2-1-3
 . 0332معدل اإلعالة سنة  -10
 . 0316معدل المشتلين من إجمالي السكان  -12
 . 0332عدد المشتغلين في القطاع الفالحي سنة  -10
 . 0332عدد المشتغلين في القطاعات األخرى سنة  -12
 عدد المحالت التجارية الغذائية . – 19
 عدد المحالت التجارية غير غذائية . -03

 طريقة التصنيف :  -2-2
بعد إتمام عملية تجمع كثافة المؤشرات المعتمد عليها في التصنيف ، يتم ترتيب التجمعات السكانية حسب 

تحصل عليها لكل تجمع ويتم كل المؤشرات حسب كل مؤشر على حدى ، وبعد ذلك نقوم بجمع الرتب الم
 تدوينها في جدول  منجز وفق تقنية المصفوفة .

وفي مرحلة ثانية يتم ترتيب التجمعات ترتيبا تصاعديا وذلك وفقا للمجموع المتحصل عليه للرتب والذي 
يحدد وضعية كل تجمع أي كلما قل مجموع الرتب اتجه التجمع إلى وضعية جيدة وكلما ارتفع المجموع 

 لك ازدياد واتساع عمق الفجوة ويتجه التجمع إلى وضعية سيئة .يعني ذ
الهيراريكي للتجمعات السكانية  ى المستو  ( تسمح لنا بمعرفة00والمعطيات المدونة في الجدول رقم )

 المدروسة كما يلي :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مستويات كالتالي :  36يمكن تمييز  (00دول رقم )حسب تحليل معطيات الج
 تجمع عنوش علي   المستوى األول : 
 : تجمع عزابة لطفي  المستوى الثاني 

 : تجمع الوصاف ، فرضوة ، الدار الحمراء   المستوى الثالث 

 : تجمع شقيلبي مخلوف .  المستوى الرابع 

لتجمعات السكانية من حيث مجموع الرتب إضافة إلى مالحظة الجدول أنه ال يوجد نفوت كبير بين ا
نقطة فقط هذا ما  60نقطة أي بفارق قدره  20نقطة والتجمع األخير بـ  02فالتجمع األول بمجموع 

 يعكس أنه ال توجد فوارق وتباينات كبيرة بين التجمعات المدروسة على كافة المستويات واألصعدة .
 المستويات :  2-3

 : لمستوى تجمع واحد وهو عنوش علي بلدية القرارم وهو مركز يضم هذا ا المستوى األول
 استعماري )سليانة ( .

 00، يمتاز بموقعة الجيد فهو يقع مباشرة على الطريق الوطني  1990وقد صنف كتجمع ثانوي سنة 
الرابط بين قسنطينة جيجل ،كما يحتوي على عدد هام من التجهيزات التي تقوم بخدمة بخدمة سكانه 



كان التجمعات الريفية القريبة منه )السيباري المحاسنية ( إضافة إلى قربه من مقر البلدية ) وسكان وس
القرارم قوقة ( كل هذه العوامل تسمح وتمكن التجمع من ليحقق نوع من االستقاللية وان يرقة إلى 

 مستوى أعلى .
 : لتين فهذا ايضم هو األخر تجمع واحد وهو عزابة لطفي ببلدية عين  المستوى الثاني

وكذلك عدد كبير  0332نسمة سنة  0090لعدد كبير من السكان  التجمع يمتاز بإستعابه
ويعمل هذا التجمع بفضل التجهيزات التي  0332مسكن سنة  002من المسكان والذي بلغ 

تجهيز مختلف ،على جدب سكان المناطق المبعثرة  16يتوفر عليها والبالغ عددها حوالي 
كم ، وكذلك متر 0القريب من مقر الوالية حيث ال يبعد عنه سوى بـ ويحكم كذلك موقعة

فهذا التجمع اكتسب ، 09ذلك لموقعة على مستوى الطريق إلى  فكلم يض 6البلدية ب 
 .دينامكية خاصة بفضل تجهيزاته وموقعه مما يسمح له بالرقي إلى مستوى أعلى 

 نتيجة : 

قبال نوع من االستقاللية ومجال نفوذ أكبر لكونهما تملك تجمعي المستوى األول والثاني قد يحققان مست
 مؤهالت جد خاصة تجعلها تترقى إلى مستوى أعلى وتحتل مرتبة بلدية .

 : تجمعات هي الوصاف ببلدية حمالة فرضوة ببلدية سيدي مروان والدار  0يضم  المستوى الثالث
ع في جهة تختلف عن األخرى الحمراء ببلدية ترعي باينان هذه التجمعات كل واحد منهما يق
تجمع فرضوة يقع في منطقة  00فالوصاف يقع في سفح الجبل على مستوى الطريق المحول 

عبور بين بلديات القرارم قوقة سيدي مروان ، ميلة   هذه التجمعات تساوت تقريبا في مجموع 
تجهيزاتها  على التوالي ( وهذا يعني أنها مازالت في مستوى أدنى ألن  02-02-01الرتب ) 

القاعدية تعمل على تقديم الخدمات األولية البسيطة للسكان ، أي أن دورها المجالي يتجلى في 
تثبيت السكان الريفيين في مكان إقامتهم ، إضافة إلى جذب سكان تجمعات المبعثرة القريبة منها 

. 

 : نقطة ويحكم  20يضم تجمع شقليبي مخلوف ببلدية حمالة وبمجموع رتب قدره  المستوى الرابع
 6وقربه لكل من مقر البلدية ب  00موقعه في سفح الجبل وتواجده على مستوى الطريق الوالئي 

كلم وضعف وقلة التجهيزات والمرافق العمومية جعل هذا التجمع يعتمد  0كلم ومقر الدائرة ب 
جل التعليم ة للسكان من أعلى البلدية والدائرة في كل شيء خاصة التحركات والتدفقات اليومي

باإلضافة إلى كون تجمع شقليبي مخلوف يعاني من مشكل نفاذ األراضي  ، ةيصحال الخدمات
 الخاصة للتوسع العمراني نظرا لصعوبة التضاريس و طوبوغرافية المنطقة .

 خالصة البحث:

باالعتماد على مختلف المؤشرات التي تم اختبارها من أجل تصنيف التجمعات المدروسة و       
لمدرجة في جدول الرتب، والتي تم انتقاؤها من كافة العناصر المدروسة في مختلف الفصول السابقة ا



تم التوصل إلى تصنيف التجمعات السكنية بحيث معرفة الدور الذي تلعبه في هيكلة و تنظيم 
 المجال. و ما مدى تقديمها و توفيرها للخدمات الضرورية للسكان.

غالبية التجمعات المدروسة تتوفر على مؤهالت لكن بدرجات متفاوتة  فقد تم التوصل إلى أن     
تسمح لها بلعب دور مجالي معين، فلكل تجمع نقاط قوة و نقاط ضعف. فالبعض يشهد حركة مجالية 
و تدفقات سكانية من و إلى مختلف المراكز الحضرية القريبة منها و كذلك المدينة الكبيرة ) ميلــــة (. 

اء مختلف الحاجيات الضرورية، و البعض األخر بالكاد يخدم و يوفر الحاجيات وهذا بغرض قض
لسكانه. و ينقص العبء على المراكز الحضرية القريبة و األعلى مستوى منه و كذلك مقر المدينة 
األم و حتى إن لم تستطع أن توفر الخدمات البسيطة و األولية للسكان فإنه سيكون حتما عبارة عن 

 للمبيت فقط.مأوى مخصص 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل الرابع:

بعد التطرق إلى دراسة عناصر هذا الفصل و المتمثلة في حركية السكان و تدفقاتهم ، إبراز  

العوامل المشتركة  و الغير مشتركة بينها في محاولة للوصول إلى تصنيفها حسب عدة مؤشرات تم 

 التوصل إلى: 

 ع من الحركة والديناميكية في المجال و إن كانت من هذه التجمعات السكنية تخلق نو

متوسطة إلى ضعيفة، فهي تعمل جاهدة على خلق عالقة مع المحيط الخارجي و المتمثل 

أساسا في مقر المدينة الكبيرة و الذي يعتبر قطب رئيسي، أو مع األقطاب الثانوية و 

األخرى القريبة منها7 هذه  المتمثلة في مقرات البلديات و الدوائر أو المراكز الحضرية

الديناميكية المجالية ترتبط أهميتها بدرجة توفر الخدمات المحلية و كذلك لها عالقة بالقرب 

 و البعد عن مقر المدينة ) ميلــــة (7

  مثل هذه التجمعات المدروسة لها قوة جذب لسكان المراكز األخرى من نفس الحجم و

جذب سكا نتجمع السيباري ( و سكان المناطق المستوى ) مثال عنوش علي تعمل على 



الريفية المبعثرة و بالتالي بإمكانها االرتقاء إلى مستوى أعلى منها و بالتالي تكون لها فعالية 

و دور أكبر في تنظيم المجال في حين تتميز بعض التجمعات بضعف التنظيم المجالي فقد 

ن إقامتهم و فقط، لكن هناك عدة اقتصر دورها في كونها مراكز لتثبيت السكان في مكا

مؤشرات و بوادر االهتمام بها تتمثل في اهتمام الدولة عن طريق التخطيط العقالني و 

السليم من حيث التعمير والتجهيز بغية الرقي بها إلى مستوى أعلى ) مثال تجمع فرضوة 

خدمة في  مستقبال سيصبح قطب سكاني كبير بمجال الدراسة ( و بالتالي يكون لها دور و

 المجال تتمثل في همزة وصل بين المجال الريفي و الحضري7

 
    

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة العامـــة: 
بناء على ما قدم في هذه الدراسة التي تضمنت موضوع ظاهرة التعمير المصغر بحوض ميلة و       

انوية ريفية تشترك في عدة عناصر فيما بينها و تختلف في أخرى و من خالل التي شملت ستة تجمعات ث
التاريخية ، التطور  –التحليل المفصل لجوانب الموضوع و اإللمام بمجمل محاور البحث الطبيعية 

اإلداري . المؤهالت البشرية . العمرانية و االقتصادية...الخ . و هذا بهدف تشخيص واقع هذه التجمعات 
نية الذي يبين أن هناك عدة تحوالت و تغيرات عميقة على عدة أصعدة و ميادين أدت إلى بروز ما السكا

 يسمى بالفوارق المجالية بينهما . كما هو موضح فيما يلي: 
  الجانب الطبيعي سمح بتوضيح هذه التجمعات السكانية في منطقة غنية و ذات طاقات جد معتبرة

 لف من حيث الموضع ) سهل، تل، سفح جبل (.إال أن توضعها هذا في الحوض يخت

 لي، االستعماري، بعد االستقالل ( لعب دور كبير في نشأة و انب التاريخي بكل أبعاده ) القبالج
 تطور مثل هذه التجمعات.

  شهدت هذه التجمعات المدروسة نمو و حركة ديموغرافية خاصة بعد االستقالل حيث كانت هناك
اطق الريفية القريبة منها أو من بلديات و واليات أخرى هذه الهجرة هجرة وافدة إليها من المن



عملت على نموها و تضخمها بصورة سريعة ، هذا النمو و الزيادة في عدد السكان يختلف من 
 تجمع إلى أخر.

  من حيث التوسع العمراني فجميع التجمعات شهدت توسعات عمرانية متفاوتة كانت انطالقا من
اف، هذا التوسع العمراني صاحبه تنوع في األنماط السكنية إال أن نمط البناء النواة إلى األطر 

الفردي الفوضوي هو الغالب و السائد بكافة التجمعات مع ظهور أنماط سكنية حديثة. 
تحصيصات. السكن الجماعي. السكن الترقوي. التساهمي. التطوري. مما أفقد التجمعات 

 ي. لمالمحها و طابعها العمراني الريف

    أما فيما يخص باألنشطة االقتصادية للسكان فإن هذه التجمعات المدروسة لم تترجم و تعطي
الوجه الحقيقي لها. إذ الحظنا أن هناك تراجع في اليد العاملة بالقطاع الفالحي و حدوث هجرة و 

و في  توجه قوي نحو القطاعين الرئيسيين ) البناء و األشغال العمومية ، الخدمات ( إال أنه
اآلونة األخيرة هناك إقبال و عودة إلى ممارسة النشاط الفالحي نظرا للدعم و البرامج التنموية 

 المسطرة من طرف الدولة لهذا القطاع.

  ظاللها عبر كامل التجمعات المدروسة خاصة بالتجمعات الواقعة في سفح الجبل بالبطالة تسدي
بطالة تفسر بالعزلة و قلة المشاريع االقتصادية ) الوصاف. شقليبي مخلوف. الدار الحمراء( فال

 التنموية و بالتالي هناك ارتفاع في معدل اإلعالة و التكفل األسري.

  مستوى التجهيز و الخدمة متفاوت هو األخر من تجمع إلى أخر و يبقى بعيدا نوعا ما عن
 المستوى المطلوب.

  إذ نجد التعليم االبتدائي بكافة التجمعات فميدان التعليم يعرف عدم التوازن في توزيع التجهيزات ،
في حين نجد التعليم المتوسط يغيب في تجمعي الوصاف و شقليبي مخلوف . عدم التوازن هذا 
يترجم في ارتفاع معدل أشغال القسم بالطورين. أما فيما يخص التعليم الثانوي فهو غائب تماما 

من أجل التعليم. هذا إلى جانب التكوين  بالتجمعات المدروسة مما يحتم من وجود حركة يومية
 المهني و التعليم العالي 

  في مجال الصحة تتجسد المرافق في شكل قاعات عالج تقدم الخدمات األولية ال أكثر هذا إن
 وجدت، فمستوى التجهيزات الصحية متدني كثيرا.

 جم سكانها تعرف أما الخدمات و األنشطة التجارية على مستوى التجمعات المدروسة مقارنة بح
عدم توافق و تقارب من حيث الخدمة المقدمة و هذا يفسر بمعامل الجذب التجاري الذي يتراوح 

 ( 1796 – 370ما بين ) 

 تمثل الحركة الديناميكية المجالية لسكان التجمعات قوية سواء كانت اتجاه القطب الرئيسي و الم
الدوائر التابعة لها إداريا أو القريبة منها. هذه  ة، أو في اتجاه البلديات وفي المدينة الكبيرة ميل

الحركية متعددة و مختلفة الفروع فمنها العمل، التعليم، الصحة، التسوق و الخدمات. و بالتالي 
يخلق نوع من التنظيم المجالي  مما يؤكد فرضية أن هذه التجمعات مجرد مراكز إليواء السكان 



بارة فنادق للمبيت و فقط، إال أن لها مؤهالت تسمح لها أي بمعنى أخر و إن صح التعبير فهي ع
فعالية أقوى و  ذاتبالرقي إلى مستويات أعلى و أحسن مما هي عليه و تكون ذات دور أهم و 

 تخرج من قوقعة التهميش.

و بعد سرد كافة الخصائص و حقائق التجمعات المدروسة التي طرأت عليها إال أنه تبقى في جعبتنا  
 :لتساؤالت أهمها مجموعة من ا

  كيف يمكن لهذه التجمعات من تحقيق اكتفاء ذاتي من حيث التجهيزات ، الهياكل
 القاعدية، العمران، توافق في النمو الديموغرافي مع األنشطة االقتصادية ؟.

  هل تحقيق هذا االكتفاء يضمن الوصول إلى خلق هيكلة مجالية جديدة منظمة و ذات
  أبعاد مستقبلية؟

  و تكامل جميع مكونات المجال يسمح للوصول إلى المفهوم الحقيقي للتهيئة و هل ربط
 التعمير المخطط ؟.

 

 

 

فكل ما يمكن توضيحه من نتائج هذه الدراسة لظاهرة التعمير المصغر بالتجمعات السكانية الثانوية هو  
سان كمحرك أساسي يجب وضع خطة عمرانية تتماشى و إمكانيات المجال مع األخذ بعين االعتبار اإلن

 لها. 

فالتخطيط العمراني و التهيئة تبدأ حسب التدرج من الفرد و مقر سكنه إلى الحي، فالتجمع إلى التجمع 
الكبيرة وصوال إلى ما يعرف بالمدن  ثم المتوسطة إلى األقطاب و المدينة الحضري فالمدينة الصغيرة.

 المتروبولية .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر و المراجع        
 الكتب -1

 الوطني الديوان العمرانية، التهيئة و التجهيز وزارة  غدا، الجزائر رحماني شريف 
 .1990-الجزائر– الجامعية للمطبوعات

 الوطني الديوان ،الجزائر  التيجاني بشير محمد : التحضر و التهيئة العمرانية في 
 .0333-الجزائر– الجامعية للمطبوعات

 القدس. حميدان جامعة الشواورة علي والحضري ، الريفي المجتمع 

  مصطفى عباس الموسوي واإلسالمية  العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية 
 جامعة دمشق .

 :   الجامعية الرسائلاألطروحات و  -2

 التعمير المصغر بضواحي  لبروز ظاهرة انطالقةشبكة المراكز الريفية   وافية خالصي
 -فار هللا-برج مهيريس -بونوارة -القراح -: دراسة حالة المراكز بني مستينة قسنطينة
 .0332جامعة منتوري قسنطينة. بالد يوسف -جبل عقاب -المالحة

http://bu.umc.edu.dz/opacar/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=2705


 العيد شلغوم : بلديـات حالة ، ميلة لوالية الجنوبي الجزء في الحياة أحواض : حجيرة الياس 

 ، منتوري  جامعة ، الملوك ، عين و سقان واد ، المشيرة ، التالغمة , وادي العثمانية ،
 .2002 ، قسنطينة

 التعمير الصغير في حوض قالمة حقائق,عوائق وآفاق جامعة منتوري   سامية بودريعة
 0339قسنطينة 

 السكن و السكان و تنظيم المجال الريفي في بلديات السهول العليا  فرطاس لحسن:
   1990لمنطقة سطيف

 غيرة في الوساط السهلية حالة بن مهيدي  التنظيم المجالي حول المدن الص حمزة ياسين
 0331جامعة منتوري قسنطينة بسباس الذرعان والية الطارف 

 محاولة منهجية لتعريفيها و تحديدها –: احواض الحياة بمنطقة  ميلة  حميمد صباح
جامعة  دراسة حالة بلديات )ميلة، عين التين ، سيدي خليفة ، زغاية ، القرارم قوقة (  

 .0330طينة منتوري قسن

 1906  قسنطينة ،جامعة الجزائري  بالشرق  الدواوير و القبائل توزيع: الكريم عبد بجاجة 

 :إشكالية تهيئة المجاالت الجبلية المعزولة حالة إقليم القل، جامعة منتوري   بخوش مراد
 0330قسنطينة

 ميلة حالة :واقع التنمية المحلية بالمناطق الريفية الجبلية في شمال والية صايفي زهير
بلديات حمالة ، الشيقارة ، تراعي بينان ، عميرة آراس ، تسالة ، مينار زارزة ، تسدان 

 . 0330حدادة ، جامعة منتوري  قسنطينة، 

 جنين محافظة الواقعة جنوب للتجمعات العمراني التطور خضر : أحمد محمد نهاد 

 في الوطني ة النجاح امعةج في العليا الدراسات مشترك كلية خدمات مركز إقامة واقتراح

 .0336فلسطين نابلس،

 مذكرات التخرج : -3

  والية. حمالة بلدية الجبلي حالة بالوسط الريفية التنمية و : االستصالح علي يعقوب 
 . 0330ميلة ،كلية علوم األرض، جامعة منتوري قسنطينة

 نظيم الوظيفي، : مدينة قالمة تعدد السكان و التسعايدية صونبا، بلرزق فاطمة الزهراء
 1999كلية علوم األرض، جامعة منتوري قسنطينة

 األرض علوم كلية ، ميلة بوالية التنمية على أثرها و المجالية االختالالت : زيتوني أسماء 

 .2007 ، قسنطينة ، منتوري  جامعة ، العمرانية التهيئة و و الجغرافيا

http://bu.umc.edu.dz/opacar/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=394


 الجزائري اهداف و وظائف :المركز الريفي  مشياخ محمد نوراني نوال بوزحزح فؤاد
حاالت عين فكرون،عين كرشة،بني حميدان صالح بوالشعور،بن بولعيد ،القنار 

 .1997، قسنطينة ، منتوري  جامعة اوت  ، 03،بلغيموز ، قرية 

 اختالل التوازن بين مكونات بين الوسط الطبيعي والنشاطات البشرية   مكي ياسمينة:
 .0333قسنطينة  ، منتوري  جامعة ، يسمحالة بلدية القرارم قوقة ، بريكة م

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :الفرنسية باللغة المراجع -4        

1-Les ouvrages : 
- Peyerimhoff : Enquête sur la colonisation officielle de 1871 a 1895 Alger torrent 

1906- vol 1 et vol 2. 

- Marc cote : L’Algérie ou l’espace retourné, Media plus, Algérie 1983. 

- R. Arrus : L’eau en Algérie de L’impérialisme Au Développement (1830- 

1962).O.P.U ,Alger .P.UC Grenoble 1985. 

2-Les Thèses : 
- LEKEHAL. A : Base économique et Rôle spatiale des petites villes dans 

L’est Algérien, Thèse de doctorat Université de Constantine 1996. 

LEKEHAL. A : Essai Méthodologique de définition des petites villes Algériennes : 

Exemple de petite ville de l’Est Algérien Thèse 3ème cycle, Strasbourg 1982. 

- BELKACEM Laabii : Territoire et Pouvoir en Algérie, le cas du bassin de 

Mila, Thèse de doctorats de 3ème cycle, Université Paul- Valery 1983. 

- CHERRAD .S.E : les centres ruraux dans la périphérie de Constantine 

Annales de L’URAMA volume 1 année 1997. 

- Marc Cote : Mutation Rurale en Algérie, cas des hautes plaines de L’est. 

Thèse Doctorats D’état Université de Nice OPU 1981 ,2ème Edition. 

-Azzedine Mebarki : Le Bassin Du Kebir Rhumel Hydrologie ;de surface et 

aménagement des source en eau Thèse de doctorat du (3em)   Troisième Cycle de 

Nancy П1612 

MENOUBA.HAMANI de la tribu   la révolution agraire thèse de 3em cycle 

.Montpellier 1985 



- Bencheikh le Hocine Walid L’habitat rural groupé : Retour d’expérience ou 

urbanisation du monde rural Cas de la wilaya de Constantine Faculté des sciences de 
la terre 
De la géographie et de l’aménagement du territoire 2011 

3-les revues et les actes séminaires : 
-Lekehal.A - Cherrad .SE-  Touati Bouzid : Urbanisation et Micro 

Urbanisation dans l’espace rural Constantinois (Rôle et fonction). Novembre2005. 

- Marc Cote : Macrocéphalie et micro – Urbanisation ; cas du Sahara 

Algérien (Séminaire international Biskra 20 et21 novembre 1999 

HOSNI BOUKARZAZA : Maillage territoire et pouvoir dan l’Algérie du nord 

espace rural publication du laboratoire de géographie rurale de l’université Paul Valery 

octobre1996 

- Aspect et réalité de la micro urbanisation en milieu rural 

constantinois : revue du laboratoire d’aménagement de territoire. 

N ° 05-2006-1 université de constantine.pp3-29. 

-Cherrad Salah eddine- Problématique de l’aménagement de l’espace rural en 

Algérie : 

analyse du discourt, pratique spatiales et perspective. Résumé de 

thèse de doctorat d’état  

N° 92 paris 1988 pp 43-46. 

4-Document : 
- BNDER : Etude de développement rural intégré de la wilaya de Mila  

- CENEAP : Programme de Soutien au Renouveau Rural de la wilaya de Mila  2007-

2013 

   Ceneap : Centre National d'Etudes & d'Analyses pour la Population & le Développement -  

Alger . 

5-Instrument D’urbanisme : 
- Plan Directeur D’Aménagement et D’urbanismes communs D’Aménagement  

- Révision du plan directeur et d’aménagement et d’urbanisme  

- Plan D’occupation des Sols 

6-Site D’Internet : 
- Le Site De L’IRMC : « Le Maghreb et les Nouvelles Configuration 

Migratoires Internationales » :Mobilité et Réseaux (Tunis- 13-14 Octobre 

2000).http :www.IRMCmaghreb.org/migrations/. 

- Le Site Pieds Noirs.org. l’origine de l’expression pieds noirs. 

http://www.pieds.noirs.org/histoire/toponymie.htm. 

- Le Périurbain en France : note de synthèse : 

www.urbanisme.equipement.gouv.fr. 

7- Bibliographie Générale : 
- La Carte Topographique- Constantine 1/200000. 

- La Carte Topographique- SIDI DRISS  1/50000. 

- La Carte Topographique- SIDI Merouan 1/50000. 

- La Carte Géologique Constantine 1/50000. 

- La Carte pluviométrique de L’Algérie Moyennes Annuelles (ANRH) :1/500000. 

- Photos Aériennes des agglomérations aux échelles 1/20000. Année 1972-1973.- 

-Images satellites Google Earth(2004-2014 .)  

- ONS :(RGPH : 1966- 1977-1987- 1998-2008 ). 

http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 السكان المقيمين من األسر العادية والجماعية  (33)جدول رقم 

 (8001-8991حسب بلدية اإلقامة والجنس ومعدل النمو السنوي للفترة  )      

 
 

Communes 

 النمو معدل المجموع إناث ذكور
 البلدية

Masculin Féminin Total 
Taux 

d’accroissement 

Mila 34 505 34 548 69 052 1,4 ميلة 

Ferdjioua 25 095 25 072 50 167 2,2 فرجيوة 

Chelghoum Laid 41 494 41 066 82 560 2,2 شلغوم العيد 

Oued Athmania 20 392 20 296 40 688 1,3 وادي العثمانية 

Ain Mellouk 7 299 6 902 14 200 1,1 عين ملوك 

Telerghma 24 795 23 233 48 028 1,7 ثالرغمة 

Oued Seguen 6 729 6 591 13 319 1,2 وادى سقن 

Tadjenanet 26 970 26 565 53 536 2,2 تاجنانت 

Benyahia 
Abderahmane 

5 132 4 920 10 052 -0,2 
بن يحي 7ع7 

 رحمان

Oued Endja 10 027 9 712 19 739 1,7 وادى عنجة 

Ahmed Rachedi 8 023 7 796 15 819 0,9 أحمد راشد 

Ouled Khelouf 5 794 5 603 11 396 0,3 أوالد خلوف 

Tiberguent 4 682 4 600 9 282 1,2 تيبرقنت 

Bouhatem 10 287 9 990 20 277 0,6 بوحاتم 



 

 توزيع السكان المقيمين من األسر العادية والجماعية حسب بلدية اإلقامة والتشتت  ( 34)جدول رقم 

Communes 

 المجموع المنطقة المبعثرة تجمع حضري ثانوي تجمع  حضري رئيسي

 البلدية
Agglomération 

Chef Lieu  (ACL) 

Agglomérations 

Secondaires (AS) 

Zone Eparse 

(ZE) 
Total 

Mila 62 517 734 5 801 69 052 ميلة 

Ferdjioua 26 176 18 778 5 213 50 167 فرجيوة 

Chelghoum Laid 55 538 14 262 12 760 82 560 شلغوم العيد 

Oued Athmania 22 988 10 963 6 738 40 688 وادي العثمانية 

Ain Mellouk 7 254 2 800 4 146 14 200 عين ملوك 

Telerghma 26 248 10 691 11 090 48 028 ثالرغمة 

Oued Seguen 6 351 3 261 3 708 13 319 وادى سقن 

Tadjenanet 41 833 2 602 9 100 53 536 تاجنانت 

Benyahia 
Abderahmane 

 بن يحي 7ع7 رحمان 052 10 705 6 041 1 307 2

Oued  Suegane 13 883 3 310 2 546 19 739  سقانوادى 

Ahmed Rachedi 10 427 1 591 3 801 15 819 أحمد راشد 

Ouled Khelouf 2 615 2 862 5 919 11 396 أوالد خلوف 

Tiberguent 6 071 1 254 1 957 9 282 تيبرقنت 

Bouhatem 6 587 6 612 7 078 20 277 بوحاتم 

Rouached 13 648 13 438 27 086 0,7 رواشد 

Tessala Lemtai 7 802 7 875 15 676 1,3 تسالة لمطاي 

Grarem Gouga 21 174 20 889 42 062 1,5 قرام قوقة 

Sidi Merouane 11 601 11 488 23 088 1,5 سيدي مروان 

Tassadane 
Haddada 

 تسادان حدادة 0,1- 378 17 576 8 802 8

Deradji Bousselah 5 004 5 009 10 013 -0,4 دراجى بوصالح 

Minar Zarza 11 451 11 085 22 535 0,9 ةمينار زرز 

Amira Arras 9 549 9 855 19 405 0,4 عميرة أراس 

Terrai Bainen 11 646 11 653 23 299 1,2 ترعى بينان 

Hamala 5 573 5 640 11 213 0,4 حمالة 

Ain Tine 3 945 3 836 7 780 1,6 عين التين 

El Mechira 6 486 6 419 12 905 1,0 المشيرة 

Sidi Khelifa 2 344 2 402 4 746 0,5 سيدي خليفة 

Zeghaia 8 940 8 698 17 638 1,2 الزغاية 

Elayadi Barbes 3 278 3 181 6 459 -1,1 العياضى برباس 

Ain Beida 
Harriche 

10 717 10 296 21 013 1,3 
عين البيضاء 

 حريش
Yahia Beni 

Guecha 
 يحيى بنى قشة 1,0 810 11 780 5 030 6

Chigara 7 378 7 283 14 661 0,8 لشيقارةا 

Total 386 591 380 295 766 886 1,3 المجموع 



Rouached 14 847 5 021 7 218 27 086 رواشد 

Tessala Lemtai 6 988 2 306 6 382 15 676 تسالة لمطاي 

Grarem Gouga 28 551 8 880 4 631 42 062 قرام قوقة 

Sidi Merouane 15 692 6 525 872 23 088 سيدي مروان 

Tassadane Haddada 6 018 3 509 7 851 17 378 تسادان حدادة 

Deradji Bousselah 1 358 2 054 6 601 10 013 دراجى بوصالح 

Minar Zarza 8 825 7 211 6 500 22 535 مينار زرزة 

Amira Arras 5 087 6 017 8 301 19 405 عميرة أراس 

Terrai Bainen 12 345 4 496 6 458 23 299 ترعى بينان 

Hamala 3 443 4 621 3 149 11 213 حمالة 

Ain Tine 2 672 3 756 1 352 7 780 عين التين 

El Mechira 6 813 1 105 4 987 12 905 المشيرة 

Sidi Khelifa 1 329 2 721 696 4 746 سيدي خليفة 

Zeghaia 13 662 2 389 1 587 17 638 الزغاية 

Elayadi Barbes 1 475 1 889 3 095 6 459 العياضى برباس 

Ain Beida Harriche 12 255 6 878 1 880 21 013 عين البيضاء حريش 

Yahia Beni Guecha 6 701 3 323 1 786 11 810 يحيى بنى قشة 

Chigara 3 049 8 971 2 641 14 661 الشيقارة 

Total 
 المجموع 886 766 547 162 434 162 905 441

                     
 للبديات المعنية بالدراسة   السكان المقيمين حسب السن و الجنس و البلدية(   35جدول رقم ) 

Grarem Gouga 17  قرام قوقة 

 

Sidi Merouane 18  سيدي مروان   

 فئة العمر
Groupe 

d’âge 
 الذكور

Masculin 

 اإلناث

Féminin 

 المجموع

Total 

 فئة العمر
Groupe 

d’âge 
 الذكور

Masculin 

 اإلناث

Féminin 

 المجموع

Total 

0-4 Ans 1 935 1 781 3 716 0-4 Ans 1 004 928 1 932 

5-9 ans 1 633 1 658 3 291 5-9 ans 869 929 1 798 

10-14 ans 2 233 2 094 4 328 10-14 ans 1 234 1 134 2 368 

15-19 ans 2 519 2 451 4 970 15-19 ans 1 403 1 392 2 795 

20-24 ans 2 371 2 351 4 722 20-24 ans 1 329 1 256 2 585 

25-29 ans 2 167 1 967 4 134 25-29 ans 1 119 1 093 2 212 

30-34 ans 1 620 1 674 3 294 30-34 ans 884 895 1 779 

35-39 ans 1 358 1 390 2 748 35-39 ans 718 776 1 493 

40-44 ans 1 159 1 176 2 334 40-44 ans 731 732 1 462 

45-49 ans 963 1 033 1 997 45-49 ans 539 504 1 043 

50-54ans 834 861 1 696 50-54ans 410 436 846 

55-59 ans 637 700 1 336 55-59 ans 391 383 774 

60-64 ans 506 508 1 013 60-64 ans 266 283 548 

65-69 ans 445 491 935 65-69 ans 238 246 483 

70-74 ans 337 316 653 70-74 ans 168 210 378 

75-79 ans 261 216 477 75-79 ans 138 159 298 

80-84 ans 120 123 244 80-84 ans 81 73 154 

85 ans &  + 76 96 172 85 ans &  + 76 54 130 

ND 0 2 2 ND 2 6 8 

Total 21 174 20 889 42 062 Total 11 601 11 488 23 088 

Terai Bainen 23  ترعى بينان 

 

Hamala 24  حمالة  

 فئة العمر
Groupe 

d’âge 
 الذكور

Masculin 

 اإلناث

Féminin 

 المجموع

Total 

 فئة العمر
Groupe 

d’âge 
 الذكور

Masculin 

 اإلناث

Féminin 

 المجموع

Total 

0-4 Ans 1 029 1 014 2 043 0-4 Ans 473 463 936 

5-9 ans 995 944 1 939 5-9 ans 417 423 840 

10-14 ans 1 338 1 309 2 647 10-14 ans 560 545 1 106 

  0332كن المصدر : التعداد العام للسكان و الس
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Ain Tinn 25  عين التين   

 فئة العمر
Groupe d’âge 

 الذكور

Masculin 

 اإلناث

Féminin 

 المجموع

Total 

0-4 Ans 343 342 686 

5-9 ans 301 282 583 

10-14 ans 378 342 719 

15-19 ans 435 459 893 

20-24 ans 494 447 940 

25-29 ans 436 426 861 

30-34 ans 333 298 632 

35-39 ans 246 247 494 

40-44 ans 224 233 458 

45-49 ans 173 165 338 

50-54ans 139 180 319 

55-59 ans 128 120 248 

60-64 ans 113 97 210 

65-69 ans 66 81 147 

70-74 ans 59 45 104 

75-79 ans 37 36 73 

80-84 ans 25 23 48 

85 ans &  + 14 10 24 

ND 0 1 1 

Total 3 945 3 836 7 780 

 

 

 

 

 

 

 

15-19 ans 1 544 1 566 3 110 15-19 ans 686 699 1 385 

20-24 ans 1 485 1 481 2 966 20-24 ans 721 678 1 399 

25-29 ans 1 169 1 100 2 269 25-29 ans 596 607 1 203 

30-34 ans 765 924 1 689 30-34 ans 423 432 855 

35-39 ans 605 610 1 214 35-39 ans 318 350 667 

40-44 ans 601 621 1 221 40-44 ans 269 305 573 

45-49 ans 537 579 1 116 45-49 ans 251 278 529 

50-54ans 411 405 817 50-54ans 197 215 411 

55-59 ans 345 293 638 55-59 ans 200 199 398 

60-64 ans 250 213 463 60-64 ans 150 148 299 

65-69 ans 177 218 396 65-69 ans 107 104 211 

70-74 ans 168 165 333 70-74 ans 88 78 166 

75-79 ans 114 105 220 75-79 ans 58 61 119 

80-84 ans 77 60 137 80-84 ans 38 33 71 

85 ans &  + 35 43 78 85 ans &  + 21 24 45 

ND 1 2 3 Total 5 573 5 640 11 213 

Total 11 646 11 653 23 299     

  0332المصدر : التعداد العام للسكان و السكن 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السكان القابلين للتمدرس والمتمدرسين ونسبة التمدرس للسكان المقيمين من األسر العادية (   36جدول رقم )

 والجماعية
 سنة حسب الجنس وبلدية اإلقامة 12-1البالغين من 

 

Communes 

Masculin 

 الذكور

Féminin 

 اإلناث

Total 

 لمجموعا

 متمدرسون البلدية
 51-6الفئة 

 سنة
نسبة 

 التمدرس
 متمدرسون

 51-6الفئة 
 سنة

 متمدرسون نسبة التمدرس
 51-6الفئة 

 سنة
 نسبة التمدرس

Scolari-
sés 

Pop. 6-15 
ans 

Taux de 
scolari-
sation 

Scolari-sés 
Pop. 6-
15 ans 

Taux de 
scolari-
sation 

Scolari-
sés 

Pop. 6-15 
ans 

Taux de 
scolari-
sation 

Mila 6 377 6 786 94,0 6 242 6 554 95,2 12 619 13 340 94,6 ميلة 

Ferdjioua 4 604 4 851 94,9 4 513 4 758 94,8 9 117 9 609 94,9 فرجيوة 

Chelghoum Laid 7 236 7 758 93,3 7 206 7 729 93,2 14 443 15 487 93,3 شلغوم العيد 

Oued Athmania 3 527 3 745 94,2 3 435 3 656 93,9 6 961 7 401 94,1 وادي العثمانية 

Ain Mellouk 1 361 1 445 94,2 1 201 1 294 92,8 2 562 2 739 93,5 عين ملوك 

Telerghma 4 475 4 860 92,1 4 121 4 529 91,0 8 596 9 389 91,6 ثالرغمة 

Oued Seguen 1 202 1 310 91,7 1 125 1 217 92,4 2 327 2 528 92,0 وادى سقن 

Tadjenanet 4 783 5 247 91,2 4 688 5 225 89,7 9 472 10 472 90,5 تاجنانت 

Benyahia 
Abderahmane 

 بن يحي 7ع7 رحمان 89,3 833 1 637 1 89,2 876 781 89,3 958 855

Oued   suegane 1 931 1 998 96,6 1 800 1 860 96,8 3 731 3 858 96,7  قانسوادى 

Ahmed Rachedi 1 363 1 439 94,7 1 274 1 335 95,4 2 636 2 773 95,1 أحمد راشد 

Ouled Khelouf 1 007 1 121 89,8 890 1 094 81,4 1 897 2 215 85,7 أوالد خلوف 

Tiberguent 863 893 96,6 832 865 96,3 1 695 1 758 96,4 تيبرقنت 



Bouhatem 1 886 1 990 94,8 1 777 1 922 92,5 3 663 3 912 93,6 بوحاتم 

Rouached 2 647 2 767 95,7 2 434 2 560 95,1 5 081 5 328 95,4 رواشد 

Tessala Lemtai 1 611 1 713 94,1 1 646 1 759 93,6 3 258 3 471 93,8 تسالة لمطاي 

Grarem Gouga 3 797 4 007 94,8 3 680 3 916 94,0 7 477 7 922 94,4 قرام قوقة 

Sidi Merouane 2 115 2 194 96,4 2 127 2 188 97,2 4 242 4 382 96,8 سيدي مروان 

Tassadane 
Haddada 

 تسادان حدادة 86,8 728 3 234 3 83,3 841 1 534 1 90,1 887 1 700 1

Deradji Bousselah 938 1 013 92,6 931 1 019 91,4 1 868 2 031 92,0 دراجى بوصالح 

Minar Zarza 2 378 2 619 90,8 2 062 2 379 86,7 4 440 4 998 88,8 مينار زرزة 

Amira Arras 1 775 1 863 95,3 1 855 1 951 95,1 3 630 3 814 95,2 عميرة أراس 

Terrai Bainen 2 337 2 462 94,9 2 316 2 416 95,9 4 653 4 877 95,4 ترعى بينان 

Hamala 977 1 029 94,9 964 1 020 94,6 1 942 2 049 94,8 حمالة 

Ain Tine 659 692 95,2 640 659 97,1 1 299 1 351 96,1 عين التين 

El Mechira 1 095 1 198 91,4 1 101 1 210 91,0 2 197 2 409 91,2 المشيرة 

Sidi Khelifa 399 437 91,3 407 435 93,6 806 872 92,4 سيدي خليفة 

Zeghaia 1 557 1 620 96,1 1 545 1 602 96,4 3 102 3 222 96,3 الزغاية 

Elayadi Barbes 607 653 92,9 562 634 88,6 1 169 1 287 90,8 العياضى برباس 

Ain Beida Harriche 1 951 2 120 92,0 1 815 1 963 92,4 3 766 4 084 92,2 عين البيضاء حريش 

Yahia Beni 
Guecha 

 ى قشةيحيى بن 95,4 104 2 007 2 95,1 017 1 966 95,7 088 1 041 1

Chigara 1 499 1 611 93,0 1 479 1 561 94,7 2 977 3 171 93,9 الشيقارة 

Total 
 المجموع 93,3 416 148 502 138 93,0 041 73 950 67 93,6 375 75 552 70

 
 

 ةسنة فأكثر حسب الجنس وبلدية اإلقام 51لبالغين لدى ا نسبة اإللمام بالقراءةو  نسبة األمية (   37جدول رقم ) 

Communes 

Total المجموع Masculin الذكور Féminin اإلناث 

 نسبة األمية البلدية
نسبة اإللمام 

 بالقراءة
 نسبة األمية

نسبة اإللمام 
 بالقراءة

 نسبة األمية
نسبة اإللمام 

 بالقراءة
Taux 

d'analphabé-
tisme 

Taux 
d'alphabé-

tisation 

Taux 
d'analphabé-

tisme 

Taux 
d'alphabé-

tisation 

Taux 
d'analphabé-

tisme 

Taux 
d'alphabé-

tisation 

Mila 18,6 81,3 12,8 87,2 24,4 75,6 ميلة 

Ferdjioua 23,8 76,2 16,1 83,9 31,3 68,7 فرجيوة 

Chelghoum Laid 20,1 79,9 13,1 86,9 27,1 72,8 شلغوم العيد 

Oued Athmania 21,7 78,2 15,4 84,5 27,9 72,0 عثمانيةوادي ال 

Ain Mellouk 26,1 73,8 18,1 81,9 34,6 65,4 عين ملوك 

Telerghma 26,8 73,2 19,1 80,8 34,8 65,1 ثالرغمة 

Oued Seguen 24,4 75,6 17,5 82,5 31,4 68,6 وادى سقن 

Tadjenanet 28,0 72,0 20,2 79,8 35,8 64,2 تاجنانت 

Benyahia 
Abderahmane 

 بن يحي 7ع7 رحمان 58,2 41,4 78,8 21,0 68,6 31,1

Oued   suegane 18,8 81,1 12,2 87,7 25,5 74,5 وادى عنجة 

Ahmed Rachedi 25,1 74,9 17,9 82,1 32,2 67,7 أحمد راشد 

Ouled Khelouf 33,2 66,8 21,8 78,2 44,9 55,1 أوالد خلوف 

Tiberguent 23,6 76,4 16,1 83,9 31,3 68,7 تيبرقنت 

Bouhatem 31,0 69,0 21,9 78,1 40,4 59,6 بوحاتم 

  0332المصدر : التعداد العام للسكان و السكن 



Rouached 27,7 72,3 17,9 82,1 37,5 62,5 رواشد 

Tessala Lemtai 36,9 63,1 25,6 74,4 48,1 51,9 تسالة لمطاي 

Grarem Gouga 24,6 75,4 17,3 82,7 31,9 68,0 قرام قوقة 

Sidi Merouane 25,8 74,2 17,9 82,1 33,7 66,3 سيدي مروان 

Tassadane 
Haddada 

 تسادان حدادة 39,6 60,4 70,1 29,9 55,0 45,0

Deradji Bousselah 37,1 62,9 25,7 74,2 48,3 51,7 دراجى بوصالح 

Minar Zarza 45,3 54,7 31,5 68,5 59,4 40,6 مينار زرزة 

Amira Arras 31,1 68,9 22,7 77,3 39,3 60,7 عميرة أراس 

Terrai Bainen 30,8 69,2 23,5 76,5 38,0 62,0 ترعى بينان 

Hamala 26,6 73,4 20,6 79,4 32,4 67,6 حمالة 

Ain Tine 21,7 78,3 16,1 83,9 27,4 72,5 عين التين 

El Mechira 29,4 70,6 20,3 79,7 38,6 61,3 المشيرة 

Sidi Khelifa 23,3 76,7 16,4 83,5 30,0 70,0 سيدي خليفة 

Zeghaia 21,9 78,1 15,5 84,4 28,5 71,5 الزغاية 

Elayadi Barbes 30,4 69,6 19,0 81,0 42,0 58,0 العياضى برباس 

Ain Beida Harriche 28,1 71,9 19,2 80,8 37,3 62,7 عين البيضاء حريش 

Yahia Beni Guecha 24,9 75,1 16,8 83,2 33,2 66,8 يحيى بنى قشة 

Chigara 34,4 65,6 26,9 73,1 41,9 58,1 الشيقارة 
Total 

 المجموع 65,7 34,3 81,7 18,3 73,7 26,3

 
 

 نسبة النشاط وتوزيع السكان المقيمين من األسر العادية والجماعية(   38جدول رقم )

 سنة فأكثر حسب الحالة الفردية وبلدية اإلقامة 51البالغين 
 

Communes 

 شطونان
ماكثات 
 بالبيت

طالب 
 تالميذ/

 متقاعدون
 وذ و

 معاشات
خرون غير آ

 نيشطان
 غ م

 
 51سكان من 

 سنة فأكثر
 نسبة النشاط

 البلدية
Actifs 

Femmes 

au foyer 

Etudiants 

écoliers 
Retraiités 

Pension-

nés 

Autres 

inactifs 
ND 

Population 

15 ans & + 

Taux 

d'activité 

Mila 23 479 13 096 8 792 2 764 459 1 736 15 50 341 46,6 ميلة 

Ferdjioua 16 057 10 709 6 107 1 687 477 927 5 35 969 44,6 فرجيوة 

Chelghoum Laid 25 653 19 222 8 527 3 031 774 1 594 18 58 820 43,6 شلغوم العيد 

Oued Athmania 12 943 9 698 4 421 1 473 301 747 38 29 622 43,7 وادي العثمانية 

Ain Mellouk 4 386 3 655 1 184 449 192 288 3 10 156 43,2 عين ملوك 

Telerghma 14 453 12 461 4 057 1 335 390 1 017 11 33 724 42,9 ثالرغمة 

Oued Seguen 4 158 3 579 1 163 425 66 173 1 9 565 43,5 وادى سقن 

Tadjenanet 16 415 13 324 4 592 1 211 411 1 540 7 37 501 43,8 تاجنانت 

Benyahia 
Abderahmane 

2 971 2 947 675 222 121 250 1 7 186 41,3 
بن يحي 7ع7 

 رحمان

Oued Endja 6 323 4 137 2 665 649 227 357 0 14 359 44,0 وادى عنجة 

Ahmed Rachedi 5 165 3 516 1 941 561 197 350 3 11 733 44,0 أحمد راشد 

Ouled Khelouf 3 450 3 365 697 142 115 301 1 8 071 42,7 أوالد خلوف 

Tiberguent 3 033 2 130 1 037 367 95 150 0 6 812 44,5 تيبرقنت 

Bouhatem 6 254 5 217 2 000 482 158 433 1 14 545 43,0 بوحاتم 

Rouached 8 210 6 309 3 384 1 001 257 612 0 19 772 41,5 رواشد 

  0332المصدر : التعداد العام للسكان و السكن 



Tessala Lemtai 4 100 4 139 1 530 422 264 349 4 10 808 37,9 تسالة لمطاي 

Grarem Gouga 13 437 9 448 4 752 1 652 525 906 6 30 726 43,7 قرام قوقة 

Sidi Merouane 7 185 5 086 3 060 1 015 195 434 8 16 982 42,3 سيدي مروان 
Tassadane 
Haddada 

 تسادان حدادة 39,6 154 12 1 470 208 480 323 1 861 4 811 4

Deradji Bousselah 2 948 2 792 880 206 95 254 1 7 175 41,1 دراجى بوصالح 

Minar Zarza 5 914 5 953 2 093 506 149 835 1 15 451 38,3 مينار زرزة 

Amira Arras 5 997 4 478 2 537 603 141 531 1 14 288 42,0 عميرة أراس 

Terrai Bainen 6 613 5 520 3 186 528 127 689 4 16 667 39,7 ترعى بينان 

Hamala 3 619 2 555 1 325 392 202 237 1 8 332 43,4 حمالة 

Ain Tine 3 090 1 327 835 305 40 190 3 5 791 53,4 عين التين 

El Mechira 3 944 3 522 1 090 316 88 277 1 9 238 42,7 المشيرة 

Sidi Khelifa 1 430 1 185 443 182 32 199 4 3 475 41,2 سيدي خليفة 

Zeghaia 6 141 3 527 2 302 549 253 307 3 13 082 46,9 الزغاية 

Elayadi Barbes 2 374 1 303 634 138 108 172 1 4 731 50,2 العياضى برباس 

Ain Beida Harriche 6 361 5 163 2 410 566 207 425 4 15 137 42,0 
عين البيضاء 

 حريش

Yahia Beni Guecha 3 747 2 813 1 279 416 113 225 0 8 593 43,6 يحيى بنى قشة 

Chigara 4 393 3 391 1 571 405 177 442 3 10 382 42,3 الشيقارة 

Total 239 053 180 428 82 493 24 482 7 163 17 419 151 551 188 43,4 المجموع 

 

 حجم األسر توسطاإلقامة والتشتت ومتوزيع األسر العادية والجماعية حسب بلدية   (  39جدول رقم )
 

Communes 

Effectif  MOC لعادية والجماعيةعدد األسر ا 
Taille moyenne des 

Ménages 
 متوسط حجم األسر

 م م ت ح ث ت ح ر المجموع م م ت ح ث ت ح ر المجموع لبلديةا

Total ACL AS ZE Total ACL AS ZE 

Mila 11 878 10 931 0 947 5,8 5,7 - 11 878 ميلة 

Ferdjioua 8 219 4 401 2 989 829 6,1 5,9 6,3 8 219 يوةفرج 

Chelghoum 
Laid 

 شلغوم العيد 559 14 5,3 5,7 5,7 079 2 671 2 809 9 559 14

Oued Athmania 7 129 4 108 1 856 1 165 5,7 5,6 5,9 7 129 وادي العثمانية 

Ain Mellouk 2 454 1 297 451 706 5,8 5,6 6,2 2 454 عين ملوك 

Telerghma 8 330 4 710 1 755 1 865 5,8 5,6 6,1 8 330 ثالرغمة 

Oued Seguen 2 293 1 133 552 608 5,8 5,6 5,9 2 293 وادى سقن 

Tadjenanet 9 073 7 226 433 1 414 5,9 5,8 6,0 9 073 تاجنانت 

Benyahia 
Abderahmane 

 بن يحي 7ع7 رحمان 706 1 5,5 5,5 5,9 100 1 188 418 706 1

Oued Endja 3 156 2 270 521 365 6,3 6,1 6,4 3 156 وادى عنجة 

Ahmed Rachedi 2 584 1 708 273 603 6,1 6,1 5,8 2 584 أحمد راشد 

Ouled Khelouf 1 836 456 486 894 6,2 5,7 5,9 1 836 أوالد خلوف 

Tiberguent 1 497 999 199 299 6,2 6,1 6,3 1 497 تيبرقنت 

Bouhatem 3 330 1 146 1 047 1 137 6,1 5,7 6,3 3 330 بوحاتم 

Rouached 4 176 2 398 766 1 012 6,5 6,2 6,6 4 176 رواشد 

Tessala Lemtai 2 254 1 004 338 912 7,0 7,0 6,8 2 254 تسالة لمطاي 



Grarem Gouga 6 889 4 761 1 416 712 6,1 6,0 6,3 6 889 قرام قوقة 

Sidi Merouane 3 772 2 618 1 024 130 6,1 6,0 6,4 3 772 سيدي مروان 

Tassadane 
Haddada 

 تسادان حدادة 489 2 7,6 6,7 7,0 128 1 464 897 489 2

Deradji 
Bousselah 

 دراجى بوصالح 505 1 6,6 6,1 6,7 970 313 222 505 1

Minar Zarza 3 069 1 374 830 865 7,3 6,4 8,7 3 069 مينار زرزة 

Amira Arras 2 745 617 997 1 131 7,1 8,2 6,0 2 745 عميرة أراس 

Terrai Bainen 3 363 1 875 619 869 6,9 6,6 7,3 3 363 ترعى بينان 

Hamala 1 816 558 750 508 6,2 6,2 6,2 1 816 حمالة 

Ain Tine 1 313 466 653 194 5,9 5,7 5,8 1 313 عين التين 

El Mechira 2 211 1 162 199 850 5,8 5,9 5,6 2 211 المشيرة 

Sidi Khelifa 870 251 510 109 5,5 5,3 5,3 870 سيدي خليفة 

Zeghaia 2 696 2 124 343 229 6,5 6,4 7,0 2 696 الزغاية 

Elayadi Barbes 1 010 221 322 467 6,4 6,7 5,9 1 010 العياضى برباس 

Ain Beida 
Harriche 

 عين البيضاء حريش 313 3 6,4 6,4 6,3 329 072 1 912 1 313 3

Yahia Beni 
Guecha 

 يحيى بنى قشة 946 1 6,2 6,0 6,1 297 533 116 1 946 1

Chigara 2 243 456 1 373 414 6,5 6,7 6,5 2 243 الشيقارة 

Total 125 724 74 644 25 943 25 137 6,1 5,9 6,3 125 724 المجموع 

 

 

 ألسر العادية والجماعية حسب بلدية اإلقامةدى امتالك أجهزة منزلية لا نسب(   40جدول رقم )

  

Communes 
 مكيف آلة غسل آلة طبخ ثالجة تلفزيون سيارة سياحية

 لبلديةا
Véhicule Téléviseur Réfrigérateur Cuisinière Lave linge Climatiseur 

Mila 26,9 96,7 94,6 66,5 34,3 23,1 ميلة 

Ferdjioua 31,1 95,0 91,4 53,5 22,4 11,1 فرجيوة 

Chelghoum Laid 27,0 97,4 94,4 60,8 35,7 20,0 شلغوم العيد 

Oued Athmania 26,6 96,7 92,6 49,8 21,8 8,6 وادي العثمانية 

Ain Mellouk 18,8 95,3 89,4 28,9 9,7 3,0 عين ملوك 

Telerghma 24,8 97,1 90,8 41,9 20,6 10,0 ثالرغمة 

Oued Seguen 30,6 97,1 91,2 38,6 16,1 5,1 وادى سقن 

Tadjenanet 24,5 96,5 91,0 45,9 21,3 10,6 تاجنانت 

Benyahia 
Abderahmane 

25,0 96,1 88,5 38,9 6,6 1,4 
بن يحي 7ع7 

 رحمان

Oued Endja 24,4 96,5 93,1 54,0 19,1 12,4 وادى عنجة 

Ahmed Rachedi 25,1 95,5 89,1 40,6 9,2 6,6 أحمد راشد 

Ouled Khelouf 22,0 93,5 83,9 23,7 6,2 2,2 أوالد خلوف 

Tiberguent 22,1 94,5 90,0 39,5 12,7 7,1 تيبرقنت 

Bouhatem 23,1 93,5 83,7 24,6 4,6 1,3 بوحاتم 

Rouached 26,8 93,7 90,4 42,6 13,7 7,4 رواشد 

Tessala Lemtai 21,2 87,2 68,2 29,5 5,1 2,9 تسالة لمطاي 

Grarem Gouga 22,7 95,6 93,4 45,2 18,5 16,1 قرام قوقة 

  0332المصدر : التعداد العام للسكان و السكن 



Sidi Merouane 26,9 95,1 92,5 52,6 15,9 11,3 سيدي مروان 

Tassadane 
Haddada 

 تسادان حدادة 2,5 2,8 25,6 78,5 88,7 26,3

Deradji Bousselah 22,9 90,8 83,6 19,7 3,5 0,5 دراجى بوصالح 

Minar Zarza 18,2 84,2 72,5 26,8 1,0 0,6 مينار زرزة 

Amira Arras 19,4 89,5 82,1 31,0 5,4 3,7 عميرة أراس 

Terrai Bainen 19,2 87,3 79,4 26,3 6,3 3,4 ترعى بينان 

Hamala 17,0 93,5 89,6 28,1 4,6 3,4 حمالة 

Ain Tine 25,2 95,0 92,1 50,3 18,8 7,7 عين التين 

El Mechira 18,3 96,0 89,5 23,0 11,2 3,4 المشيرة 

Sidi Khelifa 18,5 96,0 89,1 40,7 15,3 2,8  خليفةسيدي 

Zeghaia 24,5 94,2 90,7 51,0 20,1 13,1 الزغاية 

Elayadi Barbes 22,2 88,9 81,5 25,6 2,3 0,6 العياضى برباس 

Ain Beida Harriche 27,5 94,2 88,9 35,5 5,2 1,4 
عين البيضاء 

 حريش

Yahia Beni Guecha 27,4 95,2 90,9 44,2 11,5 6,1 يحيى بنى قشة 

Chigara 16,9 84,8 79,6 15,7 7,0 6,4 الشيقارة 

Total 24,8 94,6 89,5 44,8 18,5 10,4 المجموع 

 

 

 

 

 لألسر  العادية والجماعية حسب بلدية اإلقامة والتشتت ةجمالياإلحظيرة السكن  توزيع(  41جدول رقم ) 

 

Communes 

تجمع 
ضري ح

 رئيسي

تجمع 
حضري 

 ثانوي

منطقة ال
 مبعثرةال

 لمجموعا
 البلدية

ACL AS ZE Total 

Mila 12 203 0 1 088 13 291 ميلة 

Ferdjioua 5 433 2 894 808 9 135 فرجيوة 

Chelghoum Laid 11 736 2 933 2 079 16 748 شلغوم العيد 

Oued Athmania 4 584 1 993 1 264 7 841 وادي العثمانية 

Ain Mellouk 1 550 487 810 2 847 عين ملوك 

Telerghma 5 584 1 847 1 961 9 392 ثالرغمة 

Oued Seguen 1 294 511 649 2 454 وادى سقن 

Tadjenanet 7 683 480 1 601 9 764 تاجنانت 

Benyahia Abderahmane 425 176 1 213 1 814 بن يحي 7ع7 رحمان 

Oued Endja 2 587 566 397 3 550 وادى عنجة 

Ahmed Rachedi 1 661 261 617 2 539 أحمد راشد 

Ouled Khelouf 582 482 964 2 028 أوالد خلوف 

Tiberguent 1 108 212 346 1 666 تيبرقنت 

Bouhatem 1 241 1 064 1 178 3 483 بوحاتم 

Rouached 2 591 835 1 038 4 464 رواشد 

Tessala Lemtai 1 025 388 935 2 348 تسالة لمطاي 

  0332: التعداد العام للسكان و السكن  المصدر



Grarem Gouga 5 032 1 327 974 7 333 قرام قوقة 

Sidi Merouane 2 464 996 119 3 579 سيدي مروان 

Tassadane Haddada 857 515 1 067 2 439 تسادان حدادة 

Deradji Bousselah 249 332 968 1 549 دراجى بوصالح 

Minar Zarza 1 498 905 1 072 3 475 مينار زرزة 

Amira Arras 828 1 020 1 361 3 209 عميرة أراس 

Terrai Bainen 2 237 729 1 076 4 042 ترعى بينان 

Hamala 543 789 585 1 917 حمالة 

Ain Tine 610 712 217 1 539 عين التين 

El Mechira 1 212 209 933 2 354 المشيرة 

Sidi Khelifa 268 596 196 1 060 سيدي خليفة 

Zeghaia 2 500 369 316 3 185 الزغاية 

Elayadi Barbes 269 328 700 1 297 اضى برباسالعي 

Ain Beida Harriche 2 017 1 203 439 3 659 عين البيضاء حريش 

Yahia Beni Guecha 1 008 509 411 1 928 يحيى بنى قشة 

Chigara 463 1 343 515 2 321 الشيقارة 

Total 83 342 27 011 27 897 138 250 المجموع 

 

 

 

 

شغل  حالةالعادية والجماعية حسب بلدية اإلقامة ،   سرلأل ةجمالياإلحظيرة السكن  توزيع(   42جدول رقم )

 سكنمال
 إشغال السكن معدلو

 

Communes 
 شاغر مسكن ثانوي مشغول

ستعمال و اذ
 مهني

 إ س ن مجموعال
 البلدية

Habité 
Logement 
secondaire 

Inhabité 
A usage 

professionnel 
Total T O L 

Mila 10 394 405 2 357 135 13 291 6,6 ميلة 

Ferdjioua 7 513 381 1 181 60 9 135 6,7 فرجيوة 

Chelghoum Laid 13 464 466 2 733 85 16 748 6,1 شلغوم العيد 

Oued Athmania 6 680 142 1 009 10 7 841 6,1 وادي العثمانية 

Ain Mellouk 2 370 164 313 0 2 847 6,0 عين ملوك 

Telerghma 8 068 90 1 223 11 9 392 6,0 ثالرغمة 

Oued Seguen 2 119 170 164 1 2 454 6,3 وادى سقن 

Tadjenanet 7 784 129 1 844 7 9 764 6,9 تاجنانت 

Benyahia 
Abderahmane 

 بن يحي 7ع7 رحمان 6,4 814 1 14 203 28 569 1

Oued Endja 3 005 148 393 4 3 550 6,6 وادى عنجة 

Ahmed Rachedi 2 177 79 281 2 2 539 7,3 أحمد راشد 

Ouled Khelouf 1 696 62 269 1 2 028 6,7 أوالد خلوف 

Tiberguent 1 385 14 266 1 1 666 6,7 تيبرقنت 

Bouhatem 2 923 78 481 1 3 483 6,9 بوحاتم 

Rouached 3 847 134 480 3 4 464 7,0 رواشد 

  0332المصدر : التعداد العام للسكان و السكن 



Tessala Lemtai 2 043 43 261 1 2 348 7,7 تسالة لمطاي 

Grarem Gouga 6 114 283 928 8 7 333 6,9 قرام قوقة 

Sidi Merouane 3 127 169 280 3 3 579 7,4 سيدي مروان 

Tassadane 
Haddada 

 تسادان حدادة 8,0 439 2 0 206 59 174 2

Deradji Bousselah 1 352 60 133 4 1 549 7,4 دراجى بوصالح 

Minar Zarza 2 808 119 548 0 3 475 8,0 مينار زرزة 

Amira Arras 2 513 23 672 1 3 209 7,7 عميرة أراس 

Terrai Bainen 3 224 145 672 1 4 042 7,2 ترعى بينان 

Hamala 1 576 85 256 0 1 917 7,1 حمالة 

Ain Tine 1 236 34 268 1 1 539 6,3 عين التين 

El Mechira 2 041 75 238 0 2 354 6,3 المشيرة 

Sidi Khelifa 833 54 173 0 1 060 5,7 سيدي خليفة 

Zeghaia 2 566 107 506 6 3 185 6,9 الزغاية 

Elayadi Barbes 894 158 245 0 1 297 7,2 العياضى برباس 

Ain Beida Harriche 3 292 185 182 0 3 659 6,4 عين البيضاء حريش 

Yahia Beni 
Guecha 

 يحيى بنى قشة 7,3 928 1 2 186 119 621 1

Chigara 1 887 45 389 0 2 321 7,8 الشيقارة 

Total 114 295 4 253 19 340 362 138 250 6,7 المجموع 

 

 
 
 

Communes 

Type de construction نوع البناية 
 المجموع

 

Total 
 عمارة البلدية

 
Immeuble 

 مسكن فردي

 
Maison 

individuelle 

 مسكن تقليدي

 
Maison 

traditionnelle 

 مسكن آخر

Autre 
ordinaire 

 بناية قصديرية

Const. 
précaire 

 غ م

 
ND 

Mila                    2 735 6 666 614 170 110 99 10 394 ميلة 

Ferdjioua                 1 746 5 203 433 25 14 92 7 513 فرجيوة 

Chelghoum Laid        
    

 شلغوم العيد 464 13 180 162 91 437 1 058 8 536 3

Oued Athmania         
    

 وادي العثمانية 680 6 52 66 26 634 882 4 021 1

Ain Mellouk               119 1 958 269 10 3 11 2 370 عين ملوك 

Telerghma                 1 003 6 255 605 96 49 60 8 068 ثالرغمة 

Oued Seguen            
   

 نوادى سق 119 2 17 3 4 282 691 1 121

Tadjenanet                929 5 677 1 084 3 56 36 7 784 تاجنانت 

Benyahia 
Abderahmane      

 بن يحي 7ع7 رحمان 569 1 11 17 2 625 889 24

Oued Endja                553 2 207 214 14 8 9 3 005 وادى عنجة 

Ahmed Rachedi         
    

 د راشدأحم 177 2 5 2 4 251 751 1 164

Ouled Khelouf           
  

 أوالد خلوف 696 1 7 22 6 755 837 69

Tiberguent                119 1 150 107 3 0 5 1 385 تيبرقنت 

Bouhatem                  285 2 005 566 51 8 8 2 923 بوحاتم 

Rouached                  344 3 276 192 3 5 27 3 847 رواشد 

Tessala Lemtai          
  

 تسالة لمطاي 043 2 7 3 6 148 833 1 46

 نوع البنايةالمساكن المشغولة حسب  توزيع(  43جدول رقم ) 

  0332المصدر : التعداد العام للسكان و السكن 



Grarem Gouga          
    

 قرام قوقة 114 6 99 35 34 307 738 4 901

Sidi Merouane           
  

 سيدي مروان 127 3 19 2 5 55 795 2 251

Tassadane Haddada 
        

 تسادان حدادة 174 2 3 4 3 637 423 1 104

Deradji Bousselah     
    

 دراجى بوصالح 352 1 2 2 12 262 033 1 41

Minar Zarza               85 2 290 414 4 5 10 2 808 مينار زرزة 

Amira Arras               100 2 013 381 14 1 4 2 513 عميرة أراس 

Terrai Bainen             310 2 506 380 6 8 15 3 224 انترعى بين 

Hamala                    64 1 383 116 3 3 7 1 576 حمالة 

Ain Tine                  93 1 081 42 5 2 13 1 236 عين التين 

El Mechira                171 965 849 18 33 5 2 041  المشيرة 

Sidi Khelifa              15 658 153 3 1 3 833 سيدي خليفة 

Zeghaia                   340 1 965 232 9 1 19 2 566 الزغاية 

Elayadi Barbes          
  

 العياضى برباس 894 1 0 1 142 733 17

Ain Beida Harriche    
    

 عين البيضاء حريش 292 3 25 5 14 113 049 3 85

Yahia Beni Guecha   
      

 يحيى بنى قشة 621 1 0 1 10 105 487 1 18

Chigara                   4 1 319 534 18 9 3 1 887 الشيقارة 

Total 
 المجموع 295 114 853 640 675 941 12 773 83 413 15

                      
 

 المساكن المشغولة حسب عدد الغرف توزيع(   44جدول رقم )        

Communes 
Nombre de Pièces عدد الغرف 

 المجموع

Total 
TOP  

1 2 3 4 5 6 & + ND 

Mila                    591 1 805 3 912 2 322 643 1 053 68 10 394 2,0 ميلة 

Ferdjioua                 658 1 648 2 577 1 483 516 597 33 7 513 2,3 فرجيوة 

Chelghoum Laid     
       

 دشلغوم العي 2,3 464 13 200 605 756 117 2 792 4 455 3 540 1

Oued Athmania       
      

 وادي العثمانية 2,5 680 6 45 247 285 121 1 036 2 869 1 077 1

Ain Mellouk             
  

 عين ملوك 2,7 370 2 15 60 78 308 633 787 489

Telerghma              
   

 ثالرغمة 2,5 068 8 63 304 260 129 1 467 2 525 2 320 1

Oued Seguen         
      

 وادى سقن 2,5 119 2 16 73 52 221 919 535 304

Tadjenanet              
  

 تاجنانت 2,4 784 7 71 582 477 242 1 320 2 134 2 959

Benyahia 
Abderahmane      

 بن يحي 7ع7 رحمان 3,0 569 1 12 43 25 185 374 545 385

Oued Endja             
   

 وادى عنجة 2,4 005 3 8 168 194 461 091 1 771 311

Ahmed Rachedi      
       

 أحمد راشد 2,3 177 2 6 197 167 442 715 463 187

Ouled Khelouf         
    

 أوالد خلوف 3,1 696 1 10 31 47 192 432 556 428

Tiberguent              
  

 تيبرقنت 2,4 385 1 3 114 67 252 438 342 169

Bouhatem               
   

 بوحاتم 2,7 923 2 15 111 95 430 935 877 460

Rouached               
   

 رواشد 2,3 847 3 18 461 261 807 142 1 864 295

Tessala Lemtai       
     

 تسالة لمطاي 2,9 043 2 9 183 110 383 492 567 299

  0332المصدر : التعداد العام للسكان و السكن 



Grarem Gouga        
      

 قرام قوقة 2,1 114 6 32 740 396 340 1 898 1 314 1 394

Sidi Merouane        
     

 سيدي مروان 2,0 127 3 27 596 253 615 875 573 187

Tassadane 
Haddada         

 تسادان حدادة 2,9 174 2 10 209 118 362 525 650 300

Deradji Bousselah  
       

 حدراجى بوصال 3,0 352 1 5 52 26 230 365 444 229

Minar Zarza            
   

 مينار زرزة 2,9 808 2 32 215 139 637 594 825 367

Amira Arras             
  

 عميرة أراس 2,8 513 2 10 235 153 555 614 659 286

Terrai Bainen          
   

 ترعى بينان 2,8 224 3 22 198 140 656 812 960 435

Hamala                    161 464 374 330 92 147 8 1 576 2,4 حمالة 

Ain Tine                  124 326 437 223 60 59 7 1 236 2,3 عين التين 

El Mechira                438 747 583 182 36 44 10 2 041 2,9  المشيرة 

Sidi Khelifa              121 241 243 175 22 24 7 833 2,3 سيدي خليفة 

Zeghaia                   281 668 821 448 137 206 5 2 566 2,5 الزغاية 

Elayadi Barbes       
     

 العياضى برباس 2,7 894 4 22 33 193 253 280 109

Ain Beida Harriche  
      

 عين البيضاء حريش 2,6 292 3 6 227 139 535 811 115 1 459

Yahia Beni Guecha 
        

 يحيى بنى قشة 2,2 621 1 1 160 163 370 480 329 118

Chigara                   287 569 341 470 70 141 9 1 887 2,9 الشيقارة 

Total 13 
769 

29 
906 

35 
299 

20 418 
6 
011 

8 104 788 
114 
295 

 المجموع 2,5

   

 Communes  

 الغاز الطبيعي شبكة الكهرباء مرحاض حمام مطبخ
شبكة الصرف 

 لصحىا
شبكة مياه 

 الشرب
 البلدية

Cuisine 
Salle de 

Bain 
Toilettes 

Réseau 
électrique 

Gaz 
naturel 

Réseau 
d'égout 

Réseau 
AEP 

Mila                    91,7 80,2 97,0 98,3 86,5 92,2 92,0 ميلة 

Ferdjioua                 83,8 66,2 94,5 96,6 40,1 77,6 80,6 فرجيوة 

Chelghoum Laid      
      

 شلغوم العيد 79,3 86,0 80,6 97,8 97,1 67,6 92,7

Oued Athmania        
     

 وادي العثمانية 79,2 83,3 58,2 98,2 93,1 54,1 84,3

Ain Mellouk               81,5 44,7 87,0 98,2 1,9 65,5 62,7 عين ملوك 

Telerghma               
  

 ثالرغمة 75,3 77,4 72,9 98,2 96,0 48,1 84,7

Oued Seguen          
     

 وادى سقن 85,6 76,7 50,4 96,6 92,0 59,5 91,5

Tadjenanet                91,2 51,8 95,7 97,8 76,7 78,7 72,0 تاجنانت 

Benyahia 
Abderahmane      

 بن يحي 7ع7 رحمان 58,4 30,6 2,9 96,6 92,5 28,0 79,1

Oued Endja              
  

 وادى عنجة 87,5 95,5 56,7 99,0 97,2 70,5 89,1

Ahmed Rachedi       
      

 أحمد راشد 81,5 83,0 2,3 98,8 93,5 68,0 88,6

Ouled Khelouf          
   

 أوالد خلوف 40,2 28,6 1,8 96,8 89,8 29,8 90,0

Tiberguent                80,6 57,0 90,1 98,1 57,3 85,5 89,1 تيبرقنت 

Bouhatem                
  

 بوحاتم 36,6 41,3 2,9 96,5 92,5 41,5 71,7

Rouached                
  

 رواشد 76,3 58,4 31,6 98,4 90,7 60,5 82,0

Tessala Lemtai        
    

 تسالة لمطاي 54,4 38,1 3,2 96,6 85,2 34,7 58,6

 بالتجهيزات و المرافق بنية المساكن المشغولة (  45جدول رقم ) 

  0332المصدر : التعداد العام للسكان و السكن 



Grarem Gouga         
     

 قرام قوقة 81,0 82,1 47,1 97,5 93,0 73,7 86,6

Sidi Merouane         
    

 سيدي مروان 91,7 93,2 66,1 97,9 96,3 81,2 88,6

Tassadane 
Haddada         

 تسادان حدادة 63,0 27,5 2,4 96,6 83,9 40,0 67,2

Deradji Bousselah   
      

 دراجى بوصالح 70,5 29,0 1,7 97,4 82,9 38,4 67,9

Minar Zarza             
  

 مينار زرزة 23,8 14,6 2,2 96,1 77,6 33,8 45,6

Amira Arras               76,5 56,7 83,5 95,9 4,1 30,7 42,4 عميرة أراس 

Terrai Bainen           
  

 ترعى بينان 51,1 37,2 3,3 95,6 82,2 51,6 68,8

Hamala                    77,7 61,4 88,2 91,7 8,3 71,9 82,9 حمالة 

Ain Tine                  88,1 78,4 92,5 96,8 78,5 94,3 94,1 عين التين 

El Mechira                87,7 34,0 94,8 90,7 2,6 52,4 50,1  المشيرة 

Sidi Khelifa              79,4 57,5 89,3 97,4 4,1 89,7 89,4 سيدي خليفة 

Zeghaia                   90,5 70,3 97,3 97,3 6,4 86,8 81,6 الزغاية 

Elayadi Barbes        
    

 العياضى برباس 79,0 47,6 1,0 97,1 82,2 34,5 57,0

Ain Beida Harriche   
     

 عين البيضاء حريش 74,6 72,9 6,9 94,7 95,3 59,6 79,8

Yahia Beni Guecha  
       

 يحيى بنى قشة 89,1 87,0 2,5 99,3 96,3 64,1 83,6

Chigara                   55,9 35,2 85,9 93,7 7,2 28,2 39,8 الشيقارة 

Total 
 المجموع 73,6 71,4 44,4 97,2 92,9 58,8 83,3

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la Commune CODE IDH IDER IENV IDRD IPF IDRDS 

FERDJIOUA 4 302 67 21 968 390 255 278 

AIN MELLOUK 4 305 701 482 807 688 419 522 

OUED SEGUEN 4 307 198 207 571 243 224 196 

BENYAHIA ABDERRAHMANE 4 309 138 459 907 427 482 475 

OULED KHELOUF 4 312 481 657 581 638 657 687 

TIBERGUENT 4 313 760 458 744 690 199 354 

BOUHATEM 4 314 489 320 547 437 557 530 

TESSALA LEMTAI 4 316 390 146 701 319 698 613 

TASSADANE HADDADA 4 319 845 874 293 843 900 918 

DERRADJI BOUSSELAH 4 320 513 475 739 581 720 708 

MINAR ZARZA 4 321 872 762 440 825 938 942 

  0332المصدر : التعداد العام للسكان و السكن 

 مؤشرات التنمية لوالية ميلة  (  46جدول رقم ) 



AMIRA ARRES 4 322 436 520 580 526 528 546 

TERRAI BAINEM 4 323 578 514 976 967 563 806 

HAMALA 4 324 444 393 65 180 321 231 

AIN TINE 4 325 36 145 462 92 153 77 

EL MECHIRA 4 326 170 476 53 113 374 218 

SIDI KHELIFA 4 327 77 86 844 142 249 160 

EL AYADI BARBES 4 329 404 468 745 528 596 602 

YAHIA BENIGUECHA 4 331 193 87 820 190 211 165 

CHIGARA 4 332 902 944 529 946 652 820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

رقم 
ةالصفح  

رقم  العنـــــوان
خريطةال  

 0316المصدر : مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالة ميلة 



 

 

 

 

02 

02 

01 

00 

02 

61 

62 

00 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

00 

20 

100 

102 

109 

103 

101 

100 

100 

102 

109 

163 

161 

160 

100 

102 

100 

102 

109 

123 

122 

031 

030 

110  

7الموقع -  

   1926التقسيم اإلداري لوالية ميلة  -

الوحدات التضاريسية الكبرى  -  

7التركيب الصخري -  

الشبكة الهيدروغرافية7  -  

7التــسـاقـطــات للشرق الجـزائـري -  

7النـطـاقـات البيـومـناخيـة -  

خريطة القبائل القديمة للشرق الجزائري  -  

7ثمانية التقسيم اإلداري للفترة الع -  

التقسيم اإلداري للفترة االستعمارية  -  

7 1902التقسيم اإلداري  -  

7 1920التقسيم اإلداري  -  

7 1906التقسيم اإلداري  -  

7 1926التقسيم اإلداري  -  

مخططات المراكز االستعمارية داخل حوض ميلة  -  

توضع التجمعات المدروسة داخل حوض ميلة -  

يبي مخلوف األنماط السكنية لتجمع شقل-  

األنماط السكنية لتجمع الوصاف-  

األنماط السكنية لتجمع عنوش علي -  

األنماط السكنية لتجمع عزابة لطفي -  

األنماط السكنية لتجمع  الدار الحمراء -  

األنماط السكنية لتجمع فرضوة -  

التوسع العمراني لتجمع شقليبي مخلوف -  

التوسع العمراني  لتجمع الوصاف-  

عمراني  لتجمع عنوش علي التوسع ال-  

التوسع العمراني لتجمع عزابة لطفي -  

التوسع العمراني  لتجمع  الدار الحمراء-  

التوسع العمراني لتجمع فرضوة -  

التجهيزات لتجمع شقليبي مخلوف -  

التجهيزات  لتجمع الوصاف-  

التجهيزات  لتجمع عنوش علي -  

التجهيزات لتجمع عزابة لطفي -  

مع  الدار الحمراءالتجهيزات  لتج-  

التجهيزات لتجمع فرضوة -  

شبكة الطرق لحوض ميلة  -  

الحركة من اجل العمل -  

الحركة من اجل الخدمات الصحية و التعليمية   -  

الحركة من اجل العمل التسوق 7 -  

31 

30 

30 

36 

30 

32 

30 

32 

39 

13 

11 

10 

10 

16 

10 

12 

10 

12 

19 

03 

01 

00 

00 

06 

00 

02 

00 

02 

09 

03 

01 

00 

00 

06 

00 

02 

00 

02 

رقم 
لعنـــــوانا الصفحة  

رقم 
 الجدول



 

 
 

 

 

 

 

 

 

06 

09 

60 

00 

20 

20 

90 

96 

90 

136 

113 

116 

110 

160 

160 

101 

121 

120 

129 

100 

106 

100 

102 

102 

126 

129 

191 

190 

030 

030 

039 

019 

 

 . 0332-1922 ميلة بوالية الثانوية التجمعات تطور -

 ت التساقطالتوزيع الفصلي لمعدال -

 7توزيع متوسطات الحرارة الشهرية -

 7 الدراسة لمجال القبائل و الدواوير أصل -

 19117والسكان المساحة الكاملة، الصالحيات ذات البلديات -

 0310 – 1900 للتجمعات المدروسةتطور حجم السكان  -

 0332 – 1992الكثافة السكانية للتجمعات حسب تعدادي  -

 السنوي للسكان: توزيع معدل النمو -

 03327-1900  النمو اإلجمالي، الزيادة الطبيعية و صافي الهجرة -

 التجمعات السكانية المدروسة األصل الجغرافي للسكان -

 تطور عدد المساكن بالتجمعات المدروسة عبر الفترات اإلحصائي7 -

 0332معدل إشغال المسكن عبر التجمعات المدروسة سنة  -

 03327التجمعات المدروسة سنة كثافة المساكن ب -

 0310/03167للموسم الدراسي  التعليم االبتدائي بالتجمعات المدروسة -

 0310/03167للموسم الدراسي  التعليم األساسي بالتجمعات المدروسة -

 03327حسب عدد السكان  الوحدات البريدية نسبة تغطية -

 03167عدد المساكن المزودة بالكهرباء -

 التجمعات المدروسةالنقل عبر  -

 توزيع الوحدات الزراعية عبر التجمعات المدروسة -

 03167القوة العاملة و المشتغلون فعال بالتجمعات المدروسة  -

 0316توزيع نسبة البطالة عبر التجمعات المدروسة  -

 0332معدل اإلعالة بالتجمعات المدروسة سنة  -

 03327 -1992تطور العمالة بالتجمعات المدروسة ما بين  -

 7 0316توزيع العمالة عبر القطاعات االقتصادية لسنة  -

 7عالقة عدد المحالت التجارية و تنوعها بالحجم السكاني و الموقع -

 7مؤشر الجدب التجاري للتجمعات المدروسة -

 7المحالت حسب المجموعات التجارية توزيع -

 الحركة من أجل العمل لسكان التجمعات المدروسة -

 لسكان التجمعات المدروسة التعليم أجل من حركةال -

 لسكان التجمعات المدروسة الصحة أجل من الحركة -

 7الحركة بسبب قضاء الحاجيات )التسوق( -

 جدول الرتب  -

 

31 

30 

30 

36 

30 

32 

30 

32 

39 

13 

11 

10 

10 

16 

10 

12 

10 

12 

19 

03 

01 

00 

00 

06 

00 

02 

00 

28 

29 

30 

31 

32 

 

ةصفحرقم ال رقم  العنـــــوان 
شكلال  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 

08 

44 

44 

44 

91 

100 

100 

156 

187 

 0332-1922سكان  التجمعات الثانوية بوالية ميلة  دتطور عد-

 0332-1922تطور عدد التجمعات الثانوية بوالية ميلة  -

 7منحنى التغيرات الشهرية للتساقط 

 7منحنى التغيرات الشهرية للحرارة -

 P = 2 T7معـامــل قوســن   -

 0332-1900 المدروسة التجمعات  تطور عدد سكان -

 0332-1900 المدروسة التجمعات  سكاننمو  -

 0332-1900 معدل النمو بمختلف  المراحل اإلحصائية  -

 مصفوفة التجهيزات للتجمعات المدروسة 7 -

 7التجمعات السكانية المدروسة مصفوفة أنواع النشاط التجاري -

31 

30 

30 

36 

30 

32 

30 

32 

39 

13 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : 



                 L’espace rural algérien a des qualités multiples de sorte qu’il a 

été  un champ d’expériences  et un théâtre des interventions et de 

différentes stratégies de développement par l’état ; mais elles ont tous 

échoué car les responsables ont donné beaucoup d’importance pour les 

centres urbains ; alors qu’ils ont négligé les agglomération rural , ce qui en 

résulte un déséquilibre spatial en raison des déplacements intensifs des 

habitants vers les  grandes villes ou ce qu’on appelle le phénomène 

d’orientation  vers le centre autrement dit la micro urbanisation . 

                Cette phénomène d’urbanisation se présente à travers des petites 

agglomérations dont elles étaient auparavant des bourgs et des fermes des 

villages et des centres coloniales qui ont subi des modification et des 

changements extrêmes. Alors ils sont devenus des centres semi urbaine 

après  avoir été des centres ruraux . 

                  L’étude de ces agglomération a dévoilé qu’elles souffrent 

encore de la marginalisation spatial malgré les efforts de l’état en ou 

d’augmenter le niveau du développement de plus ; mais elles sont toujours 

dépendantes la grande ville (MILA) et les centres urbaines dans tous les 

domaines socio-économique. 

                     Tout ça a des conséquences négatives d’une part sur le degrés 

du développement, d’autre part la majorité de ces agglomération se 

caractérisent par une  urbanisation chaotique notamment les constructions 

Illicites et par la suite un paysage caractérise par sa laideur et son aspect 

inachevé. 

                     Cette situation actuelle  exige une intervention immédiate et 

accélérer pour améliorer ces agglomération parce qu’il y en a beaucoup qui 

ont des qualités qui leurs permettent de passer a un niveau plus  haut , car 

ces centres sont appelles dans un proche avenir a assumer des rôles 

récurrents dans la hiérarchie urbaine .        

       

                               

 

Mots clés : 

 

 Micro urbanisation – Agglomérations –centre – Marginalisation – ville 

Centre urbain – Rural – Village – Extension Urbain – Dynamique –  

Croissance – Dynamique – Type d’Habitât – L'habitat rural –Equipements 

– Développement – Organisation spatiale – Hiérarchie urbaine .  
 

 

 

 Summary: 



 

                 Algerian countryside has many qualities so it was a field of 

experience and a theater of various interventions by the state development 

strategies; but they all failed because officials have given much importance 

to urban centers ; while they have neglected the rural agglomeration, which 

results in a spatial imbalance due to intensive movement of residents to big 

cities or the so-called phenomenon of orientation towards the center is the 

micro urbanization. 

                This urbanization occurs through small towns which they were 

once villages and farms of the villages and colonial centers that have 

undergone change and extreme changes. Then they became semi-urban 

centers after rural centers. 

                  The study of these agglomeration unveiled they still suffer from 

spatial marginalization despite the efforts of the state or to increase the 

level of development of more; but they are still dependent on the big city 

(MILA) and urban centers in all socio-economic fields. 

                     All this has negative consequences on the one hand on the 

degree of development, on the other hand the majority of the urban area is 

characterized by chaotic urbanization including Illegal constructions and 

subsequently a landscape characterized by its ugliness and its unfinished 

appearance. 

                     This situation requires immediate action and speed to improve 

the agglomeration because there are many who have qualities that allow 

them to move to a higher level, because these call centers are in the near 

future to assume recurring roles in the urban hierarchy. 
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 الملخص:  

إن التنوع في خصائص المجال الريفي الجزائري، أدى إلى جعله حقال للتجارب و مسرحا   

كز الحضرية و للتدخالت و السياسات التنموية المختلفة هذه األخيرة اهتمت أكثر بتنمية المرا

أهملت التجمعات الريفية مما أدى إلى حدوث اختالل و عدم توازن مجالي7 نتيجة حركية و 

 . نحو المركز ديناميكية السكان نحو المدينة الكبيرة، أو ما يعرف بظاهرة االتجاه

ينعكس مفهومه في مثل التجمعات السكانية الصغيرة التي خضعت للدراسة، فالتعمير المصغر      

و التي كانت في األصل عبارة عن قرى و مداشر، أو مراكز استعمارية شهدت تطورات و تغيرات 

 جذرية على كافة األصعدة مما أدى إلى تحولها من تجمعات ريفية إلى شبه حضرية7

و قد  بينت الدراسة التحليلية لوضعيتها الراهنة أنها ما زالت تعاني التهميش المجالي، بالرغم      

جهودات المبذولة  من أجل النهوض بمستوى التنمية بها، إضافة إلى تبعتها إلى المدينة من الم

الكبيرة و المراكز الحضرية في جميع الميادين7 مما انعكس عليها بالسلب سواء في مستوى التنمية 

أو فوضى التعمير فأغلبها يغلب الطابع الفوضوي المشوه للمظهر العمراني7 و منه فإن واقع هذه 

التجمعات يفرض تدخل استعجالي للنهوض بها خاصة و أن البعض منها يملك مؤهالت تسمح له 

 بالرقي إلى مستوى أعلى و تؤدي دور مجالي أكبر7
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