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احلمد  رب العاملني حنمده و �ستعينه و �شكره و �توب إليه و الصالة و السالم على أشرف 
  .املرسلني سيد�ا حممد و على آله و صحبه و من اتبع هديه إىل يوم الدين

ترصاه و أدخلين رب أوزعين أن أشكر �عمتك اليت أ�عمت علي و على والدي و أن أعمل صاحلا 
   .عبادك الصاحلني برمحتك يف

أ�ت اللهم اجعلين أعظم شكرك و أكثر ذكرك و أتبع �صيحتك و أحفظ وصيتك ال أحصي ثناء عليك 
كما أثنيت على �فسك إذن احلمد  الذي وفقين إلجناز هذا البحث الذي أتقدم من خالله بأمسى 

  :عبارات الشكر و التقدير و االمتنان إىل
من كان ميد�ي دوما بدون مقابل إال أ�ي لن أيف له و لو بقطرة من مدادي أبي رمحه ا  

  أمي الغالية أطال ا يف عمرها و إىل كل أفراد أسرتي  
  إىل زوجي 

القيمة رغم مسؤولياته و صالح الدين شراد على توجيهاته و مالحظاته : أستاذي املشرف الدكتور
  .التزاماته اإلدارية

على تشجيعهما و مسا�دهتما يل مالك أحممد و لكحل عبد الوهاب  األستاذتقدم بالشكر إىل كما أ
  .و إىل كل أساتذة و عمال كلية علوم األرض

  .كما ال يفوتين أن أشكر شكرا جزيال و خاصا كل من عمار و حسام
    و إىل كل من ساهم من قريب أو بعيد يف سبيل إجناز هذا البحث
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  :مقدمــة عـامــة

والمواضـع الحساسـة ذات اإلمكانيـات     اإلستراتيجيةاستولى االستعمار الفرنسي على األماكن 
منظمة، مخططة ومدبرة تتماشى وسياسته المنتهجة التي بحثـت فـي    اتهوالمؤهالت الجيدة وكانت اختيار

  .في مرحلة ثانية بنهب واستغالل لخيرات وموارد البلدو ألحقته البداية عن االستيطان البشري والتعمير 
ولتحقيق هذه األهداف انصب اهتمام السلطة الفرنسية بشكل خاص على القطاع الزراعي وتمثـل  
ذلك االهتمام في سن سياسة زراعية تستهدف إعادة تشكيل العالم الريفي في قالـب جديـد يضـمن لهـا     

  .األمثل للمجال لاالستغال
يه فإن استغالل المجال الريفي الجزائري كان بإنشاء شبكة قرى ومزارع استعمارية، انـتهج  وعل
 طريقة معينة وخطة محددة تكمن في توقيع المراكـز علـى امتـداد المحـاور     اإلنشاءات هفي توطين هذ

ذات وانتشار المجموعات المزرعية بين هذه المحاور حيث توطنت في مناطق ) ةالطرق الوطني(الرئيسية 
  .هامة اتقدر

وقد كان للسياسة االستعمارية في اكتساحها واهتمامها بالعالم الريفي بعد وهدف وهو زيادة التقرب 
نـاء تجمعـات   بمن المواطن الريفي عن طريق إجراء تعديالت في نمط حياته بتحسين ظروف سـكنه ب 

ية، وبهذا يكون المعمر قـد  سكانية، توفير شروط إنتاج فالحي أفضل وغير ذلك من العمليات االستصالح
إلى عمق الريف محاولة منه الحتواء هذا العـالم، السـيطرة عليـه    ) القرى/المزارع(ذهب بهذا التدرج  

      . واستغالله بأحسن صورة، وكذلك يكون أول من رسم البنية المجالية للمراكز
سكان جديدة تتمثل في بعد االستقالل وخاصة إثر تطبيق سياسية الثورة الزراعية، برزت سياسة إ

إنشاء قرى اشتراكية، اعتمد في توطينها على مواقع قرى الشبكة االستعمارية، توزيع هذه القـرى كـان   
بعيدا عن المراكز السكانية األخرى حتى يكون لها مظهر مستقل وشخصية بارزة، وهي من ناحية توزيع 

تـراب الـوطني يتصـف بالعدالـة     السكان عمل يندرج ضمن سياسة خلق توزيع جديد للسكان عبـر ال 
واالنسجام، وكان الهدف من كل هذا هو بعث حياة جديدة في الريف قوامها الرقي االقتصادي، االجتماعي، 
الثقافي والفالحي كمحاولة لتحسين ظروف المعيشة ولجمع شمل الفالحين وتحريرهم من مظـاهر الفقـر   

المستقبلية للمدن وخلـق شـبكة مـن القـرى      والحرمان والتخلف، وكذلك من أجل تسوية بعض المشاكل
السكن، التعليم، العالج والتي تكون بمثابة همزة وصل بين المدن واألريـاف،  : العصرية التي تتوفر على 

تضمن التحول الكلي للمجتمع الريفي وتقوم بدمجه في عملية التنمية المتكاملة، وبذلك تكـون قـد غطـت    
  .تعمار في المنطقةالثغرات التي تركها أو أوجدها االس

تواصل تطور المراكز بعد ذلك وآلت التجمعات والقرى إلى تحوالت جذرية عميقة وديناميكيـات  
مختلفة، حيث شهدت نقلة نوعية كبيرة وبارزة غيرت من الطابع الريفي للبيئة بدخول أنمـاط، عناصـر   

قعـات المعمـورة، حقـن    ومظاهر الحياة الحضرية، فحدث تغيير في الرتب اإلدارية، واتسـاع فـي الر  
، تزايد فلي حجم السكان وفي حركتهم فأصبح لهذه التجمعات مجاالت نفـوذ خاصـة   ةللتجهيزات المختلف
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يقة الشيء الذي ولد تدفقات سكانية مختلفة فتحولت هذه المراكز إلى نقاط لها قـدرات  ضحتى وإن كانت 
  .استقطابية للسكان لكن بدرجات متفاوتة

يكن بنفس الوتيرة وكان مرتبطا عموما بالمتغيرات والـوفرات االقتصـادية،   نمو تلك المراكز لم 
االجتماعية واإلدارية المحلية لكل مركز، كما أن التطورات لم تكن متشابهة وهذا مـا أدى إلـى بـروز    
تجمعات سكانية مختلفة األحجام، والوظائف، المستويات وذات هيكلة مجالية من نوع خاص تتميز بوجود 

اختالالت عديدة، فبعض المراكز تطورت وأصبحت مراكز حضرية بإمكانها أن تساهم في ميالد فوارق و
مدن صغيرة يمكن دمجها في الشبكة العمرانية والبعض اآلخر بقي محافظا على طبيعته األولى كمراكـز  

  .ريفية
فعالة لتحقيق إذن الملفت للنظر بدون شك هو قيام الدولة بسياسات تنموية مختلفة والتي أتت كأداة 

التوازن وتقليص الفوارق بين المناطق غير أن معظم المشاريع التنموية والعمليات االستصـالحية التـي   
أقيمت كانت في المناطق التي حضيت بالعناية، التجهيز والهيكلة في العهد االستعماري، وهذا ما زاد فـي  

فـي  هل الدولة المتسبب الوحيد : ح هنا هو حدة الفوارق واتساع الهوة بين المراكز، فكان السؤال المطرو
  أسباب أخرى متداخلة ؟التنظيم المجالي السائد بهذه التجمعات ؟ أم أن هناك 

ومن هذا المنطلق استنبطت فكرة الموضوع المعني بالدراسة وتم اختيار حوض قالمة ألنه يشـكل  
، أوال باعتبـاره  التعمير الصغير ةنموذج حي كمجال لدراسة اإلشكالية المطروحة المتمثلة في بروز ظاهر

عمر في الماضي، وكان أرضية لتطبيق سياسات عديدة منطقة ذات امتيازات تنموية استهدفت أنظار المست
  .والستقبال عمليات استصالحية كثيرة استفادت منها التجمعات السكانية من الفترة االستعمارية إلى الحالية

، اخترنـا  التعمير الصغيريرة الحجم التي تحمل مواصفات وثانيا ألنه يظم جملة من المراكز صغ
 – 675(مـا بـين    1998منها ثالث عشرة تجمعا سكانيا، يتراوح عدد السكان بالتجمعات حسب إحصاء 

  :وهي، تمتد على ثمانية بلديات )نسمة 6812
رة هواري بومدين، وتجمعها الثانوي عين عمـا  –بن جراح  –قلعة بوصبع  –الخزارة  –الفجوج 

جبالة خميسي وتجمعها الثانوي سلطاني الشابي وأخيـرا مجـاز    -بني مزلين وتجمعها الثانوي الناظور –
عمار وتجمعاها الثانويان صالح صالح وصالح صرفاني وقد تضمن هذا االختيـار المقـرات الرئيسـية    

  .للبلديات أيضا ألن حوض قالمة يتميز عموما باحتوائه على مراكز ذات أحجام صغيرة
  :هذا االختيار ارتبط أيضا باعتبارات أخرى منها 

  .المسافات الفاصلة بين كل مركز ومقر المدينة الكبيرة -
هذه التجمعات السكانية تقع حول مدينة قالمة، لكن مواقعها الجغرافية بالنسبة لمقر المدينة الكبيـرة   -

 ).غرب –شرق  –جنوب  –شمال (قالمة مختلفة وهي 

دروسة تقع ضمن وحدة طبيعية واحدة وهي حوض قالمة لكن تأخذ مواضع التجمعات السكانية الم -
 .على وحدات طبوغرافية مختلفة
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هذه المراكز ظهرت في فترة واحدة وهي فترة االحتالل الفرنسي لكن مع اخـتالف فـي بدايـة     -
 ).مراكز استعمارية، مزارع، مشاتي، ودواوير(نشأتها، أشكالها وماهيتها 

  :ورة اإلشكالية في جملة من التساؤالت وهي وهذا ما قادنا إلى بل
  متى ظهرت التجمعات السكانية المدروسة ؟ وما هي العوامل المؤثرة في ظهورها ؟ -
التجمعات السكانية تغطي احتياجات ومتطلبات السكان المحلية ؟ هل تساهم  اقاتطهل إمكانيات و -

 ؟في فك الخناق على مناطق أخرى حتى وإن كانت أقل منها مستوى 

ما هي األسباب التي جعلت بعض المراكز التي تميزت فلي الماضي بنفس الخصائص أن تتطور  -
وترقى على غرار المراكز األخرى ؟ هل هو تدخل الدولة بمختلف أجهزتهـا، الرتبـة اإلدارة أم   

 عوامل أخرى ؟

 هل هذا التطور مس قطاع معين أو هو نتيجة تطور عدة قطاعات ؟  -

التاريخ بأبعاده له دور في إشكالية الفـوارق   لتظهر بين هذه التجمعات ؟ ه ما هي الفوارق التي -
 المطروحة ؟

هل توجد عالقات بين هذه المراكز ؟ ما نوعها ؟ وما هي عالقة هذه التجمعـات بمقـر المدينـة     -
 الكبيرة قالمة وبالمراكز األخرى األكثر حجما منها ؟ 

 ظيم المجال وما هو دوره ؟ على هيكلة وتن التعمير الصغيرما مدى تأثير  -

هل اإلنسان كان عامال محفزا لبلوغ هذا التنظيم ؟ أم أنه أثر بشكل غير مباشر في عرقلته من خـالل  
  تدخالته المستمرة على المجال ؟ 

  ما هو مستقبل هذه الشبكة من المراكز ؟  -
ننا وجب التطرق إلى قبل اإلجابة عن هذه األسئلة وغيرها من التساؤالت التي قد تتراود إلى أذها

 )1(Marc coteوالـذي يمكـن تعريفـه حسـب     ) La micro - urbanisation( التعمير الصغيرمفهوم 
  :بالعناصر التالية 

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

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

urbain (موجودا في الريف. 

أيـن الـديناميكيات   ) C'est une urbanisation par le bas(هو تعمير تصاعدي أومن األسفل  -
 ).تجهيز الريف(تتبع ببعض تدخالت الدولة ) ميل السكان للتجمع( وية للسكانفالع

                                                 
)1(  Marc cote, Macrocéphalie et Micro-urbanisation, cas du Sahara Algérien, Séminaire international Biskra 20 et 21 

Novembre 1999. 
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مية أو مجالية وضعت في المكان من طرف ر الصغير يترجم أشكال وحاالت جديدة إقليلتعميهذا ا -
 .هؤالء السكان

، السكان يودون التحضر مع البقاء فـي  الهيراركيةعبر شبكة المراكز الصغيرة الحجم والمتسلسلة 
الوسط الريفي، إنهم يريدون بلوغ التجهيزات، الممتلكات والخدمات الحضرية بدون قطع المسافات أو 

  .ن الكبرىالمعاناة من أعباء وأثقال المد
هذه الظاهرة الحضرية المميزة، تجلب للباحث بعض الورطات لذلك يجب أن تؤخذ عند انتقالهـا   -

  .ارية واالقتصاديةممن الريف إلى الحضر عبر كل أبعادها المجالية، االجتماعية، المع
تلغـى  كما أنها يجب أن تؤخذ أيضا على أساس استمرارية عقد المجال من القرية إلى المدينة وبذلك 

المقاربة الكالسيكية التي تفصل اصطناعيا المدن عن الريف وتتـرك وحـدة المجموعـات التلقائيـة     
)l'unité des ensembles systématiques  (التي تشكل الحقائق المجالية.  
هذه الظاهرة من األحسن أن تؤخذ في المناطق التي تكون فيها أكثر ظهورا، أين الصعود الحديث  -

 celles où la montée récente de la(يعوض ضعف التعميـر المكتسـب    رللتعمير الصغي

micro-urbanisation compense la faiblesse de l'urbanisation acquise ( وهذا يعني
 :المغربمن المجاالت في ) أنواع(ثالثة أنماط 

  .والصحراء) Les steppes(، السهوب )Les zones de montagnes(مناطق الجبال 
هو ظاهرة من الظواهر الجديدة المنتشـرة التـي    التعمير الصغيري في األخير إلى القول بأن نأت

كانت محور اهتمام التهيئة والتعمير وموضوع من المواضيع التي أثارت اهتمام الباحثين فـي الجزائـر   
ـ    دى وغيرها من البلدان لذلك سنحاول من خالل هذا البحث توضيح أسباب نشوء هذه الظـاهرة ومـا م

  :  مساهمتها في تنظيم المجال وذلك وفق مراحل البحث التالية
   :النظريمرحلة البحث / 1

إلـخ،  ... خالل هذه المرحلة اطلعنا على عدد من األبحاث، المنشورات، الوثائق ومختلف الكتـب 
وحـة  التي لها عالقة بموضوع دراستنا من أجل أخذ فكرة عنه ولإلحاطة به وفهم أبعاد اإلشـكالية المطر 

  .وأخذ فكرة واضحة عن المنهج المتبع في هذه الدراسة
  : مرحلة البحث الميداني/ 2

جمع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالموضوع وذلك من خالل مسـح  خالل هذه المرحلة تم 
  :شامل لكل المراكز وقد تضمنت هذه المرحلة

   :المعنيةاالتصال بمختلف المصالح والمديريات / 1.2

ع ما يمكن من وثائق ومعطيات من مصادر رسمية التي يمكنهـا أن تخـدم الموضـوع    قصد جم
  :  وتثريه المصالح التي تم االتصال بها هي 
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هواري  –قلعة بوصبع  –بني مزلين  –بن جراح  –الخزارة  –الفجوج (المصالح التقنية للبلديات  -
  ).جبالة خميسي –مجاز عمار  –بومدين 

 .لوالية قالمة مديرية المصالح الفالحية -

 .مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية قالمة -

 .لوالية قالمة الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية -

 .مديرية مسح األراضي لوالية قالمة -

 .مديرية التربية والتعليم لوالية قالمة -

 .مديرية البريد والمواصالت لوالية قالمة -

 .مديرية النقل لوالية قالمة -

 .ألشغال العمومية لوالية قالمةمديرية ا -

 .مؤسسة توزيع الغاز والكهرباء لوالية قالمة -

 .لوالية قالمةمصلحة الضرائب  -

 .الديوان الوطني لإلحصاء لوالية قسنطينة -

 .الخزارةلبلدية و التمهين مركز التكوين المهني  -

 .مركز التكوين المهني لبلدية قلعة بوصبع -

 .ة بالدراسةمندوبيات الفالحة للبلديات المعني -

  : التحقيقات الميدانية / 2.2

   :الميدانيالعمل * 

تم من خالله الحصول على مختلف المعطيات والمعلومات الضرورية لهذا البحث مباشـرة مـن   
  :الميدان من خالل القيام بـ

خرجات ميدانية عديدة للتعرف على منطقة الدراسة وذلك عن طريق فحص ميداني لكل المراكـز   -
  .أنماط السكن، التحوالت المورفولوجية والتوسعات العمرانية للتعرف على

 .زيارة للمدارس االبتدائية لتوزيع االستبيانات الميدانية -

 –قلعـة بوصـبع    –الفجوج : زيارة للوحدات الصناعية الموجودة على مستوى التجمعات الثالثة  -
 .صالح صالح

 .ات المدروسةزيارة متكررة لألقسام التقنية بمقرات البلدية للتجمع -

زيارة لبعض مكاتب الدراسات المعمارية التي أجرى أصحابها دراسات عن بعـض التجمعـات    -
 .المدروسة في شكل مخططات شغل األراضي
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   :الميدانيةاالستبيانات * 

استخدمت االستمارة كأداة لجمع البيانات والمعطيات من سكان المراكز وكذلك لسد بعض الثغرات 
  .وأنه لم يسبق التطرق إلى هذا الموضوع في شكل مذكراتخصوصا  اإلحصائية

من  %10قمنا باستخدام أسلوب العينة والتي كانت في شكل استمارة خاصة بالسكان حيث تم أخذ 
استمارة مـن   674األسر لكل مركز من مراكز الدراسة على حدى، وقد بلغ العدد اإلجمالي لالستمارات 

استمارة بتجمع  115استمارة بتجمع الفجوج،  119سرة وهو ما يقابل أ 6730مجموع األسر البالغ عددها 
استمارة بتجمع بـن   66استمارة بتجمع هواري بومدين،  77استمارة بتجمع قلعة بوصبع،  80الخزارة، 

اسـتمارة بتجمـع بنـي     34استمارة بتجمع مجاز عمار،،  44استمارة بتجمع جبالة خميسي،  45جراح، 
اسـتمارة بتجمـع صـالح     20استمارة بتجمع صالح صـالح،   20جمع الناظور، استمارة بت 27مزلين، 

  .استمارة بتجمع عين عمارة 12استمارة بتجمع سلطاني الشابي،  15صرفاني، 
   :والكتابةمرحلة الفرز والتحليل / 3

بعد إتمام جمع كل المعطيات التي تخدم البحث، تأتي عملية الفرز وتحليل النتائج المتوصل إليهـا  
تفاسير منطقية لها، ثم تمثيلها تبويبها ومعالجتها في جداول خاصة، ثم القيام بعملية التعليق عليها وإعطاء و

عن طريق الخرائط، المنحنيات واألشكال الالزمة التي تساعد على توضيح المعطيات والوصول إلى أدق 
  : وقد شمل هذا البحث ثالثة فصول نظمت كالتالي .النتائج

  :األولالفصل 

خصص هذا الفصل لدراسة اإلمكانيات الطبيعية والتطور اإلداري لمجال الدراسة، وتفـرع إلـى   
ثالثة مباحث بحيث تناول المبحث األول التعريف المجالي لمنطقة الدراسة واهتم المبحث الثاني بعـرض  

إلخ، فـي  .. .طبيعية، بشرية، اقتصادية، تاريخية: فكرة عامة عن التجمعات المدروسة من جوانب عديدة 
  .حين أن المبحث الثالث خصص لدراسة التحوالت اإلدارية والقوانين المنظمة للمجال

  :الثانيالفصل 

تضمن هذا الفصل دراسة تطورات التجمعات السكانية المدروسة، وقد جزء هذا الفصل بدوره إلى 
الثاني دراسة التجهيزات ثالثة مباحث، خصص المبحث األول للدراسة السكانية والسكنية، وتناول المبحث 

ة بأنواعهـا الفالحيـة،   االقتصادي اتالعمومية والهياكل القاعدية، أما المبحث الثالث فكان مخصصا للنشاط
  .الصناعية، و التجارية

  :الثالثالفصل 

يتعلق هذا الفصل بتوضيح دور التحضر المصغر في تنظيم المجال، وقد قسم الفصل إلـى ثالثـة   
ى دراسة خصائص التجمعات السكانية المدروسة وتحليل العوامـل المـؤثرة فـي    مباحث، تم التطرق إل

ظهورها في مبحثه األول، الحركة السكانية وأشكال العالقات المجالية في مبحثه الثاني والتنظيم المجـالي  
 .للتجمعات السكانية المدروسة في مبحثه الثالث
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نشأة التجمعات الساكنية املدروسة يف جمال 
 طبيعي ذو قدرات و مؤهالت هامة
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  :مقدمة الفصل األول

تحليل المؤهالت الطبيعية أمر مهم ألن لها دور أو أثر في خلق فوارق بين التجمعات السـكانية،  
للمراكز المدروسة لمعرفة الدر الذي تلعبـه  ولهذا سنتناول في هذا الفصل اإلمكانيات والمؤهالت الطبيعية 

حتى تساهم في بروز ظاهرة التعمير المصغر ألنها تعتبر القاعـدة  ) الموضع(العناصر واألشكال الطبيعية 
  .األولى واألساسية التي ينطلق منها أي استصالح أو تخطيط

) المستوى الوطني(كما تطرقنا باختصار إلى التقسيمات اإلدارية التي مرت بها البالد بصفة عامة 
وفي األخيـر  ) المستوى المحلي(وأسقطناها أو انتقينا منها ما يخص ويتعلق بالتجمعات السكانية المدروسة 

ـ  نشـأة  : ذكر منهـا قدمنا صورة عامة عن الوضع القائم بالمراكز بصورة موجزة وعلى عدة مستويات ن
  .الخ....المراكز، الموضع، السكان
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التعريف اجملايل ملنطقة ادلراسة والتطور 
  اإلداري و الرتايب للتجمعات الساكنية
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  والتطور اإلداري و الترابي للتجمعات السكانية لتعريف المجالي لمنطقة الدراسةا: لمبحث األولا

  

  :التعريف المجالي لمنطقة الدراسة: أوال

  :ةـــمقدم

ط الطبيعية تشكل القاعدة األساسية في عمليات التهيئة و تساعد في توجيه االستغالل دراسة األوسا
اإلمكانيات والعوائق الموجودة بأي  ألن أهمية الجانب الطبيعي تكمن في معرفة . نحو االستعمال األمثل

  .مجال و التي من خاللها توضع الخطوط العريضة للتنمية ألي منطقة مدروسة
 :عــالموق -1

 :الموقع الجغرافي -1-1

  .يقع مجال الدراسة ضمن حوض قالمة الطبيعي، يحتل المنطقة الوسطى لوالية قالمة التابع لها إداريا
  :حيث نجد) 01: أنظر الخريطة رقم(هذا المجال محدود بمرتفعات من جميع الجهات 

 ارتفاعهصل م و كذلك جبل بوصبع الذي ي 1292بـ  ارتفاعه في الشمال جبل هوارة الذي يقدر -
 .م 623إلى 

 .م 876بـ  ارتفاعهفي الشمال الغربي جبل بوعسلوج الذي يقدر  -
م وجبل عنونة  1065م جبل بعيبو بـ  1411رتفاعه بـ إفي الجنوب جبل ماونة الذي يقدر  -

 .م 936بارتفاع يصل إلى 
 .م 1102في الجنوب الشرقي جبل بوعيشون بارتفاع هو -
 .م 1108ارتفاع يقدر بـ في الجنوب الغربي جبل السدة ب -
 .م 737الناظور بارتفاع هو في الشرق جبل  -
م وجبل بطوم بـ  1060م، جبل دبار بـ  1099في الغرب جبل سبة مزعير بارتفاع يقدر بـ  -

 .م 623
  :هذا المجال تقطعه ثالثة محاور من الطرق الوطنية الهامة و هي

الذي يربطه بوالية  21: الطريق الوطني رقمالذي يربطه بوالية قسنطينة،  20: الطريق الوطني رقم
  .الذي يربطه بوالية سكيكدة 80: عنابة و الطريق الوطني رقم
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 :الموقع اإلداري -1-2

تجمعا، منها ثماني تجمعات رئيسية، و خمسة تجمعات ثانوية تنتمي  13م ظمنطقة الدراسة و التي ت
ل و التعدي 1984لمة و موزعة على خمسة دوائر، و هذا بعد التقسيم اإلداري لسنة إداريا إلى والية قا

  :، و هي1991لسنة  اإلداري 
 .و تظم بلدية الفجوج: دائرة هيليوبوليس -
 .و تظم بلدية بن جراح: دائرة قالمة -
 .و تظم بلدية قلعة بوصبع، جبالة خميسي و بني مزلين: دائرة قلعة بوصبع -
 .تظم بلدية الخزارةو : دائرة الخزارة -
 .و تظم بلديتي هواري بومدين و مجاز عمار: دائرة هواري بومدين -

  :و هي) 02: أنظر الخريطة رقم(بلدية  14يشترك مجال الدراسة في حدوده مع 
 .ل شرقايبوشقوف و حمام النبا -
 .حمام دباغ، بوهمدان و برج صباط غربا -
 .عين بن بيضاء، النشماية و بوعاتي محمود شماال -
 .واد فراغة من الشمال الشرقي -
 .الركنية من الشمال الغربي -
 .رأس العقبة، سالوة عنونة، عين العربي و بوحشانة جنوبا -

  
 :البنية التضاريسية -2

) 6-5) (2-1(، قالمة 25000/1و الخرائط الطبوغرافية ذات المقياس  01: تبين الخريطة رقم
ذات المقياس ) 76:ورقة رقم(، و الخريطة قونو )8-7(حمام مسخوطين )/4-3(وادي الزناتي )/ 8- 7(

  :، أن هناك تنوع في التضاريس و هي ثالثة أوساط طبيعية تتمثل في50.000/1
 :السهول -2-1

تظهر بالمنطقة المركزية، تتجه في شكل شريط من الناحية الشرقية إلى الناحية الغربية أين نجدها 
  .حيث تكون أكثر اتساعاضيقة مقارنة بالمنطقتين الشرقية و الوسطى، 

، يشقها واد مهم هو واد سيبوس باتجاه )مصاطب نهرية(و هي عبارة عن مناطق منبسطة، غنية و خصبة 
  .شرق -غرب

 :التالل و الكديات-2-2

  :عبارة عن مجموعة كديات ذات ارتفاعات متباينة، تتعدى أحيانا ارتفاع الجبال و نذكر منها
م وكدية درينيزة 900م، كدية الهندي  842م، كدية القفصة  551ة م، كدية الكوش 364كدية بوسنيب 

  .م1051
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 :الجبال-2-3

م، جبل بوعيشون 1411، أهمها جبل ماونة )جنوب/غرب، شمال/شرق(تمتد في جميع الجهات 
  الخ...م  1102

هو (وب و من الشرق إلى الغرب إذن هناك تباين في الوحدات الطبوغرافية من الشمال إلى الجن
  .االرتفاعإلى ، حيث تنتقل من االنحدار )رة سابقاما تؤكده الخرائط المذكو

  

 :المميزات الجيولوجية -3

ميدان التهيئة العمرانية فهي توضح إمكانية التوسع و في  تكتسي الدراسة الجيولوجية أهمية كبيرة
  .المدن و تخطيطها باالعتماد على التركيب الجيولوجيما من خالل تحديد أماكن قيام لمنطقة التعمير 

ة الطبقة السطحية تمكن من تحمل ضغط المباني العالية و تساعد على مد الطرق وخطوط السكة بالفص
  .الحديدية

تتضح لنا األزمنة الجيولوجية  500.000/1و بتحليل الخريطة الجيولوجية لمنطقة الدراسة ذات المقياس 
  :عرضها من األحدث إلى األقدم كما يليالتالية و التي ن

 ):qtر القاري االكواترن: (الزمن الرابع .1

  .و تظهر بمحاذاة واد سيبوس  )alluvions(عبارة عن مصاطب و عن تكوينات من الطمي 
 :و ينقسم إلى: الزمن الثالث .2
 )pliocène continental(يوسان القاري يالبل -  calcaires(و يتكون من البودانق و الكلس  :

lacustres(  . 
 Miocène( الميوسان العلوي - supérieur :( الممثل بالبانتيان)Pontien(   األساسية مكوناته

 .هي المارن الجبسي، الكلس، الحجر و الطين
و يتكون من نفس تكوينات األيوسان و التي سنقوم بعرضها فيما  ):oligocène(األوليقوسان  -

 :يلي
 :لتكوينات التاليةيتكون من ا ):Eocène(اإليوسان  -
- e3b  :حجر نوميدي أصفر أو أبيض في شكل طبقات جد سميكة. 
- e3a : نوميدي(طين و حجر( 
- e3 :انهياالت الحجر النوميدي فوق الطين. 
- e2b :تتفرق تزي في كثير من األحيان يميل إلى االحمراررهذه التكوينات عبارة عن حجر كوا ،

 .في مناطق طينية ذات صبغة قاتمة
- e2a :تكوينات من الطين السوداء، تختلف ألوانها من منطقة إلى أخرى، إضافة إلى طبقات من  هي

 .الحجر رقيقة ذات لون أسمر و أحيانا تميل إلى االحمرار ذات بنية دقيقة
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- eIII‐IV :تتميز ببنية  هي تكوينات من الكلس األسود المزرق، به تكوينات فوسفاتية و سليسية
 .األيوسان السفليإلى نتمي التكوينات تذه ه ،ضعيفة

- Cm :Marnes à Ammonites pyriteuse 

 :و ينقسم إلى: الزمن الثاني .3
 و الذي بدوره ينقسم إلى الكريتاسي العلوي و الكريتاسي السفلي): Crétacé: (اسيتالكري -

 :الممثالن بالتكوينات التالية
C9 :عبارة عن مارن و مارن كلسي.  
C8 :المستحثات  و هو ما يطلق عليه اسم كلس)calcaires  à  Inoérâmes( تتميز هذه ،

  .مار نيةالتكوينات بلون قاتم و هي تكوينات ثابتة تتوضع على قاعدة 
C7‐1 : هذه التكوينات إما عبارة عن مارن أو مارن كلسي و هي تمثل مجموعة جد متطورة ذات

كلس فيوجد في األعلى سمك حيث نجد أن المارن و المارن الكلسي يتوضعان في القاعدة، أما ال
  .بطبقة أقل تماسكا و ذات بنية دقيقة متفرقة و قد ارتفع بواسطة المارن و المارن الكلسي

- Cm :Marnes à Ammonites pyriteuse 

- CIV‐V : هذه التكوينات عبارة عن كلس متماسك ذو طبقة سميكة عموما قاتمة اللون بعض طبقاته
 .ي ذو لون داكنذات بنية دقيقة و البعض اآلخر دولوميت

 .و كلس دولوميتي) marnes irisées cargneules(يتكون من مارن ): Trias: (الترياس -
 

 :الحركات التكتونية و الظواهر الجيومورفولوجية .4

  : مقدمة
يقع حوض قالمة في حوض سيبوس، األوسط هذا األخير الذي يتكون من عدة أحواض تتمثل في 

و هو عبارة و حوض قالمة الذي تقع فيه منطقة دراستنا حوض الشارف السفلي و حوض بوحمدان 
 "ancien bassin d’effondrement"انهياري قديم حوض   un basin"أي حوض ترسيبي مردوم   

sédimentaire à comble " مستمر من البارميان حتى الميوسان أين المرحلة األخيرة ستكون في وسط
 un milieu"مائي  lagunaire "  ب أصبح قاري و هذا نتيجة حدوث يمن البليوسان الترس اءابتدحيث   

"une émersion  "و قد عرفت منطقة قالمة ظواهر تكتونية مختلفة الفترات تمثلت فيما يلي:  
 ":les mouvements orogéniques: "حركات أصل التكوين . أ

األخيرة ت ظاهرة رفع حوض قالمة هذه بو سب" Eocène"بدأت هذه الحركات في زمن األيوسان 
 des"التي أنتجت تجاعيد محدبة  rides  anticlinales "غرب، كما ساهمت هذه -ذات اتجاه شرق

الحركات في تحديد نسيج و اتجاه الشبكة الهيدروغرافية، حيث أن واد سيبوس يجري باتجاه أفقي من 
  .الغرب إلى الشرق
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 "الحركات التكتونية الخاصة بالبليوكواترنار   . ب les mouvements  tectoniques du plio‐

quaternaire :" 

أنتجت هذه الحركة حركات رفع ضعيفة، حفزت االنقطاعات في دورة التعرية المطرية، وهكذا 
ويات مختلفة، وهي تشهد على اختالف مستفي  ارتفعتتشكلت الميادين الطميية لواد سيبوس، هذه الميادين 

  .ذات مقطع منبسطالمراحل التكتونية، و هي 
هذه الفترة األخيرة أن العوامل المتمثلة في المناخ الممطر،  امتدادة أخرى يالحظ و على و من جه

و نشاطات اإلنسان، و ظواهر التعرية الجيولوجية ساهمت في وجود نوع من التقهقر في الصخور ذات 
تي العناصر الدقيقة، هذه األخيرة التي نقلت و شكلت رواسب عموما أقل شدة على عكس التضاريس ال

باستثناء تكشفات الكلس ) مارن و حجروطين (مستديرة  بقممتحيط بها و التي لها انحدارات متوسطة 
  .الصلب
 فت نفس الظواهر التكتونيةعر ن كون المراكز المدروسة تنتمي إلى حوض قالمة فهي أكيدذإ

في األوساط تتمثل  المذكورة سابقا و التي ساهمت بدورها في تشكيل ظواهر جيومورفولوجية عديدة
  :الفيزيائية التالية

 :المصاطب النهرية .1

الطمي و ترسيبات حالية للواد، هذه المصاب تتميز بانحدار في هي عبارة عن تكوينات تتمثل 
 :و لها أربع مستويات تتمثل في%) 3-0(ضعيف يتراوح ما بين 

 ):الحالية و الحديثة(المصطبة المنخفضة  .أ 

سيفساء من المواد تتمثل في الغرين، الطمي وحصي و هي مصطبة جد محلية، متكونة من ف
، تعتبر السرير الفيضي لواد سيبوس و هي معرضة صغير مدور بأعداد صغيرة، تتميز بصبغة سمراء

بصورة مستمرة و مباشرة لعلمية التعرية المائية من جراء تآكل حوافها، كما يحدث لها غمر أيضا أثناء 
يؤدي إلى اختفائها في بعض المناطق و نشير أيضا إلى أنها مهددة الفصل الممطر، مما في الفيضان أي 

  ).Sapement de berge(بالحفر الجانبي 
 :المصطبة المتوسطة  .ب 

هذه المصطبة لها انحدار ضعيف، تتكون من ترب قليلة التطور طين و طمي، إضافة إلى بعض 
ستثنائية و لكنها مهددة بالحفر العناصر الخشنة، هذه المصطبة غير مغمورة إال أثناء الفيضانات اال

  .الجانبي
 :المصطبة المرتفعة .ج 

هذه المصطبة مرتبطة بالمنطقة التلية، مكونة من مواد خشنة نسبيا و هي معرضة للتعرية 
  .الخطية
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 :التالل .2

رفولوجية األولى و المتمثلة في السهل، تتميز وهي المنطقة المتصلة مباشرة مع الظاهرة الجيوم
  ) %.25- 12(و أحيانا يصل ما بين %) 12-3(ما بين  بانحدار يتراوح

 :الجبال .3

  %.25هي عبارة عن ميادين صلبة، ذات انحدارات قوية يمكن أن تتعدى 
 :كانت وسطا لتوضع التجمعات السكانية التالية) السهل(الوحدة الطبيعية األولى  -
 .سلطاني الشابي و صالح صالح - الناظور -جبالة خميسي -مجاز عمار -
 :كانت موضعا للتجمعات السكانية التالية) التل(ة الطبيعية الثانية الوحد -
 .قلعة بوصبع و صالح صرفاني - الفجوج -الخزارة -
 :أما التجمعات السكانية المتبقية فأخذت في موضعها موضع قدم الجبل و هي -
 .هواري بومدين و عين عمارة -بني مزلين -بن جراح -

كل تجمع بشيء من التفصيل لالخصائص الطبيعية و سنتطرق في المبحث الموالي إلى ذكر 
  .الموقع، الموضع، الوضعية و المواجهة: معتمدين في ذلك على

  
 : دراسة الموارد المائية .4

موارد المياه لها أهمية كبيرة ألن استخداماتها متنوعة و متعددة، نذكر منها االستخدامات 
  الخ. ..الزراعية، الصناعية، السكنية و التجارية 

ا سنتطرق فيما يلي إلى دراسة مصادر المياه بنوعيها السطحية و الباطنية، ألن منطقة الدراسة لذ
، هذا إضافة إلى ثروة باطنية تتمثل تتميز بوجود شبكة هيدروغرافية سطحية كثيفة، لها اتجاهات مختلفة

  .في األسمطة التي تساهم في دعم صبيب المجاري المائية في فترة العجز
 :طحيةالمياه الس .1

ـ امتد على مس،الذي يمجال الدراسة يقع ضمن الحوض التجمعي لواد سيبوس  3232: حة تقدر بـ
  .من مجال الوالية% 90و يغطي  )1( 2كلم

  :بصورة أدق هذا المجال موزع على من األحواض الجزئية و هي
 S.B.v de(الحوض الجزئي لواد سيبوس العلوي  la haute Seybouse(  الحوض الجزئي لواد 

  .الحوض الجزئي لواد بوهمدان و الحوض الجزئي لواد المالح ،الشارف
  

                                                            
)1(  Schéma directeur de développement Agricole de la wilaya de Guelma, phase I, Analyse diagnostic de la situation 

actuelle, élaboré par le BNEDER, Janvier 1997. 
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م الحوض الجزئي العلوي لواد سيبوس أكبر عدد من المراكز المدروسة، هذا الواد يبدأ جريانه ضي
 .)2(سـنة  /3م 82x10 6بـو له جريان سنوي يقدر  2كلم 744حة تقدر بـ ام، يصرف مس700رتفاع إمن 

  :ن األدوية و الشعاب نذكر منهاتبرز بالحوض شبكة م
 الخ..واد اللسطح، واد كسابة، واد الرومل، واد الكرنقة، واد بوسدرة و واد البرادع  -

شعبة رقادة، شعبة راس الما، شعبة المعوش، الدردارة، شعبة الهدار، شعبة العالية، شـعبة سميسـر،    -
 .الخ... شعبة الشوك، شعبة بن العمر 

  :تمر بالمراكز المدروسة فنذكر منهااألدوية التي  أما فيما يخص الشعاب و    
 .شعبة بوصنيب التي تمثل الحدود الغربية لتجمع بني مزلين -
 .واد جبالة الذي يمثل الحدود الغربية لتجمع جبالة خميسي -
واد النشم الذي يمثل الحدود الجنوبية لتجمع الفجوج، وواد توتة الذي يجري في المنطقة الشرقية مـن   -

 .التجمع
 .واد البياز يمثل الحدود الشمالية الوسطى لتجمع قلعة بوصبع -
وبالمنطقـة الجنوبيـة   واد سيبوس الذي يمر بعدة مراكز، فهو يجري بالمنطقة الغربية لتجمع الناظور،  -

لتجمع مجاز عمار، كما أنه يحد تجمع سلطاني الشابي من الناحية الغربية، هذا األخير الذي تقطعه شـعبة  
  .ين شمالي و جنوبيشاحة إلى قسمر

 سنتطرق في دراسة هذا العنصر إلى األسمطة فقط باعتبارها أكثر المصادر(: المياه الباطنية .2
 .)الباطنية أهمية

ليتولوجية حوض قالمة و التي هي عبارة عن صخور نفوذة، سمحت بوجود أسمطة مائية باطنية تعتبر 
في فترة االحتياج والعوز و تتمثل في الوحدات  هااستعمالطبيعية و احتياطات مائية هامة، يمكن  كخزانات

  .الهيدرولوجية الموضحة في الجدول أدناه
  .بحوض قالمة لوجيةالوحدات الهيدرو ):01( جدول رقم

  الوحدات الهيدرولوجية
  المصادر المستغلة

  ثا/ل  سنة/3م 6 10
  السماط الغريني القالمي

La nappe alluviale de Guelma 
7.6  244  

  ط الغريني لبوشقوفالسما
La nappe alluviale de Bouchegouf 

5.1  164  

Aquifère néritique  9.1  293  
Aquifère de oued helia3.8  122  

  238  7.4  سماطة تاملوكة
  1061  33  المجموع

  .2004مديرية الري لوالية قالمة : لمصدرا

                                                            
)2(  IBID. 
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يشكل احتياط مـائي متـوفر     )les nappes et les aquifère(إن مجموع األسمطة و األكيفار 
و بما أن سماط تاملوكـة ال  سنة و هذه القيمة تتعلق طبعا بمجمل مجال الوالية،  / 3م 33x10 6:يقدر بـ

لغيـاب  و نظـرا    .سنة/3م 25.6x10 6: ينتمي إلى منطقة الدراسة، فسيكون مجمل االحتياط المائي هو
قدرة الهيدرولوجيـة  المائية، فإنه ال يمكننا تقدير الدراسات المتخصصة و نظرا أيضا الستمرار األسمطة ال

  .للسماط داخل مجال كل بلدية، لذلك فالقيم المذكورة في الجدول أعاله تتعلق بالقدرة اإلجمالية لكل سماط
  :إذن األسمطة التي تنتمي إلى منطقة الدراسة تتمثل فيما يلي

ل مساحة في المناطق الجنوبية المحاذية السماط الغريني القالمي يحت: السماط الغريني لواد سيبوس . أ
 :لواد سيبوس في كل من المراكز التالية

  .جبالة لخميسي و بني مزلين - الفجوج -مجاز عمار
أما السماط الغريني لبوشقوف فيظهر في الجزء الجنوبي الشرقي لبلدية بني مزلين، حيث يحتل مساحة 

 .بسيطة منها
 :أسمطة الوادي المرتفع لسيبوس . ب

 )Aquifère de oued Helia: (الرابع سماط الزمن/1- ب   
 .يظهر هذا السماط إال ببلدية الخزارة و على ضفاف واد حلية   
 )Aquifère néritique: (سماط الزمن الثاني/2- ب   

و يستمر  الشرقية هذا السماط يحتل مساحة كبيرة من بلدية الفجوج و بالضبط في المنطقة الوسطى   
   .ي من بلدية قلعة بوصبع إال أنه يحتل مساحة صغيرة فقطإلى الجزء الغرب

 

 :الدراسة المناخية  .5

للدراسة المناخية أهمية خاصة في التخطيطات المختلفة لتنمية المراكز، و ذلك لما لها من تأثيرات 
مباشرة على الوسط الطبيعي تنعكس على النشاطات االقتصادية للسكان و خاصة الزراعية منها، فالمناخ 
يلعب دور كبير في ارتفاع مردود المحاصيل أو انخفاضه، إذ يؤثر إيجابيا إذا كانت الظروف مالئمة و 

  .العكس صحيح
و قد اعتمدنا في دراسة مناخ منطقة الدراسة على المعطيات المناخية لمحطة قالمة أوال ألنها 

  .اكز المدروسةلب المرغالمحطة المناخية الوحيدة بالوالية، و ثانيا ألنها قريبة من أ
 :دراسة التساقط .1

سط السنوي و، نجد أن المت2005-1995مطار السنوية للفترة بين من خالل تحليل جدول األ
ملم، كما امتازت القيم الشهرية بالتذبذب، حيث أن أقصى  6357.4لألمطار وصل خالل هذه الفترة إلى 

ملم  105.44سنوات ما يعادل  10لـ  معدل التساقط غكمية أمطار مسجلة كانت في شهر جانفي، و قد بل
ملم، ثاني قيمة  238.3وبلغت قيمة  2003/2004أكبر كمية تساقط مسجلة في هذا الشهر كانت خالل (
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ملم، أما أدنى كمية لألمطار  85.32مسجلة لألمطار كانت في شهر نوفمبر حيث بلغ معدل التساقط قيمة 
كما اختفت كمية األمطار  .ملم 2.57ت ما يعادل سنوا 10 سجلت بشهر جويلية، حيث بلغ المعدل لـ

، 2003/2004المسجلة من موسم إلى آخر، حيث امتازت بعض المواسم بقيم كبيرة للتساقط مثل الموسم 
حيث  2004/2005ملم و كذلك خالل الموسم  938.5ما يعادل  حيث بلغ المجموع السنوي لكمية التساقط
حيث قدر  1996/1997ملم، و أيضا خالل الموسم  804.8ا يعادل بلغ المجموع السنوي لكمية التساقط م

: ملم أدنى كمية تساقط سجلت خالل الموسمين 734.8المجموع السنوي لكمية التساقط ما يعادل 
ملم،  404.7:، حيث قدر المجموع السنوي لكمية التساقط بالموسم األول بـ2001/2002و 2000/2001

   .ملم 483.1ووصل بالموسم الثاني إلى قيمة 
عدم ، يتضح لنا أن هناك )2005-1995(و من خالل تحليل منحنى التوزيع السنوي للتساقط للفترة 

انتظام في كمية األمطار السنوية المسجلة، و هذا ما يؤثر سلبا على التربة والنبات، حيث أن عملية 
ففي حالة النقص . األمطار زيادة كمية الحرث التي تبدأ في شهر سبتمبر يمكن أن تتأخر بسبب نقص أو

  .عملية الحرث تكون مستحيلة، أما في حالة الزيادة فاألسمدة ال يمكن أن تتغلغل كما ينبغي
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  )2005-1995(للفترة ) ملم(توزيع األمطار السنوية ): 02(جدول رقم 

  السنوات        
سنوات  10عدل م  04/05  03/04  02/03  01/02  00/01  99/00  98/99  97/98  96/97  95/96  الشهر

  )ملم(

  52.72  41.6  72  27.1  55.7  16.5  45.4  98.2  79.7  14.7  76.3  سبتمبر
  37.05  20.3  48.6  30.2  10.4  47  8  35.8  117.1  18.1  35  أكتوبر
  85.32  177.1  25.1  120.2  39  16.4  98.3  190.1  112.6  23.7  50.7  نوفمبر
  82.61  129.9  200.3  108.6  23.4  37.8  108.4  43.4  103.1  36.3  34.9  ديسمبر
  105.44  86.8  238.3  31.6  144.6  41.8  73.5  48  66.5  126.8  196.5  جانفي
  62.31  9.7  104.6  66.4  58.4  21.1  58.9  62  22.3  212.1  7.60  فيفري
  48.09  71.1  19.9  15.3  26.4  15.5  109.7  31.1  33.5  61.3  97.10  مارس
  72.49  82.6  187.6  32.2  59.4  34.6  39.8  56.1  53.3  137.9  41.30  أفريل 
  54.57  88.2  41.9  12.4  57.4  139.3  40.8  77.9  6.4  76.1  5.3  ماي 
  17.98  93.3  0  3.6  2.2  15.2  10.1  2.4  16.4  9  27.6  جوان

  2.57  0.1  0  10.2  /  /  2.6  0.3  0.1  12.3  0.10  جويلية 
  14.59  4.1  0.2  45.9  6.2  19.5  1  46.3  9.4  6.5  6.8  أوت

  6357.4  804.8  938.5  503.8  483.1  404.7  596.5  691.6  620.4  734.8  579.2  المجموع

  .2006محطة الرصد الجوي لوالية قالمة : المصدر    

  



   و التطور اإلداري و الترابي للتجمعات السكانيةتعريف مجالي لمنطقة الدراسة : المبحث األول: الفـصـل األول

- 24  -  

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سنة 1

  ملم100

  من انجاز الباحثة: المصدر

  01:الشكل  رقم
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 :التوزيع الفصلي األمطار .1-1

  )2005-1995(التوزيع الفصلي لألمطار للفترة  ):03(جدول رقم 

 10معدل التساقط للفصل في   الفصول
  )ملم(ت سنوا

  (%)النسبة 

  S.O.N(  175.09  27.54(الخريف 
  D.J.F(  250.36  39.38(الشتاء 
  M.A.M(  175.15  27.55(الربيع 

  J.J.A(  35.14  5.53(الصيف 
  100  635.74  المجموع

  2006محطة الرصد الجوي لوالية قالمة : المصدر
و ) ديسمبر، جانفي و فيفري(من خالل الجدول نالحظ أن أكبر كمية تساقط كانت في فصل الشتاء 

  %.39.38: ملم و مثلث نسبة تقدر بـ 250.36بلغت قيمة 
ملـم و   35.14، حيث بلغت قيمة )جوان، جويلية و أوت(أما أصغر كمية تساقط فكانت في فصل الصيف 

  %.5.35مثلت نسبة 
ـ  ل األول أما في فصال الخريف و الربيع فقد سجال تقريبا كمية متساوي من التساقط قدرت بالفص

و بالفصل الثاني بلغـت كميـة التسـاقط قيمـة     % 27.54تقدر بـ ملم أي ما يمثل نسبة  175.09: بـ
 %. 27.55بـ ملم أي ما يمثل نسبة تقدر  175.15

 :التوزيع المجالي لألمطار .1-2

 ANRH( 500.000/1من خالل تحليل خريطة التساقط ذات المقياس  ، يتضح أن أغلـب  )1993
بني مـزلين، جبالـة   : ملم و هي) 600-500(تلقى كمية من التساقط تتراوح ما بين المراكز المدروسة ت

خميسي، سلطاني الشابي، الفجوج، صالح صرفاني، صالح صالح، مجاز عمار، هواري بومدين و عـين  
  .عمارة

-600(لخزارة و قلعة بوصبع فيتراوح التساقط بها ما بين االناظور، : أما المراكز المتبقية و هي
  .ملم )700

احية الشـرقية، إلـى أن   إذن عموما التساقط يتزايد تدريجيا كلما اتجهنا من الناحية الغربية إلى الن
  .ملم في الحدود الشرقية بالضبط) 1000-900(القصوى له و المتراوحة ما بين  يبلغ القيمة



   و التطور اإلداري و الترابي للتجمعات السكانيةتعريف مجالي لمنطقة الدراسة : المبحث األول: الفـصـل األول

- 26  -  

  



   و التطور اإلداري و الترابي للتجمعات السكانيةتعريف مجالي لمنطقة الدراسة : المبحث األول: الفـصـل األول

- 27  -  

اوح مـا بـين   و نفس الشيء كلما اتجهنا من الجنوب ناحية الشمال، حيث أن أقصى قيمة هناك تتر
و يقل التساقط كلما اتجهنا ناحية المنطقة الجنوبية الغربية حيث تسجل بهـذه المنطقـة    ملم) 700-800(

  .ملم) 500-400(أدنى قيمة للتساقط و تتراوح ما بين 
 : الحرارة .2

  )2005-1995(درجات الحرارة للفترة    ):04(جدول رقم 
 TXTXATN  TNA TM  األشهر
  23.47  12.19  17.35  39.89  31.02  سبتمبر
  19.82  8.39  13.78  36.13  27.29  أكتوبر
  14.33  3.31  10.03  27.72  20.25  نوفمبر
  11.23  0.47  6.53  24.03  16.38  ديسمبر
  9.92  0.34-  5.08  23.41  15.90  جانفي
  10.29  0.64-  4.63  23.81  16.84  فيفري
  12.52  0.1-  6.08  27.7  19.67  مارس
  14.66  1.65  7.83  31.03  21.82  أفريل 
  19.45  5.85  12.05  34.6  26.91  ماي 
  24.41  10.31  15.99  42.69  32.74  جوان

  27.28  13.57  18.44  44.83  35.77  جويلية 
  27.67  15.3  20.12  44.66  36.31  أوت

  2006محطة الرصد الجوي لوالية قالمة : المصدر
TM :المعدل الشهري لدرجة الحرارة  
TX  :الحرارة القصوى  المعدل الشهري لدرجة 

:TN المعدل الشهري لدرجة الحرارة الدنيا  
TNA :أدنى درجة حرارة مسجلة في الشهر. 
 TXA :أقصى درجة حرارة مسجلة في الشهر.  

المعدل الشهري لدرجة ، نجد أن )2005-1995(من خالل تحليل جدول درجات الحرارة للفترة 
أما  °م 9.92: ين نسجل أدنى درجة حرارة وقدرت بـالحرارة يتزايد تدريجيا ابتداء من شهر جانفي، أ

، األشهر المتبقية حازت على معدل °م27.67 ـأقصى درجة للحرارة كانت في شهر أوت و قدرت ب
  .°م )27 – 10(شهري لدرجة الحرارة يتراوح ما بين 

  :معدالت درجة الحرارة. 1. 2

  :نجد أن) 2005-1995(فترة لمن خالل الرسم البياني لدرجة الحرارة ل
 :معدل الدرجات الحرارية القصوى الشهرية -

أما أقل م °36.31معدل الدرجات الحرارية القصوى يبلغ أقصى قيمة له في شهر أوت حيث قدرت بـ 
  .م15.90لهذا المعدل كانت في شهر جانفي و قدر بـ قيمة 
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 :معدل الدرجات الحرارية الدنيا الشهرية -

م أما أعلى قيمة كانت 4.36: الدرجات الدنيا الشهرية كانت في شهر فيفري و قدرت بـأدنى قيمة لمعدل 
  .م20.12: في شهر أوت و قدرت بـ

  .وفيما يخص المعدل الشهري لدرجة الحرارة فقد أشرنا إليه سابقا
  

 :معامل قوسن .3

تحديد الفترة بواسطة هذا المعامل نتحصل على العالقة الموجودة بين الحرارة و التساقط، و ذلك ب
الرطبة و الفترة الجافة، و لحساب هذا المعامل نعتمد على متوسط التساقط الشهري وضعف المتوسطات 

، و من خالل هذه العالقة نجد أن الشهر الرطب هو لما يكون المتوسط الشهري )P=2t(لدرجة الحرارة 
أقل ن المتوسط الشهري للتساقط للحرارة، أما الشهر الجاف فهو لما يكوللتساقط ضعف المتوسط الشهري 

  .المتوسط الشهري للحرارة ضعفمن 
  : يتبين أن) 2005-1995(و من خالل منحنى قوسن للحرارة و التساقط للفترة 

 ).ثالثة أشهر(الفترة الجافة تبدأ من شهر جوان و تنتهي في شهر أوت  -

واستثنائيا في هذه ) هرسبعة أش(أما الفترة الرطبة فتمتد من شهر نوفمبر إلى غاية شهر ماي  -
و هي ظاهرة جديدة ظهرت في  )une anomalie climatique(الفترة برزت حالة مناخية شاذة 

السنوات األخيرة تمثلت في انخفاض المتوسط الشهري للتساقط في شهر أكتوبر عن ضعف 
الشهري  المتوسط الشهري للحرارة و بالتالي كان هذا الشهر جافا، و على العكس ارتفع المتوسط

للتساقط لشهر سبتمبر عن ضعف المتوسط الشهري للحرارة فكان هذا الشهر رطبا مما أحدث 
 .انقطاع بين الفترة الرطبة و الجافة أو بمعنى أدق أحدث تناوب بينهما

  :عموما المجال المتضمن لجملة المراكز المدروسة يمر خالل السنة بفترتين
 .أشهر 8فترة رطبة تدوم حوالي  -
 .أشهر 4افة تدوم حوالي فترة ج -

الفترة الجافة تعتبر فترة طويلة و تتميز بارتفاع درجة الحرارة و انخفاض التساقط، وهكذا تصبح 
  .عائق ألنها تؤثر على الزراعات مما يتطلب سقيها

  .متنوعمكثف و أما الفترة الرطبة فهي تؤهل المنطقة للقيام بنشاط زراعي 
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 02:الشكل  رقم

  من انجاز الباحثة: المصدر

TX 

TM 

TN 

  حثةمن انجاز البا: المصدر
 شهر1

  ملم10

 شهر1

  °م 5

 03:الشكل  رقم

فترة رطبة

فترة جافة
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إذن عموما منطقة الدراسة تنتمي إلى نطاقين حيويين، و هما النطاق شبه الجاف ذو الشتاء 
المنعش و هو ما يتضح من خالل الخريطة البيومناخية للشرق المعتدل و النطاق شبه الرطب ذو الشتاء 

 Marc‐cote(الجزائري  دروسة تتوزع على هاذين ، و التي من خاللها نجد أن المراكز الم)1994
  : النطاقين كما يلي

 )Semi‐aride doux(الشتاء المعتدل  ذوبه الجاف شالنطاق  -1

صالح  - الفجوج -سلطاني الشابي -جبالة خميسي: أغلب المراكز المدروسة تنتمي إلى هذا النطاق و هي
  .مجاز عمار و هواري بومدين - صالح صالح - صرفاني

  .ملم)600-500(مطار فيه ما بين ناطق المنبسطة والتلية، تتراوح األهذا النطاق نجده خاصة في الم
 ):Sub‐humide frais(النطاق شبه الرطب ذو الشتاء المنعش -2

بن جراح و قلعة بوصبع تنتمي  -عين عمارة -الخزارة -الناظور-بني مزلين: المراكز المتبقية و هي 
  .ملم) 700- 600(األمطار فيه ما بين  إلى النطاق شبه الرطب ذو الشتاء المنعش، الذي تتراوح
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 :الرياح .4

  )2005-1995(معدل سرعة الرياح للفترة الممدة ما بين :   )05( جدول رقم

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  األشهر
معدل

سرعة 

  ثا/ح مالريا

1.85 1.81 1.67 1.98 1.76 1.92 1.95  1.84 1.59  1.45 1.87 2  

  .2006محط الرصد الجوي لوالية قالمة : المصدر
-1995(يوضح الجدول المدون أعاله أن المعدل الشهري لسرعة الرياح للفترة الممتدة ما بـين  

سرعة الرياح مسجلتان فـي   ثا و هما أدنى و أقصى قيمتان لمعدل/م) 2- 1.45(تتراوح ما بين ) 2005
 شـهر ديسـمبر،  ب فسـجلت   القصوى أما القيمة سجلت في شهر أكتوبر ياهذه الفترة، حيث أن القيمة الدن

  .ثا/م) 1.98-1.59(األشهر المتبقية حازت على قيم متقاربة لمعدل سرعة تراوحت ما بين 
لسيروكو الجافة و الساخنة و نشير أن هناك نوع آخر من الرياح التي تسود المنطقة و هي رياح ا

يوضح عدد أيام السيروكو للفترة الممدة  )06( و التي لها تأثير سلبي على التربة و الزراعة و الجدول رقم
  ) .2005-1995(ما بين 

  2005-1995عدد أيام السيروكو للفترة الممدة ما بين   ):06( جدول رقم
 ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  وتأ  جويلية  جوان  ماي  أفريل  مارس  فيفري  جانفي  األشهر

عدد أيام 
السيروكو للشهر 

  سنوات 10في 
0  2  3  8  4  2  6  10  4  9  8  2  

  0.2  0.8  0.9  0.4  1  0.6  0.2  0.4  0.8  0.3  0.2  0  المعدل الشهري

  .معالجة المعطيات+  2006محط الرصد الجوي لوالية قالمة : المصدر
  ): Grêle(البرد  .5

  2005-1995م البرد للفترة الممدة ما بين عدد أيا     :)07( جدول رقم
  ديسمبر نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أوت  جويلية  جوان  ماي  أفريل  مارس  فيفري  جانفي  األشهر

عدد أيام البرد 
 10للشهر في 
  سنوات

0  1  4  3  1  0  1  1  1  0  1  0  

المعدل 
  0  0.1  0  0.1 0.1  0.1  0 0.1  0.3  0.4  0.1  0  الشهري

  .معالجة المعطيات+  2006والية قالمة محط الرصد الجوي ل: المصدر
مارس و أفريل و قدر  يمن خالل الجدول الموضح أعاله نالحظ أن أكبر عدد أليام البرد سجل في شهر

في حـين أن األشـهر    0.3و ثالثة أيام في الشهر الثاني بمعدل  0.4بأربعة أيام في الشهر األول بمعدل 
فسجلت يوم واحد فقط للبرد، بينما انعدم البرد فـي  ) و نوفمبر فيفري، ماي، جويلية، أوت، سبتمبر(الستة 

  .جانفي، جوان، أكتوبر و ديسمبر
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 ):Gelée(الجليد  .6

  )2005-1995(عدد أيام الجليد للفترة الممتدة ما بين :    )08( جدول رقم
  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أوت  جويلية  جوان  ماي  أفريل  مارس  فيفري  جانفي  األشهر

أيام الجليد عدد 
 10للشهر في 
  سنوات

117  113  78  31  0  0  0  0  0  0  16  70  

  7  1.6  0  0  0  0  0  0  3.1  7.8  11.3  11.7  المعدل الشهري

  .معالجة المعطيات+  2006محط الرصد الجوي لوالية قالمة : المصدر
 16درت بـ يتزايد عدد أيا الجليد ابتداء من شهر نوفمبر، هذا األخير الذي سجل عدد أيام للجليد ق

، و يستمر العدد في التزايد إلى غاية شهر 7يوم للجليد بمعدل  70 بـ ديسمبرشهر و يليه  1.6يوم بمعدل 
، لكن بعد هذا الشهر يتناقص 11.3يوم بمعدل شهري هو  113فيفري الذي بلغ به عدد أيام الجليد بمعدل 

للجليد إلى  31أفريل  للجليد و شهر يوم 78من جديد حيث سجل شهر مارس الجليد العدد المسجل أليام 
 . أن ينعدم ظهور الجليد باألشهر الستة الموالية لهذا الشهر

 :الثلوج .7

 1995ما يعادل يومان في شهر جانفي من سنة سنوات  10فيما يخص الثلوج فقد بلغ عدد أيامها خالل 
فقط بشهر ديسمبر من و يوم واحد  0.3 بمعدل 1999، ثالثة أيام في شهر فيفري من سنة 0.2بمعدل 

  .، بينما انعدام ظهور الثلوج باألشهر المتبقية2003سنة 
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  )للدولة الجزائرية أي بعد االستقالل:(التطور اإلداري والترابي للتجمعات السكانية: ثانيا

  :مقدمة

من عند االستقالل كان الوضع اإلقتصادي و اإلداري صعبا جدا على دولة فتية خرجت لتوها   
حرب فتاكة من تحسين الوضع اإلداري واالقتصادي ألن الهياكل اإلدارية كانت فارغة من المستوى 
المركزي إلى المحلي و نشاط المصالح على مستوى المحافظات والدوائر و البلديات كان مشلوال من 

إلعتبار الوضع الجديد الناحية البشرية و التقنية و المالية، فكان البد من تنظيم إداري جديد يأخذ بعين ا
  .للبلد
 

 :1963التنظيم اإلداري لسنة / 1

مكمال لعدة نصوص  1963ماي  16المؤرخ في  189-63ظهر هذا التنظيم وفق المرسوم   
و كان  بلدية 676إلى  1484قانونية لتعيين وفود خاصة تقوم بتعديل حدود البلديات بتقليص عددها من 

تقليص المصاريف العامة للتسيير و تحسين إطار الحياة الجديدة و  الهدف األساسي من هذا التجميع هو
  :هذا من أجل إحداث التوازن المجالي إال أن هذا التنظيم لم يخلو من بعض النقائص مثل

كبر المساحة في بعض البلديات، فالسكان يضطرون لقطع عشرات الكيلومترات من المسالك الصعبة  -
  .للوصول إلى مقر البلدية

م اعتبار العالقات االجتماعية في التقسيم، قسم من البلدية يتعامل سكانه مع البلدية المجاورة ولذلك عد -
  .حدثت تعديالت جزئية عديدة على مستوى البلديات لمحاولة محو هذه النقائص

أن الدوائر والمحافظات بقيت على حالها ما عدا بعض التعديالت الجزئية و كان على السلطة الجزائرية  -
  .اتخذت بعض اإلجراءات لضمان حد أدنى من تمثيل المواطنين على مستوى المحافظة

و بعد سنوات قليلة بدأ التساؤل حول القوانين اإلدارية الموروثة و التفكير في وضع إطار قانوني   
ة و قد أعطى اإلصالح اإلداري لسن 1969و قانون الوالية سنة  1967جزائري فكان قانون البلدية سنة 

البلدية صالحيات واسعة و اعتبرها جماعة محلية هامة و لم تبق مجرد هيكل إداري فأصبحت  1967
  .مكلفة بأعمال التنمية في مختلف الميادين

أما فيما يخص الوالية فيمكن اعتبارها مستوى وسطي بين البلدية و السلطة المركزية، و قد تم 
عة برامج التنمية و تنصيب المجالس الشعبية األولى بتاريخ كذلك إنشاء الدائرة التي تقوم بتنسيق و متاب

  .و التي تعتبر إحدى أهم ثمرات تجديد المؤسسات الجزائرية 25/02/1967
و نظرا للظروف التي مرت بها الجزائر بعد حرب قلبت كل الموازين و أدت إلى نقص   

ر وضع هذا التقسيم اإلداري الذي اإلمكانيات المالية و إلى ظهور فوارق مجالية موروثة عن االستعما
يمكن اعتباره تقسيم ظرفي هدف أساسا إلى تقليص عدد البلديات و لم يأخذ بعين االعتبار الجوانب 
السياسية و االقتصادية و ال حتى الطبيعية و في هذه الفترة كانت قالمة تشكل إحدى نيابات عمالة عنابة 

  .)06( و تبسة و هو ما توضحه الخريطة رقم راته،إضافة إلى كل من سوق أهراس، واد زناتي، سد
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  :1974التنظيم اإلداري لسنة / 2

الموافق لـ  1394جمادى الثانية عام  12المؤرخ في  69-74ظهر هذا التقسيم بمقتضى األمر   
منه، و بموجب  28سيما المادة و المتعلق بإصالح التنظيم اإلقليمي للواليات و ال  1974يوليو سنة  02

جمادى  22المؤرخ في  147- 74: هذا القانون ارتقت قالمة إلى صفة والية و تحديدا حسب المرسوم رقم
و الذي يتضمن تحديد الحدود اإلقليمية و تكوين والية  1974يوليو سنة  12الموافق لـ  1394الثانية عام 

بلدية و الجدول التالي يوضح دوائر وبلديات  35دوائر و  06 قالمة التي يوجد مقرها بقالمة و تقسيمها إلى
  .1974مجال الدراسة حسب التقسيم اإلداري لسنة 

  .1974الدوائر و البلديات حسب التقسيم اإلداري لسنة : مراكز حوض قالمة: )09( جدول رقم

 البلديات الدوائر الوالية

 قالمة

 قالمة
بومهرة - عين حساينية-دبوعاتي محمو- الفجوج-هيليوبوليس–قالمة

 .بلخير- أحمد

 بوشقوف
-واد الشحم -الخزارة -ايةمالنش - حمام النبايل-قلعة بوصبع-بوشقوف

 .عين بن بيضاء
  .هـ1394: جمادى الثانية  26الثالثاء  –الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : المصدر

الدراسة كان ينتمي إلى دائرتين  أن مجال )07( و من الخريطة رقم  )09(يتضح من الجدول رقم  
) هواري بومدين حاليا(و هما دائرة قالمة التي تضم سبعة بلديات من بينها بلديتي الفجوج و عين حساينية 

اللتان تنتميان إلى منطقة الدراسة و دائرة بوشقوف التي تضم ستة بلديات من بينها بلديتي الخزارة و قلعة 
  .بوصبع

األولى و أعني بذلك بلدية الفجوج و عين حساينية قريبة من مقر الدائرة  من المالحظ أن البلديات
و هو قالمة على عكس البلديات الثانية و المتمثلة في قلعة بوصبع و الخزارة فهي بعيدة جدا عن مقر 

كلم  45كلم أي بمسافة  35الدائرة و هو بوشقوف، هذا األخير الذي يبعد عن مقر الوالية بمسافة حوالي 
  .كلم عن مركز الخزارة 18مركز قلعة بوصبع و حوالي عن
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  .1974ال أحد من البلديات المدروسة حاز على رتبة دائرة سنة  -
هناك تفاوت كبير في حجم البلديات و حجم الدوائر فكلما ابتعدنا عن مقر الوالية تزداد مساحة البلديات  -

يح و يرجع ذلك إلى كون بعض البلديات تضم أكثر من تجمع ثانوي فبلدية عين حساينية و العكس صح
مثال ضمت التجمع الثانوي بن جراح، التجمع الثانوي مجاز عمار و دشرة عين عمارة في حين أن بلدية 

يسي، التجمع الثانوي جبالة خم) سلطاني الشابي حاليا( بومهرة أحمد ضمت المنطقة المبعثرة سيدي سمير
التجمع الثانوي الناظور، والمنطقة المبعثرة لبني مزلين في الوقت الذي ضمت فيه  بلدية الفجوج المنطقة 

صالح (شرق  -و بلدية قالمة المنطقة المبعثرة بن طابوش) صالح صالح حاليا(المبعثرة بن طابوش 
  ).بالملحق  01: أنظر الجدول رقم) (صرفاني حاليا

 -عين حساينية -بومهرة أحمد - قالمة: موزعا على ستة بلديات و هي إذن مجال الدراسة كان  
  .الفجوج و قلعة بوصبع -الخزارة

تزامن هذا التقسيم مع أكبر مشاريع التنمية الوطنية و قد هدف إلى محو الفوارق و اإلختالالت المجالية  -
و التعديالت إلى إعادة تهيئة الموروثة عن العهد االستعماري و قد سعت الدولة من خالل هذه اإلصالحات 

النظام اإلقليمي بصفة جذرية حتى يتالءم مع المهام المحددة للمؤسسات اإلدارية الجديدة خاصة من جانب 
  .الالمركزية و توزيع السلطة عبر كامل التراب الوطني

د الدوائر والية و عد 31والية إلى  15تضمن هذا التقسيم إضافة واليات جديدة حيث ارتفع عددها من  -
هذا التقسيم ال يخلو من بعض , دائرة و هذا بغرض خلق تنمية متوازنة و شاملة 181إلى  91من 

  :النقائص و المتمثلة فيما يلي
  .مثال والية قالمة مقسمة بين مقر الوالية و سوق أهراس: بعض الواليات كانت مقسمة بين قطبين •
و البعض منها ذو ) في الصحراء مثال(يرة جدا أسفر هذا التقسيم عن ظهور واليات ذات مساحات كب •

 .أحجام سكانية كبيرة مثل الجزائر العاصمة و سطيف
 .بعض الواليات تحمل تناقضات محلية ، بلديات تدير ظهرها إلى واليتها و تتجه نحو أخرى •
يات عديدة نفس االنتقادات يمكن توجيهها على مستوى الدوائر و البلديات فرغم أن هذا التنظيم قدم إيجاب •

لتنظيم المجال و تسييره فهو ال يخلو من السلبيات فاستنادا إلى النقائص السابقة الذكر ظهر تقسيم إداري 
 .جديد و هو آخر تقسيم عرفته البالد

 :1984التنظيم اإلداري لسنة / 3

 1404جمادى األولى عام  02المؤرخ في  09 - 84: ظهر هذا التقسيم بمقتضى القانون رقم
المتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالد و الذي يهدف إلى تحديد اإلطار  1984فبراير سنة  04ق لـ المواف

اإلقليمي الجديد للواليات و البلديات طبقا لمبادئ الالمركزية ثم مالئمة القاعدة اإلقليمية مع أهداف تنمية 
منبثقة عن دمج جزئين أو عدة  البالد و ترقية السكان الذين يعيشون فيها و عليه تم إنشاء واليات جديدة

أجزاء من واليات أو عن تقسيم والية واحدة، خلق الواليات الجديدة سمح بمحو التشوه المتبقي عن التقسيم 
السابق أما على مستوى البلديات فقد تم إنشاء بلديات جديدة منبثقة عن تقسيم بلدية موجودة أو دمج عدة 
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ة المحلية، التوزيع العادل للمبادرات اإلدارية و االقتصادية و إدماج أجزاء من البلديات بهدف توسيع التنمي
السكان و خاصة الريفيين في سيرورة التنمية فنتج عن ذلك بلديات ذات إمكانيات طبيعية محدودة تعاني 

  ).مجاز عمار وجبالة خميسي(و بلديات ذات إمكانيات طبيعية كبيرة ) مثال بلدية بني مزلين(العزلة 
بلدية موزعة على ستة دوائر  34منه تشكلت والية قالمة من  28طبقا لهذا القانون و تحديدا المادة إذا  -

وحمام دباغ و هذا طبعا بعد فصل دائرة  -الخزارة -بوشقوف -وادزناتي -قلعة بوصبع –قالمة : و هي
رف، كما تم ترقية سوق أهراس عنها لتصبح والية مستقلة، كذلك دائرة بوحجار أصبحت تابعة لوالية الطا

  .بعض المراكز إلى صفة بلديات
: تم إصالح أو تعديل إداري بموجبه إرتقت أربع مراكز إلى رتبة دوائر و هي 1991و في سنة  -

أنظر (هواري بومدين، عين مخلوف، حمام النبايل و هيليوبوليس ليصبح عدد الدوائر اإلجمالي عشرة 
ح دوائر و بلديات مجال الدراسة حسب التعديل اإلداري لسنة و الجدول الموالي يوض). 08 الخريطة رقم

1991.  
  1991الدوائر و البلديات حسب التعديل اإلداري لسنة : مراكز حوض قالمة : )10( جدول رقم
 البلديات الدوائر

بن جراح - قالمة قالمة
 .بني مزلين –جبالة  - بومهرة أحمد - بلخير- النشمالية -قلعة بوصبع قلعة بوصبع

.عين صندل -بوحشانة -الخزارة الخزارة
 .رأس العقبة -سالوة عنونة- مجاز عمار - هواري بومدين هواري بومدين

 .بوعاتي محمود - الفجوج - هيليوبوليس هيليوبوليس

  .األمانة العامة للوالية: المصدر
  :من خالل تحليل الجدول الموضح أعاله يتضح مايلي

 1984مقسم على دائرتين أصبح بعد التقسيم اإلداري لسنة  1974بعد ما كان مجال الدراسة سنة  -
  .موزع على خمسة دوائر 1991والتعديل اإلداري لسنة 

بعدما كان مجال الدراسة موزع على ستة بلديات، أصبح مكون من ثمانية بلديات الموضحة في الجدول  -
  .أعاله

 - قلعة لوصبع: بة مقر رئيسي لدائرة و هيارتقت ثالث مراكز إلى رت 1984بعد التقسيم اإلداري لسنة  -
  .الخزارة و هواري بومدين

ارتقت بعض المراكز إلى رتبة مقر رئيسي لبلدية بعدما كانت عبارة  1984بعد التقسيم اإلداري لسنة  -
باستثناء مركز بني مزلين فقد ارتقى إلى رتبة ) مجاز عمار - بن جراح -جبالة خميسي(عن مراكز ثانوية 

  .ي لبلدية بعدما كان عبارة عن منطقة مبعثرةمقر رئيس
البعض اآلخر من المراكز أصبح عبارة عن تجمع ثانوي بعدما كان عبارة عن منطقة مبعثرة أو دشرة 

بالملحق يلخص :     و الجدول رقم) سلطاني الشابي - صالح صرفاني -صالح صالح -عين عمارة(
  .التطور اإلداري للمراكز المدروسة
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  :خالصة المبحث

من خالل دراستنا و تحليلنا لعناصر الوسط الطبيعي، تمكنا من استخالص بعض مميزات المنطقة 
المدروسة و المتمثلة في التنوع الكبير و التباين بين األوساط الطبيعية، هذه األخيرة التي نجدها مختلفة 

وحدة طبيعية واحدة و هي حوض قالمة و تتمثل في ومتجانسة في نفس الوقت، نظرا النتمائها إلى 
  :األشكال الطبوغرافية التالية

  .التالل و أقدام الجبال -السهول
 - سلطاني الشابي -الناظور -جبالة خميسي - مجاز عمار: التجمعات ذات الموضع السهلي -

 وصالح صالح تتوضع على وسط يتميز باالنبساط و ضعف االنحدار وبتوفر التربة الخصبة
 .والمياه السطحية المتمثلة في واد مهم هو واد سيبوس، إضافة إلى وجود سماط مائي باطني

و باستثناء تجمع الناظور هذه المراكز لها مناخ شبه جاف ذو الشتاء المعتدل، يتراوح التساقط بها ما بين 
  .ملم) 600و  500(

تالي فهو وسط يملك إيجابيات أكثر من كل هذه العناصر جعلت الوسط السهلي مميز بإمكانيات جيدة و بال
  .المعيقات

الفجوج و صالح صرفاني تتوضع  -قلعة بوصبع -الخزارة: التجمعات ذات الموضع التلي و هي -
على وسط يتميز بترب متوسطة الخصوبة و بانحدار متوسط أيضا، على عكس التساقط الذي 

ملم للمناخ ) 700- 600(و ما بين  ملم للمناخ شبه الجاف) 600- 500(نجده جيدا يتراوح ما بين 
 .شبه الرطب، هذا الوسط يتميز بإمكانيات متوسطة

هواري بومدين و عين  - بني مزلين -ين جراح: التجمعات التي تتوضع على أقدام الجبال و هي -
ملم، و مناخ شبه جاف ) 700-600(عمارة تتميز بمناخ شبه رطب ذو التساقط المتراوح ما بين 

 .ملم) 600-500(فيه ما بين  يتراوح التساقط
هذا الموضع يأخذ أحيانا من خصائص التل و الجبل في آن واحد، لكنه عموما هذا الوسط يعاني من فقر 

  .و يتميز بإمكانيات ضعيفة....التربة و من سيادة االنحدارات الشديدة
ات هو أن مجال الدراسة عرف عدة تغيرفي ما يخص التطور اإلداري ما يمكن استخالصه 

تاريخية نتيجة لتعاقب عدة حضارات أثرت عليه بالسلب و اإليجاب فالنظام القبلي مثال خلق تنظيم مجالي 
و هذا ما سمح لالحتالل الفرنسي بالسيطرة . مبني على التكامل لكنه شديد التخلف مقارنة مع دول أوروبا

  .على المجال بكل سهولة ألن هناك دولة و ليس هناك قوة مركزية
عمل المعمر على تفكيك هذه البنية و على كسر التكامالت المجالية و وضع هيكل تنظيمي  و قد  

من المستوى المحلي إلى مستوى الدولة و الذي بواسطته استطاع التحكم والسيطرة على المجال فقام 
لق بتأسيس مراكز استيطانية للتحكم أكثر في المجال و خلق ما يسمى بالمركز و الهامش إضافة إلى خ

نوع من التنظيم اإلداري المتمثل في البلديات المختلطة والبلديات ذات الصالحيات الكاملة و ثم تفكيك 
  .القبيلة إلى دواوير
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كان لها أثر ) 1984 -1974 -1963(و بعد االستقالل عرف المجال تقسيمات إدارية عديدة 
الدائرة و البلدية بعد الفراغ الكبير الذي  كبير في تسيير و تنظيم الجماعات المحلية المتمثلة في الوالية،

  .تركه المعمر
وأهم ما يستنتج من مختلف التنظيمات اإلدارية على المستوى المحلي هو بعض االستقرار على 

الذي قلص في عدد البلديات لم  1963مستوى الدوار الذي بقيت حدوده قائمة و ثابتة منذ نشأته فتنظيم 
إلى  1984لم يغير في حدود البلديات و أخيرا عاد تنظيم  1974فتنظيم يمس حدود الدوار و بالمثل 

تجزئة البلدية و اعتمد على حدود الدوار التي أصبحت حدود البلدية من جديد إذن فوحدة الدوار استمرت 
  .أكثر من قرن و نصف من الزمن

المجال الجزائري إذن نصل في األخير إلى القول بأن التنظيم اإلداري لمجال الدراسة خصوصا و 
 بلدية 1500دائرة و  260والية،  48عموما اليوم أكثر انتظاما مبدأ التسلسل و الترتب يبدو منتظما 

ولكن توجد نقائص و مهما يكن فإن أي تنظيم للتراب ال يمكن أن يكون نهائيا مهما كانت قيمته و فعاليته 
  .يق اإلدارةألنه يبقى دائما خاضعا لطبيعة السلطة التي تحدده عن طر

  



    كانية المدروسة وترتيب المراكز على أساس عدد السكانالتجمعات الستشخيص : المبحث الثاني: األولالفـصـل 

- 43  - 

  
  

  

  

  

  

لتجمعات الساكنية املدروسة اتشخيص  
  وترتيب املراكز عىل أساس عدد الساكن
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  تشخيص للتجمعات السكانية المدروسة و ترتيب المراكز على أساس عدد السكان: الثانيالمبحث 

  

  :ةـدمـمق

  

بالدراسة، مرتبـة ترتيبـا    هذا المبحث كان في شكل بطاقات تقنية خاصة بكل تجمع سكاني معني
، واصلنا مـن خاللهـا إعطـاء    1998تنازليا حسب العدد السكاني الخاص بكل تجمع و المتعلق بإحصاء 

نظرة عن الخصائص و المميزات الطبيعية للتجمعات السكانية بالتطرق إلى الموقع، الموضع، الوضـعية  
صر التي سنتطرق إليها بشيء من التحليل والمواجهة، و جمعنا فيها بصورة مختصرة و وافية جميع العنا

، و الغـرض مـن   )الخ...السكان، السكن، التجهيزات، النشاط االقتصادي (والتفصيل في الفصول القادمة 
ذلك هو تقديم قراءة أولية للمجال و فكرة عامة عن مجال الدراسة، و تشخيص الوضع القـائم بـه حتـى    

  .ته و عوائقه المختلفةيتسنى لنا التعرف عليه أكثر و إدراك مؤهال
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  :مركز الفجوج/ 1
  ):الجانب التاريخي(نشأة المركز  -1

المرسوم المـؤرخ فـي   و هو يحمل إسم واد توتة و هو قسم أتبع لبلدية قالمة وفق تأسس هذا المركز 
و لـيس   08/07/1886في  و قد حمل هذا المركز إسم كليرمان حسب المرسوم المؤرخ 31/12/1850

يفصـل عـن    12/07/1886يوم أربعة أيام صدر مرسوم آخر تاريخ و بالضبط بعد مدة بعيدا عن هذا ال
و عن البلدية المزدوجة  )واد توتة( كليرمانلقالمة المركز األوروبي للسكان بلدية ذات الصالحية الكاملة ال

وصع فـي  لقالمة دوار الفجوج، و يشكل بهذه المجاالت بلدية ذات الصالحيات الكاملة مقرها الرئيسي سي
هـ أما محـيط   7222.67,00كليرمان و سيحمل هذا اإلسم، ضمت هذه البلدية مساحة إجمالية قدرت بـ 

  .هكتار 941.06,00التعمير فقد حاز على مساحة قدرت بـ 
مسلم مـوزع علـى    450يمثلها  نسمة487بـ  1954قدر عدد السكان في هذا المركز حسب تعداد 

  .أسرة99أسر، و بذلك يكون إجمالي األسر لنفس اإلحصاء 10فرنسي موزعة على  37أسرة و 89
  :(La Situation)الموقع  -2

و يبعد عنها بمسافة تقدر بحـوالي  قالمة يقع التجمع في المنطقة الشمالية الغربية بالنسبة لمقر الوالية 
  .كلم، أما بالنسبة للبلدية نفسها فإنه يحتل القسم الجنوبي الشرقي منها 04

الرابط بـين   80: جنوب و هو الطريق الوطني رقم-ى محور مهم ذو إتجاه شماليقع التجمع عل  
غرب و هو الطريـق الـوالئي   -واليتي قالمة و سكيكدة، كما يمر جنوب التجمع محور آخر باتجاه شرق

مقر  والذي يسمح بربط التجمع ببلدية مجاز عمار إذن هذا التجمع يقع بالقرب من قطب هام وه 126: رقم
  .هيليوبوليس التي تفصله عنها مسافة أربع كيلومترات مدينةقالمة و الوالية 

  :(Le Site)الموضع  -3

م، له شكل متطاول نحو الشمال تحـيط بـه مـن    242يقع التجمع في منطقة تلية على ارتفاع حوالي 
ـ 364 اإرتفاعهيب التي يبلغ نالناحية الشمالية مجموعة من الكديات و هي كدية بوس ار م و كدية درع الحم

  .م354الغربية فنحد كدية دبدابة التي يقدر إرتفاعها بـ م، أما من الناحية 348التي يقدر إرتفاعها بـ 
نحو الشمال نتيجة لتواجد الكديات إلى أن يبلغ أقصاه عند المنطقة الجبليـة   اتجهنايتزايد اإلرتفاع كلما 

و علـى  ) م556(لراقوبة بارتفـاع  و جبل ا) م824(، جبل بوديار )م876(و المتمثلة في جبل بوعسلوج 
العكس ينخفض اإلرتفاع كلما إتجهنا نحو المنطقة السهلية بالجنوب إلى أن يتسـطح و يسـتوي عنـد واد    

  .سيبوس الذي يمثل الحدود الجنوبية للبلدية
جنوب و تصب جميعها في واد سيبوس و هي شعبة -يحد التجمع مجموعة من الشعاب لها إتجاه شمال

نوب، شعبة خماجة من الشمال، واد شرشارة من الشرق و الذي يمتد جريانه حتى المنطقـة  النشم من الج
  .الشمالية
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  :(La position)الوضعية  -4

موقع التجمع في المنطقة التلية يجعله في وضعية مراقبة و إشراف على المنطقة السهلية التي تتـوفر  
ة إرتباط و صلة كونه يقع في منطقة إنتقاليـة  األراضي المنبسطة الخصبة و الغنية، كما أن له وضعيبها 

  .بين الوسط السهلي و الجبلي
الكديات المتوضعة شمال التجمع تجعله في معزل عن الرياح اآلتية من الشمال كمـا   :المواجهة -5

  .أن موضع التجمع يضمن له تشمس جيد
  :التطور اإلداري -6

مقر رئيسي لبلدية و قد حافظ علـى   برتبة ىيحضو مركز الفجوج  1963منذ التنظيم اإلداري لسنة 
ألنـه لـم    1984تالية و إلى غاية التقسيم اإلداري األخير لسـنة  تهذه المرتبة طيلة التقسيمات اإلدارية الم

  .و نشير إلى كون هذا المركز ال يملك أي تجمع ثانوييرتقي إلى مصف مقر رئيسي لدائرة 
  :انـالسك -7

نسمة، ثم أصبح هذا العدد خالل تعداد  1309بـ  1966 قدر عدد السكان بمركز الفجوج حسب تعداد
نسمة أمـا   4561و وصل إلى ما يعادل  1987نسمة، إرتفع هذا العدد في تعداد  2562بـ مقدرا  1977
  .نسمة 6812فقد أصبح عدد السكان مقدرا بـ ) التعداد األخير( 1998سنة 

  :السكن -8

ما يعـادل   1966تعداد العام للسكن و السكان لسنة بلغ عدد المساكن بهذا المركز حسب إحصائيات ال
 1987مسكن، أما حسب التعـداد  378مقدرا بـ  1977مسكن أصبح هذا العدد خالل التعداد الثاني 193

عـددا مـن    1998مسكن، ليسجل هذا المركز خالل التعداد األخيـر   791وصل عدد المساكن إلى قيمة 
  .من إجمالي مساكن البلدية %83,31مسكن أي ما يمثل 1333المساكن يقدر بـ 

  :تطور عدد المساكن عبر التعدادات السكانية و معدل إشغال المسكن
  :األنماط السكنية -9

الـنمط الفـردي القـديم     :وهـي تعددت األنماط السكنية بمركز الفجوج و قد بلغ عددها تسـعة  
، النمط الفـردي الحـديث   مسكن 35 بمجموعمسكن و ثانيها كان نمط المحتشد  46 بمجموع االستعماري

 146النمط الجماعي بـأكثر مـن    ،مسكن 187النمط الفردي اإلجتماعي بمجموع  ،مسكن 228بمجموع 
مسـكن   62 بمجمـوع السكن المدعم بنوعيه البناء الذاتي  ،)تاعمار 3(مسكن، النمط النصف الجماعي 

  .لفوضويأما النمط األخير فهو النمط امسكن  107 مجموعوالتحصيص اإلجتماعي ب
  :التجهيزات -10

ثالث مؤسسـات  (يحتوي مركز الفجوج في ميدان التجهيزات على أربع مؤسسات تربوية تعليمية
و مركـز   عيادتين طبيتين للطـب الخـاص  ) تربوية للطور األول والثاني ومؤسسة تربوية للطور الثالث

القدم و ملعـب جـواري،   ، مقر للدرك الوطني و آخر للحرس البلدي، مركز ثقافي و ملعب لكرة صحي
  .مصلحة للضرائب، مقر للبريد، مقر البلدية و صندوق الضمان اإلجتماعي ومسجدين
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  : شبكة الطرق -11

كلم أمـا كثافـة هـذا     2,16بطول قدره  80: يقطع التجمع الرئيسي للفجوج الطريق الوطني رقم
  .ن1000/كم 0,31الطريق فبلغت قيمة 

  : لـالنق -12

الفجوج وصل إلى -ج عددا من سيارات األجرة الجماعية للخط الرابط بين قالمةسجل مركز الفجو
  .حافالت 7سيارة أما عدد الحافالت لنفس الخط فبلغ ما يعادل  32
   :النشاط اإلقتصادي -13

  :توزيع العمالة على القطاعات االقتصادية عبر التعدادات السكانية والتحقيق الميداني أوضحا أن
عامل، ارتفع هذا العـدد  115: بـ 1977استحوذ على عدد من العمال قدر حسب تعداد : قطاع الفالحة -

عامل واستمر هذا العدد في التزايد ليبلغ خالل التعداد األخيـر   155ليصبح مقدرا بـ  1987خالل تعداد 
حية لفالعمالة التبين أن ا 2004عامل وبمعالجة معطيات اتحقيق الميداني لسنة  235ما يعادل  1998لسنة 

 .عامل 24بهذا المركز بلغت ما يعادل 

عامل، تزايد هذا العـدد خـالل    85بـ 1977قدر عدد العمال بهذا القطاع حسب تعداد : BTPقطاع  -
 .عامل 29فقد قدر عدد العمال بهذا القطاع بـ 2004عامل، أما سنة  183وأصبح مقدرا بـ 1987تعداد 

 102بـ  1977دد من العمال بهذا القطاع قدر حسب تعداد حاز مركز الفجوج على ع: ةالصناع قطاع -
فقد سجل هذا المركز  2004عامل، أما سنة  142عامل، هذا العدد أصبح خالل التعداد الموالي مقدرا بـ 

  .عامل 12عددا من العمال بهذا القطاع بلغ قيمة ما يعادل 
عامـل أمـا    83قدر بـ  1977داد استحوذ هذا القطاع على عدد من العمال حسب تع :قطاع الخدمات -

إلى جانب القطاعات األخرى قدر بـ  لفهذا القطاع سجل عددا من العما 1987خالل التعداد الموالي لسنة 
فحاز هذا القطاع أيضا إلى جانب القطاعات األخرى على عدد من العمال قدر  2004عامل أما سنة  472
  .عامل 54بـ 

  :حدات الصناعية و فئة الحرفيينو يتمثل في الو :النشاط الصناعي -
  :فيما يخص الوحدات الصناعية فإنه ينتشر بمركز الفجوج وحدتان إنتاجيتان و هما

بالنسبة لفئة الحرفيين فهي تضم بهذا المركز أربـع  أما  وحدة إنتاج الطوب و مشتقاته، نةيوحدة إنتاج الفر
 :أنشطة و هي

ث محالت أيضا، صناعة البالط و الجبس بمحل محالت، صناعة الحديد بثال 03 بمجموعالنجارة 
  ).1(واحد و أخيرا مطحنة 

محل غذائي و  45محل منها  141وصل عدد المحالت التجارية بمركز الفجوج إلى  :النشاط التجاري -
  .محل غير غذائي تتوزع على ستة فئات للنشاط التجاري 96
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  :مركز الخزارة/ 2

  ):الجانب التاريخي(نشأة المركز  -1

د االطالع على تاريخ هذا المركز نجد أنه أنشأ على محور سدراتة في بدايـة القـرن العشـرين،    عن
، و قـد  )1(هكتار 1180و بلغت مساحته ما يعادل  (Lapaine)البان اسم االستعماريةحمل خالل الفترة و

  .)2(1958نصب كمقر رئيسي لبلدية سنة 
ولم يتغير شكله العمراني إسم بن سميح، ية تحتاسترجاع السيادة استرجع المركز هويته الوطنبعد   

وحسـب بعـض    إسم الخـزارة  والتي حملت  1975فالحية سنة  قرية إشتراكية خلق من إلى أن استفاد
المعلومات المستقاة من البلدية فإن إسم خزارة هو نسبة إلمرأة تدعى بهذا اإلسم قامت ببنـاء أول مسـكن   

وشجاعتها المتميزة التـف حولهـا سـكان المنـاطق     هذه المرأة  بالمنطقة وبتواجد هذا المسكن ومواقف
المجاورة وبالتالي كانت بداية قيام تجمع سكاني ببلدية الخزارة هذه األخيرة التي أصبحت مقـر رئيسـي   

نسمة، انخفض هذا العـدد   1032بـ  1966قدر عدد سكان هذا المركز حسب إحصاء  1984لدائرة سنة 
فقد بلغ عدد السـكان مـا يعـادل     1987نسمة، أما أثناء تعداد  1000إلى  خالل اإلحصاء الثاني ووصل

  ..نسمة 3661
  :(La Situation)الموقع  -2

قالمة و يبعد عنها مسافة الكبيرة لمدينة بالنسبة لمقر ا التجمع الرئيسي للخزارة يقع في المنطقة الجنوبية
: ا يقطع التجمع من الغرب الطريق الوطني رقـم كلم أما بالنسبة للبلدية فهو يحتل المنطقة الشمالية منه 15
  .الرابط بين قالمة و سدراتة 80

  :(Le Site)الموضع  -3

الشـمالية،  : يحيط به من الجهـات الثالثـة  م،  376، حيث يقع على إرتفاع تليالتجمع يأخذ موضع 
ع التالل كلمـا  ، ينخفض ارتفا)550-350(ل ذات ارتفاعات مختلفة تتراوح ما بين الشرقية والغربية تال

 .وادي حلية و بوميا بالمنطقة الشرقية و واد بوصرة بالمنطقة الغربيةاقتربنا من 

صفية شـطابة  : الجنوبية  تظهر مجموعة من الكديات ذات إرتفاعات مختلفة نذكر منها أما من الجهة
القبلـي بارتفـاع    و) م 842(، القفصة بارتفاع )م900(م، كدية الهندي بارتفاع  800التي يبلغ إرتفاعها 

  ).م770
أي باتجـاه  الغربية إلى  و الجنوبية المنطقتينناحية  أكثر و يستمر اإلرتفاع في التزايد كلما إتجهنا  

أعلـى   الوسط الجبلي أو باألحرى الكتل الجبلية الواقعة خلف التجمع وفي المنطقة الغربية له أين تظهـر 
م و بالضبط بالمنطقة المسماة كاف الفرنان و هي  1065 ىوالتي يصل ارتفاعها إلنقطة إرتفاع بالبلدية و 

 .تنتمي إلى السلسلة الجبلية لماونة

  

                                                 
(1) Répartition cadastrale des terres de l’Est Algériens 1972. ) بالملحق 02الجدول رقم(   
(2) Plan d’occupation des sols N° 02 de la comme de Khezaras, phase A, 2003, 15 p. 
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  :(La position)الوضعية  -4

قالمة أي يقـع   -التجمع يقع فوق تلة على سطح مائل وهو آخر قرية واقعة على المحور سدراتة
  :في نهاية الحوض هذه الوضعية تمنح التجمع دوران وهما

ة وتحكم بالنسبة لوسطين وهما الوسط التلي الموجود فيه والوسط الجبلي الواقـع فـي ظهـره    دور مراقب
  .والدور الثاني هو الربط بين هذين الوسطين كونه يقع في وضعية وسطية بينهما

  : المواجهة -5

المنطقة الجبلية التي تظهر خلف التجمع تضمن له حماية من الرياح اآلتية من الجنوب والسـطح  
  .ئل يمنحه تشمس جيد وتصريف جيد للمياهالما

 :التطور اإلداري -6

التقسيم اإلداري لسـنة  ، أثناء 1963تقلد هذا المركز رتبة مقر رئيسي لبلدية إثر التقسيم اإلداري لسنة 
و بظهور التنظـيم اإلداري األخيـر   بوشقوف، كان هذا المركز أحد البلديات السبعة التابعة لدائرة  1974
 هذه األخيرة التـي أصبح هذا المركز مقر رئيسي لدائرة تضم ثالثة بلديات بما فيها الخزارة  1984لسنة 

  .ثانوي تجمعتفتقر إلى وجود أي 
  :انـالسك -7

نسمة، أصبح هذا العـدد خـالل    1032بـ  1966قدر عدد السكان بمركز الخزارة حسب تعداد 
نسمة  3661و وصل إلى ما يعادل  1987داد إرتفع هذا العدد في تع .نسمة 1000مقدرا بـ  1977تعداد 

  .نسمة 6462بـ أما خالل التعداد األخير فقد أصبح عدد السكان مقدرا 
  :السكن -8

بأن عدد المساكن بـالمركز الرئيسـي    1966أشارت معطيات التعداد العام للسكن والسكان سنة   
  .مسكن 149ما يعادل  1977سنة مسكن، أصبح هذا العدد خالل التعداد الثاني ل 153للخزارة قدر بـ 

فقد ) خيرالتعداد األ(1998مسكن، أما سنة  452ليبلغ قيمة  1987إرتفع عدد المساكن خالل تعداد   
من إجمـالي عـدد    %76,48مسكن أي ما يمثل نسبة  1073سكان بهذا المركز مقدرا بـ مأصبح عدد ال

   .المساكن بالبلدية ككل
  :األنماط السكنية -9

النمط الفردي القديم االستعماري، نمط المحتشـد   :ز الخزارة تسعة أنماط سكنية وهيتظهر بمرك  
مسـكن   130 مجموعالنمط الجماعي ب .مسكن 160 بمجموع االشتراكيةنمط القرية  ،مسكن 30بمجموع 

، الـنمط   130 مجمـوع مسكن أيضا، النمط نصف الجمـاعي ب  100 االجتماعي بمجموع النمط الفردي
مسـكن   100السكن المـدعم بنوعيـه البنـاء الـذاتي بمجمـوع       ،مسكن 294بمجموع  الفردي الحديث

  .والنمط األخير هو البيوت القصديرية والتحصيص اإلجتماعي
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  :التجهيزات-10

ثـالث مؤسسـات   (ستة مؤسسات تربوية تعليمية : التجهيزات المتوفرة بمركز الخزارة متنوعة وهي
، مركز صحي،  قاعة )وية للطور الثالث، ثانوية، مركز للتكوين المهنيللطور األول والثاني، مؤسسة ترب

عالج و ثالثة عيادات للقطاع الخاص، مقر للبريد، مقر للبلدية و مقر للدائرة، مقر للدرك الوطني و آخر 
  .للحرس البلدي، مصلحة للضرائب دار للشباب، ملعب لكرة القدم، مسجدان

  :شبكة الطرق -11

  .المراكز التي تغيب بها الطرق الوطنية و الوالئية مركز الخزارة من
  :لـالنق-12

سيارة مخصصة للخـط الـرابط بـين     27وصل عدد سيارات األجرة الجماعية بمركز الخزارة إلى 
  .حافلة على نفس الخط المذكور سابقا 14الخزارة، أما عدد الحافالت فبلغ ما يعادل -قالمة

  :النشاط االقتصادي -13 

  :أوضحا أنالة على القطاعات اإلقتصادية عبر التعدادات السكانية و التحقيق الميداني توزيع العم
عامل، إرتفع هذا العدد  47بـ  1977إستحوذ على عدد من العمال قدر حسب تعداد : قطاع الفالحة-

ع عامل أما خالل التعداد األخير فقد قدر عدد العمـال بالقطـا   184ليصبح مقدرا بـ  1987خالل تعداد 
  .عامل 51ما يعادل  2004و قد بلغت العمالة الفالحية سنة . عامل 185الفالحي بـ 

عامل، تضاعف هـذا العـدد   33بـ  1977قدر عدد العمال بهذا القطاع حسب تعداد : BTPقطاع  -
فقد قدر العمـال بهـذا    2004عامل، أما سنة 239حيث قدر بـ  1987بحوالي سبعة مرات خالل تعداد 

  .عامل 15الفطاع بـ 
بــ   1977حسب تعداد ر حاز مركز الخزارة على عدد من العمال بهذا القطاع قد: قطاع الصناعة -

فقـد سـجل هـذا     2004عامل، أما سنة  23عامل، هذا العدد أصبح خالل التعداد الموالي مقدرا بـ  20
  .بهذا القطاع يقدر بعاملينالمركز عددا من العمال 

عامل، أمـا   33قدر بـ  1977لقطاع على عدد من العمال حسب تعداد هذا ا استحوذ: قطاع الخدمات -
فهذا القطاع سجل إلى جانب القطاعات األخرى عددا من العمال قدر بـ  1987خالل التعداد الموالي لسنة 

فحاز هذا القطاع أيضا إلى جانب القطاعات األخرى على عدد مـن العمـال    2004عامل، أما سنة  332
  .عامل 47قدر بـ 

النجـارة   :و يتمثل في هذا المركز في فئة الحرفيين فقط و التي تضم نشاطان و هما: النشاط الصناعي-
  .بمحل واحد فقط و صناعة الحديد بمجموع ثالثة محالت

محل غير  82محل تجاري منها  101المحالت بمركز الخزارة ما يعادل بلغ مجموع  :النشاط التجاري -
  لنشاط غذائي تتوزع على ستة فئات ل
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  :مركز قلعة بوصبع/ 3

 ):الجانب التاريخي(نشأة المركز  -1

عبارة عن قسم تابع لمدينة قالمة وذلك وفق المرسـوم   (Gelaat bousbaa)كان مركز قلعة بوصبع 
اقتطـع قسـم قلعـة     10/12/1868، وبعد صدور المرسوم المؤرخ في 31/12/1856المؤرخ في 

  .هيليوبوليس الذي نصب كبلدية قالمة وألحق إلى مجالبوصبع من بلدية 
وقد  05/07/1875مركز كبلدية ذات الصالحيات الكاملة وفق المرسوم المؤرخ في ال تم تنصيب هذا 

  .30/03/1886أضيف له دوار موالفة المقتطع من البلدية المختلطة قالمة ومفق المرسوم المؤرخ في 
هكتار أمـا   3678.36.13ذه البلدية مقدرة بعد جمع األجزاء المقتطعة أصبحت المساحة اإلجمالية له

  .هكتار 698.00.00مساحة محيط التعمير فقد 
مسلم يمثلـون   194نسمة من بينهم  252ما يعادل  1954قدر عدد سكان هذا المركز حسب إحصاء  

  .أسرة 53أسرة أي أن مجموع األسر بلغ  18فرنسي يمثلون  58أسرة و 35
  :(La Situation)الموقع  -2

كلم و بالضـبط علـى    10قلعة بوصبع شمال مقر الوالية و يبعد عنها بمسافة حوالي  يقع تجمع
أما بالنسبة للبلدية فهـو يحتـل المنطقـة     21:عنابة و هو الطريق الوطني رقم-المحور الرابط بين قالمة

التي الوسطى الجنوبية، هذا التجمع يتجاور مع قطب رئيسي من أقطاب الوالية و هو بلدية هيليوبوليس و 
  .كلم 08ال يفصلها عن التجمع سوى مسافة تقدر بـ 

  :(Le Site)الموضع  -3

م، لـه شـكل منـتظم    332يقع على حدور أو باألحرى على سفح منتظم، على إرتفـاع  التجمع 
جنوب و تضاريس -ومتطاول ناحية الشرق، يحده من الناحية الشرقية واد البياز الذي يجري بإتجاه شمال

م 449م، كديـة الطابـل   433م و نذكر من بينها كدية بـوجين  800قممها أحيانا في شكل كديات تتعدى 
 Les hauts) يمكن أن نطلق أيضا على هذا النوع من التضاريس مصطلح أقـدام الجبـال المرتفعـة    و

piémonts).  
المعتدلة أو المتوسطة فتحيط بـالتجمع مـن الناحيـة الشـمالية      االرتفاعاتأما التضاريس ذات 

م، كدية عيشة طويلة و جبل بوصـبع فـي    521م، كدية العسة  495و نذكر منها كدية درابل  والجنوبية
م هذه المنطقة يمكن أن نطلق عليها إسم أقدام الجبال المنخفضة  621الناحية الغربية و الذي يبلغ إرتفاعه 

(Les bas piémonts).  
  :(La position)الوضعية  -4

بالنسبة   (le dernier centre de commandement)مركز قلعة بوصبع هو آخر مركز تحكم 
، 565الذي يقع على ارتفاع حوالي  (le col El-fedjoudj )لحوض قالمة باتجاه عنابة قبل عنق الفجوج 

لتنظيم خلية قلعة بوصبع ووضعية وسطية كونه يقع بـين   (une position centrale)له وضعية مركزية 
  .(une site privilégé)ن التجمع له موضع متميزمدينة هيليوبوليس وعنق الفجوج إذ
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  :ةـالمواجه -5

وقوع التجمع في موضع وسطي بين أقدام الجبال المرتفعة و أقدام الجبال المنخفضـة جعلـه غيـر    
  .معرض للرياح السائدة بالمنطقة

  :التطور اإلداري -6

و مـع   1963األول لسـنة   حاز مركز قلعة بوصبع على رتبة مقر رئيسي لبلدية منذ التقسيم اإلداري
مقـر رئيسـي   ارتقى إلى مصف  1984تتابع التقسيمات اإلدارية و بالضبط حسب التقسيم اإلداري لسنة 

لدائرة تضم ستة بلديات بما فيها قلعة بوصبع لكن نشير أيضا إلى كون هذا المركز ال يضـم أي تجمـع   
  .ثانوي في مجاله البلدي

  :السكان -7

نسمة، أصبح هذا العدد خالل  1087بـ  1966لعة بوصبع حسب تعداد قدر عدد السكان بمركز ق
 3282و وصل إلى ما يعـادل   1987نسمة، إرتفع هذا العدد خالل تعداد  1409مقدرا بـ  1977تعداد 

  .نسمة 4572فقد أصبح عدد السكان مقدرا بـ  1998نسمة، أما خالل التعداد األخير لسنة 
  :السكـن -8

مسكن خالل التعداد األول لسـنة   154مركز الرئيسي قلعة بوصبع ما يعادل بلغ عدد المساكن بال
هذا العدد في التزايد ليصل  استمرمسكن و قد  217ليبلغ قيمة  1977هذا العدد خالل تعداد  ارتفع، 1966

مسكن أما آخر قيمة لعدد المساكن مسجلة بهذا المركز كانـت خـالل    474إلى قيمة  1987حسب تعداد 
  .من إجمالي مساكن البلدية %93.94ما يمثل مسكن أي  729و قدرت بـ  1998األخير لسنة التعداد 

  :األنماط السكنية -9

  :ظهرت بمركز قلعة بوصبع تسعة أنماط سكنية وهي
الـنمط الفـردي المجمـع بمجمـوع     مسـكن،   101النمط الفردي القديم، نمط المحتشد بمجموع 

مسـكن، الـنمط    239ماعي، النمط الفردي الحديث بمجموع النمط الجماعي، النمط نصف الجمسكن، 17
  .مسكن، النمط الفوضوي والسكن المدعم الممثل بالبناء الذاتي34الفردي االجتماعي بمجموع 

  :التجهيزات -10

  :يحتوي مركز قلعة بوصبع في ميدان التجهيزات على
مؤسسة تربويـة للطـور   ثالثة مؤسسات تربوية للطور األول والثاني، ( ستة مؤسسات التربوية 

، عيادة طبية خاصة، مركز صحي، مقر للبلدية، مقـر للـدائرة و   )الثالث، ثانوية و ملحقة للتكوين المهني
  .آخر للبريد و كذلك فرع لسونلغاز، مركز ثقافي، ملعب لكرة القدم ومسجد

  :شبكة الطرق -11

كلـم   4و0لقلعة بوصبع بلغ طوله  من الناحية الجنوبية للتجمع الرئيسي 21: يمر الطريق الوطني رقم
  .ن1000/كلم 08و0أما كثافته فكانت مقدرة بـ 
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  :لـالنق -12

قلعة بوصبع أما -سيارات أجرة جماعية على الخط الرابط بين قالمة 10حاز مركز قلعة بوصبع على 
  .حافلة على نفس الخط السابق 11عدد الحافالت فقد فاق عدد السيارات حيث وصل إلى 

  :النشاط االقتصادي -13

  :توزيع العمالة على القطاعات اإلقتصادية عبر التعدادات السكانية و التحقيق الميداني أوضحا أن
عامل، إرتفع هذا العدد  66بـ  1977إستحوذ على عدد من العمال قدر حسب تعداد : قطاع الفالحة -

د األخير فقد قدر عدد العمال بالقطـاع  عامل، أما خالل التعدا 140ليصبح مقدرا بـ  1987خالل تعداد 
  .عامل 24ما يعادل  2004عامل و قد بلغت العمالة الفالحية سنة  85الفالحي بـ 

عامل، أصبح هـذا العـدد    72بـ  1977قدر عدد العمال بهذا القطاع حسب تعداد : BTPقطاع  -
عددا من العمـال بهـذا    فقد سجل هذا المركز 2004عامل، أما سنة  197مقدرا بـ  1987خالل تعداد 

  .عامل 18القطاع بلغ قيمة ما يعادل 
 1977حاز مركز قلعة بوصبع على عدد من العمال بهذا القطاع قدر حسب تعداد : قطاع الصناعة -
فقد سجل هذا  2004عامل، أما سنة  101عامل، هذا العدد أصبح خالل التعداد الموالي مقدرا بـ  42بـ 

  .بعاملين المركز عدد من العمال قدر
عامل، أما  28بـ 1977إستحوذ هذا القطاع على عدد من العمال قدر حسب تعداد : قطاع الخدمات -

سجل هذا القطاع إلى جانب القطاعات األخرى عددا من العمال قدر بـ  1987خالل التعداد الموالي لسنة 
ى على عدد مـن العمـال   فحاز هذا القطاع أيضا إلى جانب القطاعات األخر 2004عامل، أما سنة  294

  .عامل 36قدر بـ 
فيما يخص الوحدات الصناعية فيوجد بهذا المركز وحدة إنتاجية واحدة هـي وحـدة    :النشاط الصناعي -

بالنسبة لفئة الحرفيين فهي تضم بهذا المركز نشاط واحد و هو التجارة بمحل واحـد  أما إنتاج مواد البناء، 
  .فقط
 26محل غيـر غـذائي و    40محل تجاري من بينها  66قلعة بوصبع  يوجد بمركز :النشاط التجاري -

  محل غذائي تتوزع على ستة فئات تجارية 
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  :مركز هواري بومدين/ 4

  ):الجانب التاريخي(نشأة المركز  -1

  .نسبة إليه االسمهو إسم مارشال في الجيش الفرنسي، وقد سمي هذا المركز بهذا كلوزال 
نصب كبلديـة ذات   قدو 13/01/1869وفق المرسوم المؤرخ في  (Clauzel)مركز كلوزال  تأسس

وذلك بعد فصل قسم كلوزال عن بلدية   18/03/1874الصالحيات الكاملة حسب مرسوم آخر مؤرخ في 
  .قالمة

إلى بلديـة كلـوزال وفـق     )بلدية المختلطة لقالمةالالمفصول من (  ضم دوار بني عدي وبعد ذلك تم
هـ أمـا  13131.70.62اإلجمالية لهذه البلدية  مساحةال كانتو بذلك  20/03/1886المرسوم المؤرخ في 

وقد كلف بناء هذا المركز السـلطات الفرنسـية    هكتار 1187.05.00بـ  مساحة محيط التعمير فقدرت 
  .)1(فرنكفرنسي 99.500

ـ 500التي كانت تملك  (SADLER)يسير هذا المركز إداريا من طرف عائلة صادلر  والى هـ، ثم ت
واسـتغالله   (RAOUL)هكتار، وراوول700الذي كان يملك  (GOETZ)على تسييره عدة معمرين قوتز

هــ  100وامتالكه لـ  (Rene Febre)هكتار على ضفاف واد الشارف والمعمر ران فيبر  300لحوالي 
 .)2(من األراضي الزراعية بمنطقة مجاز عمار

وبلـغ   1901ساكن، ثم انخفض هذا العدد سنة  856ما يعادل  1881بلغ عدد سكان هذا المركز سنة 
أهالي مسلمين، كما أن عدد الوالدات قدر من  604أجانب و 03فرنسي،  112ساكن من بينهم  719قيمة 
فقـد   1954أما سنة . )3(متوفي 121مولود أما عدد الوفيات فكان  115بـ  1904إلى غاية  1872عام 

أسرة 25مسلم موزعين على 131نسمة يمثلها 152ل إلى انخفض عدد سكان المركز بصورة كبيرة ووص
  .)4(أسرة 31أسر وبذلك يكون العدد اإلجمالي لألسر لنفس السنة  06فرنسي موزعين على  21و
  :(La Situation)الموقع  -2

كلم و عـن القطـب واد    20التجمع يقع في الجهة الغربية لمقر الوالية قالمة حيث يبعد عنها بحوالي 
  .كلم 25فة حوالي زناتي بمسا

الذي يمر مـن الجهـة الغربيـة للتجمـع      20التجمع يقع على محور هام و هو الطريق الوطني رقم 
  .ويقسمه إلى قسمين قسم شرقي و آخر غربي هذا المحور يربط بين واليتي قالمة و قسنطينة

  :(Le Site)الموضع -3

شكل متطاول بطريقـة أفقيـة مـن     م، له 429التجمع يقع على قدم جبل قرورة على ارتفاع حوالي 
أو تضرسا من القسم الغربي حيث  ارتفاعاالقسم الشرقي أقل : الشرق إلى الغرب، التجمع مقسم إلى قسمين

م بـالقرب مـن واد    265نحو الشرق إلى أن يبلغ أدنى قيمة له حـوالي  اتجهنايتناقص كلما  االرتفاعأن 
                                                 

(1) - M. PEYERI MHOFF :enquête sur les résultats de la colonisation officielle de 1871 à 1895, Tome II. P 407. 
(2) - Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme, commune de Aïn Hassaaïnia, Rapport d’orientation, la phase A, 
1994. 
(3) -IBIEM 
(4) - R.G.P.H 1954. 
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 اتجهنـا عكس القسم الغربي الذي يزداد اإلرتفاع به كلمـا   علىالشارف الذي يمثل الحدود الشرقية للبلدية 
نحو الغرب إلى أن يصل إلى ذروته عند قمة جبل قرورة الذي ال يقع بعيدا عن التجمع و يبلـغ إرتفاعـه   

و تصب في واد الشـارف  م ، في المنطقة الشمالية للتجمع تجري شعبة حمازية بإتجاه غرب شرق  867
  .ذات ترب زراعية خصبة و غنيةى ضفافه مصاطب نهرية هذا األخير الذي تنتشر عل

  :(La position)الوضعية -4

م، حيـث أن  429كما أشرنا سابقا في الموضع التجمع يقع على قدم جبل قرورة علـى ارتفـاع   
م بالقرب من واد الشارف أي بفارق رأسـي هـو   274االرتفاع يتناقص تدريجيا إلى أن يصل إلى قيمة 

  .شرق -جمع والواد وهو ما يوضح أن التجمع يتوضع فوق سطح مائل باتجاه شمالم بين موضع الت155
، )القرية االسـتعمارية ( هذا السطح المائل والذي ينبسط في األخير ساعد في تحديد شكل التجمع 

كما أنه ينظم ويسهل فيما بعد التوسع العمراني للتجمع ويمكن من التوزيع الجيد للمنازل والطرق ويضمن 
  .ريف الجيد لمياه األمطارالتص

وإذا أمعنا النظر في الخريطة الطبوغرافية نجد أنه في مكان واحد تظهر ثالث تجمعـات وهـي   
ما أطلق عليه فـي   أو(و هو إقليم استعماري، بن عيش أحمد ) هواري بومدين حاليا(تجمع عين حساينية 
ونشير أنـه حاليـا    .ن برج مراقبةوعين عمارة عبارة ع ،و هو مزرعة) ون سادلرجالعهد االستعماري 

  .التجمع عين حساينية وبن عيش أحمد يكونان تجمع واحد وهو هواري بومدين
المسافة الفاصلة بين هذه التجمعات قصيرة جدا وهذه الخاصية موجودة وتظهر بصورة ضئيلة جدا 

  .في الجزائر
كـن هـذه الظـاهرة مـن     قرب المسافة هو من أجل المراقبة الجيدة والتحكم أكثر في الحوض، ل

  .لفاصلة بين القرى االستعمارية تكون قصيرةاالمفروض أن تكون في قلب السهل ألنه عادة المسافة 
  :المواجهة-5

توضع التجمع فوق السطح المائل يضمن له تشمس جيد وتهوية جيدة، أما وقوع جبل قرورة خلف 
  .التجمع فهو يحميه من الرياح اآلتية من الشمال

  : إلداريالتطور ا-6

بتتـالي  ومقر رئيسـي لبلديـة   استحوذ هذا المركز على رتبة  1963خالل التقسيم اإلداري لسنة 
لـدائرة   مقر رئيسي  إلى رتبةهذا المركز  ىإرتق 1991سنة لداري اإلتعديل البموجب اإلدارية  التقسيمات
  .أربع بلديات بما فيها المركز نفسه ضمت

  : السكان -7

نسمة، أصبح هـذا العـدد    2843بـ  1966ز هواري بومدين حسب تعداد قدر عدد السكان بمرك
و وصل إلى مـا يعـادل    1987، إرتفع هذا العدد خالل تعداد 1977نسمة خالل تعداد  2410مقدرا بـ 

  .نسمة 4521عدد السكان مقدرا بـ  فقد أصبح 1998نسمة، أما خالل التعداد األخير لسنة  3658
  :السكن -8
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 94بـ  1966مساكن بمركز هواري بومدين حسب التعداد العام للسكن و السكان لسنة قدر عدد ال      
أما خالل التعداد . مسكن 166إلى  1977مسكن، تزايد عدد المساكن و وصل خالل التعداد الخاص بسنة 

مسكن و قد إستمر هذا العدد في اإلرتفاع إلـى أن بلـغ    456فقد قدر عدد المساكن بـ  1984العام لسنة 
من إجمالي عدد المساكن  %67,33أي ما يمثل نسبة  1998مسكن حسب التعداد األخير لسنة  814قيمة 

  .بالبلدية 
  :األنماط السكنية-9 

  :وهيمركز تسعة أنماط سكنية ال ظهرت بهذا  
مسـكن   136النمط الجماعي بمجموع  ،مسكن  98 بمجموعنمط المحتشد  ،النمط الفردي القديم 

مسـكن و الـنمط    136النمط الفردي اإلجتماعي بمجمـوع   ،مسكن 24اعي بمجموع نصف الجمالالنمط 
 55البناء الريفي بمجموع : ، السكن المدعم بنوعيهالنمط الفوضوي، مسكن 177 بمجموعالفردي الحديث 

البيوت القصـديرية التـي وصـل     أما آخر نمط فهو مسكن 434مسكن، تحصيصات اجتماعية بمجموع 
  .قصديريبيت  22عددها إلى 

  :التجهيزات -10

  :يحتوي هذا المركز في ميدان اتجهيزات على مايلي
ثالثة مؤسسات تربوية للطور األول والثاني، مؤسسـة تربويـة   (خمسة مؤسسات تربوية تعليمية 

، مركز صحي، مقر للبلدية، مقر للدائرة مقر للبريد و الصندوق الوطني للتأمينـات  )للطور الثالث، ثانوية
ة، الفرع اإلقليمي للسكن والتجهيزات العمومية، مصلحة الضرائب، مركز ثقافي، ملعـب لكـرة   االجتماعي

  .القدم، مسجد ومقبرة مسيحية
  :شبكة الطرق -11

يقطع التجمع الرئيسي لمركز هواري بومدين و ينصفه إلى نصفين، بلغ  20:الطريق الوطني رقم
  .ن1000/كم 0,22ما كثافته فقد قدرت بـ كم أ 01طول هذا الطريق داخل حدود المركز ما يعادل 

-سيارة أجرة جماعية مخصصة للخط الرابط بـين قالمـة   27يضم مركز هواري بومدين  :النقـل-12
  .حافالت 10هواري بومدين، أما عدد الحافالت لنفس الخط فقدر بـ 
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  :النشاط اإلقتصادي -13

  :ر التعددات السكانية و التحقيق الميداني أوضحا أنتوزيع العمالة على القطاعات اإلقتصادية عب
عامل، إرتفع هذا العـدد   66بـ  1977على عدد من العمال قدر حسب تعداد  استحوذ: قطاع الفالحـة  -

عامـل   79عامل، أما خالل التعداد األخير قدر عدد العمال بـ  75ليصبح مقدرا بـ  1987خالل تعداد 
  .عمال 10ما يعادل  2004 وقد بلغت العمالة الفالحية سنة

عامل، أصبح هذا العدد خـالل   32بـ  1977قدر عدد العمال بهذا القطاع حسب تعداد : BTPقطاع  -
فقد سجل هذا المركز عددا من العمال بهذا القطاع بلغ  2004عامل، أما سنة  179مقدرا بـ  1987تعداد 

  .عامل 18قيمة ما يعادل 
 1977بومدين على عدد من العمال بهذا القطاع قدر حسب تعـداد   حاز مركز هواري: قطاع الصناعة -

فقد سجل هـذا   2004عامال، أما سنة  50عامل، هذا العدد أصبح مقدرا خالل التعداد الموالي بـ  22بـ 
  .عمال 7المركز عددا من العمال بهذا القطاع قدر بـ 

عامل، أمـا   36بـ  1977ب تعداد إستحوذ هذا القطاع على عدد من العمال قدر حس: قطاع الخدمات -
سجل هذا القطاع إلى جانب القطاعات األخرى عددا من العمال قدر بـ  1987خالل التعداد الموالي لسنة 

فحاز هذا القطاع أيضا إلى جانب القطاعات األخرى على عدد مـن العمـال    2004عامل، أما سنة  371
  .عامل 42قدر بـ 

: الصناعي بهذا المركز على فئة الحرفيين التي تضم نشاطان و همـا يقتصر النشاط : النشاط الصناعي -
  .محالت و صناعة الحديد بمحل واحد فقط 02النجارة بمجموع 

من بين العدد اإلجمالي للمحالت التجارية التي حاز عليها مركـز هـواري بومـدين     :النشاط التجاري -
محـل المتبقـي فكانـت     33غذائية أما  محل منها عبارة عن محالت غير 40محل نجد  73والمقدر بـ 

  .عبارة عن محالت غذائية
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  :مركز بن جراح/ 5

  ):الجانب التاريخي(المركز نشأة  -1

  عبارة عن مزرعة تحمل إسم هذا المركز كان في البدايةأثناء االستعمار الفرنسي كان 
(St Louis du Télégraphe) مسيرة من قبل المعمر ليفي(LIVIE)،  1882شيد بالمنطقة سـنة  الذي 

وهـي   هكتار بها مسكن يتكون من خمسة غرف و فنـاء كبيـر،    1,5مساحة قدرها  ىعلتتربع مزرعة 
  .مؤمنة بأسوار عالية ومحروسة ومعظم العاملين لديه هم سكان أصليين

إلى مركز للتعذيب وأصبحت اإلسطبالت سـجون ذاق فيهـا المـواطنين     1955البناية سنة هذه  تحولت
  .زائريين أشد أنواع التعذيبالج

كما أن موقع هذا المركز على سفح جبل ماونة المشهورة بكونه احتضن الثورة وكان درعا لهـا،  
هذا الموقع الهام جعل قوات االحتالل تقيم مركز اتصال على قمة هذا الجبل، شيد هذا البرج فـي بدايـة   

ة للمستعمر مجهزة بأحـدث الوسـائل وبهـا    وهو عبارة عن ثكنة مراقب 1952الخمسينات وبالتحديد سنة 
  .متر كما يوجد بها من الداخل مخابئ ومحاطة بسور سميك 06هوائي لإلتصال بطول 

وملحق إداري ومندوب لتسيير الشـؤون  ) محتشد( مسكن  100استفادت المنطقة من  1960سنة 
هـواري   ( لدية عين حساينية للمواطنين في مشروع قسنطينة، بعد االستقالل تم تحويل هذه المزرعة إلى ب

والـذي   1984وقد استمر هذا المركز في تبعيته لهذه البلدية إلى غاية التقسيم اإلداري لسنة ) بومدين حاليا
  .بموجبه ارتقى المركز إلى رتبة مقر رئيسي لبلدية وحمل إسم بن جراح

  :(La Situation)الموقع  -2

كلـم كمـا    07الوالية قالمة حيث يبعد عنه مسافة  قرمل التجمع يقع في الجهة الجنوبية الغربية بالنسبة
: ال يمر بالتجمع إلى طريق والئي واحد هو الطريـق رقـم  . بالنسبة للبلدية فهو يقع بالمنطقة الشمالية لها

ماونة بمنطقة الذي يربط من الناحية الشمالية التجمع بمقر الوالية و من الناحية الجنوبية فهو يربطه  162
  .كلم 6,5ع عن مجاز عمار بمسافة يبعد التجم

  :(Le Site)ع الموض -3

م، يظهر بالمنطقة الجنوبية له مجموعـة مـن الجبـال    649قع على سفح جبل على ارتفاع يالتجمع 
م و كدية 833م، جبل سي منصور بارتفاع 738بارتفاعات مختلفة و هي جبل بوشوشة الذي يبلغ إرتفاعه 

م، و هكذا يتزايد اإلرتفاع تدريجيا كلما إتجهنا نحو الجنوب إلـى أن   1051الدرينيزة التي يبلغ إرتفاعها 
  .م1411نصل إلى أعلى قمة بهذه المنطقة و هي قمة جبل ماونة التي يبلغ إرتفاعها 

من تضاريس المنطقة الجنوبيـة عبـارة عـن     ارتفاعابالمنطقة الشمالية للتجمع تظهر تضاريس أقل 
م، كديـة   524كدية عمالوات التي يبلـغ ارتفاعهـا   : سبيل المثالمجموعة من الكديات نذكر منها على 

بهذه المنطقـة  . م612م، و كدية مشتة طوبال ذات إرتفاع يقدر بـ  554الكوشة التي يقدر إرتفاعها بـ 
  .م279تتناقص كلما إتجهنا نحو واد سيبوس حتى تصل إلى أدنى قيمة لها و هي حوالي اإلرتفاعات 
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وقوع المركز وسط الطريق الرابط بين مدينة قالمـة وبـرج المراقبـة     :(La position)الوضعية  -4
  .الموضوع على جبل ماونة جعله في وضعية ربط بينهما

المركز له دور مراقبة وهو دور محلي وأيضا دور فالحي كونه مزرعة لكنه يشرف على تنظيم مساحات 
  .متقلصة من األراضي الزراعية

  :المواجهة -5

ت السابقة الذكر بالمنطقة الشمالية للتجمع فهي تلعب دور الحاجز للرياح اآلتية نتيجة لوقوع الكديا
  .من الشمال فتعمل على تغيير إتجاهها

  .كما أن التجمع هو مواجه مباشرة للتأثير المناخي لجبل ماونة الواقع في الجنوب
  :التطور اإلداري -6

و هـذا مـا   ) هواري بومدين حاليا(نية هذا المركز كان عبارة عن تجمع ثانوي تابع لبلدية عين حساي
و مع تطور التنظيمات اإلداريـة المتتاليـة   ) 1966/1977(نبت في التعداد العام للسكان و السكن لسنتي 

  .مقر رئيسي لبلدية لكن ال يضم مجالها أي تجمع ثانوي األخيرأصبح هذا المركز بعد التنظيم 
  :السكان -7

نسمة، إرتفع هذا العدد خالل تعداد  623بـ  1966اد قدر عدد السكان بمركز بن جراح حسب تعد
و وصل إلى ما  1987نسمة، ثم إستمر هذا العدد في التزايد خالل تعداد  962و أصبح مقدرا بـ  1977
  .نسمة 3963فقد أصبح عدد السكان مقدرا بـ  1998نسمة، أما خالل التعداد لسنة  2042يعادل 

  :نـالسك -8

فقـد قـدر عـدد     1987و  1977خالل التعدادان لسـنتي  الرئيسي بن جراح  قدر عدد المساكن بالمركز
  .مسكن للتعداد الثاني 372مسكن للتعداد األول و  146المساكن بـ 
مـن   %83,95مسكن أي ما يمثل نسـبة   905 فعدد المساكن وصل إلى حسب التعداد األخيرأما 

  .إجمالي عدد المساكن
  :األنماط السكنية -9

  :كز سبعة أنماط سكنية وهيتظهر بهذا المر
و يعود تاريخ إنشاء هذا التحصيص (قطعة  216النمط الفردي الحديث و الذي ضم  ،نمط المحتشد

المجسد عمارة، النمط الجماعي السكن المدعم  12، النمط نصف الجماعي الذي بمجموع )1988إلى عام 
 58اتي و التحصيص اإلجتمـاعي بمجمـوع   مسكن، البناء الذ 40البناء الريفي بمجموع  :باألنماط الثالثة

  .قطعة
  :يحتوي مركز بن جراح في ميدان التجهيزات على :التجهيزات -10

ثالثة مؤسسات تربوية للطور األول والثاني، مؤسسـة تربويـة   (أربعة مؤسسات تربوية تعليمية 
مقر للبريد ملعب لكرة  ، قاعة عالج وعيادة طبية خاصة، مركز ثقافي، مقر للبلدية،)للطور الثالث، ثانوية

  .مسجدالقدم وملعب جواري و 
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  :شبكة الطرق -11

كم، أما كثافة  0,96داخل حدود مركز بن جراح على طول بلغ قيمة  162: يمتد الطريق الوالئي رقم
  .ن1000/كم 0,94هذا الطريق فكانت 

   :لـالنق -12

بن جراح أما عدد الحافالت  -ط بين قالمةسيارة أجرة جماعية على الخط الراب 12يملك مركز بن جراح 
  .حافلة 15فهو لم يتعدى 

  :النشاط االقتصادي-13

  :توزيع العمالة على القطاعات اإلقتصادية عبر التعدادات السكانية و التحقيق الميداني أوضحا أن
عامل، أصـبح هـذا    35بـ  1977إستحوذ على عدد من العمال قدر حسب تعداد : قطاع الفالحة -
عامل، أما خالل التعداد األخير فقد قدر عـدد العمـال بالقطـاع     36مقدرا بـ  1987دد خالل تعداد الع

  .عامل 20ما يعادل  2004عامل و قد بلغت العمالة الفالحية سنة  112الفالحي بـ 
عامل، أصبح هـذا العـدد    36بـ  1977قدر عدد العمال بهذا القطاع حسب تعداد : BTPقطاع  -

فقد سجل هذا المركز عددا مـن العمـال بهـذا     2004عامل، أما سنة  56مقدرا بـ  1987خالل تعداد 
  .عامل 14القطاع قدر بـ 

بـ  1977حاز مركز بن جراح على عدد من العمال بهذا القطاع قدر حسب تعداد : قطاع الصناعة -
فقـد سـجل هـذا     2004عامل، أما سنة  30را خالل التعداد الموالي بـ د، هذا العدد أصبح مقعامل 13

  .عمال 03المركز عددا من العمال بهذا القطاع قدر بـ 
عامـل،   18بـ  1977إستحوذ هذا القطاع على عدد من العمال قدر حسب تعداد : قطاع الخدمات -

سجل هذا القطاع إلى جانب القطاعات األخرى عددا من العمال قدر  1987داد الموالي لسنة خالل التعأما 
فحاز هذا القطاع أيضا إلى جانب القطاعات األخرى على عدد من العمال  2004سنة  عامل، أما 147بـ 

  .عامل 29قدر بـ 
و يتمثل النشاط الصناعي بهذا المركز في فئة الحرفيين و التي تضم نشاطا واحدا و  :النشاط الصناعي -

  .هو النجارة بمحل واحد
 28محل منها  62لمحالت التجارية قدر بـ سجل مركز بن جراح عدد إجمالي من ا :النشاط التجاري -

  .محل للتجارة الغذائية تتوزع على ستة فئات للنشاط التجاري 34محل للتجارة غير غذائية و 
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  :مركز جبالة خميسي/ 6

 ):الطبيعيالجانب (نشأة المركز  -1

النوانة األولى ترجع بداية نشأة هذا المركز إلى العهد الفرنسي، حيث أن النسيج االستعماري مثل     
  .1958للقرية من خالل المحتشد الذي أقيم في المنطقة الغربية من المركز سنة 

تحمل إسم جبالة توسعت اتصبح تجمع ثـانوي   عبارة عن مشتة  كان المركزفقبل اإلستعمار أما 
 1984لسنة  لبلدية إثر التقسيم اإلداريوأخير ارتقى المركز وأصبح مقر رئيسي بومهرة أحمد، لبلدية  تابع

  .وحمل إسم الشهيد جبالة خميسي
  :(La Situation)الموقع  -2

م في المنطقة الشـرقية بالنسـبة لمقـر     167يقع التجمع الرئيسي لجبالة خميسي على إرتفاع حوالي 
كلم، أما بالنسبة للبلدية نفسها فيقع في القسم الجنوبي منها، يمـر   15الوالية قالمة حيث يبعد عنها مسافة 

بمقر غرب الذي يمكن من ربط التجمع -باتجاه شرق 126: منطقة الجنوبية للتجمع الطريق الوالئي رقمبال
التي ال يفصلها عن التجمـع   بومهرة أحمد من الناحية الغربية هذه األخيرة  مدينةو المدينة الكبيرة قالمة 

  .كيلومترات،ومدينة بوشقوف من الناحية الشرقية 07سوى مسافة 
  :(La Site)الموضع -3

المركز يتوضع شمال منعرج لواد رئيسي هو واد سيبوس أي على موضع سهلي أو باألحرى علـى  
مصطبة نهرية منبسطة هذه المصطبة تميل إلى الجنوب حيث أن اإلرتفاع يتناقص كلما إتجهنا نحو الواد، 

عـة الحـال فـي واد    هذا الوضع يساعد على التصريف الجيد للمياه اآلتية من الشمال و التي تصب بطبي
  .سيبوس لكنه يطرح في نفس الوقت مشكل في حالة حدوث فيضان

شكل التجمع متطاول نحو الشمال، المركز يقع في قلب الحوض، في محيط مسقي تحيط به األراضي 
الفالحية من كل النواحي إذن الموضع جيد، منبسط، األراضي خصبة و غنية و هذا ما يطـرح مشـكل   

  .ي المستقبل، ألنه سيكون على حساب األراضي الزراعيةالتوسع العمراني ف
  :(La position)الوضعية  -4

ن المركز يقع في قلب وسط فالحي كما أشرنا سابقا فهو يسهل العالقات مع السهل و يعتبـر  بما أ
في وضعية مراقبة و سيطرة، كما أن العزلة ساهمت في تسهيل عملية تحكم المركـز و سـيطرته علـى    

  .ذي هو فيهالمجال ال
  :المواجهة -5

موضع المركز يضمن له تشمس جيد لكنه يجعله معرض للرياح اآلتية من الشمال نظرا لعدم وجـود  
يطرح نظرا لقرب المركـز مـن واد    أنبية، كما أن مشكل الرطوبة يمكن رحاجز و هي رياح شمالية غ

  .رئيسي و دائم و لكن هذا المشكل ليس له تأثير كبير
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  :إلداريالتطور ا -6

كان مركز جبالة خميسي عبارة عن تجمع ثانوي تابع لبلدية بومهرة أحمد وهذا حسب التعداد العام 
، أمـا خـالل   1977غاية التعداد الثاني لسنة  على هذا الوضع إلى استمرو 1966للسكان و السكن لسنة 

لك وفقا للتنظيم اإلداري لسنة هذا المركز إلى رتبة مقر رئيسي لبلدية و ذ ارتقى 1987التعداد العام لسنة 
و منذ هذا التاريخ و هذا المركز يتمتع بهذه الوظيفة و يضم تجمع ثانوي واحد هو مركز سلطاني  1984
  .الشابي

  :السكان -7

نسمة، إرتفع هذا العدد خالل  716بـ  1966قدر عدد السكان بمركز  جبالة خميسي حسب تعداد 
و وصل  1987سمة، ثم استمر هذا العدد في التزايد خالل تعداد ن 1215و أصبح مقدرا بـ  1977تعداد 

 2675فقد أصبح عدد السكان مقدرا بـ  1998نسمة، أما خالل التعداد األخير لسنة  2099إلى ما يعادل 
  .نسمة

  :نـالسك -8

مسكن تطور  163ما يعادل  1977بلغ عدد المساكن بالمركز الرئيسي جبالة خميسي خالل تعداد 
فقد وصل  1998مسكن، أما خالل التعداد األخير لسنة  261إلى قيمة  1987دد ليصل خالل تعداد هذا الع

  .من إجمالي عدد المساكن الموزعة بالبلدية % 62,68مسكن مثلت نسبة  383عدد المساكن إلى 
  :األنماط السكنية-9

تتمثـل األنمـاط   ضم مركز جبالة خميسي ثالثة أنماط سكنية في حين غابت به األنماط األخرى و
 الثالث النمط ،البناء الريفي والبناء الذاتي  بنوعيهالسكن المدعم  ،78مجموع بنمط المحتشد  :الموجودة في

  .هو النمط الفوضوي 
  :التجهيزات -10

  :يحتوي مركز بن جراح في ميدان التجهيزات على
مؤسسة تربوية للطـور   مؤسستان تربويتان للطور األول والثاني،(ثالث مؤسسات تربوية تعليمية 

دار الشباب، وملعب جواري و  حـر  مقر البريد، ، قاعة عالج وعيادة طبية خاصة، مقر للبلدية، )الثالث
  .بلدي ومسجد 

  :شبكة الطرق -11

  .تغيب الطرق الوالئية و الوطنية بهذا المركز
  :النقـل -12

-للخط الرابط بين بومهرة أحمديستحوذ مركز جبالة خميسي على سيارتين لألجرة الجماعية مخصصتان 
  .حافالت 07جبالة خميسي، أما عدد الحافالت لنفس الخط فقد قدر بـ 
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  :النشاط االقتصادي -13

  :عبر التعدادات السكانية و التحقيق الميداني أوضحا أن االقتصاديةتوزيع العمالة على القطاعات 
عامل، أصـبح هـذا    62بـ  1977سب تعداد على عدد من العمال قدر ح استحوذ: قطاع الفالحة -

عامل، أما خالل التعداد األخير فقد قدر عدد العمـال بالقطـاع    145مقدرا بـ  1987العدد خالل تعداد 
  .عامل 20ما يعادل  2004عامل، و قد بلغت العمالة الفالحية سنة  157الفالحي بـ 

عمال، أصبح هذا العدد خالل  7بـ  1977قدر عدد العمال بهذا القطاع حسب تعداد : BTPقطاع  -
فقد سجل هذا المركز عددا من العمال بهذا القطاع قدر  2004عامل، أما سنة  91مقدرا بـ  1987تعداد 

  .عمال 6بـ 
  .املع 14بـ  1977إستحوذ هذا القطاع على عدد من العمال قدر حسب تعداد : قطاع الصناعة -

فقد سجل هذا المركز عددا  2004عامل، أما سنة  35هذا العدد أصبح مقدرا خالل التعداد الموالي بـ 
  .عمال 10من العمال بهذا القطاع قدر بـ 

عامـل،   12بـ  1977إستحوذ هذا القطاع على عدد من العمال قدر حسب تعداد : قطاع الخدمات -
القطاعات األخرى عددا من العمال قدر هذا القطاع إلى جانب سجل  1987أما خالل التعداد الموالي لسنة 

فحاز هذا القطاع أيضا إلى جانب القطاعات األخرى على عدد من العمال  2004عامل، أما سنة  133بـ 
  .عمال 9قدر بـ 

  :النشاط الصناعي -

محـل   و يتمثل في فئة الحرفيين التي تضم نشاط واحد فقط و هو النجارة بعدد من المحالت هـو 
  .واحد فقط

  :النشاط التجاري -

محالت غيـر   10محل من بينها  21يقدر العدد اإلجمالي للمحالت التجارية بمركز جبالة خميسي بـ 
  .غذائية تتوزع على ثالث فئات تجارية 
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  :مركز مجاز عمار/ 7

  ):الجانب التاريخي(المركز  نشأة -1

جزء منه تابع " القسم ج" وملك وهي رع اعبارة عن مزهذا المركز كان خالل العهد االستعماري 
هـ والجزء اآلخر مـن هـذا   1542.00.00لمركز قالمة له مساحة كلية بما فيها األمالك العامة مقدرة بـ

هـ وبذلك تكون 244812.60القسم تابع لمركز كلوزال، له مساحة كلية بما فيها األمالك العامة مقدرة بـ
  .هـ3990.12.60زرعة هي المساحة الكلية لهذه الم

 91مسلم موزعين على  448 انسمة منه 462ما يعادل  1954قدر عدد سكان هذه المزرعة حسب تعداد 
  .أسر 05فرنسي موزعين على  14أسرة و

  .حمل هذا المركز إسم مجاز عمار نسبة إلى البطل عمار بن زطوطة
  :(La Situation)الموقع  -2

الغربية بالنسبة لمقر الوالية قالمة و التي يفصله عنها حـوالي   يقع تجمع مجاز عمار في المنطقة
بالنسبة للبلدية نفسها فالتجمع يقع في . كلم 05كلم، أما عن مركز الدائرة هواري بومدين فيبعد بمسافة  14

الرابط بين قالمة و قسـنطينة و الـذي يقسـم     20: الغربي منها على الطريق الوطني رقمالقسم الجنوبي 
إلى قسمين قسم شرقي و اآلخر غربي إذن هذا الموقع سمح للتجمع بأن يستفيد في عمليـة الـربط    التجمع

  .بأهم محور من شبكة طرق الوالية
  :(Le Site)ع الموض -3

م و بالضـبط شـمال واد    328يقع التجمع الرئيسي لمجاز عمار بمنطقة سهلية على إرتفاع حـوالي  
  .اد برافديه و هما واد بوهدان وواد الشارفسيبوس بالقرب من نقطة إلتقاء هذا الو

التجمع محدود من الشمال و الشرق بأراضي زراعية، من الغرب بأراضي زراعية و بواد بوهمـدان  
  .أما من الجنوب فيحده واد سيبوس

مظهر التالل و أقدام الجبال و هو القسم الشمالي حيث أن اإلرتفاع به يتزايد : يتميز التجمع بمظهرين
م، و في أقصـى  624م، جبل البطوم 718ارة الذي يبلغ إرتفاعه رتجهنا نحو الشمال أين نجد جبل عكلما إ

م، و يظهر بالمنطقة الغربية و قريبا من التجمـع  1050الشمال الكتلة الجبلية دباغ التي تبلغ أعلى قمة بها 
  .م 554كاف بابا عيسى الذي يبلغ إرتفاعه 

اإلرتفاع به يتناقص تدريجيا و يقـل  سا من القسم الشمالي حيث أن تضر أو االقسم الجنوبي أقل إرتفاع
  .كلما إقتربنا من واد سيبوس و يتميز بوجود األراضي الخصبة المرتفعة المردود

  :(La position)الوضعية  -4

وضعية التجمع لها فائدتان األولى وضعية مراقبة و سيطرة بالنسبة للسهل و الثانية وضـعية تحكـم   
  .و تمكنه من ضمان اإلرتباط بين الكتلة الجبلية و السهلتسمح له أ
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  :المواجهة -5

لرياح خير في معزل عن اجعال هذا األشمال للتجمع ارة ركاف بابا عيسى و جبل علوقوع  نظرا
  .كما أن موضع التجمع يضمن له تشمس جيداآلتية من الشمال 

  :التطور اإلداري -6

حيث كان هذا المركز لبلدية عين حساينية  ةتابعثالثة التي كانت مجاز عمار من بين المراكز المركز 
تابع لعين حساينية هذا إلى جانب  تجمع ثانويخالل التعدادان األول و الثاني للسكان و السكن عبارة عن 

مركز بن جراح و قد أصبح مقر رئيسي لبلدية إثر التقسيم اإلداري األخير ضم مجالها تجمعان ثانويان و 
  .لح صالح و صالح صرفانيهما صا

  :السكان -7

نسمة، إرتفع هذا العدد خـالل   709بـ  1966حسب تعداد  مجاز عمارقدر عدد السكان بمركز 
و وصل  1987نسمة، ثم إستمر هذا العدد في التزايد خالل تعداد  1101و أصبح مقدرا بـ  1977تعداد 

  .نسمة 2605قد أصبح عدد السكان مقدرا بـ ف 1998نسمة، أما خالل التعداد لسنة  1984إلى ما يعادل 
  :السكن -8

عـدد مـن    1977يتوزع بالمركز الرئيسي لمجاز عمار حسب التعداد العام للسكن و السكان لسنة
أما حسب  مسكن  256عدد المسكن مقدرا بـ  أصبح 1987خالل التعداد  مسكن،168: المساكن يقدربـ

من إجمالي عدد  %40,86مسكن أي ما يمثل نسبة  455 ةفقد وصل عدد المساكن إلى قيم  1998تعداد 
  .المساكن الموزعة بالبلدية

  :األنماط السكنية -09

  :وهييضم مركز مجاز عمار سبعة أنماط سكنية 
مسكن والـنمط الفـردي الحـديث     110الجماعي بمجموع مسكن، النمط  35 بمجموعنمط المحتشد 

مساكن، النمط الفوضوي و السـكن المـدعم    10 جموعبمالنمط الفردي اإلجتماعي ، مسكن 45بمجموع 
   .بنوعيه البناء الريفي و البناء الذاتي

  :التجهيزات -10

مؤسسسـتان تربويتـان للطـور األول    (ثالث مؤسسات تربوية تعليمية يضم مركز مجاز عمار 
القدم وقاعـة   ملعب لكرةمقر البريد، ، مركز صحي، مقر للبلدية، )والثاني، مؤسسة تربوية للطور الثالث

  .متعددة الرياضات، مقر للحرس البلدي ومسجد 
  :شبكة الطرق -11

الذي يقسم هذا التجمع إلى شطرين يبلغ طول  20: يمر بالتجمع الرئيسي لمجاز عمار الطريق الوطني رقم
  .ن1000/كم 0,53كم، أما كثافته فقدرت بـ  1,4هذا الطريق داخل حدود المركز ما يعادل 
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  :لـالنق -12

سيارة أجرة جماعية لكن عدد  13بلغ عدد سيارات األجرة الجماعية لمركز مجاز عمار ما يعادل 
  .الحافالت فهو لم يتعدى الثالثة

  :النشاط االقتصادي-13

  :توزيع العمالة على القطاعات اإلقتصادية عبر التعدادات السكانية والتحقيق الميداني أوضحا أن
عامل، أصـبح هـذا    50بـ  1977على عدد من العمال قدر حسب تعداد  إستحوذ: قطاع الفالحة -

عامل، أما خالل التعداد األخير فقد قدر عـدد العمـال بالقطـاع     72مقدرا بـ  1987لعدد خالل تعداد ا
  .عامل 11ما يعادل  2004عامل و قد بلغت العمالة الفالحية سنة  67الفالحي بـ 

العـدد  عامل، أصبح هـذا   29بـ  1977لقطاع حسب تعداد قدر عدد العمال بهذا ا :BTPقطاع  -
فقد سجل هذا المركز عددا مـن العمـال بهـذا     2004عامل، أما سنة  99مقدرا بـ  1987خالل تعداد 

  .لماع 5القطاع قدر بـ 
 1977على عدد من العمال بهذا القطاع قدر حسب تعـداد  مجاز عمار حاز مركز  :قطاع الصناعة -
فقد سجل هـذا   2004عامل، أما سنة  17را خالل التعداد الموالي بـ دالعدد أصبح مقعامل، هذا  20بـ 

  .عمال 04من العمال بهذا القطاع قدر بـ المركز عددا 
عامـل،   17بـ  1977من العمال قدر حسب تعداد إستحوذ هذا القطاع على عدد  :قطاع الخدمات -

ع إلى جانب القطاعات األخرى عددا من العمال قدر سجل هذا القطا 1987أما خالل التعداد الموالي لسنة 
فحاز هذا القطاع أيضا إلى جانب القطاعات األخرى على عدد من العمال  2004عامل، أما سنة  140بـ 

  .عامل 24قدر بـ 
 يتعلـق  هـو بمحـل واحـد و   و  فقط بنشاط واحد هذا المركز فئة الحرفيين و يضم :النشاط الصناعي-
  .النجارةب

محـل   31منها محل تجاري  52مركز مجاز عمار بـ بمحالت التجارية قدر عدد ال :التجاريالنشاط  -
  .التجارة الغذائيةبص امحل خ 21و التجارة غير الغذائيةبص اخ
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  :بني مزلينمركز / 8

  ):الجانب التاريخي(نشأة المركز   -1

ة آنذاك إلـى بلديـة بـومهرة    تابع" بدوار بني مزلين"كان عبارة عن مشتة تعرف بني مزلين  مركز 
جميعهم نسمة 2356وضم عدد من السكان قدر بـ .²كلم 45,35أحمد، بلغت مساحة هذا الدوار ما يعادل 

  .أسرة 378مسلمين موزعين على 
أو نشأة التجمع الرئيسي لهذا المركز مرتبط بتاريخ إنشاء القرية االشتراكية الفالحية سـنة  إذن ظهور 

هذا المركز كـان وال يـزال    1984وإلى غاية سنة ) الدوار(سكان سكان المنطقة والتي تم فيها إ 1979
من هذا التاريخ وإثر التقسيم اإلداري األخيـر   وابتداءعبارة عن منطقة مبعثرة تابعة لبلدية بومهرة أحمد 

  .بني مزلين اسمارتقى المركز إلى رتبة مقر رئيسي لبلدية وقد حمل قديما وحديثا 
  :(La Situation)الموقع  -2

بالنسبة لمقر الواليـة  م أما  340من البلدية على ارتفاع حوالي الغربية  الشمالية ةجهي اليقع ف تجمعال
يحد التجمع من الناحيـة الشـرقية   كلم،  35هذا المقر بمسافة  عنفهو يحتل المنطقة الشرقية و يبعد قالمة 

جاه شمال جنوب و يفصل هذه األخيـرة عـن   المؤدي إلى بلدية بوشقوف بات 126: الطريق الوالئي رقم
كلم، نفس الطريق يربط التجمع من الناحية الغربيـة بقالمـة مـرورا     15 يتجمع بني مزلين مسافة حوال

  .كلم 25ببلديتي جبالة و بومهرة أحمد التي تبعد عن تجمع بني مزلين بحوالي 
  :(Le Site)ع ضالمو -3

موضعه موضع قدم الجبل، حيث يقع على سفح جبل الجنـب  من الناحية الطبوغرافية التجمع يأخذ في 
األراضي  استغاللالمنحدرة من المرتفعات ومن جهة من المياه  لالستفادةهذا الموضع  اختيارو يتم عادة 

  .السهلية الخصبة و الغنية الواقعة في أقدام الجبال في النشاط الفالحي من جهة أخرى
، كاف م  839شمال حيث يظهر كل من كاف عين الوحش بارتفاع نحو ال اتجهنايتزايد كلما  االرتفاع

  .م 716وكاف غار الضبع بارتفاع م  684فج الريح بارتفاع 
 543يحد التجمع من الناحية الجنوبية مشتة بئر غضاب، و من الناحية الغربية كل من كاف األسـود   

  .م 468م و كاف الرخمة  399م، أما من الناحية الشرقية فنجد كاف عمار  301م و كدية الحمرة 
م عند واد سيبوس أين  124اإلرتفاعات تبدأ في اإلنخفاض كلما إتجهنا نحو الجنوب إلى أن تبلغ قيمة 

 ةتتوفر أو تنتشر األراضي المنبسطة و الغنية و كذلك على ضفاف كل مـن شـعبتي المـالح و المـوز    
  .الواقعتان في المنطقة الجنوبية الشرقية

  :(La position)الوضعية  -4

  :و هما يقع في منطقة إنتقالية أو في منطقة إتصال بين نطاقينالتجمع 
مما يسمح بوجود عالقة تبـادل بينهمـا تجعـل    ) الوسط المنخفض(و السهل ) الوسط المرتفع(الجبل 

التجمع في وضعيتين األولى وضعية إرتباط و صلة بين الوسطين بالرغم من أن وضعية التجمـع بعيـدة   
  .ا عن السهل و الثانية وضعية مراقبة ألن التجمع يشرف على السهلنوعا م
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  :المواجهة -5

م في الشمال إضافة إلى اإلرتفاعات األخرى السابقة الذكر و  673الجنب ذو اإلرتفاع جبل  تواجد
الواقعة شمال التجمع جعلت هذا األخير في معزل عن الرياح اآلتية من الشمال ألن تلك التضاريس تشكل 

  .واجز طبيعية تقلل من تأثير الرياح على التجمع كما أن موضع التجمع يضمن له تشمس جيدح
  :التطور اإلداري-6

و هذا المركز كان و ال يزال عبارة عن منطقة مبعثرة تابعة لبلديـة  التقسيم اإلداري األخير  إلى غاية
ئيسي لبلدية تضم تجمـع ثـانوي   أصبح هذا المركز مقر ر 1984بومهرة أحمد و إبتداءا من هذا التاريخ 

  .واحد هو مركز الناظور
  :السكان -7

هـذا العـدد خـالل     ارتفعنسمة،  1098بـ  1987حسب تعداد  قدر عدد السكان بمركز بني مزلين
  .نسمة 1967و أصبح مقدرا بـ  )1998(الموالي  تعدادال
  :السكن -8

مسكن و  223على  1987و السكان لسنة حاز المركز الرئيسي لبني مزلين خالل التعداد العام للسكن 
مـن   %40,43مسكن أي ما يمثل نسبة تقـدر بــ    319مقدرا بـ  1998قد أصبح عدد المساكن سنة 

  .إجمالي عدد المساكن الموزعة عبر مجال البلدية
  :األنماط السكنية -9

  :تتوزع بهذا المركز ستة أنماط سكنية وهي
الفردي المجمع بمجموع أربعة مساكن، و السكن ن، النمط مسك 186نمط القرية االشتراكية بمجموع  

  . المدعم المثل بنمط البناء الذاتي، النمط الجماعي، النمط نصف الجماعي، والنمط الفوضي
  :التجهيزات -10

يحتوي مركز بني مزلين على مؤسستين تربويتين إحداهما للطـور األول و الثـاني و األخـرى    
، مركز صحي، مقر للبلدية و مقر للبريد، مقر للحرس البلدي، مركز ثقافي )إكمالية(خاصة بالطور الثالث 

  .و مسجد
  :شبكة الطرق -11

  .مركز بني مزلين من المراكز الثالثة التي تفتقر إلى تواجد الطرق الوطنية و الوالئية
  :النقـل-12

للخـط الـرابط بـين    لم يتجاوز عدد سيارات األجرة الجماعية بمركز بني مزلين اإلثنين و قد خصصتا 
  .حافالت 07بني مزلين، أما عدد الحافالت على نفس الخط فقد وصل إلى -بومهرة أحمد
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  :النشاط االقتصادي -13

  :توزيع العمالة على القطاعات اإلقتصادية عبر التعدادات السكانية والتحقيق الميداني أوضحا أن
عامل، أصـبح هـذا    56بـ  1977حسب تعداد  إستحوذ على عدد من العمال قدر: قطاع الفالحة -

عامل، أما خالل التعداد األخير فقد قدر عـدد العمـال بالقطـاع     68مقدرا بـ  1987العدد خالل تعداد 
  .عامل 21ما يعادل  2004الة الفالحية سنة عامل و قد بلغت العم 164الفالحي بـ 

لعدد خالل عامل، أصبح هذا ا 4بـ 1977بهذا القطاع حسب تعداد قدر عدد العمال : BTPقطاع  -
فقد سجل هذا المركز عددا من العمال بهذا القطاع قدر  2004عامل، أما سنة  32مقدرا بـ  1987تعداد 

  .ينملابع
 1977على عدد من العمال بهذا القطاع قدر حسب تعـداد   بني مزلينحاز مركز : قطاع الصناعة -
فقد سـجل هـذا    2004ل، أما سنة اعم 7داد الموالي بـ را خالل التعدل، هذا العدد أصبح مقامع 6بـ 

  .عمال 04المركز عددا من العمال بهذا القطاع قدر بـ 
، أمـا  ينعاملبـ 1977العمال قدر حسب تعداد إستحوذ هذا القطاع على عدد من : قطاع الخدمات -

دا من العمال قدر بـ األخرى عد سجل هذا القطاع إلى جانب القطاعات 1987خالل التعداد الموالي لسنة 
فحاز هذا القطاع أيضا إلى جانب القطاعات األخرى على عدد من العمال قدر  2004عامل، أما سنة  68
  .لاعم 7بـ 

  : النشاط الصناعي -

  .ينعدم به النشاط الصناعي سواء كان وحدات صناعية أو فئة الحرفيينهذا المركز 
  :النشاط التجاري-

محالت غيـر   05منها محل تجاري  13بـ  بهذا المركزت التجارية لمحاليقدر العدد اإلجمالي ل
  .محالت غذائية 08غذائية و
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  :مركز الناظور/ 9

 ):الجانب التاريخي(نشأة المركز  -1

كان االستعمار الفرنسي من بين من وضعوا وتركوا بصماتهم في مجال الناظور وبالضبط فـي المنطقـة   
في إطار عملية تجميع السكان التي إعتمدها المعمر بعد  1958سنة عماري است أنشأ محتشد الوسطى حيث 

من جهة وتوظيف السكان فـي خدمـة األرض   حرب التحرير لسهولة مراقبة المراكز اإلستعمارية، إندالع
  .من جهة أخرى

لـق  أط لـذلك مرور خط السكة الحديدية الرابط بين قالمة و بوشقوف وأهم ما يميزه في هذه المنطقة هو  
وقد لعبت هذه المحطة دور قطب جاذب للسكان ومساعد علـى   .في تلك الفترة إسم محطة الناظور اعليه

  .تمركزهم بالمنطقة
  :(La Situation)الموقع  -2

كلـم   08عن التجمع الرئيسي للبلدية حوالي  بني مزلين يفصله بلديةأقصى جنوب في الناظور  تجمعيقع 
التجمع ال يمر به أي طريق والئي أو وطني لكن من الناحيـة  . كلم 20أما عن مقر الوالية فيبعد بمسافة 

الرابط بين قالمة و بوشقوف  126: الشمالية الشرقية هناك طريق بلدي يربط التجمع بالطريق الوالئي رقم
و المؤدي كذلك إلى قالمـة مـرورا ببلـديتي     20:و طريق بلدي آخر يربط التجمع بالطريق الوطني رقم

  .و بلخير بومهرة أحمد
غرب تتجه نحو منطقة بوشقوف التي تبعد عن تجمع الناظور -يمر شمال التجمع سكة حديدية باتجاه شرق

  .كلم 18بمسافة 
  :(Le Site)الموضع  -3

موضعه موضع السهل أي أنه يقع على المصـطبة   في سيبوس و يأخذ لواد شمال منعرجالتجمع يقع 
م، يتزايد اإلرتفـاع كلمـا    131لفيضي له على إرتفاع حوالي النهرية للواد و كأكثر تدقيق على السرير ا

م و جبل بوكشرودة الـذي يقـدر    354 ارتفاعهاشمال التجمع حيث نجد كدية بوكسروبة التي يبلغ  اتجهنا
يتزايد أيضا كلما إتجهنا نحو الجنـوب و خاصـة بالمنطقـة     االرتفاعكما نالحظ أن . م 438بـ  ارتفاعه

  .م 737أن يبلغ أقصاه عند جبل الناظور الذي يبلغ إرتفاعه  الجنوبية الشرقية إلى
 :(La position)الوضعية  -4

المركز يقع في نهاية الحوض من الناحية الشرقية وبصورة أدق عند نهاية سهل قالمة ألنه بعـد هـذا   
  .المركز سنجد سهل بوشقوف

لهذا الغرض وذلك ألجل هذا الموقع جعله في وضعية مراقبة ألن نهايات األحواض عادة ما تكون 
   .الحماية

كما أن مرور خط السكة الحديدية شمال التجمع باتجاه بوشقوف مـنح المركـز وظيفـة الـربط     
  .واالتصال بين مدينة قالمة ومركز بوشقوف كونه محطة ونقطة عبور
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  :المواجهة -5

ـ هو سـيبوس،  ، لكن قربه من واد دائم و مهم موضع التجمع يضمن له تشمس جيد عه علـى  و توض
 1984السرير الفيضي له، يجعله يتعرض أحيانا إلى الفيضان في الفترات الممطرة و هو ما حصل سـنة  

، كما أن وقوع جبل بوكشرودة و كدية بوكسروية شمال التجمع يعتبر كحاجز طبيعي، يقلـل  2002وسنة 
  .من تأثير الرياح اآلتية من الشمال على التجمع و يجعله في معزل عنها

  :طور اإلداريالت -6

ظهر مركز الناظور كتجمع ثـانوي تـابع لبلديـة     1977خالل التعداد العام للسكان و السكن لسنة  
 1984لسنة التقسيم اإلداري بومهرة أحمد و بعد ترقية مركز بني مزلين إلى رتبة مقر رئيسي لبلدية إثر 

  .بلدية بومهرة أحمدينتمي إلى مجال  كانالناظور تجمع ثانوي تابع له بعدما مركز  أصبح
  :السكان -7

نسمة، إرتفع هذا العـدد خـالل    1054بـ  1977حسب تعداد الناظور قدر عدد السكان بمركز 
 أصبحفقد  1998أما خالل التعداد األخير لسنة  نسمة، 1168و أصبح مقدرا بـ ) 1987(التعداد الموالي 

  .نسمة 1562عدد السكان مقدرا بـ 
  :نـالسك -8

على عدد من المساكن وصل إلى  1977خالل التعداد العام للسكن و السكان لسنة اظور النمركز حاز 
 ،مسكن 155بـ عدد المساكن درحيث ق 1987سنة خالل التعداد الموالي لعدد هذا ال انخفضمسكن،  200

مـن   %30,80أي ما يمثل نسـبة   مسكن 243ليرتفع هذا العدد من جديد خالل التعداد األخير ليبلغ قيمة 
  .البلديةب إجمالي عدد المساكن

  :األنماط السكنية -9

نمـط  : مركز الناظور ال يضم عددا كبيرا من األنماط السكنية، بل إقتصر على أربعة منها فقط و هي
مسـكن و التحصـيص    20مسكن، نمط السكن المدعم بنوعيه الـذاتي بمجمـوع    54المحتشد بمجموع 

الـنمط   أخيـرا مسـاكن و  08لفردي المجمـع بمجمـوع   نمط السكن ا ،مسكن  39اإلجتماعي بمجموع 
  .الفوضوي

  :التجهيزات-10

مؤسستان تربويتان مخصصتان للطور األول و الثاني؛ قاعة عالج، ملحق للبريد يضم هذا المركز 
  .و ملحق للبلدية، مسجد و ملعب لكرة القدم

  :شبكة الطرق -11

وطنيـة أو والئيـة داخـل حـدود      ال يملك مركز الناظور أي نوع من الطرق سواء كانت طرق
  .المركز
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  :لـالنق-12

حافالت مخصصة للخط الـرابط   05ال يملك مركز الناظور سيارات أجرة جماعية، لكنه يتوفر على 
  .الناظور-بين بومهرة أحمد

  :النشاط اإلقتصادي -13

  :الميداني أوضحا أنتوزيع العمالة على القطاعات اإلقتصادية عبر التعدادات السكانية و التحقيق 
عامل، أصـبح هـذا    28بـ  1977إستحوذ على عدد من العمال قدر حسب تعداد  :قطاع الفالحة -

عامل، أما خالل التعداد األخير فقد بلغ عـدد العمـال بالقطـاع     47مقدرا بـ  1987العدد خالل تعداد 
  .عامل 16يعادل  ما 2004عامل، و قد بلغت العمالة الفالحية سنة  107الفالحي ما يعادل 

عمال، أصبح هذا العدد خالل  7بـ  1977قدر عدد العمال بهذا القطاع حسب تعداد : BTPقطاع  -
فقد سجل هذا المركز عددا من العمال بهذا القطاع قدر  2004عامل، أما سنة  22مقدرا بـ  1987تعداد 
  .بعاملين
بــ   1977ا القطاع قدر حسب تعداد حاز مركز الناظور على عدد من العمال بهذ: قطاع الصناعة -

فقـد سـجل هـذا     2004عمال، أما سنة  7عامل، هذا العدد أصبح مقدرا خالل التعداد الموالي بـ  15
  .المركز عددا من العمال بهذا القطاع قدر بعامل واحد فقط

ا عامل، أم 21بـ 1977استحوذ هذا القطاع على عدد من العمال قدر حسب تعداد  :قطاع الخدمات -
سجل هذا القطاع إلى جانب القطاعات األخرى عددا من العمال قدر بـ  1987خالل التعداد الموالي لسنة 

فحاز هذا القطاع أيضا إلى جانب القطاعات األخرى على عدد مـن العمـال    2004عامل، أما سنة  152
  .عمال 8قدر بـ 

  : النشاط الصناعي -
م نشاطا واحدا فقط و هو صناعة الحديـد بمجمـوع   التي تض فئة الحرفيين يتمثل هذا النشاط في

  .محالن
  :النشاط التجاري -

 07محالت غير غذائيـة و   06منها محل  13يقدر العدد اإلجمالي للمحالت التجارية بهذا المركزبـ
  .تتوزع على ثالث فئات للنشاط التجاري محالت غذائية
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  :مركز صالح صالح/ 10

 ):يخيالجانب التار(نشأة المركز  -1

 ياإلسـتعمار العهد خالل ومركز عبارة عن مشتة تحمل إسم بن طابوش تابعة لمركز الفجوج، هذا ال
فصلت هـذه   1984، و بعد التقسيم اإلداري لسنة لتجميع سكان األرياف محتشد بهذا المركز المعمر أسس

 اسـم تابع لها يحمل  بعدما أصبحت تجمع ثانوي المشتة عن بلدية الفجوج و ألحقت إلى بلدية مجاز عمار
  .صالح صالح

  :(La Situation)الموقع  -2

مجاز عمار حيـث يبعـد عـن     بلديةصالح صالح صالح في المنطقة الوسطى الشرقية من يقع تجمع 
يحتـل المركـز منطقـة    . كلـم  10 حـوالي عن مقر الوالية ب وكلم  04حوالي ب التجمع الرئيسي للبلدية

الـرابط   20: بالطريق الوطني رقم 126: ء الطريق الوالئي رقمإستراتيجية حيث يتوضع عند نقطة إلتقا
  .بين مدينتي قالمة و قسنطينة

  :(Le Site)الموضع  -3

الذي يقع فـي الجهـة الشـرقية    سيبوس  في المنطقة السهلية بمحاذاة واد رئيسي هو واد يقع التجمع
  .م 231للتجمع، على ارتفاع حوالي 

ناحية المنطقة الغربية حتى يصل رتفاع يتزايد كلما إتجهنا ، اإلشكل متطاول ناحية الشماليأخذ التجمع 
م و هي قمة جبل عرارة و نفس الشيء فيما يخص المنطقة الشمالية و التي هي في مجملها  718إلى قيمة 

م و كـاف الكحـال ذو    293ذات اإلرتفـاع   مسـطحة عبارة عن كديات و نذكر على سبيل المثال كدية 
  .م 514اإلرتفاع 
شرق و تصب جميعهـا فـي واد   -عدة شعاب تقطع التجمع من الجهة الغربية، لها إتجاه غرب هناك

  .سيبوس و هي شعبة قصابة، شعبة واعرة و شعبة حفرة البغال
  :(La position)الوضعية  -4

إنها وضعية لها فائدة تكمن في جعل السهل في حالة هيمنة و سيطرة نتيجة لتوفر األراضي المنبسطة 
  .و في مأمن من الفيضانات التي يمكن أن تكون في السنوات الممطرة. و الخصبة

  :ةـالواجه -5

كمـا أن الكـديات   تشـمس جيـد،    في منطقة شرقية و منبسطة يسمح له باإلستفادة من ع التجمعقمو
  .اآلتية من الشمال الرياح جز طبيعي يحمي التجمع مناالموجودة شماله يمكن إعتبارها كح

  :يالتطور اإلدار -6

 الفجوجلبلدية  ةتابع عبارة عن مشتةمركز ال كان هذا 1977خالل التعداد العام للسكان و السكن لسنة  
و فصلت إلى رتبة تجمع ثانوي  إرتقت المشتة 1984التنظيم اإلداري لسنة  بعدتحمل إسم بن طابوش، و 

  .عن مركز الفجوج لتلحق إلى مجال بلدية مجاز عمار و تكون أحد تجمعاته
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 :انـالسك -7

 هـذا العـدد  أصـبح  نسمة،  1042بـ  1987حسب تعداد صالح صالح  قدر عدد السكان بمركز
   .نسمة 1274بـ  التعداد األخير حسب

  :السكن -8

 123مـا يعـادل     1987إنتشر بمركز صالح صالح حسب التعداد العام للسكن و السكان لسـنة  
مسكن  208و أصبح عدد المساكن مقدرا بـ  1998نة مسكن، إرتفع هذا العدد خالل التعداد الموالي أي س

  .من إجمالي عدد المساكن الموزعة ببلدية مجاز عمار % 19,10أي ما يمثل نسبة 
  :األنماط السكنية -9

  :ينتشر بمركز صالح صالح ستة أنماط سكنية و هي
اتي بمجمـوع  مسكن، السكن المدعم والذي يمثله بهذا المركز البناء الذ 48نمط المحتشد بمجموع 

الـنمط  مسـاكن،   04النمط نصف الجماعي بمجمـوع   مسكن، 30مسكن، النمط الجماعي بمجموع  32
  .أربعةوكان عددها الفوضوي و البيوت القصديرية 

  :التجهيزات-10

  :يضم هذا المركز في ميدان التجهيزات ما يلي
الشـباب   بريديـة، دار  مؤسسة تربوية تعليمية خاصة بالطور األول والثاني؛ قاعة عالج، وكالـة 

 . و مسجد جواري ملعب

  :شبكة الطرق -11

لكن ال تتوفر لـدينا أي معلومـات    126: يمر بالتجمع الثانوي صالح صالح الطريق الوالئي رقم
  ).إلخ... الطول، الكثافة (بخصوصه 

  :النقـل -12

  .ال يملك هذا المركز خطوط للنقل
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  :النشاط االقتصادي -13

  :زيع العمالة على القطاعات اإلقتصادية عبر التعدادات السكانية و التحقيق الميداني أوضحا أنتو
عامل، أصـبح هـذا    52بـ  1977العمال قدر حسب تعداد  إستحوذ على عدد من: قطاع الفالحة -

طـاع  عامل، أما خالل التعداد األخير فقد بلغ عـدد العمـال بالق   40مقدرا بـ  1987العدد خالل تعداد 
  .لاعم 4ما يعادل  2004الة الفالحية سنة عامل، و قد بلغت العم 52الفالحي ما يعادل 

ل، أصبح هـذا العـدد   معا 18بـ  1977قدر عدد العمال بهذا القطاع حسب تعداد  :BTPقطاع  -
فقد سجل هذا المركز عددا مـن العمـال بهـذا     2004عامل، أما سنة  44مقدرا بـ  1987خالل تعداد 

  .لاعم 6 قدر بـ القطاع
 1977 على عدد من العمال بهذا القطاع قدر حسب تعدادحاز مركز صالح صالح  :قطاع الصناعة -
سـجل هـذا   ي لم 2004ل، أما سنة ماع 11ل، هذا العدد أصبح مقدرا خالل التعداد الموالي بـ اعم 4بـ 

  .للعينة المأخوذةبهذا القطاع أي عامل المركز 
ل، أما اعم 7بـ  1977هذا القطاع على عدد من العمال قدر حسب تعداد  إستحوذ: قطاع الخدمات -

ات األخرى عددا من العمال قدر بـ سجل هذا القطاع إلى جانب القطاع 1987خالل التعداد الموالي لسنة 
األخرى على عدد من العمال قدر فحاز هذا القطاع أيضا إلى جانب القطاعات  2004عامل، أما سنة  85
  .لاعم 10بـ 

 : النشاط الصناعي -

و يوظـف   1978مصنع لصنع البالط، بداية األشغال به تعود إلى سنة في بهذا المركز يتمثل هذا النشاط 
 .عامل 15

  :النشاط التجاري -
يقدر عدد المحالت التجارية الموجودة بمركز صالح صالح بسبعة ثالثة منها عبارة عن محـالت  

  .غذائية تتوزع على أربع فئات للنشاط التجاري ت تجاريةمحال وأربعة هيتجارية غير غذائية 
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  :مركز صالح صرفاني/ 11

 ):الجانب التاريخي(نشأة المركز  -1

لمجال تابعة  (Bentabouche-Est)  شرق-هذا المركز كان عبارة عن مشتة تحمل إسم بن طابوش
تجمع ثانوي وأصبح هذا المركز تـابع   ت هذه المشتة إلى رتبةقحيث ارت 1984بلدية قالمة إلى غاية عام 

  .إلى بلدية مجاز عمار وحمل إسم صالح صرفاني
  :(La Situation)الموقع  -2

كلم  05بمسافة للبلدية التجمع يقع في الجزء الشرقي لبلدية مجاز عمار حيث يبعد عن المقر الرئيسي 
  .كلم 09مسافة قالمة قر الرئيسي للوالية و يفصله عن الم
غرب و -المار شمال التجمع و الذي يقطعه بإتجاه شرق 20: محاذيا للطريق الوطني رقم التجمع يتوضع

  .يربط بين مدينتي قالمة و قسنطينة
هذا التجمع له أهمية كبيرة تكمن في توفر األراضي القابلة إلستحواذ برامج التوسع العمراني سـواء  

ألخرى كالتجمع الرئيسي للبلدية الذي ينحصر كان ذلك لتطوير و تنمية التجمع نفسه أو تطوير التجمعات ا
  .من كل الجوانب باألراضي الفالحية

  :(Le Site)الموضع -3

على تلة أو كدية تنحنـي  ) م300-275(التجمع يأخذ الشكل الدائري، يقع على إرتفاع يتراوح ما بين 
  .م474نحو الشمال بإتجاه واد سيبوس وهي كدية كاف الغريب التي يبلغ إرتفاعها 

م و مـن الناحيـة الجنوبيـة     391يحد التجمع من الناحية الشرقية كاف السلطان الذي يبلغ إرتفاعه 
مجموعة من التالل أو الكديات التي يتزايد إرتفاعها كلما إتجهنا ناحية الجنوب و نذكر مـن بينهـا كديـة    

  .م 551م، و كدية الكوشة التي يقدر إرتفاعها بـ  519الحمالوات التي يبلغ إرتفاعها 
من واد سـيبوس   اقتربناأما فيما يخص المنطقتين الشمالية و الغربية فاإلرتفاع يقل بهما تدريجيا كلما 
  .هذا األخير الذي يجري شمال التجمع و يمتد جريانه حتى الحدود الغربية للتجمع

  :(La position)الوضعية -4

جمع الرئيسي مجاز عمـار و المدينـة   بين الت (une position de choix)التجمع يحتل وضعية إختيار 
الكبيرة كونه موجود ضمن دائرة التأثير المباشر لمقر الوالية لكنه إداريا هو تابع لبلدية مجاز عمار كمـا  

  .أن له وضعية إرتباط و صلة كونه يقع في منطقة إنتقالية بين السهل و الجبل و هي منطقة التالل
  :المواجهة -5

للرياح اآلتية من الشمال نظرا لعدم وجود حاجز طبيعي و كذلك ألن موضع التجمع يجعله عرضة 
اإلرتفاعات منخفضة بهذه المنطقة كما أن وجود كاف السلطان في الناحية الشـرقية للتجمـع ال يضـمن    

  .للتجمع تشمس جيد
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  :التطور اإلداري-6

ما كان فـي السـابق   مركز صالح صرفاني هو أحد التجمعات الثانوية التابعة لمركز مجاز عمار بعد
هذا و قد حمل  1977عبارة عن مشتة تابعة لبلدية قالمة و هذا ما أثبته التعداد العام للسكان و السكن لسنة 

، و بعد التقسـيم اإلداري األخيـر   (Boutabouche-Est)شرق -إسم بن طابوشالمركز في هذا المركز 
أشرنا سابقا في أول الفقرة و حمل إسم صالح أصبح هذا المركز تجمع ثانوي تابع لبلدية مجاز عمار كما 

  .صرفاني
 :السكان -7

نسمة، أصبح هـذا العـدد    655بـ  1977قدر عدد السكان بمركز صالح صرفاني حسب تعداد 
  .نسمة 1171نسمة، أما خالل التعداد األخير فقد قدر عدد السكان بـ  666بـ  1987مقدرا حسب تعداد 

  :السكن -8

بــ    1977كز صالح صرفاني حسب التعداد العام للسكن و السكان لسنة قدر عدد المساكن بمر
مسـكن، ليرتفـع    85و أصبح مقدرا بـ  1987هذا العدد خالل التعداد الموالي لسنة  انخفضمسكن،  87

مسكن أي ما يمثـل نسـبة    184و وصل إلى قيمة  1998هذا العدد من جديد خالل التعداد األخير لسنة 
   .عدد المساكن المنتشر بمجال البلديةمن إجمالي  % 16,90

  :األنماط السكنية -9

  :وهي ظهرت بمركز صالح صرفاني ثالثة أنماط سكنية
مسـكن و التحصـيص    30السكن المدعم بنوعيه البناء الذاتي الذي يبلغ مجموع مساكنه حوالي 

ـ  ، مسكن 109اإلجتماعي الذي ضم  ة الوسـطى و  النمط الفوضوي الذي يظهر بمنطقتين و همـا المنطق
  .بيت قصديري 48 بمجموعالبيوت القصديرية  فهوالنمط الثالث  أما الشرقية،

  :التجهيزات-10

  :التجهيزات بمركز صالح صرفاني تنحصر في
  .مؤسسة تربوية تعليمية خاصة بالطور األول و الثاني؛ قاعة عالج  وملعب جواري

  :شبكة الطرق -11

لكن ال توجد معطيات بخصـوص مميـزات هـذا     20: رقم يمر بمركز صالح صرفاني الطريق الوطني
  ).إلخ... الطول والكثافة(الطريق 

  :النقـل-12

  .ال يملك هذا المركز خطوط للنقل
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  :النشاط االقتصادي -13

  :توزيع العمالة على القطاعات اإلقتصادية عبر التعدادات السكانية و التحقيق الميداني أوضحا أن
عامل، أصـبح هـذا    42بـ  1977إستحوذ على عدد من العمال قدر حسب تعداد : قطاع الفالحة -

عامل، أما خالل التعداد األخير فقد بلغ عـدد العمـال بالقطـاع     20مقدرا بـ  1987العدد خالل تعداد 
  .عمال 9ما يعادل  2004عامل، و قد بلغت العمالة الفالحية سنة  27الفالحي ما يعادل 

عامل، أصبح هـذا العـدد    33بـ  1977العمال بهذا القطاع حسب تعداد  قدر عدد :BTPقطاع  -
فقد سجل هذا المركز عددا مـن العمـال بهـذا     2004عامل، أما سنة  53مقدرا بـ  1987خالل تعداد 

  .عمال 6القطاع قدر بـ 
حاز مركز صالح صرفاني على عدد من العمال بهذا القطاع قدر حسـب تعـداد   : قطاع الصناعة -
و أصبح مقدرا بـعامل واحـد   1987هذا العدد خالل التعداد الموالي لسنة  انخفضعمال،  5بـ  1977

يقدر بعامـل واحـد   ) حسب العينة المأخوذة(فقد سجل عددا من العمال بهذا القطاع  2004فقط، أما سنة 
  .فقط

واحد، أما بعامل  1977هذا القطاع على عدد من العمال قدر حسب تعداد  استحوذ :قطاع الخدمات -
سجل هذا القطاع إلى جانب القطاعات األخرى عددا من العمال قدر بـ  1987خالل التعداد الموالي لسنة 

فحاز هذا القطاع أيضا إلى جانب القطاعات األخرى و حسب العينة المـأخوذة   2004عامل، أما سنة  47
  .على عدد من العمال قدر بأربعة

  .ط بهذا المركز سواء كان عبارة عن وحدات صناعية أو حرفيينينعدم هذا النشا: النشاط الصناعي -
هذا المركز حاز على عدد من المحالت التجارية قدر بأربعة جميعهـا عبـارة عـن    :النشاط التجاري -

  .محالت غذائية و بذلك هناك فئة واحدة للنشاط التجاري و هي فئة التغذية
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  :مركز سلطاني الشابي/ 12

 ):الجانب التاريخي(كز نشأة المر -1

و الـذي   1984لسـنة   هذا المركز كان عبارة عن مشتة تحمل إسم سيدي سمير و إثر التقسـيم اإلداري 
ذا بلدية أصبح هذا المركز تجمع ثانوي تابع لهمقر رئيسي ل مركز جبالة خميسي إلى رتبة  ارتقىبموجبه 
  .)جبالة خميسي(  األخير

  :(La Situation)الموقع  -2

كلم، أما عن بلدية بومهرة أحمد 2كز سلطاني شابي عن التجمع الرئيسي جبالة خميسي مسافة يبعد مر
  .كلم6فيبعد بمسافة 

الذي يمر من الناحية الشمالية للتجمع  126: ال يمر بالتجمع إال طريق والئي واحد و هو الطريق رقم
قالمة التي ال يفصله عنها سـوى   و يربطه من الشرق بدائرة بوشقوف أما من الغرب فيربطه بمقر الوالية

  .كلم  15مسافة 
  :(Le Site)الموضع  -3

م  169التجمع يتوضع على موضع سهلي و بالتحديد على السرير الفيضي لواد سيبوس على إرتفاع 
يأخذ الشكل الدائري، يحده من الناحية الشمالية واد جبالة و جبل زمزومة أما من الناحية الغربية فيحده واد 

  .الذي يمتد جريانه حتى المنطقة الجنوبيةسيبوس و 
هذا الواد يعتبر حاجز طبيعي يعيق التوسع العمراني للتجمع في الناحية الغربية، أمـا التوسـع فـي    
الناحية الشرقية و الجنوبية الشرقية فسيكون على حساب األراضي الزراعيـة المنبسـطة ذات المـردود    

  .المرتفع
  :(La position)الوضعية  -4

يقع وسط محيط فالحي مسقي و غني و هي وضعية تجعل السهل في حالة سيادة و سيطرة، كمـا  التجمع 
  .أن للتجمع وضعية إختيار بين التجمع الرئيسي جبالة و بلدية بومهرة أحمد

 :المواجهة -5

التجمع غير معرض للرياح نظرا لوجود جبل في المنطقة الشمالية للتجمع و هو جبل زمزومة الذي 
  .لرياح اآلتية من الشمال بإتجاه الجنوبيعمل كحاجز ل

  .كما أن موضعه يضمن له تشمس جيد، غير أن قربه من واد سيبوس يمكن أن يطرح مشكل الرطوبة
  :التطور اإلداري -6

كان مركز سلطاني الشابي عبارة عن مشـتة تابعـة    1977خالل التعداد العام للسكان والسكن لسنة 
مركز جبالة خميسي إلى رتبة مقـر رئيسـي    ارتقىسمير و بعد أن لبلدية بومهرة أحمد تحمل إسم سيدي 

لبلدية ألحق هذا المركز إليه بعدما أصبح هو األخير عبارة عن تجمع ثانوي يحمل إسـما جديـدا و هـو    
  .سلطاني الشابي
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 :السكان -7

نسمة، تزايد هذا العدد و أصبح  521بـ  1987قدر عدد السكان بمركز سلطاني الشابي حسب تعداد 
  .نسمة 913مقدرا بـ  1998خالل تعداد 

  :السكن -8

مسكن حسب التعداد العام للسكن و السـكان   67يتوزع بمركز سلطاني الشابي عدد من المساكن قدر  بـ 
مسـكن مثلـت    153، و قد وصل عدد المساكن بهذا المركز خالل التعداد األخير إلى قيمة   1987لسنة 
  .اكن المنتشرة بالبلديةمن إجمالي عدد المس % 25,04بنسبة 

  :األنماط السكنية -9

  :من بين األنماط التي تميز مركز سلطاني الشابي نجد
النمط الفـردي اإلجتمـاعي    ، مسكن 20ضمت  التينمط القرية اإلشتراكية  ،النمط الفردي القديم 

  .النمط الفوضوي و السكن المدعم بنوعيه البناء الذاتي و البناء الريفي
  :اتالتجهيز -10

  :التجهيزات التي يحتويها هذا المركزهي
مؤسسة تربوية تعليمية خاصة بالطور األول و الثاني، مقر للحرس البلدي، ملعب لكـرة القـدم و   

  .مسجد
  :شبكة الطرق -11

من الجهة الشـمالية للتجمـع الثـانوي     126: يظهر بمركز سلطاني الشابي الطريق الوالئي رقم
  .ن1000/كم 0,16كم وبكثافة بلغت قيمة  0,15غرب على طول -شرق سلطاني الشابي ويمتد باتجاه

  :النقـل -12

  .ال يملك هذا المركز خطوط للنقل
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  :النشاط االقتصادي -13

  :عبر التعدادات السكانية والتحقيق الميداني أوضحا أن االقتصاديةتوزيع العمالة على القطاعات 
عامل، أصـبح هـذا    67بـ  1977على عدد من العمال قدر حسب تعداد  وذاستح: قطاع الفالحة -

عامل، أما خالل التعداد األخير فقد بلغ عـدد العمـال بالقطـاع     50مقدرا بـ  1987العدد خالل تعداد 
  .عمال 10ما يعادل  2004عامل، و قد بلغت العمالة الفالحية سنة  73الفالحي ما يعادل 

عامل، أصبح هـذا العـدد    29بـ  1977ال بهذا القطاع حسب تعداد قدر عدد العم :BTPقطاع  -
فقد سجل هذا المركز عددا مـن العمـال بهـذا     2004عامل، أما سنة  22مقدرا بـ  1987خالل تعداد 

  .عمال 3القطاع قدر بـ
حاز مركز سلطاني الشابي على عدد من العمال بهذا القطاع قدر حسـب تعـداد    :قطاع الصناعة -
فقد سجل  2004عمال، أما سنة 7عمال، و أصبح هذا العدد خالل التعداد الموالي مقدرا بـ 13بـ 1977

  .عددا من العمال بهذا القطاع قدر بعامل واحد فقط
عامل، أما 20بـ  1977إستحوذ هذا القطاع على عدد من العمال قدر حسب تعداد : قطاع الخدمات -

طاع إلى جانب القطاعات األخرى عددا من العمال قدر بـ سجل هذا الق 1987خالل التعداد الموالي لسنة 
عدد من العمال قدر على فحاز هذا القطاع أيضا إلى جانب القطاعات األخرى  2004عامل، أما سنة  18

  .بعامل واحد فقط
  : النشاط الصناعي-

  .ينعدم هذا النشاط تماما بهذا المركز سواء كان وحدات صناعية أو حرفيين
   :ريالنشاط التجا-

، تتـوزع  )محالن غذائيان ومحل غير غـذائي ( المحالت التجارية بهذا المركز هو ثالثة مجموع
  .على فئتين للنشاط التجاري
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  :مركز عين عمارة/ 13

 ):الجانب التاريخي(نشأة المركز  -1

كلوزال و قـد تأسـس وفـق     لبلديةتابعة  (Hameau)عبارة عن دشرة  مركز عين عمارة كان
  .1هكتار 289، بلغت مساحته ما يعادل 13/01/1869مرسوم المؤرخ في ال

مسلم ينتمون  516نسمة من بينها  533بما يعادل  1954قدر عدد السكان بهذا المركز حسب إحصاء 
 93أسر وبذلك يكون العدد اإلجمالي لألسر حسب نفس اإلحصـاء   6فرنسي يمثلون  17أسرة و 87إلى 
  .أسرة

  :(La Situation)الموقع  -2

التجمع له موقع إستراتيجي مهم جدا من الناحية اإلقتصادية و هو وقوعه على محـور الطريـق   
، يقع هذا التجمع بالنسبة لبلديته في المنطقة الجنوبية قالمة و قسنطينةواليتي الرابط بين  20: الوطني رقم

 23ن مقر الوالية فتفصله مسافة عمنها، يبعد عن التجمع الرئيسي هواري بومدين بثالث كيلومترات، أما 
  يلعب دور نقطة عبور  إنه .كلم
  :(Le Site)الموضع  -3

جبل قرورة الذي يبلـغ   قدمم و هو  520التجمع يقع على سطح متضرس و بالتحديد على إرتفاع 
  .م 867إرتفاعه 

ـ  ة الشـرقية  في المنطقة الجنوبية للتجمع يجري واد رئيسي هو واد عنونة و يمتد جريانه حتى المنطق
ويصب في واد الشارف، هذه المنطقة متضرسة وهي عبارة عن كتل جبلية بقمم مختلفة و نـذكر علـى   

 اتجهنـا كما أن اإلرتفاع يتزايد أيضا كلما ) م674-م624(سبيل المثال بولدرو التي تتراوح قممها ما بين 
سفيا التي تمتد على طول المنطقـة   نحو الغرب و يبلغ أقصاه عند الكتلة الجبلية المتمثلة في جبل قرورة و

  .م 900و  800الغربية و تتميز بقمم مختلفة تتراوح ما بين 
المنطقة الشرقية أقل إرتفاعا من المنطقة الغربية حيث أن اإلرتفاع يقل تدريجيا إلى أن يبلغ أدنـى  

 .م أين تنتشر األراضي المنبسطة و الغنية 297قيمة له عند واد الشارف وهي حوالي 

  :(La position)الوضعية  -4

في المرحلة االستعمارية كان عبـارة  ( هذا المركز يقع في نهاية قلب الحوض، له وضعية مراقبة 
هذه الوظيفة تكون عادة للمراكز التي تقع في نهاية األحواض سواء كان الموقـع فـي   ) عن برج للمراقبة
مركز النـاظورألن بعـده يبـدأ حـوض      مثال كموقع( أو في نهاية السهل )قدم جبل (منطقة متضرسة 

  ).بوشقوف
  .التجمع له وظيفة أخرى وهي وظيفة اتصال أو ربط ألنه يفصل بين وسطين وهما السهل والجبل

  
  

                                                 
  ).المدرج بالملحق) 02( ول رقمدالج( نفس المصدر السابق  -1
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  :المواجهة -5

موقع التجمع بين جبلين وهما جبل بولدور وجبل قرورة جعله في معزل عـن الريـاح، كمـا أن    
  .موضعه يضمن له تشمس جيد وتهوية جيدة

  :التطور اإلداري -6

تابعة لبلدية عين حساينية، و هذا ما ظهـر فـي    (Hameau)هذا المركز كان عبارة عن دشرة 
وأصبح عبـارة  مركز عين عمارة  ارتقىالتعداد الثاني للسكان و السكن، أما بعد التقسيم اإلداري األخير 

  .عن تجمع ثانوي
 :السكان -7

نسمة، تزايد هذا العـدد خـالل    249بـ  1987اد قدر عدد السكان بمركز عين عمارة حسب تعد
  .نسمة 675و أصبح مقدرا بـ  1998التعداد األخير لسنة 

  :السكن -8

، 1987بلغ عدد المساكن بمركز عين عمارة حسب إحصائيات التعداد العام للسكن و السكان لسنة 
من  % 10ا يمثل نسبة مسكن أي م 121فقد أصبح العدد مقدرا بـ  1998مسكن، أما سنة  30ما يعادل 

  .إجمالي عدد المساكن الموزعة بالبلدية
  :األنماط السكنية -9

  :حاز مركز عين عمارة على أربعة أنماط سكنية وهي
البناء الذاتي والبناء الريفـي والـنمط   : نمط الفردي القديم، نمط المحتشد، السكن المدعم بنوعيهلا
  .الفردي

  :التجهيزات -10

  :التجهيزات التاليةيضم مركز عين عمارة 
  .مؤسسة تربوية تعليمية للطور األول والثاني، قاعة عالج و مسجد

  :شبكة الطرق -11

التجمع الثانوي لعين عمارة و يقسمه إلى قسمين، يقدر طول هـذا   20: يعبر الطريق الوطني رقم
  .ن1000/كم 0,88كم أما كثافته فبلغت قيمة  0,6الطريق داخل حدود المركز بـ 

  :لنقـلا -12

  .ال يملك هذا المركز خطوط للنقل
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   :النشاط االقتصادي -13

  :توزيع العمالة على القطاعات اإلقتصادية عبر التعدادات السكانية والتحقيق الميداني أوضحا أن
عامل، أصـبح هـذا    34بـ  1977على عدد من العمال قدر حسب تعداد  استحوذ: قطاع الفالحة -

عمال، أما خالل التعداد األخير فقد بلغ عدد العمال بالقطاع الفالحـي   5مقدرا بـ 1987اد العدد خالل تعد
حسـب العينـة   (ما يعادل عامل واحد فقـط   2004عمال، و قد بلغت العمالة الفالحية سنة  10ما يعادل 
  ).الماخوذة

العدد خالل  عمال، أصبح هذا 10بـ 1977قدر عدد العمال بهذا القطاع حسب تعداد : BTPقطاع  -
  .فقد إنعدم عدد العمال بهذا القطاع 2004عامل، أما سنة  14مقدرا بـ  1987تعداد 
 1977حاز مركز عين عمارة على عدد من العمال بهذا القطاع قدر حسب تعـداد  : قطاع الصناعة -

  .2004و كذلك سنة  1987عدد العاملين بهذا القطاع خالل تعداد  انعدمبـأربعة عمال، 
عمال، أما  3 ـب 1977هذا القطاع على عدد من العمال قدر حسب تعداد  استحوذ: الخدمات قطاع -

سجل هذا القطاع إلى جانب القطاعات األخرى عددا من العمال قدر بـ  1987خالل التعداد الموالي لسنة 
ال قدر فحاز هذا القطاع أيضا إلى جانب القطاعات األخرى على عدد من العم 2004عامل، أما سنة  13
  .عامل 11بـ 

  : النشاط الصناعي -
يتمثل هذا النشاط بهذا المركز في فئة الحرفيين و التي تضم نشاطا واحدا فقط وهو النجارة بمحل 

  .واحد
  :النشاط التجاري-

 6محل غيـر غـذائي و   13محل تجاري منها  19بلغ عدد المحالت التجارية بمركز عين عمارة 
  .فئات للنشاط التجاري محالت غذائية تتوزع على أربع

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    كانية المدروسة وترتيب المراكز على أساس عدد السكانالتجمعات الستشخيص : المبحث الثاني: األولالفـصـل 

- 99  - 

  

  

  :المبحث ةـــالصـــخ -

  
بعدما تم عرض جميع التفاصيل الخاصة بالتجمعات السكانية المدروسة عبر البطاقـات التقنيـة،   

طبيعيـة، بشـرية،   : نكون قد تمكنا مبدئيا من تحديد مؤهالت كل تجمع سكاني على اخـتالف أنواعهـا  
من مركز إلى آخر، ومن ثم تتبلور بأذهاننـا فكـرة عـن أوجـه التشـابه       والتي تتباين. الخ...اقتصادية

واالختالف والفوارق الموجودة بين التجمعات، ويقودنا فضولنا لمعرفة المزيد عن خصوصيات ومميزات 
  .مجال الدراسة وتتعطش لرؤية صورة التنظيم المجالي الساري بكل تجمع
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  خالصة الفصل األول
 

منطقة الدراسة كما أشرنا سابقا تنتمي إلى وحدة طبيعية واحدة أال و هي حوض قالمة، متضرسة  -
في جميع الجهات و تكون السهول محصورة بشكل شريط أو رواق بين هذه المرتفعات و هذا ما 

 .)سهول، تالل، أقدام جبال(أنتج تباين و تنوع في األشكال الطبيعية 
  

ز المدروسة تنتمي إلى نطاقين شبه الرطب و شبه الجاف و تمر بفترتين، فترة رطبة وفترة المراك -
 .جافة، أما التساقط فهو كبير يختلف من شهر إلى آخر

 

تقع التجمعات السكانية المدروسة في المنطقة الوسطى من حوض قالمة، أما بالنسبة لمقر المدينة  -
 -الشرقية-الجنوبية-الشمالية(ظهر بجميع الجهات الكبيرة فهي تتوزع حوله بصورة حلقية فت

 ).الغربية
 

أو باطنية ) أودية وشعاب(المراكز المعنية بالدراسة تملك موارد مائية هامة سواء كانت سطحية  -
 .تتمثل في األسمطة

 

التحوالت اإلدارية التي عرفتها التجمعات السكانية المدروسة لها انعكاس، التغيرات التاريخية و  -
تأثير أو دخل في الفوارق و االختالفات الموجودة بين المراكز و ساهمت في ظهور التجمعات 

 .بالشكل الذي هي عليه اآلن
 

ل إلى البطاقات التقنية المستعملة كانت وسيلة لتشخيص الوضع بالتجمعات السكانية، والوصو -
 -االقتصادية -السكنية -السكانية -الطبيعية(معرفة حقيقية بهذه المراكز بمختلف مميزاتها 

 .للوقوف على الهيكلة المجالية لكل تجمع سكاني مدروس) الخ..التجهيزية 
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تطورات واقع التجمعات الساكنية املدروسة 

  )املؤهالت البرشية، العمرانية و الاقتصادية(
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  :الثانيمقدمة الفصل 

الدراسة السكانية والسكنية عامل مهم تبنى عليه جميع التدخالت التي تندمج في إطـار عمليـات   
المختلفة ومن ثـم  اإلنسان يكية المجال وعن نشاطات التهيئة ألنها تسمح بإعطاء  نظرة واضحة عن دينام

بة للعيش من جهـة والحفـاظ   ط بين جميع العوامل من أجل توفير الظروف المناسبيمكن إيجاد طريقة للر
على توازن المجال من جهة أخرى ومحاولة الوصول إلى هيكلة محكمة تخضع إلى عدة عوامل تسـاهم  

  .بصورة أو بأخرى في تشكيل مجال إن لم يكن متوازن فعلى األقل منظم
  

وعلى هذا األساس تم التطرق في هذا الفصل إلى دراسة عنصري السكان والسكن لمعرفة نمـط  
: التعـدادات العامـة للسـكان والسـكن لسـنوات     ( شارهم في مجال الدراسة وخالل أزمنة مختلفـة  انت

وكذلك تدخالتهم المختل المختلفة ) 2008وأخيرا المعطيات األولية إلحصاء  1966/1977/1987/1998
  .على المجال
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  ساكن و سكن مراكز حوض قاملة 
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  سكان و سكن مراكز حوض قالمة: المبحث األول

  

  :مقدمة

دراسة و تحليل العنصر البشري و معرفة طبيعة العالقة الموجودة بينه و بين المجال المحيط بـه    
لة والتخطيط،التي يقـوم بهـا حسـب    أمر مهم، وكيف يؤثر و يتأثر به من خالل عمليات التنظيم و الهيك

  .متطلباته و حسب ما يتحتم عليه أحيانا أخرى
  

لذا يجدر بنا إعطاء نظرة عامة عن الوضعية السكانية للتجمعات المدروسة مـن ناحيـة الحجـم      
السـكان األصـليون   (السكاني، الكثافة السكانية، معدل النمو والهجرة بمعنى األصل الجغرافي للسـكان  

  ).لوافدونوالسكان ا
  

التوسع العمراني، تطور عدد المساكن، ( والتطرق في مرحلة ثانية إلى دراسة السكن بكل جوانبه 
لمعرفة التطورات والتغيرات المختلفة التي عرفتها ) نماط السكنيةمعدل إشغال المسكن، كثافة المساكن واأل

 .ة إليضاح وإبراز المفارقات بينهالالمراكز والتي هي كفي
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  : الدراسة السكانية :  أوال

  :تطور حجم السكان /  -1
السـكان  حجـم  الخاص بتطور  )11( المدونة في جدول رقم اإلحصائيةخالصة تحليل المعطيات 

  : يلي  ما ىإليشير 
  : 1996سنة  -1-1

از ح. نسمة 8314يعادل  ما 1966بلغ المجموع الكلي للسكان بالتجمعات السكانية المدروسة سنة 
سجل فيه تجمع الفجوج  الذيفي الوقت  .نسمة 2843اكبر عدد للسكان قدر ب  علىتجمع هواري بومدين 

 إلىصبع فقد انخفض عدد السكان عن القيم السابقة ووصل  تجمع قلعة بو أما .نسمة 1309عددا يقدر ب 
  .نسمة 1032 قيمةرة بلغ العدد افي حين انه بتجمع الخز .نسمة 1087

جبالة خميسي و مجاز عمار فقد حازا على عدد اقل من السكان مقارنة بعدد : جمعين السكانيين بالنسبة للت
نسمة و بـالمركز الثـاني    716بـــ  األول بالمركزالسكان المسجل بالمراكز السابقة حيث قدر العدد 

لـم  نسمة بينما  623اقل عدد للسكان كان من نصيب مركز بن جراح و قدر بـــ  ،نسمة 709بـــ 
 ،رفانيصصالح  ،صالح صالح ،الناظور ،تسجل المراكز الستة المتبقية أي عدد السكان و هي بني مزلين

  .سلطاني الشابي و عين عمارة
   :1977سنة / 1-2

نسمة أي بفارق زيادة قدرها  12368المجموع السكاني الكلي بمجال الدراسة بلغ هذه السنة قيمة 
ففي هذه المرة تقلد مركز الفجوج  بلكن مع االختالف في الرت ،)1966(نسمة عن السنة الماضية  4054

و احتل مركز هـواري   ،نسمة 2562من مركز هواري بومدين بعدد من السكان هو  المرتبة األولى بدال 
الناظور  ،مجاز عمار ،بالة خميسيج:  األربعةالمراكز  أما ،نسمة 2410بومدين المرتبة الثانية بعدد قدره 

لكنها حازت علـى عـدد    ،فقد قل بها العدد السكاني عن القيمة المسجلة في المركزين السابقينو الخزارة 
  .نسمة)  1000 ،1054 ،1101 ،1215: ( سكاني متقارب و هو على التوالي 

 655نسمة و صالح سرفاني بــ  962المركزان المتبقيتان سجل اقل عدد سكاني و هما بن جراح بــ 
  .يازته على هذه القيمة كان آخر التجمعات السكانية ترتيباو بح األخيرنسمة هذا 

   :1987سنة / 1-3

نسـمة بعـدما    26031 ـمقدرا ب أصبحللسكان حيث  اإلجماليالعدد  عفتميزت هذه السنة بتصا
  .نسمة 13663أي بفارق زيادة قدره  1977نسمة سنة  12368كان 

ـ   ،نسمة 4561رصيد سكاني و قدر ب  أهمسجل تجمع الفجوج   3661 ـتاله تجمع الخـزارة ب
ثم يتناقص العدد  .نسمة 3282 ـفتجمع قلعة بوصبع ب ،نسمة 3658 ـثم تجمع هواري بومدين ب ،نسمة

نسمة و تجمـع   2099 ىحيث حاز تجمع جبالة خميسي عل ،السكاني تدريجيا بالتجمعات السكانية المتبقية
لتالية عدد اقل من السكان و في نفس الوقـت  ا األربعةسجلت التجمعات  كما ،نسمة 2042 ىبن جراح عل
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ـ   1168نسمة، الناظور بـ1984مجاز عمار بـ : ارب و هي قم نسـمة و   1098نسمة، بني نـزلين بـ
المجتمعات الثالثة المتبقية فمنها من عـرف  فتـور كتجمـع صـالح      أمانسمة،  1042 ـصالح صالح ب

 11أي بفـارق زيـادة    1977نسمة سنة  655نسمة بعدما كان  666رفاني الذي بلغ الحجم السكاني ص
 عسلطاني الشابي و عين عمارة حيث بلغ العدد بالتجم تجمعينلحجم سكاني كا أولو منها من سجل  ،نسمة
  نسمة  249نسمة و التجمع الثاني  521 األول

  : 1998سنة / 1-4

سمة أي ن 39172قيمة  إلىووصل  1998 إحصاءارتفع المجموع السكاني لمجال الدراسة حسب 
، حيث عرفت )1987(السابق  اإلحصاءنسمة عن المجموع السكاني المسجل حسب  13141بزيادة قدرها 

  .جميع التجمعات زيادة في عدد السكان لكن بقيم مختلفة تباينت بين الطفيفة و المقبولة
سنة من هذا المجموع السكاني حيث بلغ حجم السكان به هذه ال األوفركان لتجمع الفجوج النصيب 

فتجمـع   ،نسـمة  6572 ـثم تجمع قلعة بوصبع ب ،نسمة 6462تاله تجمع الخزارة بحجم  ،نسمة 6812
اقـل   أحجامـا  التجمعات السكانية المتبقية سجلت جميعها أنفي حين ،نسمة 4521هواري بومدين بقيمة 

 3963و  –حجم مسجل وكان من نصيب تجمع عين عمـارة   ادنيوهو  –نسمة  675: تراوحت مابين 
  .نسمة وهو عدد سكان تجمع بن جراح

الشابي بــ   ،سلطاني: السكانية عن هذه القيمة هي  أحجامهاالتي دنت  األخرىالتجمعات السبعة 
 ،نسمة 1562الناظور بـ  ،نسمة 1274 بـ صالح صالح ،نسمة 1171 ـصالح صرفاني ب ،نسمة 913

جبالـة خميسـي بــــ     خيـرا أنسمة و   2605مجاز عمار بـــ  ،نسمة 1967بني مزلين بــ 
  .نسمة2675
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  تطور حجم السكان: التجمعات السكانية): 11(جدول رقم 

  
 السنوات                  

  التجمعات

 )نسمة(عدد السكان

1966 1977 1987 1998 1999 2000 2001 2002  2003  2004 2005  

  5440 5236  5032  4828 4624 4420 4216 4521 3658 2410 2843 هواري بومدين
  8220 7917  7614  7311 7008 6705 6402 6812 4561 2562 1309 الفجوج

  5494 5300  5106  4912 4718 4524 4330 4572 3282 1409 1087 قلعة بوصبع
  7795 7477  7159  6841 6523 6205 5887 6462 3661 1000 1032 الخزارة

  3224 3108  2992  2876 2760 2644 2528 2675 2099 1215 716 جبالة خميسي
  3143 3031  2919  2807 2695 2583 2471 2605 1984 1101 709 مجاز عمار
  4773 4604  4435  4266 4097 3928 3759 3963 2042 962 623 بن جراح
  2357 2274  2191  2108 2025 1942 1859 1967 1098 / / بني مزلين
  1477 1447  1419  1387 1357 1332 1300 1562 1168 1054 / الناظور

  1235 1215  1198  1176 1150 1132 1108 1274 1042 / / صالح صالح
  1153 1132  1110  1087 1063 1044 1027 1171  666 655 / صالح صرفاني
  1090 1070  1040  1012 989 978 954 913  521 / / سلطاني الشابي
  720 707  692  675 657 644 632 675  249 / / عين عمارة
 46121 44518 42907 41286 39666 38081 36473 39172 26031 12368 8314 راسةمجموع مجال الد

  
تقديرات السكان +  66/77/87/98التعداد العام للسكان و السكن لسنوات : المصدر 

الخاصة بمديرية التخطيط و التهيئة )  2005و  1999( للسنوات الممتدة ما بين 
  .العمرانية
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  : 1999سنة / 1-5

عن نقصان طفيف لعدد سكان مجـال   ،عموما) 11(صائيات المدونة في الجدول رقم أظهرت اإلح
أي بنقصـان   ،نسمة 36473حيث بلغ المجموع الكلي للسكان هذه السنة  ،الدراسة مقارنة بالسنة الماضية

باستثناء تجمع واحد و هو  ،هذا النقص خص جميع التجمعات السكانية على حد سواء ،نسمة 2699قدره 
 913حيث بلغ عدد سـكانه   ،نسمة 21ي الشابي الذي سجل زيادة طفيفة في حجم سكانه قدرت بـ سلطان
   1999نسمة سنة  954 أصبحو  1998نسمة 
نسمة عن تعـداد   41نسمة أي بنقصان قدرة  6402بــ  1999قدر حجم سكان تجمع الفجوج سنة     

  .نةهذا الحجم السكاني هو اكبر حجم مسجل هذه الس أن إال 1998
فتجمع  ،نسمة عن السنة الماضية 575نسمة وبنقصان قدره  5887تاله تجمع الخزارة بحجم قدره 

ثم تجمـع هـواري بومـدين     ،نسمة 242نسمة و بنقصان قدره  4330قلعة بوصبع بعدد من السكان هو 
ي ثم يأتي تجمع بن جراح الذي حاز على حجم سـكان  ،نسمة 305نسمة و بنقصان هو  4216بحجم قدره 

  .نسمة 204نسمة أي بنقصان قدره  3759هو 
جبالة خميسي و مجاز عمار على عدد متقارب من السكان قدر في التجمـع  : التجمعان السكانيان 

نسمة أي بنقصان  2471نسمة و في التجمع الثاني بــ  147نسمة أي بنقصان قدره  2528بــ  األول
عات  السكانية المدروسة تدريجيا حيث سجل تجمع بني ثم يتناقص الحجم السكاني بالتجم ،نسمة 134قدره 
تجمع الناظور سجل حجما قدره  أنفي حين  ،نسمة 108نسمة و نقصان قدره  1859لين حجما قدره  مز

نسـمة أي   1108تجمع صالح صالح فقدر عدد سكانه بــ  أما ،نسمة 262نسمة و نقصان قدره  1300
  .قنسمة عن التعداد الساب 144بنقصان قدره 

 43نسمة أي بنقصـان قـدره    632صغر حجم للسكان حضي به تجمع عين عمارة و قدر بــ أ
  .نسمة عن العدد المسجل للسنة الماضية

  : 2000سنة / 1-6

حيـث أن   ،هذه السنة هي عتبة االنطالق لبداية تطور حجم السكان من جديـد بمجـال الدراسـة   
فبعد  ،نسمة 1608المجموع الكلي للسكان قدرت بـ األوضاع عادت الى ما كانت عليه فسجلنا زيادة في 

  .2000نسمة سنة  38081أصبح  1999نسمة سنة  36473ما كان مجموع سكان مجال الدراسة 
نسمة أي بزيـادة قـدرها    6705احتل تجمع الفجوج المركز األول من حيث عدد السكان و الذي قدر بـ 

أمـا   ،نسمة 6205ن سجل بتجمع الخزارة وقدر بـ ثاني اكبر عدد للسكا ،نسمة عن السنة الماضية 303
ثم ينخفض عدد السكان تدريجيا بالتجمعات السكانية األخرى ليصل إلى قيمـة   .نسمة 318الزيادة فبلغت 

نسمة بتجمع هواري بومدين و  4420ثم  ،نسمة 194صبع  و بزيادة قدرها  نسمة بتجمع قلعة بو 4524
نسمة بتجمع جبالة  2644 ،نسمة 169مع بن جراح و بزيادة هي نسمة بتج 3928 ،نسمة 204بزيادة هي 

التجمعـات   .نسمة 112نسمة بتجمع مجاز عمار و بزيادة هي  2583نسمة و  116خميسي و بزيادة هي 
  : المتبقية سجلت أحجاما سكانية اخفض بكثير و زيادات طفيفة جدا و هي كالتالي
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نسمة بتجمع الناظور وبزيادة هي  1332 ،سمةن 83نسمة بتجمع بني مزلين و بزيادة هي  1942
نسمة بتجمع صالح صرفاني  1044 ،نسمة 24نسمة بتجمع صالح صالح و بزيادة هي  1132 ،نسمة 32

نسـمة   644نسمة و أخيرا  24نسمة بتجمع سلطاني الشابي و بزيادة هي  989 ،نسمة 17و بزيادة هي 
  .نسمة 12زيادة ضعيفة هي بتجمع عين عمارة و هو اصغر عدد مسجل للسكان و ب

  :  2001سنة  -/1-7

قيمـة   2001أسفرت تطورات حجم السكان بمجال الدراسة عن بلـوغ إجمـالي للسـكان سـنة     
  : تالي لهذه القيمة توزعت بين المراكز كا ،نسمة39666

كز رالم أما ،نسمة 7008كما اعتدنا كان من نصيب تجمع الفجوج بحجم سكاني هو  األولالمركز 
 4718تاله تجمع قلعة بو صبع بعدد من السكان هـو   ،نسمة 6523ي فحظي به تجمع الخزارة بقيمة الثان
  .نسمة 4097فتجمع بن جراح بـ  ،نسمة 4624ثم تجمع هواري بومدين بـ  ،نسمة

: مجاز عمار وبني مزلين سجلت عدد متقارب من السكان وهو  ،جبالة خميسي: التجمعات الثالثة 
نسمة بالتجمع الثالث تواصل انخفـاض   2025نسمة بالتجمع الثاني و  2695 ،األول نسمة بالتجمع 2760

التي :متقاربة بخصوص كل من التجمعات الثالثة  أنها إالعدد السكان فالتجمعات المتبقية سجلت قيما اقل 
   .نسمة 1063نسمة وصالح صرفاني  1150صالح صالح  ،نسمة 1357الناظور: القيم التالية  علىحازت 

وعـين عمـارة   ) ةنسـم  989(السكانية المسجلة بكل من التجمعين سـلطاني الشـابي    األحجام
  .من حيث العدد السكاني األخيرةجعلتها يحتالن المراتب  )نسمة675(
  : 2002سنة / 1-8

بعض الزيادات المسـجلة فـي عـدد     عدىيوجد ما يميز هذه السنة عن السنوات التي سبقتها  ال
وقد بلغ مجموع المراكز من السكان  ،مراكزها و ترتيبها علىعات السكانية محافظة فجميع التجم ،السكان

الفجـوج و  : هو بروز التجمعـان   اإلحصائيةما يالحظ من خالل المعطيات  أهمنسمة  41286ما يعادل 
نسمة و  7311 األولالخزارة عن بائي التجمعات من حيث عدد السكان بها حيث بلغ حجم سكان التجمع 

تجمع قلعة بوصبع بحجـم سـكاني هـو     المركز الثالث فكان من نصيب أمانسمة،  6841مع الثاني التج
فتجمـع   ،نسمة 4266ثم تجمع بنى جراح بـ  ،نسمة 4828تاله تجمع هواري بومدين بـ  ،نسمة 4912

تجمع بني مزلين بــ   يأتيثم  ،نسمة 2807نسمة وبعده تجمع مجاز عمار بـ  2878جبالة خميسي بـ 
  .نسمة 2108

مـن نفـس    األخـرى بالنسبة  للتجمعات الثانوية  األولالمركز  نوي الناظور تقلد دائمااالتجمع الث
 1387حيث قدر به عدد السكان هذه السنة بــ   ،)2005 – 1966(مستواه و عبر السنوات الممتدة بين 

بلغ فيه عـدد   في الوقت الذي ،نسمة 1176تجمع صالح صالح سجل حجم سكاني هو  أنفي حين  ،نسمة
و بالنسـبة   .نسمة 1012اما تجمع سلطاني الشابي حاز على  ،نسمة 1087رفاني صالسكان تجمع صالح 

  .نسمة 675 ـلتجمع عين عمارة فحضي باقل عدد للسكان و قدر ب
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1-9 /2003 :  

نسمة عن السـنة   1621نسمة أي بزيادة قدرها  42907 إلىوصل مجموع المراكز من السكان 
  .الماضية
سكانية كبيرة مقارنة بالتجمعات الثالثـة   أحجامالتجمعات السكانية الخمسة التالية عادة ما تسجل ا
 ،نسمة5106قلعة بوصبع  ،نسمة 7159الخزارة  ،نسمة 7614الفجوج : من نفس مستواها و هي األخرى

السـكانية   هافأحجامالتجمعات الثالثة المتبقية  أما ،نسمة 4435نسمة و بن جراح  5032هواري بومدين 
  .نسمة 2191نسمة و بني مزلين  2919مجاز عمار  ،نسمة 2992جبالة خميسي : اقل و هي كالتالي 

من نفس رتبته و هـذا طيلـة    األخرىت ابالنسبة للتجمع األولحافظ تجمع الناظور على مركزه 
تجمـع   أنن  نسمة في حي 1419و قد بلغ عدد سكانه هذه السنة  2005-1966 ما بينالسنوات الممتدة 

تجمـع سـلطاني    أما ،نسمة 1110رفاني على صو تجمع صالح  ،نسمة 1198صالح صالح  حاز على 
 692اقل حجم سكاني سجل بتجمع عين عمارة و قدر بــ   .نسمة 1040الشابي فسجل حجما سكانيا هو 

  .نسمة
    :2004سنة / 1-10

عـن   1611زيادة قدرها نسمة أي ب 44518 إلى 2004وصل مجموع المراكز من السكان سنة 
  : و هذا الحجم السكاني يتوزع على المراكز كالتالي ،2003العدد المسجل سنة 

نسمة ثـم يـنخفض    7477يليه تجمع الخزارة بـ  ،نسمة 7917لتجمع الفجوج بـ  األولالمركز 
تجمـع  نسمة ب 5236 ،نسمة بتجمع قلعة بوصبع 5300 إلىعدد السكان تدريجيا بالمراكز المتبقية ليصل 

نسمة بتجمع  3031نسمة بتجمع جبالة خميسي و  3108 ،نسمة بتجمع بن جراح 4604 ،هواري بومدين
بالنسبة للتجمعات الرئيسية و يسجل عدد  األخيرمركز لتجمع  بني مزلين فعادة ما يحتل ا أمامجاز عمار 

  .نسمة 2274القيم المسجلة بالتجمعات الثانوية و هو  إلىمن السكان اقرب 
يليه تجمـع   ،نسمة 1447نسبة للتجمعات الثانوية فاكبر عدد للسكان سجل بتجمع الناظور و بلغ بال

، فتجمع سلطاني الشـابي بــ   نسمة 1132ثم تجمع صالح صرفاني بـ  ،نسمة 1215صالح صالح بـ 
  .اإلطالقو هي اخفض قيمة مسجلة على  نسمة 707نسمة و أخيرا تجمع عين عمارة بـ 1070

  : 2005سنة / 1-11

أي بزيادة قـدرها   ،نسمة 46121شهدت هذه السنة ارتفاع في المجموع الكلي للسكان الذي وصل الى    
  .نسمة عن السنة الماضية 1603

نسمة يدل على الدور الذي يلعبه هذا التجمع  8220العدد السكاني الذي سجله تجمع الفجوج و هو 
 ،نسمة 7795للسكان سجل بتجمع الخزارة و قدر بـ  ثاني اكبر عدد ،في جذبه للسكان بحكم موقعه الجيد

 ،نسمة 5440ثم تجمع هواري بومدين بـ  ،نسمة 5494بعده تجمع قلعة بو صبع بحجم سكاني هو  يأتي
  .نسمة 4773فتجمع بن جراح بـ 
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نسمة بالتجمع  3224التجمعان جبالة خميسي و مجاز عمار سجال حجما متقاربا من السكان و هو 
 2357عدد السكان بتجمع بني مزلين قل عن هذا العدد و قدر بــ   ،نسمة بالتجمع الثاني 3143و  األول
و تجمـع   ،نسـمة  1477نـاظور  الكما انه انخفض بالتجمعات السكانية المتبقية حيث سجل تجمع  ،نسمة

و تجمـع   ،نسـمة  1153في  الوقت الذي سجل فيه تجمع صالح صـرفاني    ،نسمة 1235صالح صالح 
  .نسمة 720 هتجمع عين عمارة فبلغ عدد سكان أما ،نسمة 1090شابي طاني اللس
  :2008سنة / 1-12

  ) :  2008للتعداد العام للسكان و السكن لسنة )  المبدئية( األوليةالنتائج (  
بلغ المجموع الكلي  ،2008عداد العام للسكان و السكن لسنة تالتقديرات المبدئية لل أوحسب النتائج 

بطريقـة أو  توزع عدد السكان عبر التجمعات السـكانية   ،نسمة 47497لدراسة ما يعادل  لسكان منطقة ا
حظا من حيث الحجم السـكاني و الـذي   بشكل مختلف، حيث كان تجمع الخزارة أوفر التجمعات السكانية 

نسمة ثم تجمع بن جراح بعدد هـو   7896يليه تجمع الفجوج بعدد من  السكان هو  ،نسمة 8346قدر بـ 
بعده تجمع قلعة بوصـبع بــ    يأتي ،نسمة 5398نسمة فتجمع هواري بومدين بحجم سكاني هو  6313
و يتناقص الحجم السكاني للتجمعات السكانية المدروسة تدريجيا حيث بلـغ عـدد السـكان     ،نسمة 5367

 أنفي حـين   ،نسمة 2851تجمع جبالة خميسي فقدر بـ  أما ،نسمة 3071بتجمع  مجاز عمار ما يعادل 
 أحجامو فيما يخص التجمعات المتبقية فقد سجلت  ،نسمة 2102جمع بني مزلين بلغ به عدد السكان قيمة ت

اقل  أخيرانسمة لتجمع سلطاني الشابي و  1121 ،نسمة لتجمع صالح صالح 1587سكانية متقاربة و هي 
  .نسمة 667حجم سكاني كان من نصيب تجمع عين عمارة و قدر بـ 

  
  : ليل عدد السكان و عبر السنوات المختلفة تح بعد ليهاإالنتائج المتوصل *

خالل هذه المرحلة المراكز لم تعرف حركة عمرانية حقيقية سـواء فـي    : 1977- 1966المرحلة / -*
االشتراكية المنجزة في بعض المراكز و هذا  القرى بعضحتى بعد االستقالل باستثناء   أوفترة االستعمار 

تجانس و غير متوازن للسكان فالمراكز التي تسجل ضـعفا فـي عـدد سـكان     توزيع غير م إلى أدىما 
الظاهرة الريفيـة   إذن ،التجمعات الرئيسية تقدم عدد اكبر من سكان المناطق المبعثرة فالعالقة بينها عكسية

كانت و مازالت هي الميزة المسيطرة في هذا المجال باستثناء المركـزان قلعـة بوصـبع    ) ميزة التبعثر(
بمركز الفجوج نسبة سكان المركز الرئيسي تفوق  1977سنة ( جوج اللذان يعتبران في مرحلة انتقالية والف

  ). تتقاربانبمركز قلعة بوصبع فالنسبتان  أمانسبة سكان المناطق المبعثرة 
حجم لسكان التجمعات سجل بمركز بني مزلين ويعود ذلك بالدرجة  أدنى : 1987 – 1977المرحلة / -*

 اإلداريثر التقسـيم  إرئيسي لبلدية مقر رتبة  إلىهذا التجمع ارتقى ( هذه المركز  إنشاءحداثة  إلى األولى
بعيدة  أنهااالقتصادية التي من شأنها جذب السكان كما  تاالوحدالتجهيزات و  إلىفهي تفتقر  1984لسنة 
ثانوية جديدة نتيجة ترقيـة   بهذه المرحلة ظهرت مراكز. الطرق  و عن مقر المدينة الكبيرة قالمة أهمعن 
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 –و المتمثلة في مجاز عمار  1984الجديد  اإلداريمقرات رئيسية للبلدية اثر التقسيم  إلىبعض المراكز 
سـلطاني   ،صـالح صـرفاني   ،المراكز صالح صالح أصبحتبني مزلين و جبالة خميسي و  –بن جراح 

كون بداية التحول بالنسبة للمراكـز الثانويـة و   من هنا ت إذن .الشابي و الناظور تجمعات ثانوية تابعة لها
  .التوجه التدريجي

للسكان نحو ظاهرة التجمع و التنظيم و هذا نتيجة جاذبية المراكز الحضرية من جهة بروز التجمعات 
ز ظـاهرة  وو ارتفاع نسبة البطالة في المناطق الريفية  المنعزلة و الذي يعتبر أهم سـبب لبـر   ،الثانوية

ضف إلى ذلك ارتفاع قيمة التمويل  فـي   ،لمناطق المبعثرة  إلى المراكز الرئيسية و الثانويةالنزوح من ا
  كل القطاعات وهذا عبر مخطط الرباعي الثاني و الخماسي األول حيث كانت أهم أهداف هذه  المخططات

 تهيئة المحيط -

 دراسة العالقة المستقبلية بين المقاطعات  -

 تنظيم التجمعات السكانية -

 ية المدن الريفية و الجبايةحما  -

كذلك كما اشرنا سابقا الترقية اإلدارية وكذلك الترقية االقتصادية التي استفادت منها اغلـب مراكـز   
و ما ترتب عنهما من اسـتثمارات و تجهيـزات    1984و 1974الدراسة اثر التقسيمين اإلداريين لسنتي 

   .هذا الفترة لة إلى مراكز البلديات خالوتوفر للخدمات ساهم كل هذا و تشجع السكان على الهجر
 :1998 -1987المرحلة  -

إذن يمكن القول هناك بروز لظاهرة التجمع و خاصة بالمراكز التي ال تحتـوي علـى تجمعـات     
بنـي  : بن جراح  ثم تأتي المراكز التي تظم تجمعات ثانوية مثل  –الفجوج  –قلعة بوصبع : ثانوية مثل 

بالة خميسي لكن عموما هناك ابتعاد عن ظاهرة التبعثر نتيجة لتـوفر المرافـق   مجاز عمار و ج –مزلين 
) الـخ  ...إداريـة  ،صـحية   ،تعليمية( كز الرئيسية اأنواعها و الهيكل القاعدية و التجهيزات بالمر بشتى

  .في جلب السكان و في توفير مناصب الشغل لهم ةوظهور عدة مشاريع تهتم بالصناعة ساهم
  :2008-1998مرحلة * 

ما قورنت هذه المرحلة بالمرحلة التي سبقتها نجد أن هنالك اختالف كبير و تغير ملحوظ سواء  إذا
فمركز الفجوج كمثـال   ،السكان أو من ناحية الرتب التي تقلدتها بعض أو جل المراكز عددكان من ناحية 

اجع عن رتبته األول ليفوز بهـا  اعتدناه مرارا في المرتبة األول و في مجاالت متعددة لكنه هذه المرة تر
  مركز الخزارة لكنه لم يبعد كثيرا عن رتبته المألوفة ألنه حاز على المرتبة الثانية 

التجمعات السكانية التي تقلدت رتب إدارية على منه  حتىفاق  ألنهالمركز بن جراح قفر قفزة كبير ة  
مكن تفسير دلل بالقرب من المدينة الكبيرة قلعة بوصبع و هواري بومدين  وي: وهي ) لدائرة سيمقر رئي(

تهيئة و تنظيم التجمعات  السكانية و نفس الشئ  ،ة في نمو، تطورالقالمة و الذي له دور كبير و أهمية فع
جبالـة   ،كمركز هـوراي بومـدين  : ينطبق على التجمعات السكانية البعيدة عن مقر المدينة الكبيرة قالمة 

  .مجاز عمار و قلعة بوصبع: ضعية وسطية  وهي و في راكزخميسي و بني مزلين و هناك م
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  :ة ــنتيج

من خالل  تحليل الجدول السابق و خالل جميع التعدادات و تقديرات السكان للسنوات المختلفة نستنتج 
ولكن ابتـدءا   ،في توزيع السكانبالتشتت )  1977-1966( ىأن مجال الدراسة تميز في التعدادات األول

و يرجع  ذلـك إلـى تحسـين     برزت ظاهرة التجمع السكانيتحول هذا التشتت بحيث  1987من تعداد 
ظروف المعيشة بالمراكز الرئيسية مما أدى أو شجع على هجرة داخلية نحو المقرات الرئيسية للبلـديات  

ـ تتماوالتجمعات الثانوية بحث عن حياة أفضل هذه الحالة المميزة لمراكز منطقة الدارسة بوالية قالمة   ىش

وهذه النتيجة تجعلنا نتساءل إذا ما كانت هناك عوامـل أخـري    ،ئرياوفق الميل العام  في الشرق الجز
ساهمت في طرد السكان من الريف ؟ أو هل لتوزيع السكان عالقة بنـوع السـكان ؟ أو نـوع النشـاط      

  الممارس ؟
  خرى ؟أو هل السكان تخلوا عن نشاطهم الفالحي و اتجهوا إلى ممارسة نشاطات أ 
  :الكثافة السكانية/ 2

تعتبر الكثافة السكانية مؤشر مهم لمعرفة التوزيع السكاني عبر المجال ن فهـي توضـع تركـز    
  لبلدية ن تجمعات ثانوية او مناطق مبعثرلالسكان في مختلف مناطق البلدية سواء كانت مقرات رئيسية 

ـ   الكثافة السكانية بمنطقة الدارسة تختلف من مركز إلى أخر ل بحسـاب   اذلك أردنـا تبيانهـا فقمن
  ).12( شخصي بجهاز البالنيمتر لمساحة المراكز و تحصلنا عل المعطيات المدونة في الجدول رقم

  :1998الكثافة السكانية للمراكز المعنية بالدراسة حسب التعداد العام للسكان و السكن سنة  -2-1
  .2008و  1998للسنتين الكثافة السكانية : مراكز حوض قالمة  ):12(جدول رقم 

  المراكز
) نسمة(عدد السكان

  1998سنة 
عدد السكان 

  2008سنة) نسمة(
مساحة المراكز 

  )هكتار(
هـ سنة /الكثافة ن

1998  
هـ /الكثافة ن

  2008سنة 
  102.54  88.47  77  7896  6812  الفجوج
  50.28  38.92  166  8346  6462  الخزارة

  72.53  61.78  74  5367  4572  قلعة بوصبع
  57.42  48.09  94  5398  4521  اري بومدينهو

  146.81  92.16  43  6313  3963  بن جراح
  42.04  39.34  50  2102  1967  بني مزلين
  83.85  78.67  34  2851  2675  جبالة خميسي
  90.32  76.62  34  3071  2605  مجاز عمار
  39.23  39.71  17  667  675  عين عمارة
  124.54  115.82  11  1370  1274  صالح صالح

  93.42  76.08  12  1121  913  طاني الشابيسل
  198.37  195.25  08  1587  1562  الناظور

  58.67  48.79  24  1408  1171  صالح صرفاني
الكثافة بمجال 

  73.75  60.82  644  47497  39172  الدراسة

النتائج +  1998التعداد العام للسكان و السكن لسنة : المصدر 
 .شخصية معالجة معطيات+  2008المبدئية لتعداد 
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  :يلي خيص مالمن خالل تحليل الجدول الموضح أعاله يمكن ت
هـ، /ن 92,16بالنسبة للمراكز الرئيسية حاز مركز بن جراح على أكبر كثافة مسجلة و قدرت بـ  -

هـ، ثم مركزي جبالة خميسي و مجاز عمار بكثافة /ن 88,47يليه مركز الفجوج بكثافة قدرت بـ 
ثم يأتي ،هـ/ن 76,62و في المركز الثاني بـ ،هـ/ن 78,67األول بـ متقاربة، قدرت في المركز 

 48,09هـ، فمركز هواري بومدين بكثافة هي /ن 61,78مركز قلعة بوصبع حيث سجل كثافة تقدر بـ 
و أخيرا مركز الخزارة بكثافة وصلت ،هـ/ن 39,34هـ، و بعده مركز بني مزلين بكثافة تقدر بـ /ن

  .ر قيمة مسجلة بالنسبة للمراكز الرئيسيةو هي أصغ،هـ/ن 38,92إلى 
فيما يخص المراكز الثانوية فإن أكبر قيمة للكثافة السكانية سجلت بمركز الناظور، و بلغت ما يعادل  -

هـ، /ن 115,82هـ، ثاني قيمة مسجلة كانت من نصيب مركز صالح صالح و بلغت قيمة /ن 195,25
هـ، فمركز صالح صرفاني بكثافة /ن 76,08تقدر بـ  ثم يأتي مركز سلطاني الشابي حيث سجل كثافة

هـ، أما مركز عين عمارة فحاز على أدنى قيمة للكثافة السكانية و قدرت بـ /ن 48,79بلغت قيمة 
  .هـ/ن 39,71

المركزان الثانويان صالح صالح و الناظور سجال قيما للكثافة السكانية فاقت القيم المسجلة بالمراكز  -
ن تفسير هذه الظاهرة بالقول بأن الكثافات العالية تتركز بقلب الحوض ثم التالل و تقل في الرئيسية، و يمك

الجبال، و هذا نتيجة الهجرة و النزوح إلى المناطق السهلية، و هو ما ينطبق أيضا على المراكز الرئيسية 
ضف إلى ذلك قرب  كالفجوج، مجاز عمار، فالمراكز التي تتميز بطابع حضري لها جاذبية كبيرة للسكان،

أو قريبة من مقر المدينة الكبيرة و مقر ،)كمركز بن جراح(بعض المراكز من مقر المدينة الكبيرة قالمة 
  ).كمركز صالح صالح( الدائرة التابعة لها

هي عبارة عن مناطق طاردة للسكان، ) مثال مركز بني مزلين(المراكز التي حازت على كثافة ضئيلة  -
بلي هذا من جهة، ضف إلى ذلك الظروف األمنية التي مست البالد في اآلونة األخيرة، ألنها ذات طابع ج

  . و التي أثرت على استقرار السكان
  .مركز صالح صالح: حداثة المراكز الثانوية جعلتها أكثر استقطابا للسكان مثال -

بين المراكز، تبقى  نصل في األخير إلى القول بأنه رغم التمايز و االختالف الكبير في الكثافات  
للسكان حيث قدرت الكثافة مستقطب فهي مجال  ،منطقة الدراسة من المناطق المتميزة بكثافتها المرتفعة

  .هـ/ن 60,82بمجال الدراسة بـ 
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  .2008لكثافة السكانية للتجمعات السكانية حسب النتائج للتعداد العام للسكان والسكن لسنة ا -2-2

  :ما يلي )12( ن الجدول السابق رقمما يمكن استخالصه م
نسمة وهو أمر طبيعي كون  8346: مركز الخزارة تقلد المرتبة األولى من حيث الحجم والذي قدر بـ -

  .ز عبارة عن مقر رئيسي لدائرةكهذا المر
مركز الفجوج فاق التجمعات السكانية األخرى على الرغم من عدم حيازته على رتبة مقرر رئيسي  -

  .ما أشرنا سابقالدائرة ك
 -سلطاني الشابي - صالح صرفاني -بن جراح: المراكز القريبة من المدينة الكبيرة قالمة ومن بينها -

مجاز عمار سجلت زيادة في حجم السكان في حين أن مراكز أخرى قريبة من مقر المدينة الكبيرة قالمة 
فة وأحيانا أخرى هناك تقلص طفيف في لم تسجل زيادة معتبرة لعدد السكان إذ نلمح أن هناك زيادة طفي

  .حجم السكان
هذه الظاهرة التي ) ظاهرة المدن الجديدة( هناك تجمعات عرفت انطالقة أو بداية لنوع من التعمير  -

منذ مدة ببعض المدن الكبرى كقسنطينة، عنابة والجزائر العاصمة فبقالمة هناك بداية لظهور مدن  تبرز
قل الذي يعاني منه مقر المدينة الكبيرة قالمة، وأحسن مثال على هذه الظاهرة جديدة تحمل على عاتقها الث

  .هو مركز بن جراح
  
  :نتيجة -

صالح صالح والناظور سجلت قيما للكثافة السكانية فاقت القيم : هناك بعض التجمعات الثانوية وهي -
جدها بقلب الحوض والتالل، نعالية المسجلة بالتجمعات الرئيسية ويمكن تفسير هذه الظاهرة بأن الكثافات ال

وتقل بالجبال وهذا نتيجة النزوح والهجرة إلى المناطق السهلية وهذا الحديث ينطبق أيضا على التجمعات 
الرئيسية كالفجوج، مجاز عمار وجبالة حميسي فالمراكز تتميز بطابع حضري لها جاذبية كبيرة للسكان، 

أو قريبة من مقر ) كمركز بن جراح(دينة الكيبرة قالمة ضف إلى ذلك قرب بعض المراكز من مقر الم
  .المدينة الكبيرة قالمة ومقر الدائرة التابعة لها كمركز صالح صالح

هي عبارة عن مناطق طاردة للسكان ) مركز بني مزلين: مثال(على كثافة ضئيلة  تالمراكز التي حاز -
ألمنية التي مست البالد في اآلونة األخيرة ألنها ذات طابع جبلي هذا من جهة، ضف إلى ذلك الظروف ا

  .والتي أثرت على استقرار السكان وزادت من حدة الهجرة والهروب إلى مناطق آمنة
  .مركز الناظور وصالح وصالح: حداثة التجمعات الثانوية جعلتها أكثر استقطابا للسكان مثال -

بر في الكثافات بين المراكز تبقى نصل في األخير إلى القول بأنه رغم التمايز واالختالف الكي
منطقة الدراسة من المناطق المتميزة بكثافتها المرتفعة فهي مجال مستقطب حيث قدرت الكثافة بمجال 

  .هـ/ن73.75بـ) النتائج المبدئية للتعداد العام( 2008هـ وسنة /ن 60.82بـ  1998الدراسة سنة 
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  : )1(معدل النمو السنوي للسكان -3

نمو السنوي للسكان إحدى المؤشرات الديموغرافية المهمة، التي تبـين لنـا وتيـرة    يشكل معدل ال
حركة السكان أو الديناميكية السكانية، و تعطـي لنـا تفسـيرات عـن وضـعية السـكان االقتصـادية        

الخاص بتوزيع معدل النمو السنوي  )13( ، و إلبراز هذه الظواهر نعتمد على الجدول رقم)2(واالجتماعية
  .87/98و  77/87بين الفترتين  للسكان

  توزيع معدل النمو السنوي للسكان  :)13( الجدول رقم

  الفترات          
  

  المراكز

   %معدل النمو  (%)معدل النمو (%)معدل النمو

  10= ن  08-98  11=ن: 98-87  10=ن: 77-87
  1.48  4,09  5,93  الفجوج

  1.61  3,37  8,82  قلعة بوصبع
  2.59  5,84  13,85  الخزارة
  4.76  6,85  07,81  بن جراح

  1.65  2,76  6,06  مجاز عمار
  1.86  5,80  0,16  صالح صرفاني
  0.72  2,03  /  صالح صالح
  0.63  2,45  5,61  جبالة خميسي
  2.07  5,77  /  سلطاني الشابي
  1.78  2,14  4,26  هواري بومدين

  0.11-  10,48  /  عين عمارة
  0.66  6,00  /  بني مزلين
  0.15  2,94  1,03  الناظور

  1,52  04,65 04,11  مجال الدراسة
  1,72  02,15  03,08  المعدل الوطني

  .معالجة شخصية+2008-98- 87- 77التعداد العام للسكن و السكان  :المصدر

 :السابق يمكننا استنتاج المراحل التالية للنمو السكاني و هي )13( من خالل تحليل الجدول رقم

  
  :87-77 مرحلة/ أ

األولى تخص المراكز الرئيسية والثانية  ،نالحظ في هذه الفترة هو وجود وضعيتين متناقضتين  
  .تخص المراكز الثانوية

                                                            

=  (%)معدل النمو :  )1(
ن
لوسلوس 21 −

ن= ( 100×  
س
س

1

2   - 1 ( ×100  

. 2002عة قسنطينة، أحواض الخدمة بمنطقة فرجيوة محاولة منهجية لتعريفها و تحديدها، معهد علوم األرض، جام: رسالة ماجستير: ضريفي نعيمة: )2(
  .53: ص
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جبالة  -مجاز عمار -بن جراح -الخزارة -قلعة بوصبع -الفجوج: بالنسبة للمراكز الرئيسية وهي
مو سريعة أكبر معدل نمو لهذه الفترة خميسي و هواري بومدين، فكل مركز من هذه المراكز سجل نسبة ن

يليه مركز قلعة بوصبع بمعدل ،%13,85و هو معدل نمو قياسي حيث وصل إلى  ،سجل بمركز الخزارة
، فمركز مجاز عمار بمعدل نمو هو %7.81، ثم مركز بن جراح بمعدل نمو هو %8.82نمو هو 

جبالة خميسي بمعدل نمو هو  ، ثم يأتي مركز%5.93، وبعده مركز الفجوج بمعدل نمو هو 6.06%
: المركزان الثانويان المتبقيان وهما%. 4.26وأخيرا مركز هواري بومدين بمعدل نمو هو % 5.61

والمركز الثاني % 1.03الناظور وصالح صرفاني تميزا بنمو ضعيف، حيث بلغ معدل نمو المركز األول 
ثة النشأة تشكلت إثر التقسيم اإلداري ، هذه المراكز سجلت معدالت نمو ضعيفة ألنها مراكز حدي016%

  .فهي ال تزال تفتقر إلى التجهيزات والهياكل التي بإمكانها استقطاب السكان وجذبهم 1984األخير لسنة 
بتفاقم الهجرة باتجاه لكن عموما هناك سرعة في حركة النمو خالل هذه الفترة يمكن تفسيرها 

التي  ،1984الوضع االقتصادي بعد الترقية اإلدارية لسنة  نتيجة التنمية المحلية و تحسن ،بعض المراكز
حضيت بها بعض المراكز حيث ارتقت إلى رتبة أو صفة مقر رئيسي لبلدية بعد أن كانت عبارة عن 

مجاز عمار و جبالة خميسي، كذلك  -بن جراح: و هذه الوضعية مثلتها المراكز التالية ،مراكز ثانوية فقط
و الذي على إثره ستحضى هذه ، ى إلى رتبة مقر رئيسي لدائرة إثر هذا التقسيممركز الخزارة الذي ارتق

و توطين العديد من األنشطة  ،المراكز بنصيب وافر من التجهيزات و الهياكل و الوحدات الصناعية
التي تستقطب اليد العاملة من مناطق مختلفة و حتى من خارج مجال  ،المختلفة و االستثمارات العمومية

 ،و هو ما وسع دائرة الطلب على العمل و زاد من قدرة المراكز على استقطاب التيارات السكانية ،يةالوال
  .مما حفز و فتح أبواب الهجرة نحو المراكز الرئيسية و الثانوية، و سمح بتوطين مشاريع كبرى لإلسكان

  :98-87مرحلة / ب

ول أن هناك تراجع واضح في وتيرة نمو يمكن الق ،مقارنة بنسب النمو المسجلة في الفترة الماضية  
لكن ،إذن جميع المراكز في حالة تعمير) %10و  %2(السكان، معدالت النمو المسجلة تتراوح بين 

  ،%6,85و بالتحديد بمركز بن جراح و بلغ قيمة  ،بتفاوت حيث سجل أكبر معدل نمو بالمراكز الرئيسية
نخفض هذا المعدل قليال بمركز الخزارة ووصل إلى ، ا%6زلين وهو مثاني معدل نمو سجل بمركز بني 

، يليه %3.37ثم مركز قلعة بوصبع بمعدل نمو ، %4.09، تاله مركز الفجوج بمعدل نمو هو 5.84%
وأخيرا مركز % 2.45فمركز جبالة خميسي بمعدل نمو هو  ،%2.76مركز مجاز عمار بمعدل نمو 

  .%2,14بمعدل نمو هو ،هواري بومدين
، باستثناء بمركز عين عمارة ،ص المراكز الثانوية فلها نفس حالة المراكز الرئيسيةأما فيما يخ  

الذي سجل أكبر معدل نمو على اإلطالق سواء كان ذلك بالنسبة للمراكز الرئيسية أو الثانوية 
، يليه مركز %5.80المركز الثاني كان من نصيب التجمع صالح صرفاني بمعدل نمو هو  ،%10,48وهو

وأخيرا مركز صالح % 2.94، ثم مركز الناظور بمعدل هو %5.77لشابي بمعدل نمو هو سلطاني ا
  %.2.03نمو هو بمعدل ،صالح
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و هذا يدل على  ،إذن هناك ميزة مشتركة بين المراكز الرئيسية و الثانوية و هي جذبها للسكان  
  .أنها في حالة تعمير دائم

  :2008-1998مرحلة /جـ

المرحلة هو أن جميع المراكز سجلت تراجع مهم بمعدل نموها مقارنة لفت انتباهنا خالل هذه  ما
، هناك تجمع واحد فقط نستطيع استثناءه من هذه المالحظة وهو تجمع بن )1998-1987(بالمرحلة 

، تاله مركز الخزارة %4.76وقد بلغ قيمة ) 2008-1998( جراح الذي سجل أكبر معدل نمو للفترة 
فمركز صالح صالح بقيمة % 2.07ركز سلطاني الشابي بمعدل هو ، ثم م%2.59بمعدل نمو هو 

ومركز مجاز عمار بمعدل نمو هو % 1.78، ثم يأتي مركز هواري بومدين بمعدل نمو هو 1.86%
ثم ينخفض معدل النمو % 1.48والفجوج بمعدل نمو هو % 1.61:، فمركز قلعة بوصبع بـ1.65%

لتجمع بني % 0.66لتجمع صالح صالح، % 0.72وهي % 1انخفاضا ادريجيا حتى يصل إلى قيم أقل من 
لتجمع الناظور وأخيرا معدل نمو سالب لتجمع عين % 0.15لتجمع جبالة خميسي، % 0.63مزلين، 

  %.0.11-عمارة وهو
  

  : نتيجة

  :بعد التطرق إلى معدل النمو من خالل المراحل الثالث السابقة نستنتج ما يلي
الت نموها فهي باإلضافة إلى الزيادة الطبيعية هناك حركة المراكز التي سجلت زيادة في معد

مستمرة نحوها نتيجة السكان القادمين من األرياف بحثا عن السكن والعمل أو بتعبير أدق حياة أفضل 
ناطق المعزولة أي النزوح موكذلك بسبب ظرفي يتمثل في الحالة األمنية واألوضاع غير المستقرة في ال

  .رارا وأمنا ورفاهيةإلى مناطق أكثر استق
وفي المقابل معدالت النمو الضعيفة على مستوى بعض المراكز تدل على أن سكان المراكز 

مراكز أخرى قد تكون أقطاب صناعية للبحث عن فرص للعمل وبالتالي تحول المركز نحو عرفوا نزوح 
  .إلى مجال فالحي طارد للسكان مما أدى إلى فقدان جزء من زيادته الطبيعية

ذه الوضعية تعكس بصدق حالة المجتمع الريفي الذي كان يشكو من عدة مشاكل وعلى رأسها ه
  .تفاقم الوضع االقتصادي وتفشي البطالة ونقص حاد في المرافق مما أدى إلى تراجع في معدل النمو
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  :نصيب الزيادة الطبيعية و صافي الهجرة في النمو اإلجمالي/ 4

 (نسمة 1202تراوحت الزيادة الطبيعية في مجال الدراسة بين ، )14(م من خالل تحليل الجدول رق  
و  -و كانت من نصيب مركز الفجوج،98-87و هي أكبر قيمة مسجلة بين التعدادين - :)أنظر الجدول رقم

و قد حاز عليها مركز صالح  ،نسمة و هي أصغر قيمة مسجلة للزيادة الطبيعية عبر المراكز 175بين 
ماعدا المركزان  ،98-87إلى كون جميع المراكز في حالة زيادة طبيعية بين التعدادين و نشير  .صرفاني

  .صالح صرفاني و الناظور
 ،)87/98و 77/87(ففيما يخص مركز الفجوج فقد سجل فارق في الزيادة الطبيعية بين الفترتين   
 87/98و أصبحت في  ،ن 908مقدرة بـ  77/87ن حيث كانت الزيادة الطبيعية في الفترة  294قدر بـ 

و وصل خالل التعدادين  ،ن 1999بـ  77/87بنمو إجمالي قدر بين التعدادين ،ن 1202مقدرة بـ 
و نفس الشيء بالنسبة للمراكز المتبقية حيث قدرت الزيادة الطبيعية بمركز  ،نسمة 2251إلى  87/98

ل بهذا المركز خالل التعدادين أما النمو اإلجمالي المسج،ن 390بـ  77/87مجاز عمار خالل التعدادين 
  .ن 621مقدرة بـ  87/98و أصبحت خالل التعدادين  ،ن 883فقد قدرت بـ  77/87

فقد قدرت الزيادة الطبيعية بها على  ،هواري بومدين، بن جراح، الخزارة: أما بالنسبة للمراكز  
ن 964مقدرة بـ  87/98و أصبحت في فترة  ،ن354ن و 341ن، 854: كالتالي 77/87التوالي في فترة 

ن في المركز الثالث، أي أن فارق الزيادة المسجل 965ن في المركز الثاني و 538في المركز األول، 
  .ن611ن، 197ن، 110: بهذه المراكز هو على التوالي

بني مزلين، صالح صالح، صالح صرفاني، عين عمارة، الناظور وسلطاني : المراكز الستة و هي  
حيث أن أخفض قيمة  ،زيادة طبيعية منخفضة مقارنة بالمراكز األخرى 87/98 سجلت في فترة،الشابي

ثاني قيمة سجلت بمركز سلطاني  ،ن66للزيادة الطبيعية كانت من نصيب مركز عين عمارة و قدرت بـ 
: ن ثم تاله المركزان صالح صالح و بني مزلين بزيادة لكليهما على التوالي هي137الشابي و كانت 

  .ن289ن و 275
جبالة خميسي و قلعة بوصبع سجال زيادة طبيعية مرتفعة نوعا ما عن المراكز الستة  :المركزان  
 865ووصلت في مركز قلعة بوصبع إلى  ،ن553حيث قدرت الزيادة بمركز جبالة خميسي بـ  ،السابقة

  .87/98و هذا طبعا خالل فترة ، ن
 ،من المراكز الرئيسية إلى المراكز الثانوية و بناء على ما سبق نستنتج أن الزيادة الطبيعية تختلف  

فهناك بعض المراكز يتضاعف بها عدد السكان بنسبة أكبر من المراكز  ،و بين المراكز الرئيسية نفسها
أو نتيجة ) مثال مناطق سهلية(و هذا إما لموضعها الطبوغرافي ،األخرى كونها مناطق جاذبة للسكان
 ،كل و المرافق التي بإمكانها جذب السكان و المساعدة على استقرارهمتوفرها على جميع التجهيزات، الهيا

الذي سجل قيمة  ،ضعيفة كمركز بني مزلين مثالالمراكز و على العكس نجد أن الزيادة الطبيعية ببعض 
ألن هذا المركز يعاني العزلة نتيجة موضعه فهو يعتبر  ،منخفضة جدا مقارنة بالمراكز الرئيسية األخرى

  .وهو معرض لفراغ سكاني إذا استمر الوضع على هذا الحال، طاردة للسكانكمنطقة 
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صالح صرفاني والناظور فهما لم يعرفا زيادة : أما بالنسبة للمراكز الثانوية و بالتحديد المركزين 
، ن 232بالمركز األول بـ  77/87حيث قدرت الزيادة الطبيعية للفترة  ،87/98طبيعية خالل الفترة 

أي بفارق سالب في الزيادة الطبيعية بين الفترتين قدر  ،ن175مقدرة بـ  87/98فترة  وأصبحت في
وأصبحت في فترة ، ن 373بـ  77/87أما بالمركز الثاني فقد قدرت الزيادة الطبيعية للفترة ) ن57-(بـ
  ).ن 65-(أي بفارق سالب في الزيادة الطبيعية بين الفترتين قدر بـ  ،ن 308مقدرة بـ 87/98

ذه المراكز من المؤكد أنها تفتقر ألدنى الوسائل الخدماتية و التي تعد من األسباب التي تجعلها ه  
  .أكثر طردا للسكان

  .نصيب الزيادة الطبيعية و صافي الهجرة في النمو اإلجمالي ): 14( جدول رقم
  صافي الهجرة %  صافي الهجرة  الزيادة الطبيعية  النمو اإلجمالي  المراكز

77/87  87/98  77/87  87/98  77/87  87/98  77/87  87/98  
  22,99  42,58  1049  1091  1202  908  2251  1999  الفجوج

  4,93  44,77  98  493  523  390  621  883  مجاز عمار
  2,76-  16,34  101-  394  964  854  863  1248  هواري بومدين

  67,72  76,81  1383  739  538  341  1921  1080  بن جراح
  50,15  230,7  1836  2307  965  354  2801  2661  الخزارة

  52,82  /  580  /  289  /  869  /  بني مزلين
  1,09  37,36  23  454  553  430  576  884  جبالة خميسي
  12,94  97,51  425  1374  865  499  1290  1873  قلعة بوصبع
  4,12-  /  43-  /  275  /  232  /  صالح صالح

  49,54  33,74-  330  221-  175  232  505  11  صالح صرفاني
  144,57  /  360  /  66  /  426  /  رةعين عما
  7,36  24,57-  86  259-  308  373  394  114  الناظور

  48,94  /  255  /  137  /  392  / سلطاني الشابي

  .معالجة شخصية+  77/87/98التعداد العام للسكان و السكن : المصدر

  :الهجرة -5

من وجهة النظر  و مثل هذا االنتقال ،الهجرة لغة تعني انتقال األفراد من مكان إلى آخر  
  :هذه الشروط هي ،حتى نستطيع اعتماده في الدراسة السكانية ،الديموغرافية يقتضي ضبطه بشروط

  ).هل االنتقال دائم أو مؤقت(طبيعة االنتقال و الرغبة منها  )1
و تقترح دائرة السكان في هذا المجال سنة على  ،يرتبط بالشرط األول اختيار حد أدنى من الزمن )2

 .مة في المكان الجديد للحصول على صفة المهاجراألقل لإلقا
و تعرف الهجرة أيضا بأنها االنتقال من مكان إلى آخر في سبيل الحصول على حياة أفضل، و لهذا 

، هذا االنتقال يترتب عليه تغير في حجم السكان السكانيةكانت عنصرا من العناصر الرئيسية للدراسة 
المهاجرين و الجاذبة للسكان، و نقصان يخص المنطقة الطاردة بالزيادة للمنطقة المقصودة من طرف 

  .الخ...للسكان، كما ينجم عنه نتائج أخرى عديدة منها اقتصادية و اجتماعية
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و كون الهجرة من الظواهر التي يصعب حصرها و دراستها بعمق، قمنا بحساب صافي الهجرة عن 
) 87/98(و ) 77/87(و ذلك بين الفترتين  ،)14( طريق حساب مقدار الزيادة الطبيعية حسب الجدول رقم

  :و قد اتضح من خالل تحليل الجدول ما يلي
  ):77/87(الوضعية بين / 1

ماعدا المركزان صالح  ،خالل هذه المرحلة كان صافي الهجرة موجب في جميع مراكز مجال الدراسة
        ز األول بنسبة بالمرك) -221(حيث سجال صافي هجرة سالب و قدر بـ  ،صرفاني و الناظور

أي ) 259-(نسمة، أما بالمركز الثاني فبلغ صافي الهجرة قيمة  11، و نمو إجمالي بلغ قيمة 33,74%-
 ،نسمة، أكبر قيمة لصافي الهجرة سجلت بمركز الخزارة 114و نمو إجمالي قدر بـ  ،%24,57-بنسبة 

نسمة، ثاني قيمة كانت من نصيب  2661و نمو إجمالي وصل إلى  %230,7بنسبة  2307و قدرت بـ 
 1873، أما النمو اإلجمالي فقدر بـ %97,51أي ما يعادل نسبة  1374مركز قلعة بوصبع، و بلغت قيمة 

و  %42,58أي بنسبة  1091نسمة، ثالث قيمة مسجلة لصافي الهجرة كانت بمركز الفجوج و قدرت بـ 
  .نسمة 1999نمو إجمالي وصل إلى قيمة 

سجلت قيما موجبة لصافي الهجرة بنسب متفاوتة من مركز إلى  ،كز كما أشرنا سابقاأما باقي المرا
أما يمثل نسبة أي  739آخر، أكبرها كان من نصيب مركز بن جراح، حيث قدر صافي الهجرة بـ 

 493م تاله مركز مجاز عمار بقيمة لصافي الهجرة هي ثنسمة،  1080و نمو إجمالي بلغ قيمة  76,81%
نسمة، بعد ذلك يأتي مركز جبالة خميسي، و الذي بلغ  883و نمو إجمالي مقدر بـ  ،%44,77أي بنسبة 

نسمة، أما أصغر  884و نمو إجمالي قدر بـ  %37,36، أي ما يمثل نسبة 454به صافي الهجرة قيمة 
، أما النمو اإلجمالي % 16,34قيمة لصافي الهجرة كانت من نصيب مركز هواري بومدين و مثلت بنسبة 

  .نسمة 1248المسجل بهذا المركز فبلغ قيمة 
  ):87/98(الوضعية بين / 2

باستثناء المركزان  ،في هذه المرحلة سجلت قيم موجبة لصافي الهجرة بجميع المراكز المدروسة
 101-حيث كان صافي الهجرة بهما سالب، و قد قدر بالمركز األول بـ  ،هواري بومدين و صالح صالح

نسمة، أما بالمركز الثاني فصافي الهجرة كان ضعيفا حيث قدر  863بـ مقدر  الينسمة، مقابل نمو إجم
   .نسمة232 مقابل نمو إجمالي وصل إلى ،نسمة 43-بـ 

بـ أكبر قيمة مسجلة لصافي الهجرة في هذه المرحلة كانت من نصيب مركز الخزارة، حيث قدرت 
نسمة، و هذا قد يعود أوال إلى قرب هذا  2801نسمة وقد بلغ النمو اإلجمالي لهذا المركز قيمة  1836

هذا األخير الذي تتوفر به جميع الخدمات و التجهيزات التي يسعى إليها  ،المركز من مقر الوالية قالمة
ل التجهيزات، بحكم وظيفته اإلدارية كونه مقر جالسكان، و كذلك كون المركز في حد ذاته مجهز تقريبا ب

  .يستفيد من تجهيزات راقية مكنته من أن يكون أكثر جاذبية للسكانرئيسي لدائرة، و هذا ما جعله 
نسمة، مقابل نمو  23و قدرت بـ  ،أما أصغر قيمة لصافي الهجرة فسجلت بمركز جبالة خميسي

  .نسمة 576إجمالي بلغ قيمة 
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فترة ة لصافي الهجرة، مقارنة بالقيم المسجلة في ضبالنسبة للمراكز المتبقية فأغلبها سجل قيمة منخف
نسمة، أي  1049قيمة ) 87/98(، و من بينها مركز الفجوج، حيث بلغ صافي الهجرة لفترة )77/87(

: ، و نفس الشيء بالنسبة لكل من المراكز التالية)77/87(نسمة عن القيمة المسجلة في الفترة  42بفارق 
  .الناظور -قلعة بوصبع -مجاز عمار

فهما المركزان الوحيدان اللذان ارتفع بهما صافي  ،نيبن جراح و صالح صرفا: فيما يخص المركزان
نسمة بعد  1383حيث أصبح مقدرا في المركز األول بـ  ،)77/87(الهجرة عن القيمة المسجلة في فترة 

نسمة، و نفـس الشـيء    644نسمة، أي بفارق زيادة بلغ قيمة  739مقدرا بـ ) 77/87(أن كان في فترة 
نسـمة أي بفـارق زيـادة هـو      330جل قيمة لصافي الهجرة مقدرة بـ بالنسبة للمركز الثاني، حيث س

  .نسمة109
  
  :دور الهجرة في تمركز السكان *

من  %10 اعتمدنا في دراسة الهجرة على العمل الميداني عن طريق االستمارات التي تمثل
راكز كل مركز، ومن خالل العينة المأخوذة يمكن معرفة األصل الجغرافي لسكان الم مجموع سكان

  .المدروسة، حسب مكان اإلقامة السابق
بالملحق، والتي تحليلها  :وبعد عملية الفرز توصلنا إلى المعطيات الموضحة في الجدول رقم

   :يوضح طاهرة الهجرة بكل مركز كما يلي
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  :مركز الخزارة/1
اكن مثلوا بنسبة تقدر س 74بلغ عدد السكان األصليين بهذا التجمع  :الهجرة من داخل الوالية -

أما عدد المهاجرين نحو هذا المركز فقدر . من مجموع السكان الذين مسهم االستقصاء% 66.07:بـ
  %.51.35: مهاجر مثلوا بنسبة تقدر بـ 38عددهم بـ 

، تليها %14.29بـمهاجر مثلوا بنسبة تقدر   16أكبر عدد للمهاجرين كان من بلدية حمام النبايل، وقدر
بلخير وعين العربي ومقر المدينة الكبيرة قالمة والتي سجلت عدد  –بومهرة احمد :األربعةات يالبلد

  .%3.57: ومثل بنسبة تقدر بـ 4:متساوي من المهاجرين قدر بـ
مهاجرين مثلوا بنسبة  3أما أصغر عدد من المهاجرين فكانت من البلديتين عين صندل وبوشقوف وقدر 

  .%2.68: تقدر بـ
  

   :رج الواليةالهجرة من خا -

فهي من والية واحدة فقط وهي سوق أهراس، وقد قدر عدد ،فيما يخص الهجرة من خارج الوالية
  .1984المهاجرين بثالثة فقط، ونشير أن هذه الوالية كانت تابعة إداريا إلى والية قالمة قبل 

  
   :مركز الفجوج/2

ساكن يمثلون نسبة  77يقدر بـ عدد السكان األصليين بهذا المركز :الهجرة من داخل الوالية-  
، فتمثل نسبة المهاجرين إلى هذا المركز %24.51بـأما النسبة المتبقية والمقدرة  %75.49:تقدر بـ

  .مهاجر 25بـوالمقدر عددهم 
قالمة  :هذا المركز كانت من البلديات المجاورة وبالضبط من البلديتين إلىأكبر نسبة للمهاجرين 

يمثلون نسبة  03وهيليوبوليس بعدد للمهاجرين هو  %15.69نسبة تقدر بـ مهاجر يمثلون 16بعدد هو 
فهي ،أما النسبة المتبقية.كلم5 ىنظرا لقربهما من هذا المركز، فالمسافة لكليهما ال تتعد%  2.94تقدر بـ

أي ما يمثل نسبة  )01(وتمثل مهاجر لكل بلدية  من بلديات تبعد بمسافة كبيرة نوعا ما عن هذا المركز
بجميع البلديات وتفسر ظاهرة  الهجرة هنا بكون السكان يتنقلون دائما من المركز األقل  %0.98بـقدر ت

تجهيز إلى المركز األكثر تجهيز بحثا عن حياة أفضل أما بالنسبة للبلديتين قالمة وهيليوبوليس فالسبب قد 
–السكن  -صادية واجتماعيةأو عوامل اقت -األصل -انتماء تاريخي وعائلي(يعود إلى أسباب تاريخية 

  .)....العمل
سكيكدة  :الهجرة من خارج الوالية بهذا المركز تخص واليتان وهما :الهجرة من خارج الوالية-  

مثل يبمهاجر واحد أي ما ، ووالية عنابة %85.71بـ بنسبة تقدرأي ما يمثل  6بعدد من المهاجرين هو 
  .الواليتين من مركز الفجوج قرب هاتين إلى، وهذا يعود %14.29بـنسبة تقدر 
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  :مركز بن جراح/3

مهاجر يمثلون نسبة تقدر  35بـ  هذا المركز إلىيقدر عدد المهاجرين : الهجرة من داخل الوالية-  
الخاصة بعدد من السكان  %38.60بـوهي نسبة تفوق نسبة السكان األصليين المقدرة ، %61.40:بـ

وتقدر نسبتهم  ،المهاجرين إلى هذا المركز هي من بلدية قالمة ، أكبر نسبة منساكن 22قدر بـ 
البحث عن السكن، ( ، اجتماعية)عامل القرب والبعد(ويفسر ذلك دائما بعوامل  طبيعية  ،%33.34بـ

، %8.77بـثاني نسبة للمهاجرين كانت من بلدية الخزارة وقدرت  ،)....القرابة العائلية، مكان الدراسة
ونشير إلى كون مركز بن جراح كان تابعا إداريا إلى - %7.02بـي بومدين بنسبة تقدر تلتها بلدية هوار

، %5.27بـ، ثم بلدية عين العربي بنسبة تقدر 1984بلدية هواري بومدين قبل التقسيم اإلداري لسنة 
واد زناتي، مجاز عمار وتاملوكة بنسب متساوية للمهاجرين قدرت  ،عين صندل :فالبلديات األربع

  .%1.75بـ
 :الهجرة من خارج الوالية-  

،أما النسبة المتبقية فهي %66.66بـتحتل والية ميلة المرتبة األولى من حيث نسبة المهاجرين المقدرة  
  .لكل والية منهم %11.11بـبومرداس، وهران، الجلفة، وتقدر  :تخص الواليات

حثا عن العمل مثال، ثم بعد قضاء فترة وقد يعود ذلك إلى هجرة نسبة كبيرة من السكان إلى هذه الواليات ب
  .معينة عادوا إلى مقر سكناهم األصلي وخاصة عندما يكون العمل في قطاع عسكري

  

  :مركز قلعة بوصبع/4

هذا المركز له نشأة استعمارية، فهو مركز قديم، لذا نجد أن نسبة  :الهجرة من داخل الوالية-  
نسبة المتبقية تخص المهاجرين وتتفاوت من بلدية إلى ، ال%75.95السكان األصليين كبيرة وصلت إلى 

هيليوبوليس :، تليها البلديتين%7.60بـأخرى، حيث أن أكبر نسبة للمهاجرين كانت من بلدية قالمة وقدرت 
الفجوج وواد زناتي أيضا بنسبة متساوية هي  :،ثم البلديتين%5.06و النشماية بنسبة متساوية هي 

  .%1.27ارة بنسبة ، وأخيرا بلدية الخز2.53%
السكن،العمل،األصل ،التنقل من أجل الدراسة:ودائما الهجرة تكون لنفس األسباب السابقة الذكر

  .الخ......العائلي
المهاجرين من خارج الوالية إلى هذا المركز هم من والية واحدة  :الهجرة من خارج الوالية-  

                                     .        %100فقط وهي والية سكيكدة لذلك مثلوا نسبة 
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 :مركز هواري بومدين/5

 :الهجرة من داخل الوالية-   

، %34.24بـ، النسبة المتبقية والمقدرة %65.76بـيمثل السكان األصليين بهذا المركز نسبة تقدر 
نة أكبر نسبة للمهاجرين إلى تمثل نسبة المهاجرين إلى هذا المركز، وقد احتلت البلديتين قالمة وسالوة عنو

، وهي بلدية ريفية طاردة %8.22بـ، تليهما بلدية بوهمدان بنسبة تقدر %9.59بـهذا المركز، وقد قدرت 
  . وتعاني العزلة وبالتالي يبحث سكانها عن مكان أفضل ،للسكان

راس –بوشقوف –الركنية –عين مخلوف  :النسب المتبقية تتقاسم بالتساوي على خمس بلديات وهي
، وجميع هذه البلديات تملك عددا %1.37بـالعقبة وبرج صباط، حيث تستحوذ كل بلدية على نسبة تقدر 

  .من التجهيزات والمرافق والخدمات
  :الهجرة من خارج الوالية-  

، وتتمثل %25السكان القادمين إلى هذا المركز هم من أربع واليات، مثلوا نسبة متساوية هي
  .سوق أهراس، أم البواقي وقسنطينةعنابة،  :الواليات في

  

 :مركز مجاز عمار /6

  :الهجرة من داخل الوالية -    

في حين أن نسبة السكان األصليين  ،%43.59بـمثل السكان المهاجرين إلى هذا المركز نسبة تقدر 
  .%56.41بـقدرت 

را لنقص ، وذلك نظ%17.95أكبر نسبة للمهاجرين هي من بلدية بوهمدان حيث بلغت ما يعادل 
الركنية و هواري بومدين،  :التجهيزات و الخدمات بهذه البلدية، وتليها في المرتبة الثانية كل من البلديتين

أما أصغر نسبة للمهاجرين فكانت من بلدية حمام دباغ وقدرت  ،%10.26بنسبة متساوية للمهاجرين هي 
  .%5.12بـ

  :الهجرة من خارج الوالية  -  

خارج الوالية إلى بلدية مجاز عمار أصلهم من واليتي سكيكدة و عنابة، السكان المهاجرين من 
  .%20ـوالوالية الثانية ب،%80بـحيث مثلت الوالية األولى نسبة تقدر 
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   :مركز جبالة خميسي/ 7

 :الهجرة من داخل الوالية-  

تبقية فيمثلها السكان ، أما النسبة الم%65.91بـالسكان األصليين بهذا المركز يمثلون نسبة تقدر 
، تتوزع نسبة المهاجرين على بلديتين فقط وهما، بلدية بني مزلين بنسبة %34.09بـالمهاجرين وتقدر 

، هذه األخيرة التي كان مركز جبالة خميسي أحد المراكز %13.64وبلدية بومهرة احمد بنسبة  20.45%
  .هو ما يفسر ظاهرة الهجرة نحو هذا المركزو 1984الثانوية التابعة لها إداريا قبل التقسيم اإلداري 

  :الهجرة من خارج الوالية-  

السكان القادمين نحو هذا المركز هم في األصل من والية الطارف، البالغ عددهم مهاجر واحد  
االنتماء التاريخي، العودة إلى السكن (فقط وسبب الهجرة هو من األسباب المتطرق إليها مسبقا 

  .)....األصلي
  

 :ركز بني مزلينم /8

 :الهجرة من داخل الوالية‐ 

، تمثل %25 بـ، النسبة المتبقية والمقدرة %75بـ يمثل السكان األصليون بهذا المركز نسبة تقدر
بوشـقوف،الخزارة،جبالة خميسـي   :السكان المهاجرين إلى هذا المركز، واآلتين من أربع بلـديات وهـي  

  .لكل منهم %6.25بـوبومهرة أحمد بنسبة تقدر 
 :الهجرة من خارج الوالية-  

، وعنابة %50السكان القادمين من خارج الوالية إلى هذا المركز، هم من واليتين وهما سكيكدة بنسبة 
  .بنفس النسبة
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   :مركز الناظور /9
   :الهجرة من داخل الوالية-  

سكان المهاجرين إليه فتقدر أما نسبة ال،%58.33بـيمثل السكان األصليين بهذا المركز نسبة تقدر 
ثاني نسبة كانت ببلدية بومهرة  ،%20.83بـأكبر نسبة سجلت ببلدية حمام النبايل وقدرت  ،% 41.67بـ

أما أصغر نسبة للمهاجرين فسجلت بالبلديتين جبالة خميسي والخزارة وقدرت   ،%8.33بـأحمد وقدرت 
  .لكليهما %4.17بـ

  :الهجرة من خارج الوالية-  

  .من خارج الوالية لهذا المركز تعلقت بوالية واحدة وهي عنابةالهجرة 
  

   :مركز صالح صرفاني /10

   :الهجرة من داخل الوالية -  

، النسبة المتبقية والمقدرة %36.84يمثل السكان األصليين بهذا المركز نسبة تقدر بـ
  .، تمثل السكان المهاجرين إلى هذا المركز%63.16بـ

، هذه األخيرة التي كانت تظم إلى %31.58بـكانت من بلدية قالمة وقدرت أكبر نسبة للمهاجرين 
ارتفاع نسبة المهاجرين من هذه البلدية  روهو ما يفس 1984مجالها إداريا المركز صالح صرفاني قبل 

نحو هذا المركز، ثاني نسبة للهجرة كانت من المركزان هواري بومدين وصالح صالح وقدرت 
كلم أي أن عامل  01ر الذي ال يبعد عن المركز صالح صرفاني سوى بمسافة ، هذا األخي%10.53بـ

القرب ساهم في عملية الهجرة نحو صالح صرفاني،أما أصغر نسبة للمهاجرين كانت من البلديتين واد 
  .لكليهما %05.26بـالزناتي وبوهمدان وقدرت 

  :الهجرة من خارج الوالية -  

لتي سجلت نسبة من المهاجرين نحو مركز صالح صرفاني نظرا لقربها والية سكيكدة هي الوالية الوحيدة ا
  %.100منه لذلك كانت النسبة هي 
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  :مركز صالح صالح  /11
  :الهجرة من داخل الوالية-  

، %88.89بـفاقت نسبة المهاجرين إلى مركز صالح صالح نسبة السكان األصليين حيث قدرت 
،أغلب السكان القادمين إلى هذا المركز أصلهم من %11.11بـصليين قدرت في حين أن نسبة السكان األ

،والسبب يعود إلى كون هذا المركز كان تابعا إداريا إلى %38.88بـبلدية الفجوج، وقد مثلوا نسبة تقدر 
  .1984بلدية الفجوج قبل سنة 

ب هذا المركز من نظرا لقر(مجاز عمار :أما ثاني نسبة للمهاجرين فكانت من البلديات الثالثة
كلم، ضف إلى ذلك كون صالح صالح احد 4مركز صالح صالح، حيث أن المسافة الفاصلة بينهما هي 
، قالمة وتفسر هذه الظاهرة أيضا بعامل )التجمعات الثانوية التابعة إداريا إلى مركز مجاز عمار

لح ضمن دائرة التأثير كذلك وقوع مركز صالح صا )كلم10المسافة بين قالمة وصالح صالح هي (القرب
  .المباشر لمنطقة االستقطاب لبلدية قالمة

  .%16.67بـالبلدية الثالثة هي الركنية، وقد قدرت نسبة المهاجرين بهذه المراكز الثالث 
  :الهجرة من خارج الوالية-  

لت تبقى والية سكيكدة هي الوالية الوحيدة التي سجلت نسبة من المهاجرين من خارج الوالية، حيث مث
  .%100بـنسبة تقدر 

  

 :مركز عين عمارة/ 12

 :الهجرة من داخل الوالية- 

تميز مركز عين عمارة عن غيره من المراكز الثانوية بارتفاع نسبة السكان األصليين، والتي 
، وقد %36.36بـ، النسبة المتبقية تخص المهاجرين إلى هذا المركز وقدرت %63.64بلغت ما يعادل 

بالتساوي على البلديات األربعة التي سجلت نسبة للمهاجرين نحو مركز عين توزعت هذه النسبة 
  .، أما البلديات فهي هيليوبوليس، سالوة عنونة، برج صباط وحمام دباغ%9.09بـعمارة،وقد قدرت 

  :الهجرة من خارج الوالية-  

السكان المهاجرين من خارج الوالية إلى مركز عين عمارة أصلهم من والية قسنطينة 
  %.100بنسبة
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  :مركز سلطاني الشابي  /13

نسبة كبيرة من سكان مركز سلطاني الشابي، ليسوا سكان أصليين و  :الهجرة من داخل الوالية-  
، حيث أن أكبر %20،أما نسبة السكان األصليين فقدرت بـ%80بـإنما مهاجرين، حيث مثلوا نسبة تقدر 

كون مركز سلطاني الشابي تجمع ثانوي  من بلدية جبالة خميسي،نسبة للمهاجرين نحو هذا المركز هي 
كلم، ثاني نسبة للمهاجرين 2بـتابع إداريا إلى هذه البلدية، ضف إلى ذلك قرب المسافة بينهما فهي تقدر 

، ويفسر ذلك أيضا بعامل القرب، حيث أن المسافة بين المركزين بومهرة احمد هي من بلدية بومهرة أحمد
كلم، وأيضا مركز سلطاني الشابي كان عبارة عن مشتة تابع إلى بلدية بومهرة  6ابي هيوسلطاني الش

  ).عوامل اجتماعية -انتماء تاريخي(1984احمد قبل 
  %.6.67بـبوعاتي محمود وقالمة، وقدرت : السنة الثالثة للمهاجرين من داخل الوالية كانت من البلديتين

الشابي هو المركز الوحيد من المراكز المدروسة الذي  مركز سلطاني :الهجرة من خارج الوالية-  
 إذن هناك جذب ضعيف للسكان من الواليات البعيدة عن والية قالمة .لم يسجل هجرة من خارج الوالية

إلى مجال الدراسة وذلك حسب الحاجة أما بالنسبة للواليات المجاورة لوالية ) وهران، بومرداس، الجلفة(
، أو بصورة أدق )باستثناء والية ميلة بالطبع( يات التي لها حدود مع والية قالمةقالمة وبالتحديد الوال

فلها ) هراس، الطارف و قسنطينةأعنابة، سكيكدة، سوق (بعض الواليات التي تقع في الشرق الجزائري 
  .جذب متوسط ويعود ذلك إلى ظروف اجتماعية وتاريخية

المدروسة مقارنة بالواليات األخرى، حيث بلغ مجموع  هناك جذب قوي من والية سكيكدة نحو المراكز -
  .من مجموع المهاجرين بالمجال%39.47بـومثلوا نسبة تقدر  ،مهاجر15المهاجرين 

، %50ـالمراكز الرئيسية حازت على نسبة كبيرة من السكان األصليين فاقت في جميع المراكز ال -
لعة بوصبع وبني مزلين، باستثناء مركز بن ق -الفجوج: في المراكز الثالثة% 75ووصلت إلى قيمة 

  .فقد انخفضت به نسبة السكان األصليين عن نسبة المهاجرين إليه ،جراح
  :فيما يخص المراكز الثانوية فنسجل حالتان -
مراكز فاقت بها نسبة السكان األصليين نسبة المهاجرين إلى المركز ويمثل هذه الحالة المركزان عين  /1

  .عمارة والناظور
سلطاني الشابي، : مراكز فاقت بها نسبة المهاجرين نسبة السكان األصليين ويمثل هذه الحالة المراكز /2

  .صالح صالح وصالح صرفاني
  .المراكز الثانوية لها جذب أكبر من المراكز الرئيسية كونها حديثة النشأة-
ث يجذب سكان البلديات حي ،صفوة القول هي أن مجال الدراسة له جذب قوي للسكان داخل الوالية 

، حيث )الشرقية، الغربية،الشمالية والجنوبية(المجاورة وحتى البلديات البعيدة عنه ومن جميع مناطق الوالية
 .تلتف هذه البلديات أو تحيط بمجال الدراسة بشكل دائري
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  :الدراسة السكنية: ثانيا

   :مقدمة
و االقتصادية، نصل إلى أحد المواضيع  نيةالسكامن الناحية  زبعدما تطرقنا إلى وضعية المراك

الحساسة و التي تمس التجمعات الريفية و الحضرية على حد سواء و هو السكن إنطالقا من أنه أحد 
على مستوى التجمعات،  للسكانو على أساسه يتحقق التوزيع المتوازن  العوامل األساسية لقطاع العمران

خل في دائرة الضرورة لكل إنسان بصرف النظر عن االختالف كما انه يعتبر حاجة ملحة و أساسية وتد
  .والتنوع بين األنماط السكنية أو التباين في الشكل

) خصوصياته، مورفولوجيته و أنماطه حالة البناء،(الوضعية الحالية لقطاع السكن بمختلف أشكاله 
لمعرفة مستوى أو مدى توفر تكون المواضيع األساسية للتحليالت و التي تستدعي التطرق إلى دراستها 

المعايير العمرانية أو غيابها، و كذا لمعرفة التغيرات و التطورات التي تطرأ على النسيج العمراني 
للمراكز و التي على إثرها تظهر أشكال عمرانية جديدة لم تكن موجودة من قبل نتيجة تعدد أنماط السكن 

  .مركز إلى آخر و كيف هي وتيرة التوسعو محاولة التعرف على أسباب و دوافع التطور من 
  

  : التوسع العمراني للمراكز للتجمعات السكانية المدروسة  واألسباب الدافعة والمحفزة لذلك -1

من ناحية  االستقطابمن ناحية ودرجة  السكانينمو هذا المجال أمر طبيعي و حتمي نتيجة النمو 
   .مراحل قيام وتطور كل مركزوهو يرتبط بالخلفية التاريخية التي تشخص  ،أخرى

تطور عمران المراكز كان على مراحل ووفق متطلبات كل مرحلة توسع السكن، وكذلك حسب 
وباالعتماد على مختلف المعطيات  .مميزات كل منطقة و التي تأثرت بعدة عوامل منها البشرية و الطبيعية

المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ،  P.O.Sالخرائط الطبوغرافية، مخططات شغل األرض (و الوثائق 
P.D.A.U (وبمعاينة الميدان وباستخدام المعلومات المتحصل عليها من مقرات البلديات ، المتعلقة بالمراكز

تمكنا من تقسيم مراحل نمو العمران بالمراكز إلى خمسة مراحل تبعا للمراحل اإلحصائية التي مرت بها 
  :والذي تحليله أبرز من المراحل التالية   )15( ل رقمدوالتجمعات السكانية الموضحة في الج

  :1962المرحلة األولى قبل / أ

هـ توزعت  54.96.72: غطت عملية التوسع العمراني بهذه المرحلة مساحة إجمالية قدرت بـ
  :على المراكز المدروسة بالشكل التالي

هـ وبمركز الفجوج 12.14.40يعادل مزلين مابني بلغت المساحة المعمورة في هذه الفترة في بمركزين 
بوصبع، هواري بوميدن و بن جراح فالمساحة  قلعة :مراكز الثالثةالهـ، أما ب 10.43.10: ما يعادل

هـ 6.40.62هـ، 6.52.80: المعمورة المسجلة في هذه المرحلة كانت متقاربة و هي على التوالي
  .هـ 5.85.93و
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هكتارات،  4و 1و تراوحت بين  ،لمساحة المعمورةفيما يخص المراكز المتبقية فقد انخفضت ا
هـ و بمركز جبالة خميسي ما يعادل  4.44.48حيث بلغت المساحة بمركز مجاز عمار ما يعادل 

هـ، ومركز سلطاني الشابي  1.81.48و سجل مركز صالح صالح مساحة تقدر بـ، هـ1.87.20
و بمركز ، هـ1.47.60ناظور ما يعادلال في حين بغلت المساحة بمركز ،هـ00.68.1مساحة تقدر بـ 

آر، 94.50: هـ، أما آخر قيمة مسجلة خصت مركز عين عمارة وقدرت بـ1.35.61الخزارة ما يعادل 
  .ونشير إلى عدم ظهور مساحة معمرة بهذه الفترة بمركز صالح صرفاني

صر ببعض هذه المرحلة توافق فترة االحتالل الفرنسي ، السكن فيها أخذ أشكال جيومترية وانح
ت المساكن على بعض التجهيزات التي تلبي اإلحتياجات االجتماعية رالمراكز بالمنطقة المركزية، كما توف

  .للسكان
و مع نهاية االستعمار سادت ظاهرة إقامة المحتشدات وهي سياسة انتهجتها السلطات الفرنسية 

  .الخناق عن الثوار و من خاللها تم تجميع سكان األرياف في مناطق معينة لسد 1958سنة 
  .2005-1962قبل (تطور استهالك المجال عبر مختلف الفترات: مراكز حوض قالمة  )15( جدول رقم

  المراحل
  المراكز

  1962قبل  
  )هـ(

1962-1977  
  )هـ(

1977-1987  
  )هـ(

1987-1998  
  )هـ(

1998-2005  
  )هـ(

  المجموع
  )هـ(

  مساحة التجمعات
  )هـ(

  76.92.80  28.28.70  1.66.40  10.36.80  3.84.00  1.98.40  10.43.10  الفجوج
  166.2228  20.02.25  1.90.45  12.54.40  2.04.41  2.17.38  1.35.61  الخزارة

  74.30.40  34.78.20  00.83.20  00.64.00  26.78.20  /  6.52.80  قلعة بوصبع
  93.59.37  34.60.90  1.09.37  8.08.58  17.38.27  1.64.06  6.40.62  هواري بومدين
  43.20.31  26.15.62  3.98.43  15.62.52  00.25.78  42.96  5.85.93  بن جراح
  49.96.80  32.12.80  00.19.20  5.71.20  2.81.60  11.26.40  12.14.40  بني مزلين
  33.96.80  13.06.80  00.19.20  2.11.20  6.15.60  2.73.60  1.87.20  جبالة خميسي
  7.60.50  4.40.10  /  00.54.00  00.59.40  1.79.10  1.47.60  الناظور

  11.44.00  7.12.00  00.35.20  1.56.80  3.52.00  /  1.68.00  سلطاني الشابي
  10.80.09  3.66.88  00.35.83  /  /  1.49.57  1.81.48  صالح صالح
  23.72.27  4.94.04  /  3.43.45  /  1.50.59  /  صالح صرفاني
  33.66.71  16.62.21  2.88.36  2.90.20  2.75.50  3.63.67  4.44.48  مجاز عمار

  17.00.10  3.62.60  00.06.30  00.38.70  1.29.60  00.93.50  00.94.50  ن عمارةعي
  642.42.43    13.51.94  63.91.85  67.44.36  33.19.23  54.96.72  لمجمـوعا

  .حساب شخصي باستعمال جهاز البالنيمتر: المصدر
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  :   1977-1962الفترة / ب

ة من مركز إلى آخر، حيث قدر المجموع الكلي للمساحة المعمورة اختلفت المساحة المستهلك
  :هـ تتوزع على التجمعات السكانية بالشكل التالي33.19.23:بـهذه الفترة بـ
هـ بمركز 02.73.60 هـ بمركز مجازعمار،03.63.67مزلين،  هـ بمركز بني11 26.40

هـ 01.79.10  ،ز الفجوجهـ في مرك01.98.40هـ بمركز الخزارة، 02.17.38جبالة خميسي، 
هـ بمركز صالح 01.50.59بمركز هواري بوميدن  01.64.06بمركز الناظور، 

أما المركزان بن جراح و عين عمارة فالمساحة المعمورة  .صالحهـ  بمركز صالح 01.49.57صرفاني،
عدم النمو بينما ان ،آر في المركز الثاني 42.96األول و آر في المركز93.50كانت ضئيلة حيث قدرت بـ
  .قلعة بوصبع ، سلطاني الشابي: المجالي لهذه الفترة بالمركزين

الذين  ،المراكز تدفقات بشرية للسكان الريفيينعرفت  حيث ،هذه المرحلة التي توافق االستقالل
فلوحظ أن هناك توسع . تنقلوا بحثا عن حياة أفضل و أيضا لالستفادة منن الخدمات التي توفرها المراكز

) برامج(لكن بطريقة عشوائية و ال يخضع إلى أي تخطيط في غياب سياسة إسكان منتهجة  عمراني
ومراقبة من طرف السلطات أدى في أغلب الحاالت إلى ظهور عمران مشوه و يفتقر أحيانا إلى أدنى 

فة من المقاييس العمرانية نتيجة انتشار المساكن القصديرية، األكواخ و البناءات الفوضية في أماكن مختل
  .المراكز

عدم التوازن في توزيع : هذا النوع من التوسع ينجم عنه انعكاسات اجتماعية و اقتصادية أهمها 
و كذلك عدم التوازن بين الحجم السكاني و التجهيزات  ،المرافق الضرورية للسكان عبر تراب المراكز

  .   في حركية السكان هذه األخيرة التي تعتبر أحد العوامل المحفزة و المتدخلة ،الموجودة
: أهم ما يميز هذه الفترة هو عملية بناء القرى االشتراكية والتي ظهرت بالمراكز الثالثة المدروسة

بني مزلين وسلطاني الشابي، وكانت عبارة عن إجراء موجه لتحقيق توازن إقليمي وذلك في  -الخزارة
صصة للفالحين الذين يشتغلون في المزارع إطار المخطط الرباعي الثاني الوطني، هذه السكنات كانت مخ

المندمجة في إطار الثورة الزراعية والهدف من بنائها هو محاولة إلعادة تنظيم القطاع الفالحي وتجميع 
  .السكان في مكان واحد، حتى يستفيدوا من مختلف الخدمات المتوفرة بهذه القرى

  :1987- 1977الفترة /جـ

مجموع  حيث بلغ ،1987- 1977مركز إلى آخر بين الفترة اختلف حجم المساحة المعمرة من 
  .هـ وهي أكبر قيمة مسجلة خالل هذه الفترات67.44.36التوسع العمراني ما يعادل 

وقدرت بمركز هواري  ،هـ26.78.20 ما يعادلبلغت مساحة النمو المجالي بمركز قلعة بوصبع 
حيث وصلت بمركز جبالة  راكز المتبقيةهـ، ثم انخفضت المساحة بالم 17.38.27بومدين ما يعادل 

هـ، وهي قيمة متقاربة مع القيمة 03.84.00هـ ،وبمركز الفجوج إلى قيمة  6.15.60بـ خميسي 
أما بمركز بني مزلين فقد بلغت المساحة ما يعادل  ،هـ03.52.00 المسجلة بمركز سلطاني الشابي وهي

مركز  ،هـ02.75.50مساحة تقدر بـ هـ  في الوقت الذي سجل فيه مركز مجاز عمار02.81.60
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هـ، أما 01.29.60هـ ومركز عين عمارة مساحة تقدر بـ02.04.41الخزارة قيمة مساحة تقدر بـ 
  .آر 59.40آر، و الناظور بـ  25.78اصغر مساحة معمورة بهذه الفترة كانت بالمركزان بن جراح بـ 

فعرفت التجمعات السكانية توسع ة المخططات الخماسية التنمويتزامنت هذه الفترة مع انطالق 
النمو أو التطور الطبيعي للسكان ، تدفق الهجرة التي تواصل : و هي ،عمراني سببه عدة عوامل أساسية

تسجيل بصمتها على المنطقة ، التعمير المجسد ببرنامج البناء الذاتي، ضف إلى ذلك الترقية اإلدارية التي 
من  ،اجتماعية و اقتصادية ،طلب إنجاز مرافق جديدة إداريةاألمر الذي يت ،حضيت بها بعض المراكز

  . و بالتالي تكون هناك زيادة في عدد المساكن ،شأنها أن تستقطب سكان المراكز األخرى
  :98- 87الفترة /د

هـ توزعت 63.91.85ما يعادل ) 1998 - 1987(بلغ مجموع المساحة المعمورة بين الفترة 
  :تاليبتفاوت بين المراكز بالشكل ال

هـ أما ثاني  15.62.52: أكبر مساحة معمورة بهذه الفترة خصت مركز بن جراح وقدرت بـ
هـ، في حين بلغت المساحة بمركز  12.54.40: مساحة كانت من نصيب مركز الخزارة وقدرت بـ

 هـ، ثم انخفضت المساحة المعمورة بباقي المراكز عن هذه القيم،حيث بلغت 10.36.80الفجوج ما يعادل 
و بمركز ، هـ 5.71.20هـ، وبمركز بني مزلين ما يعادل  8.08.58بمركز هواري بومدين ما يعادل

أما بالمركزين و مجاز عمار وجبالة خميسي فمساحة النمو  هـ3.43.45:صالح صرفاني ما يعادل
و بالمركز الثاني ما  ،هـ2.90.20المجالي كانت متقاربة حيث بلغت بالمركز األول قيمة 

هـ، وقد انخفضت المساحة عن هذه القيمة بمركز سلطاني الشابي حيث قدرت 2.11.20يعادل
  ،هـ 1.56.80:بـ

آر لمركز قلعة  64.00 ـوهي ب ينمو المجالللالمراكز الثالثة المتبقية سجلت مساحات ضئيلة 
 .آر لمركز عين عمارة وهي أقل مساحة مسجلة 38.70آر لمركز الناظور و 54.00بوصبع، 

و التي كان  ،1986األزمة اإلقتصادية التي مست البالد ككل سنة : تزامنت هذه الفترة مع أزمتان
لهذه  السكانيتأثيرها سلبي على المشاريع التي كانت مبرمجة و خاصة السكنية منها، فمقارنة التطور 

 ،اكز الرئيسيةرز أن هناك زيادة أو نمو كبير للسكان خاصة بالمرتب ،تطور حضيرة السكنمع الفترة 
  .تتبعه زيادة ضعيفة لعدد المساكن و خاصة التجمعات الثانوية

التي ساهمت في  ،و)1991(األزمة الثانية تتمثل في األزمة األمنية اإلجتماعية و اإلقتصادية 
  .تسريع حركة السكان في العشرية األخيرة باتجاه المراكز

نظرا النطالق  ،عمرانيال يلة نمو المجاللكن عموما هذه الفترة و رغم األزمات التي هي مرح
يختلف عددها  ،عمليات مهمة و ضرورية تمثلت أساسا في إنجاز تجهيزات اجتماعية و اقتصادية

ومستواها من مركز إلى آخر، كذلك التحصيصات بمختلف أنواعها إضافة إلى السكنات األخرى، كالسكن 
الخ، نتيجة لتدخل السلطات العمومية في .. .مدعمالجماعي و نصف الجماعي، السكن الفردي و السكن ال
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أن تدخل الدولة كان عامال حاسما في تفعيل عملية النمو المجالي و تفاوته من  ثإجراءات التعمير، حي
  ،حيث السرعة و الوتيرة من مركز إلى آخر

  : 2005-1998الفترة / هـ

ـ، سجلت أكبر مساحة للنمو ه 13.51.94:قدرت المساحة أإلجمالية المعمورة بهذ المرحلة بـ
هـ ، يليه مركز مجاز عمار بمساحة قدرها  3.98.43المجالي  بمركز بن جراح و قدرت بـ 

 1.66.40هـ ثم مركز الفجوج بمساحة تقدر بـ 1.90.45فمركز الخزارة بمساحة هي  ،هـ2.88.36
  .هـ1.09.37هواري بومدين بمساحة تقدر بـ  ومركز ،هـ

حيث استحوذ مركز قلعة بوصبع على  ،ع العمراني بالمراكز المتبقيةثم تنخفض مساحة التوس
 35.83آر و مركزي صالح صالح و سلطاني الشابي على مساحة متقاربة هي  83.20مساحة تقدر بـ 
بالة خميسي مساحة جكما سجل المركزان بني مزلين و  ،آر بالمركز الثاني 35.20و  ،آر بالمركز األول

مركز عين فكانت من نصيب  ، أما أصغر مساحةآر19.20: لي بهذه الفترة قدرت بـمتساوية للنمو المجا
  .آر 6.30عمارة وبلغت قيمة 

  
بهذه المرحلة تواصلت عملية التوسع و النمو المجالي بالمراكز نتيجة النتشار برامج أو مشاريع السكن 

لكن  ،تحصيصات بأنواعهاالسكن الفردي اإلجتماعي و السكن الفوضوي، ال ،الجماعي، نصف الجماعي
  .)98-87(السرعة كانت ضئيلة مقارنة بالفترة 

  : مالحظة

- 87(  و )87- 77(:تينصالح صالح و صالح صرفاني فقد تعذر تحديد المرحل للمركزانبالنسبة 
 ،بالنسبة للمركز الثاني) 2005- 98(و) 87-77(، 1962و المراحل قبل  ،بالنسبة للمركز األول) 98

هذه األخيرة التي تعتبر من األنماط  ،ى صعوبة تحديد تاريخ إنشاء البناءات الفوضويةوالسبب يعود إل
لكن يمكن القول بأن السكن الفوضوي برز أو تفاقم ظهوره بهذين  ،المسيطرة على مجال هذان المركزان

  .1990المركزان إبتداءا من سنة 
هـ أما بمركز صالح  05.40.2و قد قدرت مساحة هذا النمط من السكن بمركز صالح صالح بـ

  . هـ 4. 31.60صرفاني فبلغت المساحة ما يعادل 
بالنسبة  77- 62أما بالنسبة للمركزين قلعة بوصبع و الناظور فال توجد أي برامج لإلسكان للفترة 

  .بخصوص المركز الثاني 2005 -98و أيضا للفترة  ،للمركز األول
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  عبر الفترات اإلحصائية تطور عدد المساكن :مراكز حوض قالمة ):16( جدول رقم

  السنوات         
  المراكز

فارق الزيادة بين 1998  1987 1977 1966

  66/77الفترة 

فارق الزيادة بين 

  77/87الفترة 

فارق الزيادة بين الفترة 

 عدد المساكن عدد المساكن عدد المساكن عدد المساكن  87/98

  542  413 185 1333 791 378 193  جالفجو
  255  257 63 729 474 217 154  قلعة بوصبع

  621  303  4- 1073 452 149 153  الخزارة
  358  290 72 814 456 166 94  هواري بومدين

  533  226  / 905 372 146  /  بن جراح 
  189  88  / 445 256 168  /  مجاز عمار 

  122  98  / 383 261 163  /  جبالة خميسي 
  96  /  / 319 223  /  /  ي مزلينبن

  99  2-  / 184 85 87  /  صالح صرفاني
  88  45-  / 243 155 200  /  الناظور

  91  /  / 121 30  /  /  عين عمارة
  86  /  / 153 67  /  /  سلطاني الشابي
  85  /  / 208 123  /  /  صالح صالح
  3165  2071 1080 6910  3745 1674 594 المجموع

  .66/77/87/98ن لسنوات ام للسكن و السكمعطيات التعداد العا: المصدر 
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  : تطور عدد المساكن بالمراكز عبر الفترات اإلحصائية / 2

بأن إجمالي عدد المساكن بمنطقة الدراسة في تزايد مستمر من  )16( توضح معطيات الجدول رقم
بحوالي  سنة 21أي خالل  98- 77حيث تضاعف عدد المساكن في الفترة الممتدة بين   ،تعداد إلى آخر

ارتفع العدد إلى  ،1977مسكن سنة  1674: مرات، فبعد أن كان إجمالي عدد المساكن يقدر بـ 04
مسكن،  هذا التزايد العددي يعكس مدى تدخل  5236: بفارق زيادة قدرت بـ ،1998مسكن سنة  6910

سكان الخاصة ، باإلضافة إلى مشاريع اإل ،الدولة في عملية التعمير عن طريق توطين مشاريع لإلسكان
  :لكن هذه الزيادة متباينة تختلف من مركز إلى آخر، وسنتطرق فيما يلي إلى توضيحها عبر الفترات التالية

   :1977- 1966الفترة / 2-1
بأغلب المراكز وال يمكننا لهذا السبب  1966نتيجة لغياب المعطيات الخاصة بعدد المساكن لتعداد

فقط،  1966سنكتفي بالحديث عن المعطيات الخاصة بتعداد  77-66 توضيح فارق الزيادة بين التعدادين
  .)16(والمتعلقة بالمراكز األربعة الموضحة في الجدول رقم 

مسكن، حيث بلغ عدد المساكن  594بـ 1966قدر إجمالي عدد المساكن بمنطقة الدراسة سنة  
وهي قيمة تتقارب   ،مسكن 154و بمركز قلعة بوصبع ما يعادل  ،مسكن 193بمركز الفجوج ما يعادل 

مسكن، أما أصغر قيمة مسجلة لعدد المساكن كانت  153: مع القيمة المسجلة بمركز الخزارة والمقدرة بـ
  .مسكن 94:بمركز هواري بومدين  وقدرت بـ

ضعيفة مقارنة  1966تميزت هذه الفترة بزيادة ضعيفة لعدد المساكن خالل  تعداد  ،إذن عموما
ية نتيجة لعدة أسباب أهمها التغيرات اإلجتماعية والوضع االقتصادي  الصعب الذي بالتعدادات الموال

كة قلبت كل الموازين، كذلك بروز ظاهرة التو من حرب فتلعرفته المراكز بعد اإلستقالل بعد خروجها 
  .السكاني بالمراكز) التركز(الهجرة السكانية ونقص ظاهرة التجمع 

  : 1987-1977الفترة /2-2
، حيث وصل إجمالي عدد 1977مقارنة بسنة  1987عدد المساكن بمنطقة الدراسة سنة تضاعف 

بزيادة معتبرة  ،1977مسكن سنة  1674: مسكن بعدما كان العدد مقدرا بـ 3745المساكن إلى قيمة 
قلعة بوصبع و بن جراح،  -الخزارة -هواري بومدين -الفجوج: ال سيما بالمراكز ،مسكن 2071قدرها 

مسكن سنة  378أكبر زيادة على مستوى مركز الفجوج ،الذي إرتفع به عدد المساكن من  حيث كانت
، كما قدر عدد )أي أكبر من الضعف(مسكن  413بفارق زيادة قدرها  1987مسكن سنة  791إلى  1977

مسكن ارتفع هذا العدد خالل التعداد الموالي وأصبح مقدرا  149: ب 1977المساكن بمركز الخزارة سنة 
  مسكن  303مسكن أي بفارق زيادة قدرها  452:ـب

مسكن  وقد شهد هذا  168بـ  1977فيما يخص مركز مجاز عمار  فقد قدر عدد المساكن سنة 
ما يعادل  1987مقارنة بالمراكز السابقة حيث بلغ عدد المساكن سنة  نالتجمع زيادة  ضعيفة لعدد المساك

بالنسبة لمركز جبالة خميسي حيث قدر عدد المساكن  مسكن ونفس الشيء 88مسكن أي بزيادة هي  256
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 98مسكن أي بزيادة قدرها  261: مقدرا بـ 1987مسكن وأصبح العدد سنة  163: بـ 1977سنة 
  .مسكن

وعلى غرار المراكز ككل لم يعرف مركزا الناظور وصالح صرفاني زيادة في عدد المساكن، بل 
حيث بلغ عدد المساكن خالل هذا التعداد بمركز الناظور  1977بالعكس تناقص العدد عما كان عليه سنة 

- (أي بفارق سالب هو   ،مسكن 155ووصل إلى   1987مسكن، و انخفض العدد سنة  200ما يعادل 
 1987ووصل سنة  ،مسكن 87مقدرا بـ  1977، أما بمركز صالح صرفاني فكان العدد سنة )مسكن 45
  ).2-(مسكن أي بفارق سالب هو مسكنين  85إلى 

زيادة عدد المساكن بهذه الفترة تفسر بتنوع المشاريع و البرامج اإلسكانية  التي استفادت منها  
التجمعات السكانية كالقرى اإلشتراكية، البناء الذاتي، التحصيصات و السكن الجماعي، ضف إلى ذلك 

ديناميكية بالمجال أدت  توطن برامج صناعية بمراكز عديدة بالوالية ساعد على جذب اليد العاملة  و خلق
  .بالضرورة إلى تحسن الوضع اقتصادي

  : 1998-1987الفترة / 2-3

 ،ما يالحظ في هذه الفترة هو التوزيع غير المنتظم و غير المتجانس لعدد المساكن عبر المراكز
و لكن خصت مراكز دون أخرى،  ،حيث أن هناك زيادة معتبرة في عدد المساكن مقارنة بالفترات السابقة

مقدر  1998مركز الفجوج الذي سجل عدد من المساكن سنة : بالتحديد بعض التجمعات الرئيسية و هي
، مركز الخزارة الذي سجل عددا من 1987مسكن سنة  542: مسكن  بفارق زيادة يقدر بـ 1333: بـ

 مسكن، و مركز 621قدرها  1987مسكن أي  بزيادة  عن سنة  1073: يقدر بـ 1998المساكن سنة 
وصلت  1987أي بزيادة  عن سنة  905ما يعادل  1998بن جراح الذي سجل عددا من المساكن سنة 

  .مسكن 533إلى 
مسكن بفارق زيادة  814: إلى 1998ومركز هواري بومدين، الذي وصل به عدد المساكن سنة 

اكن  مقارنة  مسكن  أما المراكز المتبقية فسجلت زيادة ضعيفة في  عدد المس 358قدرها  1987عن سنة 
: قدر بـ 1998بالمراكز السابقة أكبرها كان من نصيب  قلعة بوصبع الذي سجل عددا من المساكن سنة 

مسكن كذلك مركز مجاز عمار الذي وصل عدد  255: تقدر بـ 1987مسكن أي بزيادة عن سنة  729
، وأيضا 1987سنة  مسكن عن القيمة المسجلة 189مسكن أي بزيادة قدرها 445إلى  1998المساكن سنة 

مسكن أي بزيادة قدرها  383: يقدر بـ 1998مركز جبالة خميسي الذي سجل عددا من المساكن سنة 
، أما أصغر زيادة لعد المساكن بالنسبة التجمعات الرئيسية للبلديات 1987مسكن عن القيمة المسجلة  122

مسكن  96: ي بزيادة تقدر بـمسكن أ 319: بـ 1998سجلت ببني مزلين حيث قدر عدد المساكن سنة 
  ،1987عن القيمة المسجلة لسنة 

، حيث قدر عدد هذه القيمة تتقارب مع قيم الزيادة  المسجلة بالتجمعات الثانوية و تقل أحيانا عنها
مسكن عن القيمة   99مسكن، أي بفارق زيادة هو  148بـ  1998المساكن بتجمع صالح صرفاني سنة 

الكبيرة قالمة  ون مركز صالح صرفاني قريب من مقر المدينة كهذه الحالة ب، وتفسر 1987المسجلة سنة 
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ومن مركز الفجوج، و بالتالي يستقطب عددا كبيرا من السكان اآلتيين بحثا عن فرص السكن و العمل 
نتيجة توطن المشاريع  ،ولالستفادة من الخدمات و المرافق التي يقدمها مقر مدينة قالمة و مركز الفجوج

بصفة عامة، وعلى العكس يعاني مركز بني مزلين من بعده عن  االقتصاديةاعية بصفة خاصة و الصن
مقر المدينة الكبيرة قالمة، هذا العامل الذي شكل أحد أسباب معاناته من العزلة و التهميش و بالتالي أصبح 

  .مركزا طاردا للسكان
مساكن، حيث قدر عدد المساكن بمركز التجمعات الثانوية المتبقية سجلت زيادات متقاربة لعدد ال

، أما 1987القيمة المسجلة سنة  مسكن عن 88مسكن أي بزيادة قدرها  243بـ  1998الناظور سنة 
مسكن عن  91مسكن بزيادة قدرها  121ما يعادل  1998بمركز عين عمارة فبلغ عدد المساكن سنة 

 1998ددا       من المساكن سنة ، في حين سجل مركز سلطاني الشابي ع87القيمة المسجلة سنة 
وأخير مركز صالح صالح بعدد  87مسكن عن القيمة المسجلة سنة  86مسكن بزيادة قدرها  153: يقدربـ

  .87مسكن عن القيمة المسجلة سنة  85بزيادة قدرها  208من المساكن هو 
ارات السكانية ونشير أن للظروف األمنية غير المستقرة خالل هذه الفترة دور في استقطاب التي

  .كناسمو بالتالي الزيادة في عدد ال ،نحو المراكز
السكن الوظيفي، ( واختيار مكان اإلقامة يكون إما مبادرات من طرف الدولة في إطار برامج

أو عن طريق شراء قطع أرضية في إطار السكن الفردي ...) تفريغ األكواخ و القضاء عليها
  ).تحصيصات(
   :معدل إشغال المسكن / 3

  .المساكنو يقصد به متوسط عدد األشخاص بالمسكن وهو حصيلة عدد السكان اإلجمالي إلى عدد 
  .1998معدل إشغال المسكن عبر المراكز سنة  ):17( جدول رقم

  مسكن/معدل إشغال المسكن شخص  عدد المساكن  عدد السكان  المـراكـز
  05.11  1333  6812  الفجـوج

  06.27  729  4572  قلعة بوصبع
  06.02  1073  6462  ـزارةالخ

  04.37  905  3963  بن جراح
  05.85  445  2605  مجاز عمار

  06.36  184  1171  صالح صرفاني
  06.12  208  1274  صالح صالح
  06.98  383  2675  جبالة خميسي
  05.96  153  913  سلطاني الشابي
  05.55  814  4521  هواري بومدين

  05.57  121  675  عين عمارة
  06.16  319  1967  بني مزلين
  06.42  243  1562  الناظــور

  05.66 6910 39172  مجموع مجال الدراسة

  .معالجة معطيات+  1998إحصائيات : المصدر 
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يتضح أن معدل إشغال المسكن بمجال   )17( من خالل المعطيات الموضحة في الجدول رقم
مسكن /شخص07.15بـو هي قيمة أقل من المعدل الوطني المقدر  ،مسكن/شخص05.66الدراسة قدر بـ 

و المسجل في نفس السنة، لكن تبرز ظاهرة التفاوت والتباين في المعدالت بين المراكز لتعكس الفوارق 
بينها، بالنسبة للتجمعات الرئيسية فإن أكبر معدل إلشغال المسكن سجل بمركز جبالة خميسي وقدر بـ 

. مسكن/شخص 04,37لى مسكن، أما أصغر معدل فقد خص مركز بن جراح و وصل إ/شخص06,98
 ما يعادل و بلغ ،فيما يخص التجمعات الثانوية فإن أكبر معدل إلشغال المسكن كان بمركز الناظور

  .مسكن/شخص 05,57مسكن، أما أصغر معدل سجل بمركز عين عمارة، و بلغ قيمة /شخص6,42
ني و تتراوح لكن عموما ما يالحظ هو أن كل المعدالت بجميع المراكز هي أقل من المعدل الوط

  .مسكن/شخص) 06,98- 04,37(ما بين  
  

  :كثافة المساكن/ 4

  .1998كثافة المساكن سنة : مراكز حوض قالمة :)18( جدول رقم
  )هـ/مسكن(الكثافة   )هـ(مساحة المركز   1998عدد المساكن سنة   المراكز

  17,31  77  1333  الفجوج
  06,46  166  1073  الخزارة

  09,85  74  729  قلعة بوصبع
  08,66  94  814  هواري بومدين

  21,05  43  905  بن جراح
  06,38  50  319  بني مزلين

  11,26  34  383  جبالة خميسي
  13,09  34  445  مجاز عمار
  07,12  17  121  عين عمارة
  18,91  11  208  صالح صالح

  12,75  12  153  سلطاني الشابي
  30,38  08  243  الناظــور

  7,66  24  184  صالح صرفاني
  10,73  644 6910  مساكن بمجال الدراسةكثافة ال

  .معالجة شخصية+  R.G.P.H 1998: المصدر
قدرت بـ للمراكز المدروسة نالحظ بأن كثافة المساكن  )18(من خالل تحليل الجدول رقم 

و هي كثافة ضعيفة ألنه يسيطر على مجال الدراسة عموما السكن الفردي بجميع  هـ،/مسكن 10.73
كالسكن (على عكس البرامج السكينة األخرى  ،الذي يتميز بكثافة متوسطة إلى ضعيفةهذا األخير  ،أنواعه

  .، فهي تتميز بكثافات مرتفعة..).الجماعي و نصف الجماعي
هـ ، يليه مركز بن جراح بكثافة /مسكن 30.38أكبر كثافة للمساكن سجلت بمركز الناظور و قدر ت بـ 

ثم مركز الفجوج ، هـ/مسكن 18.91لح بكثافة هيفمركز صالح صا هـ،/مسكن 21.05بلغت قيمة 
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، حيث نجدها تتقارب  هـ، ثم تنخفض الكثافة تدريجيا بالمراكز المتبقية/مسكن 17.31بكثافة قدرت بـ 
وجبالة خميسي، و قد سجلت القيم التالية على  –سلطاني الشابي  –مجاز عمار : في المراكز الثالثة 

  .هـ/سكن م) 11.26و 12.75-  13.09(التوالي 
هـ، أما المركزان صالح صرفاني وعين عمارة /مسكن 8.66: ومركز هواري بومدين كثافة تقدر بـ 

هـ للمركز /مسكن 7.12هـ للمركز األول و/مسكن 7.66:فسجال قيما متقاربة لكثافة المساكن قدرت بـ
بني مزلين على هـ ومركز /مسكن6.46اثاني في الوقت الذي حاز فيه مركز لخزارة على كثافة تقدر 

  .هـ وهي اصغر كثافة مسجلة/مسكن 6.38:كثافة تقدر بـ
  
  :األنماط السكينة / 5

و أحد األسس التي تحدد الحالة  ،يعتبر النمط أحد المالمح الرئيسية في مورفولوجية المراكز
  .االجتماعية و كذا اإلقتصادية للسكان

  .ز المدروسة سنحاول أوال إعطاء تعريف للنمطو قبل التطرق لذكر األنماط السكينة الموجودة بالمراك
لمجموع المباني التي تشترك فيما  ،النمط هو التمييز بين مجموعة من الخصائص و المميزات

و بالتالي فالنمط هو التصنيف  ،بينها في عدد من الصفات عما جاورها من المجموعات السكنية األخرى
امل كمادة البناء، عمر البناية، التصميم الداخلي للمسكن باالعتماد على عدة عو ،المورفولوجي للمباني

  .والشكل الخارجي له، و نعني بذلك الناحية المعمارية و الهندسية للمبنى
و يعبر بصورة صادقة عن المستوى  ،نمط المسكن ذو داللة كبيرة على حالة الساكن المادية

المجال العمراني، و للعوامل التاريخية المعيشي لسكان أي منطقة ، كما يؤثر بقسط كبير على مظهر 
واإلقتصادية، الوضع االجتماعي للسكان، و طبيعة موضع المراكز دخل كبير في إظهار و إبراز 

و من خالل التطرق إلى دراسة هذا العنصر بمراكز حوض ،االختالف و الفوارق بين األنماط السكنية 
  : قالمة تم استخراج األنماط التالية

  : االستعماريالفردي القديم النمط / 5-1

هو نمط وليد  الفترة االستعمارية، يشكل األنوية القديمة للتجمعات، مساكن هذا النمط ذات هندسة 
مبنية من الحجارة و اإلسمنت، أما السقوف فهي مغطاة بالقرميد، و من حيث التجهيز  ،معمارية بسيطة

  .بالمياه الصالحة للشرب و الكهرباء فهي تتوفر على جميع الشبكات كالصرف الصحي، التزويد
حيث قامت  ،و قد عرف هذا النمط عدة تدخالت من طرف السكان غيرت من شكله الخارجي

 ،بعض األسر المالكة لمثل هذا السكن بتغيير نمط البناء إلى نمط معماري حديث مغاير للنمط األصلي
فوصل عدد الطوابق إلى طابقين  ،ية لهاباستعمال مواد بناء جديدة و هذا نتيجة لتحسن الظروف الماد

)1+R  (و ثالثة طوابق )R+2 ( و يظهر هذا النمط بالمراكز التالية :  
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حيث تتركز على الطريق الوطني  ،تحتل المساكن االستعمارية بمركز الفجوج المنطقة المركزية للتجمع -
  .مسكن 46، بلغ عددها و حي الشهداء  1955أوت  20و تظهر بكل من حي االستقالل، حي  80:رقم

) R+1(و بعد التغييرات التي أشرنا إليها سابقا وصل عدد الطوابق للمساكن االستعمارية بهذا المركز إلى 
)2+R.(  
يظهر هذا النمط كذلك بالمنطقة الجنوبية الشرقية لتجمع قلعة بوصبع و بالضبط على الطريق الوطني  -

  .و على الطرق الموازية له 21: رقم 
بمركز هواري بومدين فقد احتل هذا النمط منطقتين من التجمع، المنطقة الشرقية بالقرب من  أما -

  .01: المحتشد و المنطقة الغربية بالقرب من التحصيص الترقوي رقم
ينتشر السكن االستعماري بمركز الخزارة بالمنطقة الغربية من التجمع بالقرب من التحصيص الترقوي  -

، كما يظهر بالمنطقة الجنوبية من التجمع بحجر النحال و بالضبط بحي ) جناحالطاهر بو( 02: رقم 
  .بوقرة محمد، حيث تميزت مساكن هذا الحي بكونها ذات طابق أرضي فقط

  ،فيما يخص مركز عين عمارة فقد احتل النمط الفردي القديم المنطقة المركزية للتجمع -
تثناء مسكن واحد وصل عدد الطوابق به إلى باس ،جميع المساكن على طابق أرضي فقط احتوتو 
)1+R(.  
كما  ،بالمنطقة الشمالية للتجمع 126: على الطريق الوالئي رقم  الشابي يقع هذا النمط بمركز سلطاني -

  .يظهر بالمنطقة الجنوبية بالقرب من المدرسة االبتدائية
 - الناظور -صالح صرفاني -الحصالح ص –بينما يغيب هذا النمط بالمراكز المتبقية و هي مجاز عمار 

  .جبالة خميسي و بني مزلين -بن جراح
  : نمط المحتشدات/ 5-2

و لم يحترم في  ،1958هي مساكن بنيت في الفترة االستعمارية في إطار مشروع قسنطينة سنة 
  .سواء من حيث مساحة الغرفة أو االرتفاع ،إنشائها الشروط الالزمة للمساكن العادية

  تمتاز بشكل بسيط، جدرانها بنيت من الحجارة، ،كون من طابق أرضيهذه المساكن تت
و أسقفها من الخشب و القرميد، تعرضت بعض هذه البنايات إلى التهديم الكلي في بعض المراكز من قبل  

هذا النمط يظهر بعشرة ) R+1( بينما طرأت على بعضها تغييرات فوصل ارتفاعها إلى طابقين ،مالكيها
  : بالمراكز الثالثة المتبقية و يتوزع مجاليا كما يلي مراكز و ينعدم

يتركز نمط المحتشد بمركز مجاز عمار بحي صالح لطرش، حيث يقع في القسم الشمالي الغربي من  -
وصل ارتفاع بعض  ،مسكن 35يظم عددا من المساكن وصل إلى  ،المحيط العمراني للتجمع الرئيسي

لكن عموما يسيطر السكن ذو الطابق  ،التغييرات التي طرأت عليها بعد) R+1(المباني بهذا المحتشد إلى 
  .،ألن أغلب المساكن لم تتعرض إلى تعديالت) R.D.C(األرضي 

بينما يتواجد نمط المحتشد بمركز الفجوج بالمنطقة الشرقية الجنوبية من التجمع الرئيسي شمال الطريق  -
في حين  ،مسكن 66ي، حيث يظم الحي األول و بالضبط بكل من حي تباني و بريك 80الوطني رقم 
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و قد تعرضت بعض المباني  ،مسكن 84مسكن، أي بمجموع  18وصل عدد المساكن بالحي الثاني إلى 
  .إلى التهديم و أعيد بناؤها من جديد

الوسطى من  ةالمنطقة الشرقية و المنطق :كما ينتشر نمط المحتشد بمركز هواري بومدين بمنطقتين -
في حين أنشأ المحتشد الثاني سنة  ،مسكن 48و قد ضم  1958إنشاء المحتشد األول سنة  التجمع، تم

  .مسكن 98و بذلك يكون مجموع المساكن هو  ،مسكن 50و ضم  1960
و ضم عددا  ،يظهر هذا النمط أيضا بمركز جبالة خميسي حيث احتل المنطقة الوسطى للتجمع الرئيسي -

أما الجزء المتبقي فطرأت  ،تعرضت بعض المباني إلى التهديم الكليمسكن، و قد  78من المساكن قدر بـ
  ).R+2(و) R+1(عليه تغيرات و توسعات وصل فيها إرتفاع الطوابق إلى 

تم فيه تجميع سكان المناطق الجبلية  ،يحتل نمط المحتشد بمركز بن جراح المنطقة الوسطى من التجمع -
يقع نمط المحتشد لمركز   .حي عميار عمار و بوراس أحمدمسكن، تنتشر بكل من  50فبلغ عدد المساكن 

 02مسكن في مساحه وصلت آنذاك إلى  30الخزارة بالمنطقة الغربية من التجمع وصل عدد المساكن إلى 
  .هكتار

: ينتشر بمنطقتين من التجمع الرئيسي و هما ،مسكن 101في حين يظم المحتشد بمركز قلعة بوصبع  -
رقية و المنطقة الوسطى، و قد تعرضت بعض المباني إلى التهديم من قبل مالكيها المنطقة الجنوبية الش
  .وأعيد بناؤها من جديد

تظهر في أقصى الجنوب الشرقي  ،مسكن 36أما بمركز عين عمارة فبلغ عدد مساكن هذا النمط حوالي  -
  .للتجمع

يظم محتشد المركز  ،صالح و من المراكز التي يظهر بها هذا النمط أيضا مركزي الناظور و صالح -
أما المحتشد . مسكن، يحتل المنطقة الوسطى من التجمع و أغلبية المساكن تعرضت للتغيير 54األول 

مسكن،  48الخاص بمركز صالح صالح فيتركز بالمنطقة الوسطى للتجمع، يظم عددا من المساكن قدر بـ 
  ).R+1(بعضها تعرض للتغيير من قبل المالك فوصل عدد الطوابق إلى 

  :نمط القرى االشتراكية الفالحية/ 5-3

عملية بناء قرى الثورة الزراعية تقررت خالل المخطط الرباعي األول، حيث أنه كان من بين 
  .قرية نموذجية 1000أهداف سياسة الثورة الزراعية إنجاز 

لمراكز هذه القرى عبارة عن وحدة تركيبية اجتماعية، ثقافية و اقتصادية، أنشأت بعيدا عن ا
السكانية األخرى، والمستفيدون من مساكن هذه القرى هم مستفيدون أيضا من أراضي الثورة الزراعية، 
يمتاز هذا النمط في كون المساكن مبنية بكتل متجانسة بمواد خفيفة و هي اآلجر و اإلسمنت فيما يخص 

  .الجدران و القرميد فيما يتعلق بالسقف
رضي، يحتوى المسكن على مساحة داخلية غير مغطاة عبارة اإلرتفاع ضعيف يتمثل في طابق أ

  .عن فناء كما تحيط به مساحات شاغرة تستعمل من طرف السكان في غرس بعض الخضر و الفواكه
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فيما يخص  ،بني مزلين و سلطاني الشابي –الخزارة : هذا النمط يتواجد بثالثة مراكز فقط و هي
و يظم  ،هكتار 09.86يحتل مساحة تقدر بـ  ،شرقية من التجمعمركز الخزارة فهذا النمط يقع بالجهة ال

 358أسرة موزعين على   224مسكن ، يسكنه عدد من األسر يقدر بـ  160عددا من المساكن يقدر بـ 
أما معدل إشغال الغرفة فقدر  ،مسكن/شخص 7.5و بذلك وصل معدل إشغال المسكن إلى  ،غرفة
  .)1(غرفة/شخص03.33بـ

 ،سنة لم تعرف تغيير باستثناء بعض التوسعات على المساحات الشاغرة 30خالل  هذه المساكن و
لذلك فإن تجديد هذه البنايات هو أكثر من ضروري نتيجة  ،التي هي في أغلب الحاالت مستغلة كحدائق

  .القدم و عدم الصيانة
يسيطر عليها  ،مسكن 186تتواجد القرية االشتراكية بمركز بني مزلين بالمنطقة الوسطى للتجمع، تظم  -

أي طرأت ) R+1(مسكن ذات طابقين  186مساكن فقط من بين  05، و توجد )R.D.C(الطابق األرضي 
  .عليها تغييرات

و قد ترتب أو تبين إنشاء هذه  ،تتواجد القرية االشتراكية لمركز سلطاني الشابي بأقصى الشمال الشرقي -
و ذلك من  ،سي عبارة عن تجمع ثانوي تابع لبومهرة أحمدعندما كانت بلدية جبالة خمي 1978القرية سنة 

لكن تأخر مشروع إنشاء هذه القرية  ،أجل الحد من الهجرة الريفية و من السكن التلقائي العفوي و الطوعي
حيث طالبت هذه األخيرة بإتمام  ،السنة التي نصبت فيها جبالة خميسي كبلدية 1984إلى غاية سنة 

مسكن جميعها يتكون من طابق أرضي و له سقف من  20و قد ضمت هذه القرية  المشروع و بناء القرية
   .الدالة

  :  نمط السكن الفردي المجمع/ 5-4
مبنية  ،هي مساكن فردية متالصقة استفاد منها الفالحين في إطار برنامج مزارع التسيير الذاتي

إال انه ببعض المراكز هذا  ،رضيارتفاعها ال يتعدى الطابق األ ،مغطاة بسقف من القرميد ،من الطوب
بجميع  يظهر هذا النمط لم ،)R+1(فوصل عدد الطوابق إلى  ،النمط كان بشكل سكن نصف جماعي

  : المراكز و إنما اقتصر على أربعة منها و هي 
مركز قلعة بوصبع حيث يظهر هذا النمط بالمنطقة الجنوبية من التجمع و بالضبط بشارع أول نوفمبر،  -

مسكن، أسقفها من القرميد تتكون من طابق أرضي باستثناء بعض المساكن  17المساكن إلى وصل عدد 
   .وكان السقف من الدالة) R+1(فوصل عدد الطوابق بها إلى  ،التي طرأت عليها تغيرات

حيث ينتشر هذا النمط بالمنطقة الغربية من التجمع بحي قيراطي السعودي، يقدر  :مركزهواري بومدين -
المساكن من طابق أرضي  ن، تتكو1988يعود تاريخ إنشائها إلى سنة  ،مسكن 15ساكن بـ عدد الم

  .وتتميز بسقف موصول وتحتوي على فناء

                                                            
1  - Plan d’occupation des sols N°2 de Khezaras ( phase A/ Juin 2003) 
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يتكون من طابقين  ،بينما بمركزي الناظور و بني مزلين فهذا النمط كان عبارة عن سكن نصف جماعي -
)1+R ( مساكن و  04تظم كل عمارة  ،على عمارتينو قد بلغ عدد المساكن بمركز الناظور ثمانية موزعة

  .يقعان بالمنطقة الجنوبية من التجمع
تكون من أربعة مساكن تقع بحي بايع راسو ، تأما بمركز بني مزلين فأقتصر هذا النمط على عمارة واحدة

  .من التجمع رابح بالمنطقة الجنوبية الشرقية
  :الجماعيالنمط / 5-5

 ن، تكو)R( ،)3+R( )4+R+2(مارات تحتوي على عدة طوابق هذا النوع من السكن عبارة عن ع
متناسقة  ،) F4.F3.F2.F1(متشابهة في شكلها الهندسي أي لها نمط موحد، تختلف من حيث عدد الغرف 

بها مطبخ ، حمام ودورة المياه، هذه البنايات لها  ،و يتضح التنسيق في نظام الشقق التي تكون مستقلة
  .لم أو رواق يؤدي إلى المساكنمدخل رئيسي يوصل إلى سال

أما من ناحية مادة البناء فهي تتمثل في اإلسمنت المسلح و اآلجر، الجدران تكون مبطنة باإلسمنت 
أما من حيث  ،و مدهونة باأللوان، المساكن تمتاز بأنها تحتوي على نوافذ و شرفات مفتوحة إلى الخارج

  .للشرب و موصلة بقنوات التصريف ةاه الصالحيو الم التجهيزات الداخلية فكلها تحتوي على الكهرباء
كما أن له إيجابيات فتوسعه  ،هذا النمط ظهر نتيجة الطلب المتزايد والمستمر على المساكن

 ،الذي تزداد فيه التكاليف من جهة ،العمودي أقل تكلفة و يستهلك مساحة أقل مقارنة بالتوسع األفقي
  .ما أن كثافة المساكن في هذا النمط تكون مقبولةوالمساحة تكون أكبر من جهة أخرى، ك

  :ع هذا النمط مجاليا بالمراكز كما يلي زيتو
بكل و تتركز  ،مسكن 136بلغ العدد اإلجمالي لمساكن هذا النمط في مركز هواري بومدين ما يعادل  -

العمارات حيث بلغ عدد  ،02:و بالضبط أسفل التحصيص االجتماعي رقم ،من المنطقة الوسطى للتجمع
أما عدد  ،)R+4(و ) +3R(وصل عدد الطوابق إلى  مسكن، 76تظم  1980تم إنجازها سنة  ،أربعة

  ).F4و  F3(الغرف فتراوح بين ثالثة غرف و أربعة 
وبالقرب من المركز  ،02:كما يظهر بالمنطقة الشمالية غرب التحصيص االجتماعي رقم 

أما عدد الغرف  ،)R+4(و ) R+3(د الطوابق ما بين و تراوح عد ،مسكن 60ن كسامالصحي، بلغ عدد ال
  .F3إلى  F2فيختلف من 

و سيصل عدد الطوابق إلى  ،مسكن 20كما نشير أن هناك عمارتين في طريق اإلنجاز ستضمان 
  .F3و F2أما عدد الغرف فسيكون  ،)R+ 4(و ) R+3(ثالثة و أربعة 

ية، عند مدخل التجمع و بالضبط خلف السكن يظهر النمط الجماعي لمركز بن جراح بالمنطقة الشمال -
، F3و  F2أما عدد الغرف فتراوح مابين  ،)R+3(و ) R+2( نصف الجماعي، وصل عدد الطوابق إلى

حيث قدر عدد العمارات بأربعة  ،كما يتركز بالجهة الشرقية من التجمع بالقرب من الملعب و اإلكمالية
 F3، F4و عدد الغرف تنوع بين )  R+2( بها إلى ووصل عدد الطوابق ،مسكن 20ثالثة منها ضمت 
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أما عدد الغرف بكل مسكن  ،)R+3(مساكن و وصل عدد الطوابق إلى  10العمارة المتبقية ضمت  ،F5و
  ).F3(فكان ثالثة 

ويقع بالمنطقة الجنوبية الشرقية للتجمع بالقرب من اإلكمالية،  ،كما ينتشر هذا النمط بمركز الخزارة -
أما عدد  ،)R+4(و)  R+3(مسكن، ووصل عدد الطوابق إلى  100ضمت  10ارات إلى وصل عدد العم

  .1980و قد تم إنجاز هذه السكنات سنة  ،الغرف بكل مسكن فكان ثالثة
حيث يوجد بالمنطقة الشرقية للتجمع أربع عمارات بمجموع ، مركز صالح صالح ال يخلو من هذا النمط -
  ).R+3( و) R+2(أما ارتفاع المباني فيتنوع بين   ،)F3(بثالثة  مسكن، يقدر عدد الغرف بكل مسكن 30
 ،1945ماي  08و بالضبط بحي  ،يقع هذا النمط بمركز قلعة بوصبع بالمنطقة الشمالية الغربية للتجمع -

  . 2001و قد تم إنشاء هذه المساكن سنة  ،F3/F2يتراوح عدد الغرف ما بين 
 ،مسكن 38حيث بلغ عدد المساكن  ،مالية بحي مراني عبد الرحمانكما يظهر النمط الجماعي بالمنطقة الش

  .4Fو F3, F2و تنوع عدد الغرف ما بين 
فيما يخص مركز الفجوج فهذا النمط يظهر بمناطق مختلفة و عديدة، حيث ينتشر بالمنطقة الوسطى  -

يث أن هناك وشمال واد توتة بحي ماضي علي، ح 01:الشرقية للتجمع، أسفل التحصيص الترقوي رقم
عبارة عن مساكن اجتماعية تساهمية، وصل  2001مسكن، تم إنشاؤها سنة  30خمسة عمارات تظم 

وعمارة واحدة تظم ستة  ،)F3(أما عدد الغرف بكل مسكن فكان ثالثة  ،) R+2(ارتفاع الطوابق بها إلى 
عدد الغرف بكل مسكن  ربها ثالثة طوابق و قد ،2000مساكن اجتماعية تساهمية أيضا تم إنجازها سنة 

  .بثالثة
على الطريق الوطني  ،بالمنطقة الوسطى من التجمع 1955أوت  20كما يظهر هذا النمط بحي 

موزعة على عمارتين تظم كل  ،1999مسكن ، ثم إنشاؤها سنة  40وصل عدد المساكن إلى  ،80:رقم 
  .F3و  F2ما بين أما عدد الغرف فتنوع  ،)R+5(مسكن ، ووصل عدد الطوابق إلى  20عمارة 

توجد كذلك عمارتان بالمنطقة الجنوبية الغربية من التجمع، بحي لونيس بوقرة تم إنشاؤها سنة 
 .(F3/F2)، وعدد الغرف تنوع بين اثنين وثالثة (R+2)، ووصل ارتفاع الطوابق بها الى 1999

 ،) ية الشرقيةالمنطقة الجنوب(كر ذا النمط من السكن بنفس المنطقة السابقة الذكما يتركز ه
  . 2002مسكن تم إنجازها سنة  20وبالضبط مقابل مقر البلدية، قدر عدد المساكن بـ

و العشرة مساكن المتبقية  ،)F2(مساكن ضمت غرفتين  10 ،)R+2(أما عدد الطوابق فكان 
  ). F3(ضمت ثالثة غرف 

يقع  ،مركز الثقافيأما بالمنطقة الوسطى الشمالية للتجمع، جنوب واد توتة و على مقربة من ال
و كل مسكن  ،)R+2(تتوزع على تسعة عمارات ذات ثالث طوابق  ،مسكن جماعي بحي بودودة محمد50

  .يظم ثالث غرف
تقع بالمنطقة الشمالية  ،)R+2(هذا النمط تمثله بمركز بني مزلين عمارة تتكون من ثالثة طوابق  -

  .ظيفيةو هي عبارة عن سكنات و ،1988الغربية تم إنجازها عام 
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مسكن ، متموقعة بالمنطقة الشمالية  110يقدر العدد اإلجمالي لمساكن هذا النمط بمركز مجاز عمار بـ  -
أما ارتفاع  ،)F3(و الثالثة ) F2(الغربية بحي إسماعيل مرواني ، عدد الغرف يتراوح ما بين الغرفتين 

  ). R+3(و) R+2(المباني فوصل إلى 
  :جماعيالالنمط نصف / 5-6

، مظهرها الخارجي متشابه، )R+1(جماعي عبارة عن مباني تتكون من طابقين الط نصف النم
  :و يظهر هذا النمط بالمراكز التالية  ،مبنية من اآلجر و اإلسمنت المسلح

و هو عبارة عن عمارة تظم أربعة  ،بمركز الفجوج بالمنطقة الوسطى الشرقية للتجمع بحي ماضي علي -
، يقدر عدد الغرف بكل مسكن بثالثة، أما تاريخ إنشاء المساكن فيعود إلى سنة مساكن اجتماعية تساهمية

و قد  ،1999، كما تظهر عمارتين بحي لونيس بوقرة بالمنطقة الجنوبية الغربية تم إنشاؤها سنة 2000
  .F3 و F2تنوع بهما عدد الغرف ما بين

ند مدخل التجمع و على الطريق ع ،يقع النمط نصف الجماعي بمركز بن جراح بالمنطقة الشمالية -
، تنوع عدد الغرف بها ما  1998تم إنجازها سنة  ،عمارة 12 تبلغ عدد العمارا ،162: الوالئي رقم 

  .F3 و F2بين  
تتوزع على ستة عمارات، و  ،مسكن 24ذا النمط بـ أما بمركز هواري بومدين فقدر عدد مساكن ه -

  ).F3(و ثالثة غرف ) F2(الغرف فتراوح بين غرفتين أما عدد  ،تقع بالمنطقة الجنوبية للتجمع
تنتشر بالمنطقة  ،مسكن 130بالنسبة لمركز الخزارة فقد بلغ مجموع مساكن النمط النصف جماعي  -

مسكن من بين هذه المساكن عبارة  20، 2000و قد تم إنشاء هذه المساكن سنة  ،الجنوبية الشرقية للتجمع
  .ن المتبقية فهي مساكن إجتماعيةأما المساك ،عن سكنات تساهمية

وصل عدد  ،فيما يخص مركز قلعة بوصبع فهذا النمط يقع بحي مراني عبد الرحمان بالمنطقة الشمالية
ذه المساكن سنة و قد تم إنجاز هF2، F3، F4أما عدد الغرف فهو يتنوع ما بين  ،مسكن 20المساكن إلى 

1997.  
تتكون من أربعة مساكن تقع بالجهة الشرقية  ،ة واحدةهذا النمط تمثله بمركز صالح صالح عمار -

  .للتجمع
جماعي به يندرج ضمن نمط السكن الفردي المجمع الفيما يخص مركز بني مزلين فالنمط نصف 

و هي  ،و يظهر أيضا بكل من المنطقتين الجنوبية الغربية بالقرب من اإلكمالية ،كما أشرنا إليه سابقا
و بالمنطقة  ،)F3(يقدر عدد غرف كل مسكن بثالثة  ،ضمت أربعة مساكن مساكن وظيفية مجمعة بعمارة

  .1988حيث تقتصر على عمارة واحدة تظم أيضا مساكن وظيفية تم إنشاؤها عام  ،الشمالية الغربية
جماعي اقتصر على سكنات النمط الفيما يتعلق بالمركز المتبقي وهو مركز الناظور فالنمط نصف  -

  .تمت اإلشارة إليها سابقاالفردي المجمع التي 
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  : النمط الفردي الحديث/ 5-7
عن غيرها من  تتميز ،هذا النمط ظهر مع بداية الثمانينات في شكل تحصيصات ترقوية

هذه األخيرة التي تقوم بشراء قطعة  ،االتحصيصات االجتماعية في كونها تسير من طرف الوكالة العقارية
التزويد بالمياه الصالحة (ع عمليات التهيئة المتعلقة بالقطعة األرضية و تقوم بجمي ،األرض لصالح بلدية ما

 ،و تلقى تكاليف أشغال التهيئة على عائق المستفيد )الخ...للشرب، التزويد بالغاز، قنوات صرف المياه
لذلك عادة ما يكون هذا السعر مرتفعا مقارنة بسعر المتر  ،حيث تضاف إلى سعر المتر المربع الواحد

  .بع الواحد الخاص بالتحصيص االجتماعيالمر
و المواد المستعملة في البناء  ،و في الشكل المعماري ،هذه المساكن تتميز عموما بالتنوع في التصاميم

تكون حديثة، لذلك فهي تعتبر بنايات فردية عصرية، االرتفاع يصل في المتوسط إلى ثالثة طوابق 
)2+R(، و ينتشر هذا النمط مجاليا كما يلي ،تستغل كحديقة و يحتوي كل مسكن على مساحة شاغرة :  
تضم عدد إجمالي من المساكن يقدر بـ  ،يوجد على مستوى مركز الخزارة أربع تحصيصات ترقوية -

رابح ( 01:حيث يتواجد بالمنطقة الوسطى تحصيصان و المتمثالن في التحصيص رقم  ،مسكن 294
مسكن تبلغ المساحة اإلجمالية  88بـ  ،03/12/1980ن الذي تمت االستفادة منه ابتداء م ،)فيصلي

و ثالثة طوابق ) R+1(ووصل ارتفاع المباني به إلى طابقين  ،سآ 42آر،  66هـ،  02للتحصيص 
)2+R(،  دج 25و قدر سعر المتر المربع الواحد بـ.  
ائه إلى يوم يعود تاريخ إنش ،فيتواجد بالمنطقة الغربية) الطاهر بوجناح( 02: أما التحصيص رقم -
سآ، أما 02آر 23هـ 04و بلغت مساحته ما يعادل  ،مسكن 94به بـ  ، قدر عدد المساكن18/07/1983

  .دج 93.61سعر المتر المربع فكان 
 هـ، 01و بلغت مساحته  1993و الذي أنشأ سنة  ،المتواجد بالقرب من مقر البلدية 03:والتحصيص رقم

أما ارتفاع المباني  ،دج 800قدر سعر المتر المربع الواحد بـ قطعة، وقد  81سآ مقسمة إلى  63آر،  63
  .) R+1(فوصل إلى طابقين 

قدرت  1993والذي تمت االستفادة منه عام  ،المتواجد بالمنطقة الشمالية الشرقية 04:التحصيص رقم -
هذا أما عدد المساكن ب ،دج 800وقد بلغ سعر المتر المربع ما يعادل  ،سآ 66آر،  27مساحته بـ 

 .بين الطابق األرضي و الطابقين ارتفاعهايتنوع  مسكن، 31التحصيص فقدر بـ 
 01:التحصيص الترقوي رقم: مسكن 228فيما يخص مركز الفجوج فهناك تحصيصان ترقويان يظمان  -
 06تقدر مساحته بـ  ،الواقع بالمنطقة الشرقية ،1982الذي تمت االستفادة منه سنة ) ماضي علي(

دج، المساكن بهذا التحصيص  60قطعة سعر المتر المربع منها هو  105مقسم إلى  ،سآ88 آر،07هكتار،
      .أما األسقف فهي موصولة ،)R+2(و ثالثة طوابق ) R+1(تتكون من طابقين

و يعود تاريخ إنشائه إلى عام  ،الواقع بالمنطقة الجنوبية) اإلخوة بلغربي(  02:التحصيص الترقوي رقم -
سعر المتر المربع منها هو  ،قطعة 123سآ مقسم إلى  30آر 62هـ 06ته بـ تقدر مساح ،1992
 ).دالة( دج، إرتفاع المباني بهذا التحصيص وصل إلى طابقين فقط أما السقف فهو موصول 241
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مسكن،  239و التي تظم  ،كما عرف مركز قلعة بوصبع هذا النمط من التحصيصات المنتشرة به -
 69هـ  04تقدر مساحته بـ  ،1980كن يعود تاريخ إنشائه إلى سنة مس 104يظم  01: التحصيص رقم

و يتواجد هذا التحصيص بالمنطقة الشمالية و قد  ،دج 35و بلغ سعر المتر المربع ما يعادل  ،سآ 80آر 
       ).R+2( و ) R+1( وصل إرتفاع المباني به إلى 

، بلغت 1986تمت االستفادة منه سنة  فقد ،المتواجد بالمنطقة الشمالية الغربية 02:أما التحصيص رقم
و ارتفاعها إلى طابقين و  ،مسكن 135سآ، وصل عدد المساكن إلى  20آر  49هـ  06مساحته ما يعادل 
 . دج500قدر بـ  فقد 2ثالثة أما سعر م

) صالح لطرش( 01: يوجد بمركز مجاز عمار تحصيص ترقوي واحد و هو التحصيص رقم -
، يقدر عدد المساكن به بـ 1986الغربية، يعود تاريخ االستفادة منه إلى سنة  المتواجد بالمنطقة الجنوبية

و السقف ) R+1(دج، ووصل إرتفاع المباني إلى  130أما سعر المتر المربع فقد حدد بـ  ،مسكن 45
 .كان موصول

المتواجد  01: مركز بن جراح حضي بهذا النوع من التحصيصات من خالل التحصيص رقم -
حدد  ،قطعة 216، عدد القطع وصل إلى 1988و الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام  ،نوبيةبالمنطقة الج

 .لكن لم يشرع بعد في عملية بناء المساكن ،دج 400سعر المترالمربع الواحد بـ 
يعود  ،يتواجد التحصيص الترقوي لمركز هواري بومدين بالمنطقة الغربية بحي عين حساينية -

مقسمة إلى  ،سآ 72آر 28هـ  01، قدرت مساحة التحصيص بـ 22/10/1985تاريخ إنشائه إلى يوم 
أما ارتفاع المساكن فهو إما طابقين أو ثالثة  ،دج 191.88قطعة، حدد سعر المتر المربع بـ  177

 .طوابق و السقف عبارة عن دالة
 :نمط السكن الفردي االجتماعي/ 5-8

تتكون من طابق  ،ن حيث مظهرها الخارجيهذا النمط عبارة عن بنايات متجانسة و متشابهة م    
 ،أرضي، متجمعة و متالصقة الواحدة تلوى األخرى و أحيانا يكون لها فناء، أما السقف فهو موصول

 :ويتوزع هذا النمط مجاليا كما يلي
مساكن من هذا النمط تقع بالجهة الشمالية الغربية للتجمع بحي  10يتواجد بمركز مجاز عمار  -

 .تتميز بسقف موصول ،إسماعيل مرواني
الشرقية بالقرب من اإلكمالية و الملعب،  :أما بمركز بن جراح فهذا النمط يظهر بمنطقتين -

 .وبالمنطقة الشمالية عند مدخل التجمع بالقرب من السكن الجماعي
و قد بلغ المجموع  ،كما ينتشر هذا النمط بمركز الخزارة بالجهة الجنوبية للتجمع مقابل مقر الدائرة -
 .1998و يعود تاريخ إنشائها إلى سنة  ،مسكن 100جمالي لمساكن هذا النمط ما يعادل اإل

 60يقدر عدد المساكن بـ  ،فيما يخص مركز الفجوج فهذا النمط يوجد بحي بودور إسماعيل -
و كذلك يظهر نمط السكن الفردي االجتماعي بحي لونيس بوقرة  ،1982يعود تاريخ إنشائها إلى  ،مسكن
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هذه المساكن أنجزت . ، أما السقف فهو موصول)F2(مسكن، يتكون كل مسكن من غرفتين 97بمجموع 
 ).R.H.P(في إطار برنامج القضاء على السكن الهش 1988عام 

مسكن  46المنطقة الجنوبية حيث نجد : يقع هذا النمط بمركز هواري بومدين بأربعة مناطق و هي -
تحتوي هذه  ،نطقة الشمالية بجوار السكن الجماعيوأربعة مساكن بالم ،بجوار السكن نصف الجماعي

المنطقة الشرقية من : المساكن على الفناء و تتميز بسقف موصول، أما المساكن المتبقية فتظهر بالمنطقتين
و المنطقة الوسطى من التجمع بحي عالمي لخضر، المساكن تتميز بسقف  ،التجمع بحي بن عياد السعيد

 .و قد منحت لفئة المجاهدين 1971يخ إنشائها إلى سنة موصول و هي قديمة يعود تار
يقع بالمنطقة الشمالية الغربية بكل من حي  ،نمط السكن الفردي االجتماعي بمركز قلعة بوصبع -
 14و حي مراني عبد الرحمان بمجموع  ،2001مسكن تم إنشاؤها سنة  20بمجموع  ،1945ماي  08

 .1996سنة  امسكن تم إنشاؤه
يعود تاريخ  ،مسكن 20لشابي لم يخلو من هذا النمط، حيث قدر عدد المساكن بـ مركز سلطاني ا -

 .، تتميز بسقف موصول و باحتوائها على فناء و تتركز بالمنطقة الشمالية الغربية1997إنشاؤها لسنة 
  :السكن المدعم/ 5-9

 ،دولةهو نمط سكني يتم أو ينجز عن طريق إعانة مالية لصالح المستفيد مقدمة من طرف ال
  :، يظم هذا النمط عدة أنماط سكنية و هي)C.N.L(وبالتحديد من طرف الصندوق الوطني للسكن 

، البناء الذاتي، البناء الريفي والتحصيص )Participatif(، التساهمي )Evolutif( يالسكن التطور
  .االجتماعي و تلقى عملية إتمام المسكن في جميع هذه األنماط على عاتق المستفيد

و سنتطرق إلى كل نمط  ،األنماط تظهر بمجال الدراسة باستثناء السكن التطوري هذه كل
  :يبالتفصيل فيما يل

في ) التحصيص الترقوي(هو نمط سكني يختلف عن النمط الفردي الحديث  :التحصيص االجتماعي /أ
شغال قبل توزيع قطعة كون البلدية تتكفل بجميع عمليات التهيئة المتعلقة بالقطعة األرضية و تقوم بهذه األ

لذلك يكون سعر المتر المربع الواحد منخفض مقارنة بسعر المتر المربع في  ،األرض على المستفيد
  .التحصيص الترقوي

هذا النمط له مظهر عمراني متناسق، يتميز بالتنوع في التصاميم و ال يوجد أحياناً فرق في الشكل 
  . إرتفاع المساكن لم يتعدى بمجال الدراسة الطابقينالعمراني بينه وبين النمط الفردي الحديث، 

مسكن، المساحة اإلجمالية للتحصيص  39يظهر هذا النمط بمركز الناظور بعدد من المساكن يقدر بـ  -
 ،هكتار، تقع هذه المساكن بحي خوالدية حسين بالجهة الجنوبية الشرقية 01أي حوالي  2م974721هي 

  .ة مساكن وصل ارتفاعها إلى طابقينتتكون من طابق أرضي إالّ ثالث
التحصيص  ،مسكن 434م مركز هواري بومدين تحصيصان اجتماعيان بعدد من المساكن يقدر بـ ظّ -

تبلغ مساحته ما يعادل  ،27/09/1994يعود تاريخ االستفادة منه إلى يوم ) حي سكفالي السعيد ( 01رقم 
يقدر عدد المساكن به بـ  ،دج 225ع ما يعادل ، بلغ سعر المتر المرب2دسم 54سآ  99آر  68هـ  01
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تقع بالجهة الجنوبية للتجمع، أسقفها موصولة أما ارتفاعها فهو يتنوع بين الطابقين و الطابق  ،مسكن 149
  .األرضي

تقدر  ،14/12/1998يقع بالمنطقة الشمالية يعود تاريخ االستفادة منه إلى يوم  02: التحصيص رقم -
و قدر عدد المساكن بـ  ،دج 250آر، بلغ سعر المتر المربع ما يعادل  60هـ  11مساحته بـ 

مسكن، أسقفها موصولة، أما فيما يخص االرتفاع فالطابق األرضي هو المسيطر لكن توجد أيضا 285
  .مساكن تتكون من طابقين

 ، تقدر مساحة)حي محمدي يوسف( يقع التحصيص االجتماعي لمركز بن جراح بالمنطقة الشمالية  -
 ،دج230قطعة، يقدر سعر المتر المربع الواحد بـ  58سآ، يتكون من  73آر 93هـ  02التحصيص بـ 

  .، جميع القطع مباعة إال انه لم يشرع في عملية البناء1998يعود تاريخ االستفادة منه إلى سنة 
يقدر  ،دج 300يتواجد هذا النمط بمركز صالح صرفاني بالمنطقة الغربية، بلغ سعر المتر ما يعادل  -

  .تتكون من طابق أرضي و أحيانا طابقين، أما السقف فهو موصول ،مسكن 109عدد المساكن بـ 
الذي يقع ) ورتسي مسعود( و يعرف مركز الفجوج نمط السكن المدعم من خالل التحصيص االجتماعي -

تمت االستفادة  ،كنمس 107هكتارات و عدد المساكن بـ  05بالمنطقة الشمالية الغربية، تقدر مساحته بـ 
و كان في األول عبارة عن سكن فوضوي ثم  ،دج250و حدد سعر المتر المربع بـ  1995منه سنة 

  .سويت وضعيته
أما السقف  ،صل ارتفاعه إلى طابقيني تتكون بعض المساكن من طابق أرضي و البعض اآلخر

  .فهو موصول
،  1997ربية، يعود تاريخ االستفادة منه إلى سنة يظهر هذا النمط بمركز الخزارة بالمنطقة الشمالية الغ -

قطعة  275قطعة منها  401مقسم إلى  ،سآ 50آر  11هـ  09بـ ) زوازو( تقدر مساحة التحصيص 
 ،)R.H.P(عبارة عن مساكن جديدة مدعمة من طرف الدولة البنك العالمي المتصاص البيوت القصديرية 

ن بناء ذاتي ثم تمت تسوية وضعية القطع األرضية و أعيدت مسكن كانت في بداية اإلنشاء عبارة ع 82و 
     قطعة منها عبارة عن قطع اجتماعية 13(قطعة المتبقية فهي قطع معروضة للبيع  43هيكلتها، أما 

)lot social ( قطعة متبقية عبارة عن قطعة ترقوية تم بها  31أو يمكن تسميتها تحصيص اجتماعي و
  .مسكن مبرمج 102مسكن من بين  42إنجاز 

  : البناء الذاتي/ ب

إن هذا النمط بني في إطار عملية البناء الذاتي و الذي هو عبارة عن إعانة مخصصة من طرف 
بحيث تقوم البلدية  ،الدولة لفائدة المواطنين، تمنح من طرف المجلس الشعبي البلدي عن طريق مداولة

  .ء و يقوم المستفيد ببناء مسكنه بمفردهبمنح المواطن قطعة أرض مجانية إضافة إلى مواد البنا
عدد المساكن  في و الغرض منها هو امتصاص النقص 1972شرع في هذه العملية منذ عام  

و نظراً لعدم قدرة السلطات المحلية بالبلديات على توفير مساكن  ،المسجل على مستوى مراكز البلديات
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يجة الزيادة االديموغرافية الطبيعية و غير الطبيعية لمواطنين عملت على تشجيع البناء الفردي الذاتي نتل
  .و من جهة أخرى قلة الموارد المالية للبلديات ،هذا من جهة) النزوح الريفي(

كما  ،و من مميزات هذا النمط أن الجدران تبنى من اآلجر و السقوف تكون من اإلسمنت المسلح
و ينتشر هذا  ،من طابق أرضي و أحيانا طابقينأن الهندسة المعمارية للمساكن بسيطة و يتكون المسكن 

  : النمط بالمراكز التالية
و قد بلغ عدد  ،يتواجد البناء الذاتي لمركز مجاز عمار بحي محمد بن مارس بالمنطقة الشمالية الوسطى -

يسيطر عليها الطابق األرضي إال انه هناك بعض المساكن التي وصل  ،مسكن 62المساكن ما يعادل 
  .أما األسقف فهي موصولة ،إلى طابقين ارتفاعها

الشرقية بالقرب من السكن نصف : في حين ينتشر البناء الذاتي لمركز صالح صالح بثالثة مناطق -
مسكن، تتميز  32و بالمنطقتين الشمالية و الوسطى، يقدر المجموع اإلجمالي للمساكن بـ  ،الجماعي

  .)R+1(طابق األرضي وباألسقف موصولة أما ارتفاعها فهو يتنوع بين ال
تتركز  ،مسكن 30فيما يخص مركز صالح صرفاني فيقدر العدد اإلجمالي لمساكن هذا النمط بـ  -

  .بالمنطقة الجنوبية، األسقف موصولة و المباني تتكون من طابق أرضي و من طابقين
الجنوبية حيث يتواجد بكل من حي فنيدس بالمنطقة  ،يظهر هذا النمط كذلك بمركز قلعة بوصبع  -

و جنوب واد  21: الغربية، حي القلعة بالمنطقة الوسطى و بالمنطقة الشرقية شمال الطريق الوطني رقم 
  .البياز

حيث نجده بالمنطقة الشرقية عند مدخل  ،ينتشر نمط البناء الذاتي بمركز الفجوج بمناطق مختلفة -
ار برنامج البناء الذاتي ثم تحولت هذه المساكن بنيت في إط ،مسكن 50المجتمع بحي بودراع عمر بـ 

إلى سكنات بلدية مؤجرة مغطاة بالقرميد باستثناء خمسة مساكن منها طرأت عليها تغييرات و وصل 
  .)R+1( ارتفاعها إلى 

تتكون من  ،مساكن من هذا النمط بحي محمداتني علي بالمنطقة الجنوبية الغربية 10كذلك توجد 
   .أحمد بالمنطقة الشمالية الشرقية ومسكنين بحي زرولو  ،طابق أرضي و مغطاة بالقرميد

مركز بن جراح ال يخلو من هذا النمط و الذي نجده بالمنطقة الشمالية بحي محمدي يوسف و هي  -
  .مساكن تتنوع أسقفها بين القرميد، الترنيت و الدالة

حيث يقدر عدد المساكن بهذه  ،يتواجد هذا النمط بمركز الناظور بكل من المنطقتين الجنوبية و الشرقية -
تتكون من طابق  ،و كذلك يظهر بالمنطقة الغربية و تحتوي أيضا على عشرة مساكن ،األخيرة بعشرة

  .أرضي و أحيانا طابقين
كما يظهر  ،أما بمركز بني مزلين فيتركز هذا النمط أساسا بحي بايع راسو رابح بالمنطقة الشرقية -

و ارتفاع المساكن ال ) مساكن فقط 4(طقة الجنوبية لكن بصورة ضئيلة بالمنطقة الشمالية و أيضا بالمن
  .يتعدى الطابق األرضي أما السقف فهو موصول
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منها تتواجد  50مسكن،  100كن نمط البناء الذاتي لمركز الخزارة ما يعادل ابلغ العدد اإلجمالي لمس -
ود محمد و يتنوع إرتفاع المساكن بين بالقرب من المركز الثقافي و بالضبط بحي صي ةبالمنطقة المركزي

)R.D.C (و)1+R( ، أما المساكن المتبقية و عددها خمسون أيضا فتنتشر بحي حناشي احمد بالقرب من
  .الدرك الوطني بالجهة الغربية من التجمع

 ،م أيضا هذا النمط من المساكن و نجده بالمنطقة الشمالية بحي سعيود زراولةضمركز جبالة خميسي ي -
  .ن المساكن هنا تتكون من طابق أرضي فقط و أما السقف فهو موصوللك
و تتكون المساكن من طابق أرضي  ،يظهر هذا النمط بمركز عين عمارة وبالمنطقة الجنوبية للتجمع -

  .فقط أما السقف فهو موصول
: والئي رقمفي حين ينتشر نمط البناء الذاتي بمركز سلطاني الشابي بالمنطقة الوسطى على الطريق ال -

و جنوب شعبة رشاحة، يتنوع إرتفاع المساكن بين الطابقين و الطابق األرضي أما السقف فهو  126
  .موصول

بحي  ،يقع هذا النمط بمركز هواري بومدين بمنطقة واحدة فقط و هي المنطقة الجنوبية من التجمع -
الترنيت وتحتوي المساكن على مسكن أسقفها تتنوع بين القرميد و  50حيث يوجد حوالي  ،دبابي أحمد

  .فناء
  : نمط البناء الريفي  /جـ

يتم بناء السكن الريفي عن طريق إعانة مالية مخصصة من طرف الدولة لفائدة مواطنين مقيمين 
و تشجيعه  ،بالريف و يمارسون النشاط الفالحي بغرض ضمان استقرار الفالح و تقريبه من مكان العمل

  .و تخفيف الضغط على المراكز العمرانية من جهة أخرى ،ي من جهةعلى ممارسة النشاط الفالح
  :و هي نوعان ) C.N.L(هذه اإلعانة تقدم من طرف الصندوق الوطني للسكن 

  .دج 500000إعانة لبناء مسكن جديد و تقدر بـ  -
  .دج 250000إعانة لترميم وتوسيع مسكن موجود و تقدر بـ  -

كما  ،و تكون قيمتها حسب دخل المستفيد) %20 -%40 -  %40(تقدم هذه اإلعانة على دفعات 
و يظهر هذا  ،دج من بنك الفالحة و التنمية الريفية 60000يمكن للمستفيد أن يقترض قيمة مالية قدرها 

  :النمط بالمراكز التالية 
 ،المساكن تتكون من طابق 126: يتركز هذا النمط بمركز سلطاني الشابي على الطريق الوالئي رقم  -

  .أرضي و سقف موصول
مسكن  30في حين نجد أن نمط البناء الريفي لمركز هواري بومدين يظهر بالمنطقتين الجنوبية بـ  -

، المساكن تتكون من طابق )حي قيراطي السعودي(مسكن  25و الغربية بـ  ،وبالضبط بحي دبابي احمد
و بين  ،حي قيراطي السعوديفقط أما السقف فهو يتنوع بين الموصول و الترنيت فيما يخص  أرضي

  .القرميد والترنيت فيما يخص حي دبابي احمد
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يظهر البناء الريفي بمركز بن جراح بكل من المنطقتين الشمالية بالقرب من التحصيص اإلجتماعي  -
كما يظهر  1992مسكن تم إنجازها سنة  20وبالضبط بحي محمدي يوسف، بلغ إجمالي عدد المساكن 

  .و هي سكنات فردية تحتوي على فناء و لها سقف موصول 1994م إنجازها سنة مسكن ت 20بحي آخر 
يقع هذا النمط بمركز مجاز عمار بحي محمد بن مارس، المساكن مبنية بصورة مجمعة جميعها مكونة  -

  .من طابق أرضي أما السقف فهو مغطى بالقرميد
المساكن  ،بية للتجمع بحي محطوم السبتيبينما يظهر البناء الريفي لمركز عين عمارة بالمنطقة الجنو -

  .تتكون من طابق أرضي أما أسقفها فهي موصولة
كما تنتشر بعض  ،و فيما يخص مركز بني مزلين فهذا النمط يتركز أساسا بالمنطقة الشمالية للتجمع -

  .المساكن من هذا النمط بالمنطقة الجنوبية وتتكون جميعها من طابق أرضي
 ،ناء الريفي داخل المحيط العمراني للتجمع و هو الذي عادة ما يكون خارجهو يفسر وجود نمط الب

بكون المجال العمراني لمركز بني مزلين كان يقتصر على محيط القرية اإلشتيراكية و بعض السكنات 
و بتوسع حدود المحيط  ،التي كانت موجودة إما من عهد االستعمار أو تنتمي إلى برنامج البناء الذاتي

شمل هذا التوسع نمط البناء الريفي، و هناك أسباب أخرى وهي تخص بقية  1997اني للتجمع سنة العمر
غياب المشاريع السكنية التي من المفروض أن تستفيد منها المراكز، قلة الموارد : المراكز و تتمثل في

ة على العقار وخاصة و سيطرة الملكية الخاص ،المالية الخاصة بالبلديات و بالتالي قلة البرامج السكنية
بني مزلين و جبالة خميسي و بالتالي المستفيد يقوم ببناء المسكن الجديد فوق أمالكه الخاصة : بالمركزين

و نفس الشيء إذا كانت (جمع العمراني أو في المكان األصلي للمسكن القديم تالشاغرة المتواجدة داخل ال
أمالكه و يقوم ببناء المسكن فوق ملكيات أخرى خارج فالمستفيد ال يترك ) االستفادة عبارة عن ترميم 

جميع اإلستفادات الخاصة بالبناء الريفي شيدت داخل حدود المراكز  2005حدود المركز لذلك قبل سنة 
  .العمرانية

و هو كون هذه المراكز ريفية و تحتوي على أراضي زراعية داخل  ،أيضا هناك تفسير آخر
رسون النشاط الفالحي داخل حدود المركز سواء كان زراعة أو تربية فالسكان يما ،المحيط العمراني

  . و بالتالي المساكن تجاور مكان العمل ،حيوانات
 ،و يظهر نمط البناء الريفي بمركز جبالة خميسي بأماكن مختلفة من المركز نذكر منها المنطقة الشمالية -

و على الضفة  ،ى بالقرب من المدرسة االبتدائيةحيث يظهر هذا النمط بمحاذاة واد جبالة، بالمنطقة الوسط
كما ينتشر أيضا بالمنطقة الجنوبية بالقرب من المدرسة االبتدائية ومقر البريد، المساكن  ،الغربية لواد جبالة

و نشير إلى انتشار نمط البناء الريفي بشكل واسع  ،تتكون من طابق أرضي أما أسقفها فهي موصولة
يمكننا تحديد جميع اإلستفادات على المخطط الخاص بالمركز  ال لذلك ،ابقة الذكرويعود ذلك لألسباب الس

بالملحق كمحاولة :   ولهذا قمنا بإحصاء جميع اإلستفادات الخاصة بهذا النمط و تم عرضها بالجدول رقم
  .إلعطاء نظرة عن هذا النمط بهذا المركز
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  : النمط التساهمي  /د
و هو يتم  ،هو يندرج ضمن النمطين الجماعي و نصف الجماعي هذا النمط أشرنا إليه سابقا و

أيضا عن طريق إعانة مالية مقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن لفائدة مستفيد من اجل الحصول 
  .على ملكية خاصة لمسكن

المستفيد بإمكانه الحصول على قرض بنكي  تحدد قيمته على حسب دخله، و تدفع تكاليف إتمام 
  .أقساط و هذا ما يستدعي عملية تشجيع هذا النمط السكني المسكن على

  : نمط السكن الفوضوي/ 5-10

البناء الفوضوي هو كل بناية شيدت فوق أمالك تابعة للقطاع العام أو الخاص بدون عقد ملكية أو 
إذا  خارجه و بإمكان هذا النمط أن يكون ممتازا أو مقبوال داخل المحيط العمراني أو ،بدون رخصة بناء

  .كما يمكنه أن يكون مشوه للعمران إذا كان مبني على أسس غير عمرانية ،أستوفى شروط السكن
أما أسقفها فهي  ،إذن النمط الفوضوي عبارة عن مساكن فردية مبنية من اآلجر و األسمنت

من  و في بعض األحيان يكون السقف من القرميد أو الصفيح، تتكون هذه المساكن عادة ،)دالة(موصولة 
  ).R+2(أو ثالثة طوابق ) R+1(طابق أرضي و تتعداه أحيانا إلى طابقين 

يختلف هذا النمط من مركز إلى آخر أو داخل المركز نفسه و قد يعود ذلك إلى إمكانيات المالك 
  .مساحة المسكن في حد ذاته إلى المادية أو

كما تكون خالية أو بها  ،لتشمسهذه المساكن تكون أحيانا متالصقة و هذا ما يؤثر على التهوية و ا
ويتوزع هذا النمط مجاليا بجميع المراكز  ،نقص في التجهيزات و بالتالي تفتقد إلى الوسائل الصحية

  .باستثناء مركز الخزارة
حيث يظهر النمط الفوضوي لمركز الفجوج بحي زرولو أحمد بالمنطقة الشمالية الشرقية من  -
و جميعها تحتوي على طابق أرضي فقط  ،بارة عن مساكن فوضويةجميع البنايات بهذا الحي ع ،التجمع

إال أربعة مساكن ) دالة(، أما األسقف فهي موصولة )R+1(باستثناء ثالثة مساكن فهي تتكون من طابقين
  .فهي مغطاة بالقرميد

كما يظهر هذا النمط بحي بودراع عمر بالمنطقة الشرقية عند مدخل التجمع و على الطريق  -
تتكون من طابق أرضي و سقف من دالة و يوجد كذلك  ،مسكن 15، بلغ عدد المساكن80: مالوطني رق
و  80: بحي بريكي بالمنطقة الجنوبية الشرقية من التجمع و أيضا على الطريق الوطني رقم ،هذا النمط

حيث قدر عدد المساكن بتسعة، و ينتشر هذا النمط أيضا بحي ورتسي مسعود بالمنطقة الشمالية الغربية 
 .مسكن 54وصل عدد المساكن إلى 

تني علي بالمنطقة الجنوبية الغربية للتجمع اأما أكبر عدد للمساكن الفوضوية فسجل بحي محمد
مسكن، الطابق األرضي هو النمط المسيطر على المساكن، لكن توجد مساكن يصل  190حيث وصل إلى 

أما السقف فقد تنوع بين الدالة )R+2(وابق و مسكن واحد فقط يتكون من ثالثة ط ،ارتفاعها إلى طابقين
  .والترنيت
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في حين نجد النمط الفوضوي لمركز هواري بومدين بحي سكفالي السعيد بالمنطقة الجنوبية الشرقية  -
  .و كذلك يظهر بالمنطقة الشمالية الغربية من التجمع ،01التحصيص االجتماعي رقم أعلى
و كذلك  ،126: الشابي شمال الطريق الوالئي رقمبينما يتركز النمط الفوضوي لمركز سلطاني  -

و يظهر أيضا بالمنطقة الوسطى جنوب شعبة  ،بالقرب من القرية االشتراكية بالمنطقة الشمالية من التجمع
 .رشاحة
 ،أما بالنسبة لمركز مجاز عمار فهذا النمط يظهر مع الحدود الجنوبية للتجمع بحي محمد بن مارس -

أما  ،ى المساكن كما توجد بعض المساكن التي يصل ارتفاعها إلى طابقينيسيطر الطابق األرضي عل
 .السقف فهو من الدالة

إال أنه يسود أو يتركز  ،كما يظهر هذا النمط بقلعة بوصبع و بأماكن مختلفة من التجمع العمراني -
قة الوسطى مسكن و حي القلعة بالمنط 42بصورة أكثر بكل من حي فنيدس بالمنطقة الجنوبية الغربية بـ

 .و فيما يخص األسقف فهي موصولة ،مسكن 83للتجمع بـ 
أربعة  ،فيما يخص مركز الناظور فالنمط الفوضوي يظهر بالمنطقة الشرقية بحي بوخامة حسين -

أما البقية فلم تتعدى الطابق األرضي، أما بالجهة الشمالية الغربية فينتشر )R+1(مساكن وصل ارتفاعها إلى
حي صنادلة محمد صالح، حي غريب الصغير و حي قارة السعيد، جميع : ثة أحياءالنمط الفوضوي بثال

 .المساكن تحتوي على طابق أرضي فقط باستثناء مسكنين وصل إرتفاع الطوابق بهما إلى طابقين
ينتشر النمط الفوضوي لمركز بن جراح بالمنطقة الشمالية، الوسطى و بالمنطقة الغربية للتجمع،  -

الطابق األرضي هو النمط المسيطر لكن توجد أيضا المساكن التي يصل ارتفاعها إلى األسقف موصولة، 
 .طابقين
 .يقع النمط الفوضوي لمركز صالح صالح بكل من المنطقتين الوسطى و الجنوبية -
رفاني و بني صجبالة خميسي، عين عمارة، صالح : و فيما يتعلق بالمراكز األربعة المتبقية و هي  -

و هذا نظرا لعدة أسباب  ،فوضوي بها يسيطر على بقية األنماط السكنية و بشكل ملحوظمزلين فالنمط ال
أو المساكن المتوفرة ال تغطي  ،أولها غياب المشاريع السكنية التي من المفروض أن تستفيد منها البلديات

ي، بني جبالة خميس: سيطرة القطاع الخاص بالمراكز( المواطنين ضف إلى ذلك نوع الملكية احتياجات
و هذا ما جعل السكان يتوزعون عشوائيا و فوضويا دون احترام القوانين ) مزلين، و عين عمارة
 .ظاهرة التبذير في المجال العمرانية مما أدى إلى

أما بمركز جبالة خميسي  ،يحتل هذا النمط بمركز صالح صرفاني بالمنطقتين الوسطى و الشرقية -
 . الجنوبيةو المنطقة الشرقية، الغربية: و هيجمع تفينتشر في مناطق مختلفة من ال

المنطقتين الشمالية و الوسطى أين ظهرت : و بمركز بني مزلين يحتل هذا النمط ثالثة مناطق و هي  
و تميزت بسقف موصول و يعود تاريخ إنشائها إلى الفترة الممتدة ما  ،المساكن مكونة من طابق أرضي

  .ذا النمط على المنطقة الجنوبيةه كما ينتشر و يسيطر ،1998- 1987بين 
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االستعمار، جميع األسقف به موصولة باستثناء مسكنين فالسقف كان من من عهد سكن : و هو نوعان
  .القرميد و بعض السكنات التي ظهرت بعد االستقالل

و فيما يخص مركز عين عمارة فالنمط الفوضوي يظهر بجميع مناطق التجمع العمراني ونذكر على  -
  .حي قرمان السبتي و حي محطوم السبتي: لمثالسبيل ا

  : البيوت القصديرية/ 5-11

الخشب، الطين، الحجر، الصفائح : تعرف على أنها وحدات سكنية فردية تبنى من مواد بسيطة و هي  
الحديدية و الزنك، مغطاة بالقرميد، الديس أو الصفائح القصديرية، هذه المساكن تفتقد لجميع المرافق 

  .و ال يعتمد في بنائها على أسس عمرانية لذلك تعتبر مشوهة للنسيج العمراني ،و التجهيزات الضرورية
  : و ينتشر هذا النمط مجالياً بالمراكز التالية 

 ،يتواجد هذا النمط بمركز مجاز عمار في الجزء الجنوبي الشرقي للتجمع بحي محمد بن مارس -
  .مسكن 20يتميز بالتبعثر و يتكون من 

ثالثة منها تقع بالجهة الشمالية الغربية  ،ز الفجوج فيقدر عدد مساكن هذا النمط بخمسةأما بمرك -
 .و اثنين بالجهة الشمالية الشرقية بحي زرولو أحمد ،للتجمع بحي ورتسي مسعود

مسكن تتوزع  48حيث وصل إلى  ،في حين يرتفع عدد مساكن هذا النمط بمركز صالح صرفاني -
 .جمعتختلفة من البصورة مبعثرة و في مناطق م

و يتركز هذا النمط بمركز الخزارة في أقصى جنوب التجمع بحجر النحال و هو عبارة عن بعض  -
 .المساكن فقط

كما يقدر عدد مساكن هذا النمط بمركز صالح صالح بأربعة تنتشر عادة مع حدود المحيط  -
 .العمراني للتجمع

أربعة منها تظهر بحي  ،مسكن 22لي و بلغ عدد مساكن هذا النمط بمركز هواري بومدين بحوا -
و مسكنين بحي عين  ،و ثالثة بيوت بكل من حي ماونة و حي قروي محمد الشريف ،سكفالي
 .و عشرة بيوت بحي قيراطي السعودي ،حساينية
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   :النتائج
  : من خالل دراسة عنصر األنماط السكنية اتضحت النتائج التالية    
أصغر عدد كان ثالثة أنماط و سجل بمركزي جبالة  ،سكنية بين المراكزاختالف في عدد األنماط ال* 

الفجوج : أكبر عدد مسجل فكان تسعة و هو من نصيب أربعة مراكز و هي أما خميسي و صالح صرفاني
  .قلعة بوصبع و هواري بومدين -الخزارة –

و هناك بعض المراكز الثانوية  ،إذن هناك اختالف في عدد األنماط بين المراكز الرئيسية و أيضا الثانوية
  حازت على عدد من األنماط السكنية فاق عدد األنماط بالمراكز الرئيسية 

  ))أنماط 06( ، مركز صالح صالح ) أنماط 03( جبالة خميسي : مثال( 
  .سلطاني الشابي و صالح صرفاني، بني مزلين: المحتشد يظهر بعشرة مراكز و يغيب بثالثة و هي* 
  .اتي يظهر بجميع المراكزالبناء الذ* 
  .بجميع المراكز باستثناء مركز الخزارة البناء الفوضوي يظهر* 
 -الفجوج -الخزارة -هواري بومدين –قلعة بوصبع ( بستة مراكز و هي  النمط الفردي القديم يظهر* 

  ).عين عمارة و سلطاني الشابي
  .القرى االشتراكية تنتشر بثالثة مراكز فقط* 
  .ي المجمع يظهر بأربعة مراكزالسكن الفرد* 
  .الناظور و صالح صرفاني هما التجمعان الثانويان الوحيدان اللذان حضيا بالتحصيص االجتماعي* 
يظهر إال بالتجمعات الرئيسية أما التحصيص االجتماعي ) التحصيص الترقوي( النمط الفردي الحديث * 

  .هواري بومدين -جوجالف -الخزارة: فيظهر بثالثة مراكز رئيسية فقط و هي 
  .صيص الترقوية و االجتماعيةاالمركزان الرئيسيان جبالة خميسي و بني مزلين تغيب بهما التح* 
  .مركز جبالة خميسي يغيب به النمط الجماعي و نصف الجماعي* 
  .النمط الفردي القديم و نمط المحتشد يحتالن دائما المنطقة المركزية* 
  ).بيت 48( ة بمركز صالح صرفاني عدد معتبر للبيوت القصديري* 
  .الفردي القديم و المحتشد: المركزان بني مزلين و صالح صرفاني يغيب بهما النمطان* 
خمسة مراكز  ،المراكز التي يغيب بها النمط الفردي القديم يظهر بها نمط المحتشد و العكس صحيح* 

  .قلعة بوصبع و عين عمارة -الخزارة –هواري بومدين  –الفجوج : فقط يظهر بها النمطان معاً و هي
السكن الفردي االجتماعي يظهر بمركز ثانوي واحد و يغيب بالمركزان الرئيسيان جبالة خميسي و بني * 

  .مزلين
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  :خالصة

  :نلخص الدراسة التحليلية لعنصري السكان والسكن في العناصر التالية
) 77و  66(و التبعثر خالل التعدادات األولى  تميز مجال الدراسة  بتوزيع سكاني ميزته هي التشتت -

برزت ظاهرة التجمع السكاني و التوجه نحو التمركز و استمرت هذه  1987لكن إبتداءا من تعداد 
و هذا نتيجة نزوح السكان من المناطق المبعثرة أو من الريف باتجاه  1998الظاهرة إلى غاية تعداد 

أن صافي الهجرة كان موجبا بجميع المراكز المدروسة باستثناء  المراكز الرئيسية و الثانوية لذلك نجد
  .المركزان هواري بومدين و صالح صالح و بالتالي هناك هجرة داخلية نحو المراكز

و باإلعتماد على نتائج التحقيق  1977/1987/1998دراسة القطاعات اإلقتصادية عبر التعدادات  -
حيث مثل  1977حة على باقي القطاعات اإلقتصادية سنة أوضحت سيطرة لقطاع الفال 2004الميداني 

، ثم قطاع %23,57، تاله قطاع البناء واألشغال العمومية بنسبة قدرت بـ %42,96نسبة قدرت بـ 
و أخيرا قطاع الصناعة الذي إحتل المرتبة األخيرة بنسبة بلغت ما يعادل  %16,76الخدمات بنسبة هي 

16,71%.  
، وتاله قطاع الخدمات ثم قطاع البناء %20,89ومثل نسبة قدرت بـ  1987سنة ثم تراجع قطاع الفالحة 

 1998و األشغال العمومية و أخيرا قطاع الصناعة و استمر قطاع الفالحة في التقهقر حيث سجل سنة 
من مجموع القطاعات االقتصادية ليبرز قطاع آخر وهو قطاع الخدمات الذي  %17,92نسبة تقدر بـ 

، في حين أن قطاع الفالحة %41,84نسبة تقدر بـ ) حسب معطيات التحقيق الميداني( 2004سجل سنة 
وبذلك احتل هذا القطاع المرتبة الثانية في ترتيب القطاعات  %32,79حاز على نسبة أقل قدرت بـ 

  .اإلقتصادية
أصغر نسبة سجلنا ارتفاع لنسبة البطالة بمنطقة الدراسة والتي تتباين من مركز إلى آخر، حيث أن  -

، أما أكبر نسبة فكانت من نصيب مركز صالح %16.66:للبطالة سجلت بمركز صالح صالح وقدرت بـ
  .وهذا طبعا حسب معطيات التحقيق الميداني %62.96صرفاني وبلغت ما يعادل 

فرد /عامل 5و 4القيم المسجلة لمعدل اإلعالة تتقارب في أغلب التجمعات المدروسة وتتراوح ما بين  -
  .أغلبها في
جميع المراكز عرفت عمليات  توسع عمراني، هناك تطور الستهالك المجال عبر المراحل لبارزة  -

  .التي مرت بها التجمعات السكانية المشار إليها سابق، لكن هذا التطور يختلف من مركز إلى آخر
ع التجمعات، لكن الحظيرة السكنية عرفت زيادة في عدد المساكن عبر الفترات اإلحصائية وفي جمي -

  .هذه الزيادة تتميز بعدم التجانس
  .مسكن/شخص 6-4معدل إشغال امسكن متقارب في جميع المراكز ويتراوح ما بين  -
يسيطر على مجال الدراسة السكن الفردي بجميع أنواعه، لذلك كانت كثافة المساكن ضعيفة تراوحت  -

ن نصيب تجمع بني مزلين، وبين هـ وهي أصغر كثافة مسجلة وكانت م/مسكن 6.38ما بين 
  .روهـ وهي أعلى كثافة مسجلة وخصت تجمع الناظ/مسكن30.38
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ظهرت بمنطقة الدراسة أنماط عديدة، كما استفادت التجمعات السكانية من برامج إسكان مختلفة،  -
 .وسنتطرق إلى ذكر خصائص كل تجمع من ناحية السكن في المبحث األول من الفصل الموالي

  :دراسة عنصر األنماط السكنية اتضحت النتائج التاليةمن خالل 
إختالف في عدد األنماط السكنية بين المراكز أصغر عدد كان ثالثة أنماط وسجل بمركزي جبالة  -

 -الفجوج: خميسي وصالح صرفاني أما أكبر عدد مسجل فكان تسعة وهو من نصيب أربعة مراكز وهي
إذن هناك اختالف في عدد األنماط بين المراكز الرئيسية أيضا قلعة بوصبع وهواري بومدين،  -الخزارة
  .الثانوية

  : من خالل دراسة عنصر األنماط السكنية اتضحت النتائج التاليةو   
أصغر عدد كان ثالثة أنماط و سجل بمركزي جبالة  ،اختالف في عدد األنماط السكنية بين المراكز* 

الفجوج : فكان تسعة و هو من نصيب أربعة مراكز و هيأكبر عدد مسجل  أما خميسي و صالح صرفاني
  .قلعة بوصبع و هواري بومدين -الخزارة –

و هناك بعض المراكز الثانوية  ،إذن هناك اختالف في عدد األنماط بين المراكز الرئيسية و أيضا الثانوية
 03( جبالة خميسي : مثال(حازت على عدد من األنماط السكنية فاق عدد األنماط بالمراكز الرئيسية 

  ))أنماط 06( ، مركز صالح صالح ) أنماط
 .بني مزلين وسلطاني الشابي -صالح صرفاني: المحتشد يظهر بعشرة مراكزويغيب بثالثة وهي -
 .البناء الذاتي يظهر بجميع المراكز -
 .البناء الفوضوي يظهر بجميع المراكز باستثناء مركز الخزارة -
قاعة بوصبع، هواري بومدين، الخزارة، ( يظهر بستة مراكز وهي  النمط الفردي القديم اإلستعماري -

 ).الفجوج، عين عمارة وسلطاني الشابي

 .الخزارة، بني مزلين وسلطاني الشابي: لقرى اإلشتراكية تنتشر بثالثة مراكز فقط وهي -
قلعة بوصبع، بني مزلين، هواري بومدين : السكن افردي المجمع يظهر بأربعة مراكز نذكر منها -

 .والناظور
 .الناظور وصالح صرفاني هما التجمعان الوحيدان الثانويان اللذان حضيا بالتحصيص االجتماعي -
يظهر إال بالتجمعات الرئيية أما التحصيص اإلجتماعي ) التحصيص الترقوي(النمط الفردي الحديث  -

 .الفجوج وهواري بومدين–الخزارو : فيظهر بثالثة مراكز فقط وهي
 .خميسي وبني مزلين يغيب بهما التحاصيص الترقوية واالجتماعيةالمركزان جبالة  -
 .مركز جبالة خميسي يغيب به النمط الجماعي والنمط نصف الجماعي -
 ).بيت قصديري 48( عدد معتبر للبيوت القصديرية بمركز صالح صرفاني  -

 .والمحتشدالفردي القديم االستعماري : المركزان بني مزلين وصالح صرفاني يغيب بهما النمطان -
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المراكز التي يغيب بها النمط الفردي القديم االستعماري يظهر بها المحتشد والعكس صحيح خمسة  -
قلعة بوصبع وعين  -الخزارة -هواري بومدين -الفجوج: مراكز فقط يظهر بها النمطان معا وهي

 .عمارة
ان جبالة خميسي وبني السكن الفردي االجتماعي يظهر بمركز ثانوي واحد ويغيب بالمركزان الرئيسي  -

  .مزلين
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  التجهزيات العمومية و الهيالك القاعدية 
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  التجهيزات العمومية و الهياكل القاعدية: المبحث الثاني

  

  :مقدمة

التجهيزات والهياكل القاعدية عنصر مهيكل للمجال، وتظل عامال مهما لمعرفة الوضعية 
معنى آخر مدى تطور أو تخلف أي مجال، وهذا كونها االجتماعية واالقتصادية السائدة بمنطقة ما، أو ب

تعطي ديناميكية لتركزات السكان وتنقالتهم، فهي لها القدرة على تكثيف العالقات المحلية الداخلية بين 
المراكز، فتسمح بالتكامل والتوازن فيما بينها وظيفيا  واقتصاديا، ومن جهة أخرى تمكن من اتصاالت 

  .ذات أبعاد خارجية
  

المراكز بنوعية ومستوى التجهيزات الموجودة والهياكل المتوفرة  وديناميكيةرا الرتباط نشاط فنظ
وأيضا النقل لمعرفة ) شبكة الطرق(سنحاول في هذا الجزء دراسة مختلف التجهيزات، نظام المواصالت 

تي تتوافق مدى مساهمتها في هيكلة المجال وفي جلب السكان، وهل لها القدرة على تقديم الخدمات ال
  .ومتطلبات واحتياجات السكان؟
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  :أوال التجهيزات

  :مقدمة

تعتبر التجهيزات و المرافق من أهم المعايير لقياس ديناميكية مركز ما، و أيضا من أهم عوامل 
دون حيث ال يمكن أن يتطور أي تجمع ب ،من المجال العمراني يتجزأفهي جزء ال  ،السكاني االستقرار

  .االجتماعيةتوفر المرافق الضرورية لتلبية حاجيات السكان البيولوجية و 
عليها أي تجمع و تعتبر قاعدة أساسية يرتكز  ،إضافة إلى أنها تساهم في هيكلة المجال العمراني  

 ،السكان من خالل تنقالتهم المختلفة لقضاء حاجياتهم الخدماتية استقطابفهي تعمل على  ،في تطوره
مت خدمات أحسن للسكان وقللت دو كلما توفرت التجهيزات ق ،الي تساهم في توسع المجال و تنشيطهوبالت

ولهذا  ،كز ببعضها البعضو بهذا تصبح المرافق عنصرا رئيسيا يتحكم في عالقات المرا ،من تنقالتهم
  .ارتأينا اختيار هذا المحور حتى يتم الكشف عن إمكانيات المراكز في ميدان التجهيزات

 ،لة و أخرى حرةيتكون من مساحة مستغ ،على أنه عبارة عن استخدام مجالي التجهيزو يعرف 
  .)1(يمارس به نشاطات محددة بتنظيم و هيكلة خاصة ومن حجم بنائي

  :االجتماعيةالتجهيزات / أ

  :التجهيزات التعليمية/ 1
  :التعليم األساسي في الطورين األول و الثاني/ 1-1

  التعليم األساسي في الطورين األول و الثاني: اكز حوض قالمةمر  )19( جدول رقم

  المراكز
عدد المؤسسات 

  التربوية
عدد 
  المتمدرسون  األقسام

كثافة األقسام 
  قسم/تلميذ

عدد 
  المؤطرين

نسبة التأطير 
  مؤطر/تلميذ

  28,87  08  25,66  231  09  01  بني مزلين
  21,50  14  17,70  301  17  02  الناظور

  27,50  14  27,50  385  14  02  جبالة خميسي
  23,33  06  46,66  140  03  01  سلطاني الشابي
  20,53  28  30,26  575  19  03  هواري بومدين
  16,42  07  19,16  115  06  01  عين عمارة
  19,66  21  21,73  413  19  02  مجاز عمار
  25,25  08  28,85  202  07  01  صالح صالح
  20,75  08  27,66  166  06  01  صالح صرفاني

  27,41  36  35,25  987  28  03  الفجوج
  20,28  32  29,50  649  22  03  قلعة بوصبع
  29,25  36  35,10  1053  30  03  الخزارة
  26,74  35  37,44  936  25  03  بن جراح

  24,32  253  30,01  6153  205  26  مجموع المنطقة
  22,89  2496  28,94  57136  1974  257  مجموع الوالية

  .2004/2005: ةمديرية التربية لوالية قالم: المصدر
بأن عدد المؤسسات  )19( المدونة في الجدول رقم 2004/2005تشير إحصائيات الموسم   

م ظمؤسسة تعليمية ت 26نطقة الدراسة قد بلغ بم ،التربوية للتعليم األساسي في الطورين األول و الثاني
                                                 

وساط سعايدية صونيا، بلزرق فاطمة الزهراء، مدينة قالمة تعدد المراآز و التنظيم الوظيفي، مذآرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في تهيئة األ  1
  .1999الحضرية، آلية علوم األرض، جامعة قسنطينة 
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بمعدل  ،معلم 253قسم، يشرف على تأطيرهم /تلميذ 30,01قسم بمعدل  205على ذ موزعين تلمي 6153
  .مؤطر/تلميذ 24,32تأطير بلغ 

 ،الفجوج، قلعة بوصبع، الخزارة و بن جراح: تتركز أغلب المؤسسات التعليمية بالمراكز التالية  
الناظور، جبالة خميسي و : في حين حازت المراكز ،مؤسسات تربوية لكل مركز 03حيث قدر عددها بـ 

  .كز فاستحوذت على مؤسسة تعليمية واحدة ال غيرمجاز عمار على مؤسستين، أما باقي المرا
حيث وصل عدد  ،من مركز إلى آخر بحكم الحجم السكاني لكل مركزيختلف عدد المتمدرسين   

تلميذ  936و  987مركزي الفجوج و بن جراح بـ  يليه ،تلميذ 1053المتمدرسين بمركز الخزارة إلى 
تلميذ على التوالي، ثم  575و 649هواري بومدين بـ ثم مركزي قلعة بوصبع و  ،على التوالي الكل منهم

 115حيث وصل إلى  ،ينخفض عدد المتمدرسين تدريجيا إلى أن يسجل أقل عدد له بمركز عين عمارة
  .تلميذ

 46,66حيث وصلت إلى  ،و المالحظ أيضا أن أعلى كثافة لألقسام سجلت بمركز سلطاني الشابي  
 35,25ثم مركزي الفجوج و الخزارة بكثافة  ،قسم/تلميذ 37,44ة يليه مركز بن جراح بكثاف ،قسم/تلميذ
  .قسم لكل منهما على التوالي/تلميذ 35,10و
هذه القيمة التي تعتبر أصغر كثافة  ،قسم/تلميذ 17,70-30أما باقي المراكز فالكثافة تتراوح فيها ما بين  

  .مسجلة و قد حاز عليها مركز الناظور
و يمكن  ،قسم/تلميذ 28,94في أغلب المراكز معدل الوالية المقدر بـ  هذه الكثافات مرتفعة تفوق

و تغير الذهنيات بحكم مشاركة اإلناث في  ،الوعي المدارس من مكان اإلقامة، زيادة تفسير ذلك بقرب
  .التعليم

و هي  -مؤطر في مركز الخزارة/تلميذ 29,25فهو ينحصر ما بين  ،فيما يخص معدل التأطير 
و قد حاز عليه  ،و هو أخفض أو أدنى معدل للتأطير ،مؤطر/تلميذ 16,42و بين  -جلةأعلى قيمة مس

  .مؤطر/تلميذ 22,89و هي قيم أغلبها يفوق معدل الوالية المقدر بـ  ،مركز عين عمارة
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  :التعليم األساسي في الطور الثالث/ 1-2

  الثالتعليم األساسي في الطور الث: مراكز قالمة )20( جدول رقم
عدد المؤسسات   المراكز

  التربوية
عدد 
  األقسام

كثافة األقسام   المتمدرسون
  قسم/تلميذ

عدد 
  المؤطرين

نسبة التأطير 
  مؤطر/تلميذ

  18,05  18  27,08  325  12  01  بني مزلين
  /  /  /  /  /  /  الناظور

  15,70  17  29,66  267  09  01  جبالة خميسي
  /  /  /  /  /  /  سلطاني الشابي
  17,95  23  37,54  413  11  01  هواري بومدين

  /  /  /  /  /  /  عين عمارة
  19,00  26  41,16  494  12  01  مجاز عمار
  /  /  /  /  /  /  صالح صالح

  /  /  /  /  /  /  صالح صرفاني
  19,80  31  43,85  614  14  01  الفجوج

  17,04  22  26,78  375  14  01  قلعة بوصبع
  21,77  35  47,62  762  16  01  الخزارة
  22,57  19  35,75  429  12  01  بن جراح

  19,26  191  36,79  3679  100  08  مجموع المنطقة
  18,62  1723  35,53  32084  903  64  مجموع الوالية

  .2004/2005: مديرية التربية لوالية قالمة: المصدر
ساسي بطوريه بين التعليم الثانوي و التعليم األ انتقاليةالتعليم األساسي في الطور الثالث هو مرحلة 

 100مؤسسات بـ  08) 20(حسب الجدول رقم ني، بلغ مجموع المؤسسات بمنطقة الدراسة األول و الثا
 19,26 هو مؤطر بمعدل تأطير 191و  ،قسم/تلميذ 36,79متمدرس بمعدل كثافة  3679قسم، 
حيث يتعدى المعدل الوالئي  ،و بذلك تكون المنطقة قد سجلت معدل تأطير مقبول إلى حد ما ،مؤطر/تلميذ

  .مؤطر/تلميذ 18,62المقدر بـ 
و  ،حيث أن أكبر معدل للتمدرس سجل بمركز بن جراح ،هذا المعدل يختلف من مركز إلى آخر  

أما  ،مؤطر/تلميذ 15,70أما أصغر معدل سجل بجبالة خميسي و قدر بـ  ،مؤطر /تلميذ 22,57بلغ قيمة 
ما فيما يخص المتمدرسين أ ،مؤطر/تلميذ 21-17معدل التمدرس بها يتراوح ما بين فإن باقي المراكز 

قسم، ثم /لميذت 47,62متمدرس و بمعدل كثافة  762حيث قدر بـ  ،فإن أكبر عدد سجل بمركز الخزارة
متمدرس لكل منها على  494و  614ين يقدر بـ سمجاز عمار بعدد من المتمدر ويأتي مركزي الفجوج 

 ،متمدرس 267يبلغ أدنى قيمة له و هي  ثم ينخفض هذا العدد تدريجيا في باقي المراكز إلى أن ،التوالي
، لكن عموما الكثافات مرتفعة قسم/تلميذ 29,66و بمعدل كثافة بلغ قيمة  ،سجلت بمركز جبالة خميسي

  .قسم/تلميذ 35,53تتعدى معدل الوالية المقدر بـ 
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  :التعليم الثانوي و التقني/ 1-3

  .التقنيالتعليم الثانوي و : مركز حوض قالمة :)20( جدول رقم
عدد المؤسسات   المراكز

  التربوية
عدد 
  األقسام

كثافة األقسام   المتمدرسون
  قسم/تلميذ

عدد 
  المؤطرين

نسبة التأطير 
  مؤطر/تلميذ

  /  /  /  /  /  /  بني مزلين
  /  /  /  /  /  /  الناظور

  /  /  /  /  /  /  جبالة خميسي
  /  /  /  /  /  /  سلطاني الشابي
  23,57  14  36,66  330  09  01  هواري بومدين

  /  /  /  /  /  /  عين عمارة
  /  /  /  /  /  /  مجاز عمار
  /  /  /  /  /  /  صالح صالح

  /  /  /  /  /  /  صالح صرفاني
  /  /  /  /  /  /  الفجوج

  11,58  12  6,31  139  22  01  قلعة بوصبع
  22,26  23  39,38  512  13  01  الخزارة
  /  /  /  /  /  /  بن جراح

  20,02  49  22,29  981  44  03  مجموع المنطقة
  17,43  1004  32,83  17502  533  25  اليةمجموع الو

  .2004/2005: مديرية التربية لوالية قالمة: المصدر
مركز الخزارة، : ثانويات تتركز بكل من 03على ) 21(حسب الجدول رقم يحتوي مجال الدراسة   

كلة ما باقي المراكز فهي ال تتوفر على هذا المستوى من الهيأ ،بوصبع ومركز هواري بومدين مركز قلعة
                                               .التربوية، و هذا ما يستدعي تنقل التالميذ إلى المراكز المجاورة لها

بلغ خالل الموسم الدراسي  ،هذه المؤسسات مجموع إجمالي من التالميذ استقبلتو قد   
إلى حيث وصل عدد التالميذ  ،موزعين بتفاوت على المراكز الثالثة ،ذتلمي 981ما يعادل  2004/2005

  .تلميذ بمركز قلعة بوصبع 139تلميذ بمركز هواري بومدين و  330و  ،تلميذ بمركز الخزارة 512
و هي كثافة منخفضة مقارنة بالمعطيات على  ،قسم/تلميذ 22,29و قد بلغت كثافة األقسام قيمة   

قسم في مركز /تلميذ 39,38 قسم، وهي تتراوح ما بين/تلميذ 32,83قدرة بـ المستوى الوالئي و الم
  .قسم بمركز قلعة بوصبع/تلميذ 06,31قسم في مركز هواري بومدين و /تلميذ 36,66الخزارة، 
 17,43مقابل  ،مؤطر على مستوى المنطقة/تلميذ 20,02فيما يخص التأطير فنسجل النسبة   
مؤطر بمركز الخزارة، /تلميذ 22,26و قد قدرت نسبة التأطير بـ  ،ئيمؤطر على المستوى الوال/تلميذ

  .مؤطر بمركز قلعة بوصبع/تلميذ 11,58مؤطر بمركز هواري بومدين و /تلميذ 23,57
  :التكوين المهني/ 1-4

التي  على غرار باقي المراكز ،هذا النوع من التجهيزات ينفرد به مركز الخزارة و قلعة بوصبع  
  .ا النوع من التكوينينعدم فيها هذ
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، تقدر 2001ي للخزارة البداية الفعلية لنشاطه خالل ديسمبر نهو قد عرف مركز التكوين الم  
أما عدد المقاعد  ،مقعد بيداغوجي 300، بطاقة إجمالية نظرية هي ²م 3178المساحة اإلجمالية للمركز بـ 

  .2004مقعد خالل شهر أكتوبر  317فوصل إلى ) الفعلية(الحقيقية 
محاسبة، : م عدة اختصاصات و هيظنظامين الداخلي و نصف الداخلي، يال يتوفر المركز على ال  

، عامل في )إعالم آلي(خياطة جاهزة، لباس تقليدي، تقني تفصيل، ميكانيك صناعة األلبسة، تقني برمجة 
 االختصاصاتو التمهين في جميع ) دروس مسائية(الميكرومعلوماتية، عامل مؤهل في اإلعالم اآللي 

.(Apprentissage) 
 ،ورشات و مخبر 06حجرات و  03موزعين على  ،أساتذة 06يشرف على تأطير المتربصين   

 -بومهرة أحمد: هذا المركز يستقبل متربصين من مركز الخزارة نفسه و من البلديات المجاورة و هي
  .بوحشانة و عين صندل

ملحق للتكوين  على و إنما ،مركز للتكوينعلى  رال يتوففيما يخص مركز قلعة بوصبع فهو   
  .عبد الحق بقالمة رأومدوالمهني تابع لمركز التكوين المهني 

 ،1995فيفري  28 لنشاطه منذ االنطالقةبمركز قلعة بوصبع و يعرف ملحق التكوين المهني   
عدد المقاعد أما  ،مقعد 100، يقدر عدد مقاعده البيداغوجية النظرية بـهكتار 01يحتل مساحة تقدر بـ

  .مقعد 180إلى  2004الحقيقية فوصل خالل أكتوبر 
و يمثلون أكثر  ،متربص 100حيث قدر عددهم بـ  ،أغلبية المتربصين هم من بلدية هيليوبوليس  

و قلعة أما البقية فهم من مركزي النشماية  ،%55,55أي ما يعادل  ،من نصف العدد اإلجمالي للمتربصين
  .بو صبع
عامل في (الخياطة، المحاسبة، اإلعالم اآللي : و هي اختصاصاتخمسة  م هذا الملحقظي

 06ويشرف على تأطير المتربصين  ،(Plomberie)التبريد الصناعي والسمكرة ،)الميكرومعلوماتية
  .مؤقتين 02أساتذة من بينهم 

  .االنطالقةيوجد مركز للتكوين المهني بمركز هواري بومدين لكنه لم يعرف بعد  :مالحظة*
  
  :التجهيزات الصحية/ 2

إن الصحة ما هي إال حالة توازن و تأقلم اإلنسان مع المحيط الذي يعيش فيه، هذا التوازن يمكن   
مما يفتح المجال  االقتصادية،و  االجتماعيةأن يختل و ذلك بتدخل مجموعة من العوامل الطبيعية و 

راض؟ إن ذلك يتم بتوفير جهاز صحي فكيف يمكن القضاء على هذه األم ،لظهور األمراض و انتشارها
و توزيعه توزيعا متوازنا في و البحث عن التحكم في مستوى التجهيز  ،فعال و متكامل في جميع أجزائه

بغرض تحقيق فرص عالج أكبر أمام المواطنين، األمر الذي يستدعي السؤال عن مكانة الخدمة  ،المجال
  .الصحية في المجال المدروس
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و هي تتوزع  ،الصحية في المراكز المدروسة بين قاعات العالج و المراكز الصحية و تتنوع التغطية 
  :كالتالي

بهما  ،تتمثل المرافق الصحية في مركز الخزارة في مركز صحي و قاعة عالج: مركز الخزارة -
  .مصلحتين و هما فحص الطب العام و جراحة األسنان

عيادات للطب  03د بهذا المركز خدمات الصحية، إذ يوجكما ساهم القطاع الخاص بدور فعال في تقديم ال 
  .الخاص و صيدليتين

فهي تقتصر على مركز صحي به  ،فيما يخص المرافق الصحية بهذا المركز: مركز هواري بومدين -
  .كما يوجد بهذا المركز صيدلية ،سنان و مخبراألعدة مصالح و المتمثلة في فحص الطب العام، جراحة 

به  ،²م1000يتوفر هذا المركز على مركز صحي تقدر مساحته المبنية بـ : ارمركز مجاز عم -
  .و كذلك على صيدلية ،مصلحتين و هما فحص الطب العام و جراحة األسنان

و  اختصاصانبه  ،²م216يحتوي هذا المركز على مركز صحي تقدر مساحته بـ : مركز قلعة بوصبع -
  .على عيادة للطب الخاص و صيدلية للقطاع العامو  ،هما فحص الطب العام و جراحة األسنان

ص تتمثل التغطية الصحية في مركز الفجوج في مركز صحي به مصلحتين و هما فح: مركز الفجوج -
  .للطب العام الخاص و على صيدلية تانالطب العام و جراحة األسنان، عياد

عدا فحص  االختصاصاتع يحتوي هذا المركز على مركز صحي يفتقد إلى جمي: مركز بني مزلين -
  .الطب العام

ن و هما فحص ابها مصلحت ،²م280يوجد بمركز الناظور قاعة عالج بمساحة تقدر بـ : مركز الناظور -
  .الطب العام و جراحة األسنان

أما  ،²م342,5لها مساحة عقارية مقدرة بـ  ،يتوفر هذا المركز على قاعة عالج: مركز جبالة خميسي -
كما  ،ه القاعة على فحص الطب العام فقطتقتصر الخدمات التي تقدمها هذ ،²م216,2فهي  مساحتها المبنية

  .الخاص و صيدلية ،يوجد بهذا المركز عيادة للطب العام
فحص الطب  المرافق الصحية بهذا المركز تتمثل في قاعة عالج بها مصلحتين هما :مركز بن جراح -

  .على عيادة للطب العام الخاص و صيدلية كما يتوفر المركز ،العام و جراحة األسنان
 ،²م308تقدر بـ  مبنية التجهيز الصحي بهذا المركز يتمثل في قاعة عالج بمساحة: مركز صالح صالح -

  .تقتصر خدماتها على فحص الطب العام
و تفتقد إلى  ،²م308تبلغ مساحتها المبنية  ،هذا المركز يتوفر على قاعة عالج: مركز صالح صرفاني -
  .عدا فحص الطب العام االختصاصاتميع ج
  .يتوفر هذا المركز على قاعة عالج بها مصلحة واحدة و هي فحص الطب العام: مركز عين عمارة -
لذلك يضطر السكان للتنقل إلى  ،هذا المركز ال يتوفر على أي تجهيز صحي: الشابي يمركز سلطان -

  .اجياتهم في هذا المجاللتلبية ح ،مراكز أخرى كجبالة خميسي و بومهرة أحمد
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  :نتيجة -

إن توزيع الهياكل الصحية تقريبا متشابه أو متجانس في جميع المراكز من ناحية العدد و  
غير أن . في كون التجهيز مركز صحي أو قاعة عالج االختالفعدا  ،المقدمة االختصاصاتالخدمات أو 

لذلك فهي ال تمكن القطاع  ،للخدمة الصحيةاإلمكانيات الهيكلية غير هامة أو ليست على مستوى عالي 
فيلجأ هؤالء إلى المراكز المجاورة  ،المواطنين الستقبالالصحي من التكفل بمختلف الحاجيات الصحية 

خاصة فيما يتعلق بالطب المتخصص، الوالدة، األشعة السينية، المخبر و عيادة األطفال  احتياجاتهملسد (
سبة لمركزي هواري بومدين و عين عمارة، مركز بوشقوف بالنسبة كمركز واد زناتي بالن ،)الخ... 

  .و مركز قالمة بالنسبة للمراكز المتبقية ،لمركز الناظور و بني مزلين
  :التجهيزات اإلدارية/ 3

الخدمات تعتبر اإلدارية مرتبط عموما بالرتبة اإلدارية و حجم السكان، هذه  االستخداماتوجود   
و ال  ،الوثائق و قضاء الحاجيات الستخراجدائم بها  اتصالفهو على  ،لفردمن الضروريات في حياة ا

كما لها تأثير  ،يقتصر دورها فقط على تلبية الحاجيات بل نجد أن لها دور هام في هيكلة و تنظيم المجال
 فهي تتحكم في هيراريكية المراكز بإعطاء أولوية لمركز ،في العالقات بين المراكز و المجال الوظيفي

  .على آخر من خالل الوظيفة اإلدارية
   .في جميع المراكز المنطقة المركزية أي في قلب النواة القديمة لكل مركزتحتل هذه التجهيزات   
كما أنها تدير شؤون  ،بها االتصالو هي بهذه الطريقة تعتبر مهيكلة للنسيج العمراني ألنه يسهل   

  .السكان على أكمل وجه
ن ثالثة مراكز أكثر أهمية من حيث الوظيفة اإلدارية المتمثلة في مركز مجال الدراسة يتكون م  

  :دائرة و هي
 ،و هواري بومدين 1984الخزارة و قلعة بوصبع اللتان أصبحتا مركز دائرة إثر التقسيم اإلداري لسنة -

يفة مقر و باقي المراكز تكتسب إما وظ ،1991سنة  انبثقإلى رتبة دائرة إثر تعديل إداري  ارتقىالذي 
أو تجمع ثانوي  ،)جبالة خميسي و بني مزلين -بن جراح -الفجوج - كمجاز عمار(رئيسي لبلدية 

  ).صالح صالح و عين عمارة -صالح صرفاني -سلطاني الشابي -الناظور(
في  ايوجد على مستوى مركز هواري بومدين أكبر عدد من التجهيزات اإلدارية و المتمثلة أساس  

و الفرع اإلقليمي للسكن  ،االجتماعيةلبلدية، مقر البريد، الصندوق الوطني للتأمينات مقر الدائرة، مقر ا
  .والتجهيزات العمومية

الفجوج فهو يتوفر على مركز لبريد، أما لو يوجد بمركز الخزارة مقر الدائرة، مقر البلدية و مقر   
  .االجتماعيمقر البلدية، مقر البريد و صندوق للضمان 

 ،جبالة خميسي و بن جراح - بني مزلين -الناظور -مجاز عمار: مراكز الخمسةو فيما يخص ال  
حيث قدرت مساحة مقر البلدية لمركز مجاز (فيحتوي كل واحد منها على مقر للبلدية و آخر للبريد فقط 

أما ملحق البريد و ملحق البلدية بمركز الناظور فقد قدرت مساحة كل منها بـ  ،)²م2494عمار بـ 
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على  لكل منهما ²م1600و  ²م2000بلغت مساحة مقر البلدية و البريد لمركز بني مزلين  ، و²م200
منها مساحة  ،²م205جبالة خميسي فقد حاز على مساحة عقارية تقدر بـ أما مقر البريد لمركز . التوالي

بـ و فيما يتعلق بمركز بن جراح فقد حاز مقر البلدية على مساحة قدرت  ،²م107مبنية مقدرة بـ 
، بينما يتوفر مركز صالح صالح على وكالة بريدية ²م730و خصص لوكالة البريد مساحة  ،²م1700
  .فقط

طاني الشابي فهي ال تستحوذ لصالح صرفاني و س -عين عمارة: هي المراكز الثالثة المتبقية و  
كز هواري فسكان عين عمارة يتوجهون فيما يخص التجهيزات اإلدارية إلى مر ،على أي تجهيز إداري

أما سكان صالح صرفاني  ،بومدين، سكان مركز سلطاني الشابي يتوجهون إلى مركز جبالة خميسي
  .فيتوجهون إلى مركز مجاز عمار

  :التجهيزات األمنية/ 4

و توجد  ،تقتصر التجهيزات األمنية بمجال الدراسة على الدرك الوطني و الحرس البلدي فقط
مركز  -مركز صالح صالح -مركز عين عمارة: من التجهيز و هي بعض المراكز تفتقر إلى هذا النوع
فيما يخص المراكز الثالثة األولى فهي تابعة من الناحية األمنية لقطاع (صالح صرفاني و مركز الناظور 

أما المراكز األخرى فمنها من ال  ،)أما مركز الناظور فهو تابع لقطاع بومهرة أحمد ،هواري بومدين
 - مركز جبالة خميسي - مركز بن جراح - و هي مركز مجاز عمار ،قر للحرس البلدييتوفر إال على م

  .مركز سلطاني الشابي و مركز بني مزلين
هواري : المراكز المتبقية فهي تحتوي على مقر للدرك الوطني و آخر للحرس البلدي و هيأما 

  .قلعة بوصبع و الخزارة -الفجوج -بومدين
  :التجهيزات المالية/ 5

بينما تنعدم التجهيزات المالية  ،هذه التجهيزات في مجال الدراسة في مصلحة الضرائبتتمثل 
  .و البنك االحتياطاألخرى كصندوق التوفير و 

 ،هواري بومدين و قلعة بوصبع -الفجوج -الخزارة: ويظهر هذا التجهيز إال بأربعة مراكز و هي  
م التوجه فيما يخص الضرائب بالنسبة للمراكز المتبقية لذا يت ،و ينعدم هذا النوع من المرافق ببقية المراكز

  :إلى المراكز التالية
مجاز عمار، صالح صالح، صالح صرفاني يتوجهون إلى مركزي هواري بومدين و : سكان المراكز -

  .حمام دباغ
  .سكان جبالة خميسي و سلطاني الشابي يتوجهون إلى مركزي قالمة و قلعة بوصبع -
  .بني مزلين يتوجهون إلى مركز بوشقوفسكان الناظور و  -
  .سكان عين عمارة يتوجهون إلى مركز هواري بومدين -

  .و أخيرا سكان بن جراح يتوجهون إلى مركز قالمة
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  :التجهيزات الثقافية/ 6

كما  ،فيما يخص التجهيزات الثقافية يمكن القول بأن الفعل الثقافي شبه معطل في أغلبية المراكز  
بينما تغيب المرافق الثقافية  ،ن التجهيزات يقتصر على المراكز الثقافية و دور الشباب فقطأن هذا النوع م

  ...نما و مكتبة البلدية ياألخرى كالمسرح، قاعة الس
 -قلعة بوصبع -بني مزلين: تظهر بكل من  المراكز الثقافية و التي بلغ مجموعها بمجال الدراسة خمسة

  .نو هواري بومدي -الفجوج -بن جراح
 ،الخزارة و صالح صالح -و توجد بمركز جبالة خميسي ،أما دور الشباب فقدر عددها بثالثة

  .وبذلك يكون مجموع التجهيزات الثقافية بمجال الدراسة ثمانية
سلطاني الشابي والناظور  -صالح صرفاني -مجاز عمار -أما المراكز المتبقية و هي عين عمارة  

  .يؤكد ذلك) 22(و الجدول رقم  .فيفهي ال تحتوي على أي تجهيز ثقا
  .2004توزيع الهياكل الثقافية سنة : مراكز حوض قالمة  )22( جدول رقم-
  الثقافية الهياكل               
  ز    ـراكـالم

  المجموع  دار الشباب  مركز ثقافي

  01  /  01  هواري بومدين 
  00  /  /  عين عمارة 
  00  /  /  مجاز عمار
  01  01  /  صالح صالح

  /  /  /  لح صرفانيصا
  01  /  01  الفجوج

  01  /   01  بن جراح
  01  /  01  قلعة بوصبع

  01  01  /  الخزارة
  01  01  /  جبالة خميسي
  00  /  /  سلطاني الشابي

  01  /  01  بني مزلين
  00  /  /  الناظور
  08  03 05  المجموع

  .2004تحقيق ميداني : المصدر
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  :التجهيزات الرياضية/ 7

  .2004سنة  رياضيةتوزيع الهياكل ال: وض قالمةمراكز ح  :)23( جدول رقم-
ملعب كرة   المراكز

  القدم
قاعة متعددة   )متعدد األنشطة(ملعب جواري 

  الرياضات
 المجموع

  الكرة الطائرة  كرة السلة  كرة اليد
  01  /  /  01  هواري بومدين 

  00  /  /  /  عين عمارة 
  02  01  /  01  مجاز عمار
  01  /  01  /  صالح صالح

  01  /  01  /  صالح صرفاني
  02  /  01  01  الفجوج

  02  /  01   01  بن جراح
  01  /  /  01  قلعة بوصبع

  01  /  /  01  الخزارة
  01  /  01  /  جبالة خميسي
  01  /  /  01  سلطاني الشابي

  00  /  /  /  بني مزلين
  01  /  /  01  الناظور
  15  01  05  08  المجموع

  .2004تحقيق ميداني : المصدر
  :ما يلي استنتاجيمكننا   )23( الجدول رقممن خالل تحليل 

  .سيطرة أو بروز لرياضة كرة القدم في أغلب مراكز الدراسة -
المالعب الجوارية المتعددة من خالل ) كرة اليد، كرة السلة، كرة الطائرة(هناك تنوع للرياضات  -

اني، صالح صالح و والتي تظهر بكل من مركز جبالة خميسي، بن جراح، الفجوج، صالح صرف ،األنشطة
  .مجاز عمار

  .المراكز التي تغيب بها مالعب كرة القدم تتوفر على ملعب جواري و العكس صحيح -
الفجوج و بن جراح تسيطر على بقية المراكز من حيث عدد الهياكل و تنوع  - مجاز عمار: المراكز -

  .الرياضات
  .زي عين عمارة و بني مزلينمع اإلشارة إلى غياب تام للتجهيزات الرياضية بكل من مرك -
  :التجهيزات الروحية/ 8

أما باقي المراكز فهي تحتوي على مسجد واحد  ،يتوفر مركزي الخزارة و الفجوج على مسجدين  
  .باستثناء مركز صالح صرفاني الذي ال يملك مسجدا

 و مركز ،و فيما يخص المقابر فيتوفر مركزي هواري بومدين و الفجوج على مقبرة مسيحية  
بينما تقع المقابر اإلسالمية لباقي المراكز خارج حدود المحيط العمراني  ،الخزارة على مقبرة إسالمية

  .للتجمعات
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  التجهيزات االقتصادية /ب

  :التجهيزات التجارية/ 1

و  ،)السوق األسبوعي، سوق مغطى، سوق الجملة(سواق بمراكز الدراسة ال يوجد أي نوع من األ  
و نشير إلى أننا سنتطرق إلى دراستها بالتفصيل  ،لمتوفرة تتمثل في المحالت التجاريةالهياكل التجارية ا

  .في القسم الخاص بالنشاط التجاري
  :ترتيب المراكز حسب التجهيزات و تحديد المستويات الهيراركية/ 10
على تجهيز في كل مركز معرفة المستوى الحقيق لل يرق إلى مختلف التجهيزات سيعتمد فبعد التط* 

  :التي تم إنجازها وفقا لما يلي ،مصفوفة موجود و غير موجود
  .ترتيب المراكز حسب عدد التجهيزات و نوعها ترتيبا تنازليا -
  .انتشاراإلى األقل  انتشاراأي من األكثر  االنتشار،ترتيب التجهيزات تنازليا حسب  -
  .جوده بمربع أبيضو عدم و ،في حالة وجود تجهيز يمثل على المصفوفة بمربع أسود -

  :مستويات يمكن تحديدها في ثالثة فئات و هي استنتاج 01و يؤكد تحليل المصفوفة المنجزة رقم 
 22 و 19تضم هذه الفئة أربعة مراكز يتراوح عدد التجهيزات بها بين " مستوى جيد: "الفئة األولى - 1

لعامل الذي أهل هذه المراكز لكي الخزارة، الفجوج، هواري بومدين و قلعة بوصبع، ا: تجهيز تتمثل في
على جل التجهيزات التي نستطيع من خاللها تصنيفها في  احتواؤهاهو  ،تصنف ضمن هذا المستوى

من تجهيزات راقية خاصة  استفادتفهي بحكم وظيفتها اإلدارية المتمثلة في مقر دائرة  ،مستوى حسن
و كذا  ،هواري بومدين و قلعة بوصبع –زارة حيث نسجل وجود الثانويات في كل من الخ ،التعليمية منها

مراكز التكوين في كل من مركزي قلعة بوصبع و الخزارة، كذلك وجود المراكز الثقافية في كل المراكز 
  .الخ... إضافة إلى مقرات الدرك الوطني و الحرس البلدي و المراكز الصحية  ،ما عدا مركز الخزارة

و  ،مع أنه ال يملك وظيفة إدارية مماثلة و هي مقر دائرة و ينافس مركز الفجوج بقية المراكز  
قطب للمراكز  اعتبارهوالتي جعلت منه مركزا أكثر تجهيزا يمكن  ،يفسر ذلك بقدم نشأة هذا المركز

  .المجاورة
 -6462(و هو  ،العدد السكاني المتمركز بهذه المراكز سبب آخر يفسر هذا التصنيف وهو  

  .كل منهم على التواليل) نسمة 4572و  4521- 6812
لمراكز  إذن تلعب مراكز هذا المستوى دورا بالغ األهمية و ذلك تبعا للخدمات التي تقدمها  

و لهذا يجب رفع المستويات السفلى  ،المستوى األقل منها، لكن هذه الفئة تعاني من عجز في عدد المراكز
  .و ذلك بتكثيف عملية توزيع التجهيزات

وهي جميعها تحتوي على وظيفة  ،م هذه الفئة أربعة مراكز أيضاظت" ستوى متوسطم: "الفئة الثانية - 2
، مجاز )ن2675(، جبالة خميسي )ن3963(وتتمثل هذه المراكز في بن جراح  ،إدارية تتمثل في مقر بلدية

  .1998حسب إحصائيات ) ن1967(مزلين و بني ) ن2605(عمار 
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تجهيزا نظرا لغياب بعض التجهيزات و نقصها حيث  14و 8يتراوح عدد التجهيزات بهذه المراكز بين  
  :نميز في هذا المستوى

  .ظهور اإلكماليات في جميع المراكز -
و ذلك من خالل توفرها على قاعات  ،بالنسبة للخدمات الصحية مراكز هذا المستوى تقدم خدمات أولية -

لصحية بمركزي مجاز عمار و بني و المراكز ا ،بن جراح و جبالة خميسي :العالج في كل من المركزين
  .و العيادات الخاصة في كل من المركزين جبالة خميسي و بن جراح ،مزلين

بني مزلين و دار الشباب بتتمثل في المراكز الثقافية  ،تتوفر هذه المراكز على خدمات ثقافية و رياضية -
تظهر بجميع مراكز هذا التي  ،و تجهيزات أمنية تتمثل في مقرات الحرس البلدي ،بجبالة خميسي

  .المستوى
بوظيفتها اإلدارية المتمثلة في  تحضإلى كونها لم  ،يفسر غياب بعض التجهيزات بهذه المراكز  
لذلك فهي ال تحتوي على  ،1984إال إثر التقسيم اإلداري األخير لسنة  ،إلى مستوى مقرات بلدية ارتقائها

والتي توفر درجة خدمات أرقى وأحسن، لكن عموما  ،ىالتجهيزات التي تتوفر عليها مراكز الفئة األول
  .فهي تساهم في تخفيف نوع من الضغط القائم على بعض المراكز الكبيرة

  :و يشمل كل من المراكز التالية" مستوى ضعيف: "الفئة الثالثة - 3
هذه المراكز عبارة عن  ،صالح صرفاني -عين عمارة - سلطاني الشابي -صالح صالح - الناظور
ن هذه المراكز تفتقر ألغلبية أ، أي تجهيزات 7و  3يتراوح عدد التجهيزات بها بين  ،ات ثانويةتجمع

حسب ) نسمة1562 -913(و ال تقدم إال خدمات بسيطة لحجم ضئيل من السكان يتراوح بين  ،التجهيزات
و بالتالي  ،دقاعات العالج و المساج -االبتدائيةالمدارس : و تتمثل هذه التجهيزات في،1998إحصائيات 

  .تخضع هذه التجمعات لمراكز المستويات األعلى منها
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  مصفوفة التجهيزات: مراكز حوض قالمة ):01( رقممصفوفة 

  
  المراكز                                        

  التجهيزات                  
هواري   الفجوج  الخزارة

  بومدين
قلعة 

  بوصبع
جبالة   بن جراح

  سيخمي
مجاز 
  عمار

بني 
  مزلين

صالح   الناظور
  صالح

سلطاني 
  الشابي

عين 
  عمارة

صالح 
  صرفاني

  
  تجهيزات تعليمية

                            .2و  1مدرسة أساسية الطور
                            .3مدرسة أساسية الطور

                            متقنة - ثانوية
                            مركز تكوين مهني

  
  
  

  تجهيزات إدارية

                            مقر بريد
                            مقر بلدية
                            مقر دائرة
                            سونالغاز

                            صندوق الضمان االجتماعي
                            تأمينات

                            فرع إقليمي للسكن ز التجهيزات العمومية
                            قاعة عالج  تجهيزات صحية

                            صيدلية
                            مركز صحي

                            عيادة فحص عام خاص
                            مسجد  تجهيزات روحية

                            مقبرة مسيحية
                            مقبرة إسالمية

                            ملعب بلدي  تجهيزات رياضية
                            ملعب جواري

                            قاعة متعددة النشاطات
                            مقر الحرس البلدي  هيزات أمنيةتج

                            مقر الدرك الوطني 
                            مركز ثقافي  تجهيزات ثقافية

                            دار الشباب
                            مصلحة الضرائب  تجهيزات مالية

 .معالجة معطيات+2004اني تحقيق ميد: المصدر                                        موجود                  
  غير موجود            
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  :التقنية الشبكات/ج

  :دــالبري/ 1

  :كثافة الوحدات البريدية/ 1-1

  حسب عدد السكان 2004كثافة الوحدات البريدية سنة : مراكز حوض قالمة :)24( جدول رقم-

 1998عدد السكان   المراكز
  نسمة

  عدد الوحدات البريدية
يدية كثافة الوحدات البر

  نسمة1000لكل 
  0.147  01  6812  الفجوج
  0.252  01  3963  بن جراح
  0.219  01  4572  قلعة بوصبع
  0.155  01  6462  الخزارة

  0.374  01  2675  جبالة خميسي
  /  /  913  سلطاني الشابي
  0.508  01  1967  بني مزلين
  0.640  01  1562  الناظور

  0.384  01  2605  مجاز عمار
  0.785  01  1274  صالح صالح
  /  /  1171  صالح صرفاني
  0.221  01  4521  هواري بومدين
  /  /  675  عين عمارة
  0.255  10 39172  المجموع
  0.111  48 432446  الوالية

  .2004مديرية البريد و المواصالت لوالية قالمة : المصدر
  :ما يلي استنتاجمن خالل تحليل الجدول يمكننا 

فعددها متساوي في جميع المراكز  ،لدراسة بطابع التجانسيتميز توزيع الوحدات البريدية بمجال ا
في حين تنعدم الوحدات البريدية بكل من مركز سلطاني الشابي، صالح  ،و مقدر بوحدة هاتفية لكل مركز

  .وتجمع بين الوكاالت و المراكز البريدية ،10و بذلك بلغ عدد الوحدات  ،صرفاني و عين عمارة
وحدة لكل  0.255نسمة نجد أن معدل المجال قدر بـ  1000ة لكل تبار مؤشر وحدة بريدياعبو   

ن، في حين أن أصغر  1000/وحدة 0.785و قد سجل أكبر معدل بصالح صالح و بلغ  ،نسمة 1000
ن نظرا للكثافة السكانية المرتفعة بهذا المركز مقارنة 1000/وحدة 0.147معدل سجل بالفجوج و بلغ 

  .بالمراكز األخرى
ن نظرا للضغط المرتفع 1000/وحدة1.55حيث سجل معدل  ،ا يتعلق بمركز الخزارةوهو أيضا م  

وهذا ما يستدعي ضرورة تدعيم هذه  ،على المركز الحضري بسبب عدد السكان المرتفع و المتزايد
  .المراكز بتجهيزات بريدية أخرى لتخفيف الضغط عليها و التقليل من ثقل الطلبات المتزايدة

 2.21ن، و1000/بريدية وحدة 2.19وحدات البريدية بمركز قلعة بوصبع بـو قد قدر معدل ال  
أما . ن بمركز بن جراح1000/وحدة بريدية 2.52بمركز هواري بومدين، و  ن1000/بريدية وحدة
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وحدة  3.74معدل الوحدات البريدية قليال ليصل إلى  ارتفعبمركزي جبالة خميسي و مجاز عمار فقد 
أما أعلى معدل بعد الذي سجل ،ن بكليهما على التوالي 1000/دة بريديةوح 3.84ن و 1000/بريدية

ن و مركز الناظور 1000/وحدة بريدية 5.08بمركز صالح صالح فسجل بكل من مركزي بني مزلين بـ 
  .ن1000/وحدة بريدية 6.40بـ 

وحدة  1.11ـ و الذي يقدر ب ،لكن عموما الكثافة البريدية بالمنطقة ترتفع عن المعدل العام للوالية
صالح : يز بالوحدات البريدية يعد مقبوال إلى جيد بكل من مركزهن و بالتالي فإن التج1000/بريدية

باستثناء المراكز الثالثة التي ال تملك وحدات  ،صالح، الناظور و بني مزلين و هذا مقارنة بالمعدل الوالئي
  .سلطاني الشابي، صالح صرفاني و عين عمارة: بريدية و هي

  
  :الطاقوية الشبكات/ 2

  :الكهرباء/ 2-1

  :عدد المساكن المزودة بالكهرباء و نسبتها من إجمالي المساكن: مراكز حوض قالمة )25( جدول رقم-
عدد المساكن المزودة   1998عدد المساكن   المراكز

  بالكهرباء
النسبة من إجمالي عدد 

  %المساكن 
  95,42  1272  1333  الفجوج

  90,94  823  905  بن جراح
  98,76  720  729  قلعة بوصبع

  94,59  1015  1073  الخزارة
  96,60  370  383  جبالة خميسي
  73,20  112  153  سلطاني الشابي

  99,05  316  319  بني مزلين
  96,71  235  243  الناظور

  96,63  430  445  مجاز عمار
  95,19  198  208  صالح صالح

  69,02  127  184  صالح صرفاني
  83,54  680  814  هواري بومدين

  78,51  95  121  عين عمارة
  .2004 الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز: المصدر

تعتبر الكهرباء من المنشآت الحيوية لكل مسكن و رغم هذا تفتقر بعض مساكن المراكز لهذا النوع   
  .من الشبكات

حيث  ،)25 حسب الجدول رقم(و تختلف نسبة المساكن المزودة بالكهرباء من مركز إلى آخر   
مسكن، أي تقريبا جل  316أي ما يعادل  % 99,05سجلت أعلى نسبة بمركز بني مزلين و بلغت 

مسكن، ثم مركز  720أي ما يعادل  % 98,76المساكن مزودة بالكهرباء، يليه مركز قلعة بوصبع بنسبة 
كهرباء و هكذا تنخفض نسبة المساكن المزودة بال ،مسكن 235أي ما يعادل  % 96,71الناظور بنسبة 

 95,42، )مسكن 370( % 96,60، )مسكن 430( % 96,63حيث بلغت قيمة  ،بالمراكز المتبقية تدريجيا
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بمراكز مجاز عمار، جبالة ) مسكن 1015( % 94,59و ) مسكن 198( % 95,19، )مسكن 1272( %
وصلت  حيث االنخفاضخميسي، الفجوج، صالح صالح و الخزارة على التوالي و استمرت هذه النسبة في 

بمركز هواري بومدين أي  % 83,54مسكن،  823بمركز بن جراح أي ما يعادل  % 90,94إلى قيمة 
بمركز  % 73,20مسكن،  95بمركز عين عمارة أي ما يعادل  % 78,51مسكن،  680ما يعادل 

مسكن و أخيرا أدنى نسبة سجلت بمركز صالح صرفاني و بلغت  112سلطاني الشابي أي ما يعادل 
  .مسكن 127أي ما يعادل   % 69,02
باستثناء مركزي ، % 73,59لكن عموما تلك النسب تفوق جميعها معدل الوالية المقدر بـ   

  .سلطاني الشابي و صالح صرفاني اللذان تنخفض بهما نسبة المساكن المزودة بالكهرباء عن معدل الوالية
  :الغاز/ 2-2

و تعتمد في  ،دروسة تفتقر نهائيا إلى هذه الطاقةباستثناء مركز الفجوج الزالت بقية المراكز الم  
نقطة على مستوى المجال المدروس  19والتي يقدرعددها بـ  ،استعماالتها على نقاط بيع قارورات الغاز

نقاط بمركز بن جراح و  4نقاط بمركز قلعة بوصبع،  3نقاط بمركز الفجوج،  3نقاط بمركز الخزارة،  3(
ور، بني مزلين، هواري بومدين، جبالة خميسي، صالح صالح و مجاز من مركز الناظ لنقطة بيع لك

  .)عمار
عين عمارة، صالح : و يلجأ سكان المراكز التي ال تحتوي على نقاط بيع قارورات الغاز و هي  

  .احتياجاتهمصرفاني و سلطاني الشابي إلى المراكز المجاورة لسد 
و هو ال يسجل  ،ذه الطاقة كما أشرنا سابقامركز الفجوج هو المركز الوحيد الذي يستفيد من ه  
حسب الشركة  2004 حيث قدر عدد المساكن المزودة بالغاز بهذا المركز سنة ،مرتفع استهالكمعدل 

من إجمالي عدد المساكن المقدرة بـ  % 18,90أي ما يمثل ،مسكن 252الوطنية للكهرباء و الغاز بـ 
عملية الربط بشبكة الغاز بهذا المركز و بكل من مركزي  و هنا تجدر اإلشارة أنها بداية ،مسكن 1333

  .بن جراح و قلعة بوصبع
  

  :شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب/ 3

  :يتم تزويد سكان التجمعات المعينة بالدراسة بالمياه الصالحة للشرب من أماكن مختلفة وبسعات مختلفة
التجمع بالمياه الصالحة للشرب هو سد هذا إن المصدر األساسي لتزويد سكان : تجمع هواري بومدين -

  .ملم200موصول بقناة لتوزيع المياه قطرها  3م500حمام دباغ، أين يتم نقل المياه باتجاه خزان سعته 
ثالثة منابع وهي  كان هذا التجمع بالمياه الصالحة للشرب عن طريقسيتم تزويد : تجمع عين عمارة -

موصول بقناة قطرها  3م200ي، عين الجمال وعين طلبة، يتم تجميع هذه المياه في خزان سعته بعين ليهو
  .ملم110

يتم تزويد سكان هذا التجمع بالمياه الصالحة للشرب ابتداءا من سد حمام دباغ، يتم : تجمع مجاز عمار -
  .ملم160ة قطرها موصول بقنا 3م500نقل المياه باتجاه خزان سعته 
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يتم تزويد سكان هذا التجمع بالمياه الصالحة للشرب دائما ابتداءا من سد حمام : تجمع صالح صالح -
  .ملم 150موصول بقناة قطرها . 3م300خزان سعته إلى دباغ، يتم نقل المياه 

مام دباغ، يتم تزويد سكان هذا التجمع بالمياه الصالحة للشرب عن طريق سد ح: تجمع صالح صرفاني -
  .ملم110موصول بقناة قطرها  3م200يتم نقل المياه إلى خزان سعته 

يتم لحة للشرب ابتداءا من سد حمام دباغ، ايستفيد سكان تجمع بن جراح من المياه الص: تجمع بن جراح-
  .3م500توزيع المياه عن طريق خزانين بسعة 

، يتم نقل )Forage(طريق حفر معاشو  يتم تزويد سكان تجمع قلعة بوصبع عن: تجمع قلعة بوصبع -
  .ملم200موصول بقناة قطرها  3م500المياه إلى خزان سعته 

 3م300يتم تزويد التجمع ابتداءا من حفر بواد حلية، يتم نقل المياه إلى خزان سعته : تجمع الخزارة -
  .ملم150موصول بقناة قطرها 

لصالحة للشرب عن طريق خزانين، سعة الخزان يتم تزويد سكان التجمع بالمياه ا: تجمع بني مزلين -
  .ملم150موصول بقناة قطرها  3م300ملم، وسعة الخزان الثاني  160موصول بقناة قطرها  3م500األول 

يستفيد سكان هذا التجمع من المياه الصالحة للشرب ابتداءا من بئرين، يتم نقل المياه إلى : تجمع الناظور -
  .ملم150ة قطرها موصول بقنا 3م300خزان سعته 

يتم تزويد هاذان التجمعان بالمياه الصالحة للشرب من خزان  :التجمعان جبالة خميسي وسلطاني الشابي -
  .ملم160بقناة قطرها  3م500واحد سعته 

يتم تزويد سكان هذا التجمع عن طريق حفر يقع بشعبة طوطو، يتم نقل المياه مبدئيا إلى : تجمع الفجوج -
 3م300ملم، ثم تنقل مرة ثانية إلى خزان آخر سعته  250موصول بقناة قطرها  3م50خزان صغير سعته 

  ملم160موصول بقناة قطرها 
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  :نظام المواصالت/ ثانيا

  :شبكة الطرق/ 1

إن التنقل هو تعبير عن حضارة فمن خالله يمكننا تنظيم المجتمع، و يتم كذلك التقاء المجموعات   
و لهذا تحتل الطرق الصدارة من حيث  ،يشجع و يساعد على التكامل و التخصصو هذا ما  ،البشرية

األهمية في شبكة المواصالت على المستوى الوطني، فهي إحدى الهياكل القاعدية الهامة و الضرورية 
  .للربط و االتصال بين المراكز

كبيرا في  تلعب دورا ،)61 حسب الخريطة رقم(يتوفر مجال الدراسة على شبكة من الطرق   
هيكلة المجال، و تحدد العالقة بين المراكز الرئيسية و المراكز الثانوية، و فيما يلي صورة مفصلة لشبكة 

  .الطرق بمجال الدراسة
  :الطرق الوطنية - أ

هي طرق ذات اتصاالت كبيرة، و ذلك كونها تربط المراكز العمرانية الكبيرة و لمسافات تزيد عن 
و يتم استغاللها وفقا لمخطط نقل وطني، يتم  ،هذه الخطوط بالمنفعة الوطنيةكلم في الغالب، تتميز  100

  .تهيئة هذا النوع من الطرق من ميزانية الدولة
  :يحتوي مجال الدراسة على الطرق الوطنية التالية

كما يصل بين  ،كلم 59,9يربط بين قسنطينة و قالمة بطول قدر بـ ): 20(الطريق الوطني رقم  -
  .كلم 34,5ة بطول بوشقوف و قالم

 .ملك 24,4الرابط بين قالمة و عنابة، يبلغ طوله ): 21(الطريق الوطني رقم  -

 .كلم 28,6الرابط بين سكيكدة و قالمة بطول ): 80(الطريق الوطني رقم  -

  :الطرق الوالئية -ب

رق حيث تقوم بالربط بين البلديات، و تلعب دورا مكمال للط ،هي الطرق التي تخدم إقليم الوالية
  :الوطنية، و يمر بمجال الدراسة الطرق الوالئية التالية

 –مرورا بكل من الفجوج  ،الرابط بين بوشقوف و صالح صالح: 126الطريق الوالئي رقم  -
  .بو مهرة أحمد -جبالة خميسي -بني مزلين - هيليوبوليس

  .الرابط بين قالمة و بن جراح: 162الطريق الوالئي رقم  -
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  توزيع كثافة الطرق الوطنية، الوالئية و البلدية عبر البلديات ):26( قمجدول ر

  

  
  المراكز

الطرق  (CW)الطرق الوالئية     (RN)ة   الطرق الوطني
  البلدية
(CC)  

  )كم(

مجموع 
  الطرق

  )كم(

  عدد
  السكان
1998  

  )نسمة(

مساحة 
  البلدية

  )²كم(

كثافة 
الطرق 
الوطنية 

  ²كم/كم

كثافة 
الطرق 
الوالئية 

  ²كم/كم

كثافة 
الطرق 
البلدية 

  ²كم/كم

كثافة الطرق 
بالنسبة 
للمساحة 

  )1( ²كم/كم

كثافة الطرق 
الوطنية 

ن 1000/كم
)2(  

  النهاية  البداية  )كم(الطول  الرقم  النهاية  البداية  )كم(الطول  الرقم

  11,39  0,56  0,33  0,23  /  79,37  3963  45,150  26,150  000+22  00+3  19  162  /  /  /  /  بن جراح
  07,60  0,69  0,43  0,10  0,16  71,22  6462  49,150  30,450  000+26  00+19  07  123  200+70  500+58  11,700  80  الخزارة
  14,56  0,43  0,28  0,15  /  66,62  1967  28,650  18,800  850+18  000+9  9,850  126  /  /  /  /  بني مزلين

  126  /  /  /  /  جبالة خميسي
156  

8,000  
0,700  

18,850  
9,500  

26+850  
10+000  25,900  34,600  2675  63,25  /  0,13  0,41  0,54  12,93  

  430+42  900+26  15,530  80  الفجوج
126  
156  
168  

8,800  
1,000  
1,000  

37,200  
00+000  
12+000  

46+000  
01+000  
13+000  

23,300  49,630  6812  66,25  0,23  0,16  0,35  0,74  07,28  

  09,28  0,83  0,67  /  0,16  50,18  4521  42,00  33,600  /  /  /  /  700+79  300+71  8,400  20  هواري بومدين

  122  000+89  700+79  9,300  20  مجاز عمار
126  

2,700  
2,000  

34+300  
46+00  

37+00  
48+00  13,00  27,00  2605  38,67  0,24  0,12  0,33  0,69  10,36  

  04,58  0,57  0,40  /  0,17  36,25  4572  20,950  14,500  /  /  /  /  850+42  400+36  6,450  21  قلعة بوصبع
  08,84  0,62 0,39  0,12  0,11 471,81 33577 297,13 185,7    60,05    51,38   المجموع
  03,96  0,41 0,24  0,10  0,07 4138,93 432.446 1716,06 1013,840    406,02    296,200   الوالية

  .معالجة شخصية+ مديرية البناء و األشغال العمومية : المصدر                                                                                                                           
  

  = كثافة الطريق  :)1(
  
  
  

  1000× =                                 ن 1000/ كثافة الطرق: )2(

 )كم(طول الطريق بالبلدية 
  )²كم(مساحة البلدية 

 )كم(طول الطريق بالبلدية 
  عدد السكان بالبلدية 
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  :الطرق البلدية -جـ

و  ،لبلديات بالتجمعات الثانوية و المشاتي و األحياء السكنيةهي الطرق التي تربط المراكز الرئيسية ل
  .فك العزلة عن المناطق المهمشة  في لها أهمية

   :السكة الحديدية -د
لكن عموما يمر بمجال  ،تجدر اإلشارة هنا إلى أن خطوط السكة الحديدية بوالية قالمة ال تعمل

  .ين مركزي الناظور و بوشقوفالدراسة خط واحد للسكة الحديدية، و هو الذي يربط ب
  

  :توزيع كثافة الطرق الوطنية، الوالئية و البلدية عبر البلديات/ 2

جمالية للبلديات هي اليتبين لنا أن كثافة الطرق بالنسبة للمساحة ا )26( من خالل معطيات الجدول رقم
بالنسبة للمساحة كم، في حين بلغت كثافة الطرق  297,13لمجموع من الطرق قدر بـ  ،²كم/كم 0,62

كم ، و بهذا يكون متوسط  061716,لمجموع من الطرق قدر بـ  ،²كم/كم0,41اإلجمالية للوالية قيمة 
و هذا إذ دل على شيء فإنما يدل على  ،كثافة الطرق عبر البلديات قد فاق متوسط كثافة الطرق الوالئي
و التي تتباين كثافاتها من بلدية  ،و البلدية أن هذه البلديات تملك شبكة هامة من الطرق الوالئية و الوطنية

  :إلى أخرى كما يلي
  :كثافة الطرق الوطنية/ 2-1

و قد  ²كم/كم 0,11و سجلت كثافة قدرت بـ  ،كم 51,38بلغ طول الطرق الوطنية عبر البلديات  
  .²كم/كم) 0,24 -0,16(حيث تراوحت بين  ،اختلفت الكثافة من بلدية إلى أخرى

و ذلك لكونها منطقة عبور،  ،²كم/كم 0,24رق الوطنية سجلت ببلدية مجاز عمار بـ أكبر كثافة للط
  .²كم/كم 0,16أما أصغر كثافة للطرق فسجلت ببلديتي هواري بومدين و الخزارة و قدرت بـ 

  .بني مزلين و جبالة خميسي فهي ال تملك طرق وطنية -بن جراح: أما البلديات
  :كثافة الطرق الوالئية/ 2-2

، تراوحت الكثافات ²كم/كم 0,12و سجلت كثافة  ،كم 60,05الطرق الوالئية على طول يعادل  حازت
، استحوذت بلدية بن جراح على أكبر كثافة للطرق الوالئية و بلغت ²كم/كم 0,23 - 0,10ما بين 

العلم مع  ،²كم/كم 0,10، أما أصغر كثافة للطرق الوالئية فكانت ببلدية الخزارة و قدرت بـ ²كم/كم0,23
  .أن جميع البلديات تملك هذا النوع من الطرق، باستثناء بلديتي هواري بومدين و قلعة بوصبع

  :كثافة الطرق البلدية/ 2-3

و بهذا يكون هذا النوع من الطرق قد  ،كم 185,7بلغ الطول اإلجمالي للطرق البلدية ما يعادل قيمة 
الوطنية و الوالئية، و قد سجلت الطرق البلدية كثافة  احتل المرتبة األولى من ناحية الطول مقارنة بالطرق

 0,67كم بكثافة قدرت بـ  33,600، حيث حازت بلدية هواري بومدين على ²كم/كم 0,39قدرت بـ 
  .²كم/كم 0,43كم من هذه الطرق بكثافة  30,450و بلدية الخزارة على  ،²كم/كم
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و هي أصغر كثافة  ،²كم/كم 0,28و  ²كم/مك 0,41أما باقي البلديات فتراوحت بها الكثافة ما بين 
  .مسجلة و حازت عليها بلدية بني مزلين

و هي قيمة أكبر من كثافة  ،ن1000/كم 08,84أما بالنسبة لكثافة الطرق بالنسبة للسكان فقد بلغت 
  .ن1000/كم03,96الطرق بالنسبة للسكان الوالئية و المقدرة بـ 

ن 1000/كم 12,93ن، في حين بلغت 1000/كم 14,56 أكبر كثافة سجلت ببلدية بني مزلين بـ 
  .ن ببلدية بن جراح1000/كم 11,39ببلدية جبالة خميسي و 

و بطول شبكة الطرق التي تملكها هذه المراكز، فالكثافة  ،و يفسر ذلك بالعدد السكاني المنخفض
كلم، و  19بطول  الذي يعبر مجال هذه البلدية 162بمركز بن جراح مثال تعود إلى الطريق الوالئي 

 9,850الذي يقطع البلديتين بطول  126بمركزي جبالة خميسي و بني مزلين السبب يعود للطريق الوالئي 
  .كلم لكل منهما على التوالي 08و 

هذه الكثافة تدريجيا بباقي البلديات إلى أن تبلغ أدنى قيمة لها ببلدية قلعة بوصبع، حيث  ثم تتناقص
و يرجع ذلك إلى كون هذه البلدية ال تملك سوى الطريق الوطني رقم  ،ن0100/كم 04,58وصلت إلى 

كلم فقط، كما أنها تملك أصغر مجموع للطرق و الذي بلغ  6,450، و الذي يعبر مجالها على طول 21
  .كم، ضف إلى ذلك العدد السكاني المرتفع نوعا ما مقارنة بالمراكز األخرى 20,950
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  (Intra - Muros)ثافة الطرق الوطنية عبر المجال توزيع ك :)27( جدول رقم

  
  

  المراكز

 1998عدد السكان  (CW)الطرق الوالئية   (RN)ة  الطرق الوطني

  )نسمة(

  كثافة الطرق

 النهاية البداية )كم(الطول الرقم  النهاية البداية )كم(الطول الرقم  ن1000/كم

  0,24 3963  000+8  000+7 0,96 162  /  /  /  /  بن جراح
  0,22 4521  /  /  /  /  500+75  500+74 01 20  هواري بومدين
  0,88 675  /  /  /  /  600+73  000+73 0,6 20  عين عمارة
  0,53  2605  /  /  /  /  000+82  900+80  1,4  20  مجاز عمار
  0,08  4572  /  /  /  /  300+39  900+38  0,4  21  قلعة بوصبع
  0,31 6812  /  /  /  /  560+39  400+37 2,16 80  الفجوج

  0,16 913  350+20  200+20 0,15 126  /  /  /  /  طاني الشابيسل
  0,27 24061     01,11       5,56    المجال
  03,96 432446     406,02       296,200    الوالية

 .معالجة شخصية+مديرية البناء و األشغال العمومية: المصدر                                      
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  :ئية عبر مجال الدراسةتوزيع كثافة الطرق الوطنية و الوال/ 3

  :يتبين أن   )27( من خالل معطيات الجدول رقم
تتوزع هذه الطرق  ،مجال الدراسة يحتوي على ثالثة طرق وطنية و طريقان والئيان كما أشرنا سابقا

  :عبر المجال كما يلي
 02,16يقطع التجمع الرئيسي للفجوج من الشرق إلى الغرب على طول : 80الطريق الوطني رقم*/ 

بلغت كثافة هذا  ، و560+39و ينتهي عند النقطة  400+37أي أنه يبدأ من النقطة الكيلومترية  ،كم
  .ن1000/كم0,31ن ما يعادل قيمة 1000الطريق لكل 

  :الذي يقسم التجمع الرئيسي لمجاز عمار إلى قسمين: 20الطريق الوطني رقم */ 
كم، و يبدأ من النقطة  1,4العمراني  و بلغ طوله داخل هذا المجال ،قسم شرقي و قسم غربي 

  .ن1000/كم 0,53و بلغت كثافة هذا الطريق  ،000+82و ينتهي عند النقطة  900+80الكيلومترية 
 ،هذا الطريق يقسم التجمع الرئيسي لمركز هواري بومدين إلى قسمين: 20الطريق الوطني رقم */ 

ن، يبدأ هذا 1000/كم 0,22بكثافة قدرها كم و  01على طول بلغ  ،جنوب-شرقي و غربي باتجاه شمال
  .500+75و ينتهي عند النقطة  500+74الطريق من النقطة الكيلومترية 

  .و الذي يقسمه إلى قسمين ،كما يعبر هذا الطريق التجمع الثانوي لعين عمارة
 0,88و قدرت كثافته بـ  ،كم 0,6بلغ طول هذا الطريق داخل حدود هذا المحيط العمراني  
مع العلم أن الكثافة  600+73و ينتهي عند النقطة  000+37ن، و يبدأ من النقطة الكيلومترية 1000/كم

  .نسمة 675و يعود ذلك إلى عدد السكان الضعيف و المقدر بـ  ،المسجلة بهذا المركز هي أكبر الكثافات
علومات يمر بالمركز صالح صرفاني لكن ال تتوفر لدينا أي م 20 الطريق الوطني رقم: مالحظة
  ).طوله داخل حدود هذا المحيط، الكثافة(بخصوصه 

  :21الطريق الوطني رقم */ 
يمر هذا الطريق بالتجمع الرئيسي لقلعة بوصبع من الناحية الجنوبية له باتجاه شرق غرب على طول 

 0,08و بلغت كثافته  ،300+39و ينتهي عند النقطة  900+38كلم، يبدأ من النقطة الكيلومترية  0,4
ن، و هي أصغر كثافة مسجلة نظرا الرتفاع عدد السكان بهذا المركز و صغر طول الطريق 1000/مك

  .الوطني
يمتد هذا الطريق من الحدود الشمالية الشرقية للتجمع الرئيسي لبن : 162الطريق الوالئي رقم */ 

و ينتهي  000+07ية كلم، يبدأ من النقطة الكيلومتر 0,96جراح إلى الحدود الجنوبية الشرقية على طول 
  .ن1000/كم 0,24و بلغت كثافة هذا الطريق ما يعادل  ،000+08عند النقطة 

و  ،يمر هذا الطريق من الجهة الشمالية للتجمع الثانوي سلطاني الشابي: 126الطريق الوالئي رقم */ 
قطة ن، يبدأ من الن1000/كم 0,16و بكثافة بلغت  ،كم 0,15غرب على طول -يمتد باتجاه الشرق

  .350+20و ينتهي عند النقطة  200+20الكيلومترية 
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يمر بالمركز الثانوي صالح صالح لكن ال تتوفر لدينا أي  126: الطريق الوالئي رقم: مالحظة
  .معلومات بخصوصه

و  ،كم 06,67و بهذا يكون مجموع الطرق بجميع أنواعها و مستوياتها داخل مجال الدراسة هو 
ن، و قد بلغ الطول اإلجمالي للطرق الوطنية ما يعادل 1000/كم 0,27ان تقدر بـ تمثل كثافة بالنسبة للسك

  .ن1000/كم 0,23كم، و مثلت كثافة بقيمة  05,56
ن و هي كثافة 1000/كم 0,04و بلغت كثافتها  ،كم 01,11أما طول الطرق الوالئية فقدر بـ  

و هو ما  ،ن1000/كم 0,93تي وصلت إلى و ال ،منخفضة جدا مقارنة بكثافة الطرق الوالئية عبر الوالية
ينطبق أيضا على الطرق الوطنية، حيث أن كثافة الطرق الوطنية بالنسبة للسكان عبر المجال اقل من 

  .ن1000/كم 0,68كثافة الطرق الوطنية بالنسبة للسكان عبر الوالية، و التي قدرت بـ 
  
  :خالصة

  :التالية توصلنا إلى النتائجفقد شبكة الطرق فيما يتعلق ب
حيث  ،يختلف عدد و أطوال الطرق التي يحتويها مجال كل بلدية باختالف البلديات المدروسة -

احتلت بلدية الفجوج المرتبة األولى باحتوائها على أكبر مجموع من أطوال الطرق بكل أنواعها، 
ميسي، فبني ثم تلتها بلدية الخزارة فبلدية بن جراح، ثم هواري بومدين، ثم تأتي بلدية جبالة خ

 .مزلين، مجاز عمار و أخيرا بلدية قلعة بوصبع

بني مزلين و جبالة  -بن جراح: المراكز التي ال تملك طرق وطنية داخل مجالها البلدي هي -
هواري بومدين و قلعة : خميسي، أما المراكز التي ال تملك طرقا والئية داخل مجالها البلدي هي

 .بوصبع

حيث أن العدد وصل إلى طريقتين  ،تي تملك أكثر من طريق والئيكما أن هناك بعض المراكز ال 
جبالة (، )طرق والئية 3/الفجوج(، )طرق والئية 2/ مجاز عمار: (وثالثة طرق و هي

 ).طرق والئية2/خميسي

  :أن فنجدداخل حدود المراكز  بذلك أما داخل مجال الدراسة و أعني
 مجاز عمار -هواري بومدين -الفجوج: المراكز الرئيسية التي احتوت على طرق وطنية هي -

: وقلعة بوصبع، في حين أن المراكز الرئيسية التي غابت   بها الطرق الوطنية و الوالئية هي
  .بني مزلين و جبالة خميسي–الخزارة 

لكنهما  ،20:طريق الوطني رقمالمركزان الثانويان صالح صرفاني و عين عمارة يمر بهما ال -
سلطاني الشابي وصالح : خيرة التي تظهر بالمركزان الثانويانهذه األ ،يفترقان إلى الطرق الوالئية

 .صالح
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الناظور هو المركز الثانوي الوحيد الذي ال يملك أي نوع من الطرق داخل حدود محيطه  -
قريب من طريق مهم و هو الطريق و أعني بذلك الطرق الوطنية أو الوالئية، لكنه  ،العمراني

 .20:الوطني رقم

داخل حدود المراكز فقد احتل مركز الفجوج كالعادة المرتبة  بالنسبة لمجموع أطوال الطرق -
فمركز هواري بومدين، ثم مركزي بن جراح و عين عمارة و  ،ثم تاله مركز مجاز عمار ،األولى

 أخيرا كل من مركزي قلعة بوصبع و سلطاني الشابي

لم يحز على طول كبير من الطرق مقارنة بالمراكز األخرى  ،من هنا نجد أن مركز قلعة بوصبع و 
 .و مقارنة بالرتبة اإلدارية التي يحتلها كونه مقر لدائرة

  :إذن نصل في األخير إلى القول بأن
أن  كان بإمكانها ،مجال الدراسة تتخلله شبكة من الطرق الوطنية و الوالئية من جميع االتجاهات

تجعله أكثر أهمية إذا كانت كثافة الطرق موزعة بنفس الطريقة على كامل المجال، لكن الواقع أن بعض 
فهما من أكثر المراكز التي  جبالة خميسي المناطق ال زالت تعاني العزلة وخاصة مركزي بني مزلين و

السكاني الضعيف و مجموع  نظرا للظروف الطبيعية التي تميز المركز األول، و كذا العدد تعاني العزلة
  .الطرق التي تملكها هذه المراكز
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  :لــالنق /اـالثـث

  :مقدمة

إن النقل يمثل العمود الفقري لقيام أي نشاط اقتصادي، ألنه يلعب دورا هاما في إنعاشه، كما   
الربط بين مختلف  يساهم في تطوره و ازدهاره، و ذلك من خالل تسهيل التبادل التجاري واالتصال و

  .مناطق المجال لخلق توازن في الحركة، زيادة في السيولة وسهولة في التنقل
كلما ارتقت بها النشاطات االقتصادية  ،فكلما تميزت منطقة ما بوسائل و شبكات نقل متطورة  

ة، و قد برزت و بالتالي تكثر التبادالت بين المناطق في إطار التكامالت المجالي ،والتجارية بكل أنواعها
  .هذه الخدمة كانعكاس مباشر للتحوالت االقتصادية والسكانية التي عرفتها الجزائر

  :تعريف النقل/ 1

  :إلعطاء النقل تعريفا دقيقا عمدنا إلى تعريفه من الناحية القانونية و اإلقتصادية
  :من الناحبة القانونية/ 1-1

و الذي يتضمن تنظيم  ،1967- 07- 22ي المؤرخ ف 130- 67عرفت المادة األولى من األمر رقم
  :النقل البري كما يلي

يقصد بالنقل كل نشاط ينقل بواسطته شخص طبيعي أو معنوي أشخاصا أو بضائع من مكان "
  .1"آلخر بسيارة مهما كان نوعها

و الذي يتضمن توجيه النقل  1988ماي  10المؤرخ في  17-88من القانون رقم  16أما المادة 
  :ه عرفت النقل البري كما يليالبري و تنظيم

كل نشاط ينقل بواسطته شخص طبيعي أو معنوي أشخاص أو بضائع  ،يعد النقل في نظر القانون"
  .2"من مكان آلخر على متن مركبة مهما كان نوعها

  :من الناحية االقتصادية/ 1-2

م و يت ،النقل بأنه خدمة تخلق منفعة في الوقت و المكان (MOSSMAN)يعرف موسمان   
  .3بواسطته تحويل السلع و األشخاص من نقطة إلى أخرى

مجموعة من النشاطات تتمثل في نقل األشخاص : "و بالتالي فالنقل من الناحية االقتصادية هو عبارة عن 
 ،حافالت، سيارات و قاطرات: و الموارد بواسطة وسائل مخصصة لهذا الغرض من وسائل متحركة مثل

  .4وسكك حديدية قطر: القاعدية و وسائل ثابتة مثل المنشآت
  :العوامل المتحكمة في النقل/ 2

  :نجد عدة عوامل و هي 5من بين العوامل المتحكمة في النقل  

                                                 
  .04/08/1967المؤرخة في  67- 63الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم   1
  .10/05/1988المؤرخة في  88- 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم   2

3  Mossman et N.Morton : Principales of Transportation. 
الوطنية لتطبيق المدرسة . التطور التاريخي للنقل البري في الجزائر، مذآرة نهاية الدراسة لنيل شهادة مفتش النقل البري: جغوط محمد حميدي فاتح  4

  .1998تقنيات النقل البري، جامعة باتنة، دفعة 
  .1998النقل الجماعي بإقليم قسنطينة الكبرى، معهد علوم األرض، جامعة قسنطينة : مذآرة تخرج: بوزيد عفيفة، درويش عبد المنعم  5
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حيث أن وسائل النقل لها أساس اقتصادي، لذلك بدأ اإلنسان في تطويرها و تحسينها : اقتصادية -
  .للوصول إلى احتياجاته في إي مكان و زمان

و ذلك بربط  ،ائص المجال و طبوغرافيته أساس تحديد مسار خطوط النقلتعتبر خص: جغرافية -
 .فية المجالراو مراعاتها مع طبوغ ،التجمعات السكانية ببعضها البعض

المجاالت المختلفة، و بالتالي يتحتم بتحتم سرعة االتصال بمختلف أنحاء البالد و كذا : سياسية -
 .د الذهاب إليهاتطوير وسائل النقل للوصول إلى النقطة المرا

للتطور الصناعي دور كبير في تطوير وسائل النقل و قد ساهم العلم في ذلك، : صناعية و علمية -
 .طارات الديازال الكهربائية و الحافالت الحديثة له فضل كبير في تطوير وسائل النقلاختراع قاف

الستمرار وسائل  صيانتها ضرورية بصفة دائمةفتمويل وسائل النقل باستمرار، : عوامل أخرى -
 .النقل و تطورها و التوقف عليها يعني اندثارها

هذا األخير الذي يؤثر بشكل مباشر على هيكلة  ،ر خدمات النقليإذن لهذه العوامل دور كبير في تطو
و باعتبار النقل الجماعي  ،و على حجم و كثافة العالقات التي تربطها فيما بينها ،التجمعات العمرانية

  .النقل سنتطرق إليه في هذه الدراسةأساس قطاع 
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  توزيع خطوط النقل داخل مجال الدراسة  ):28( جدول رقم
 

  

  الخط

عدد 

 المتعاملين

 عدد الحافالت لكل خط سيارة أجرة جماعية
  عدد الحافالت

عدد 

  الدورات

السعة 

  المقدرة

  زةعربة مجه حافلة صغيرة حافلة كبيرة  الرخص الممنوحة الرخص المستغلة

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
قطاع

  خاص

قطاع

  عام

  289  05 01 14  93,33 14 06,67 *01 / /  09,6 12 1,27 01 15 بن جراح -قالمة
  345  07 00 11  / / 100 11 / /  08,0 10 2,53 02 11 بوصبعقلعة -قالمة

  555  05 / 14  / / 35,71 05 64,29 09  21,6 27 25,32 20 14 الخزارة -قالمة
  292  05 01 09  20 02 80 08 / /  21,6 27 5,06 04 10 هواري بومدبن -قالمة
  87  05 / 03  / / 100 03 / /  10,4 13 / / 03 مجاز عمار -قالمة

  212  / / 07  / / 100 07 / /  25,6 32 36,70 29 07 الفجوج -قالمة
  141  04 / 07  71,43 05 28,57 02 / /  01,6 02 18,99 15 07 جبالة خميسي-بومهرة
  168  04 01 06  71,43 05 28,57 1*+1 / /  01,6 02 10,13 08 07 بني مزلين -بومهرة
  100  05 01 04  80 04 20 *1 / /  / / / / 05 الناظور -بومهرة

  2189  40 04 75  37,98 30 50,63 40 11,39 09  07,73 125 100 79 79 مجموع المنطقة
  20989  / 59 560  25,20 156 58,32 361 16,48 102  100 1617 1617 1060 / مجموع الوالية

  ..شخصيةمعالجة +    2004مديرية النقل لوالية قالمة سبتمبر : المصدر              قطاع عام*: 
  .عدد سيارات األجرة الجماعية ال يحسب بعدد الخطوط و إنما بعدد الرخص الممنوحة
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  :توزيع خطوط النقل/ 2-1

  :مجال الدراسة داخل/ 2-1-1

نجد أن سيارات األجرة الجماعية و المقدر عددها   )28( من المعطيات المسجلة في الجدول رقم
من مجموع سيارات األجرة الجماعية  % 07,73مثلت بمنطقة الدراسة نسبة  ،سيارة 1617بالوالية بـ 

 02تراوح فيه العدد بـ سيارة موزعة توزيعا مختلفا عبر الخطوط ي 125بالوالية، و قد بلغ عددها 
  .سيارة32و

حيث وصل إلى  ،الفجوج -أكبر عدد لسيارات األجرة الجماعية سجل في الخط الرابط بين قالمة  
من مجموع سيارات األجرة الجماعية بمجال الدراسة، أما أقل عدد  25,60سيارة، مثلت نسبة  32

جبالة خميسي،  -بني مزلين و بومهرة -ةن بين بومهران الرابطالسيارات األجرة الجماعية، فكان للخط
  .لكل منهما من مجموع سيارات األجرة الجماعية بمجال الدراسة % 01,6حيث مثال نسبة 

هواري  - الخزارة و قالمة -و قد تساوى عدد سيارات األجرة الجماعية لكل من الخطين قالمة  
رات األجرة الجماعية بمنطقة من مجموع سيا % 21,6سيارة و مثل نسبة  27بومدين حيث بلغ قيمة 

  .الدراسة
قلعة  -بن جراح و قالمة -مجاز عمار، قالمة -قالمة: أما عدد سيارات األجرة لكل من الخطوط  

للخط  % 10,4أي ما يمثل نسبة  ،سيارات لكل منهم على التوالي 10و  12، 13بوصبع فقد قدر بـ 
  .وع سيارات األجرة بمنطقة الدراسةللخط الثالث من مجم % 8للخط الثاني و  % 9,6األول، 
 2189حافلة بعدد من المقاعد يقدر بـ  79فيما يتعلق بالحافالت فقد بلغ عددها داخل المجال   
لكل  05و بعدد من الدورات هو  ،بن جراح -حافلة على الخط الرابط بين قالمة 15من بينها  ،مقعد

الخزارة و بعدد من  -لى الخط الرابط بين قالمةحافلة ع 14مقعد،  289حافلة، و مجموع مقاعد يقدر بـ 
حافلة على الخط  11مقعد،  555و مجموع مقاعد بلغ قيمة  ،دورات لكل حافلة 05الدورات يقدر بـ 
و مجموع مقاعد بلغ  ،دورات لكل حافلة 07قلعة بوصبع بعدد من الدورات يقدر بـ  -الرابط بين قالمة 

 05هواري بومدين بعدد من الدورات يقدر بـ  -بط بين قالمة حافالت على الخط الرا 10مقعد،  345
 -حافالت على الخط الرابط بين قالمة 07مقعد،  292دورات لكل حافلة، و مجموع مقاعد بلغ قيمة 

دورات لكل حافلة،  04بني مزلين بعدد من الدورات بلغ بـ  -جبالة خميسي و بومهرة -الفجوج، بومهرة
  .مقعد لكل من الخطوط على التوالي 168مقعد و  141مقعد،  212لى و بعدد من المقاعد وصل إ

 05بعدد من الدورات يقدر بـ  ،الناظور -حافالت على الخط الرابط بين بومهرة 05و أخيرا   
مجاز  - حافالت على الخط الرابط بين قالمة 03مقعد، و  100و عدد من المقاعد هو  ،دورات لكل حافلة

مقعد، و بهذا  87ومجموع مقاعد بلغ قيمة  ،دورات لكل حافلة 05يقدر بـ بعدد من الدورات  ،عمار
  .يسجل هذا الخط أقل عدد للحافالت و أقل عدد للمقاعد
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حافلة كبيرة مثلت  102حافلة من بينها  619أما على مستوى الوالية فقد بلغ مجموع الحافالت   
من مجموع الحافالت  % 58,32سبة حافلة صغيرة مثلت ن 361من مجموع الحافالت،  % 16,48نسبة 

  .من مجموع الحافالت % 25,20أي ما يعادل نسبة  ،عربة مجهزة 156و 
من مجموع الحافالت  % 01,45و بهذا تكون الحافالت الكبيرة قد سجلت بمنطقة الدراسة نسبة   

بالوالية، أما  من مجموع الحافالت الصغيرة % 06,46و الحافالت الصغيرة مثلت نسبة  ،الكبيرة بالوالية
من مجموع العربات المجهزة بالوالية أي أن مجموع الحافالت  % 04,85العربات المجهزة فسجلت نسبة 

  .من مجموع الحافالت على مستوى الوالية % 12,76بمنطقة الدراسة يمثل نسبة 
  

  :وداخل الوالية خارج مجال الدراسة/ 2-1-2

  ):و داخل الوالية(ال الدراسة توزيع خطوط النقل خارج مج  ):29( جدول رقم

  الخط
سيارة أجرة 

  جماعية

عدد   عدد الحافالت لكل خط

  الحافالت

عدد 

  الدورات

السعة 

  عربة مجهزة  حافلة صغيرة حافلة كبيرة  المقدرة

  397  05  07  / 03 *2+2 01  النشماية -قالمة
  68  05  02  / 02 / /  صالح سوفي-قالمة
  321  04  12  / 12 / /  عين صندل-قالمة
  692  04  15  / 09 06 33  حمام دباغ-قالمة
  440  04  15  / *1+14 / 14  الركتية-قالمة
  25  02  01  / *01 / 03  بوهمدان-قالمة
  70  04  03  / 02*+01 / /  سالوة عنونة-قالمة
  /  /  /  / / / 19  عين مخلوف-قالمة
  455  02  13  13 / / 08  عين العربي -قالمة
  554  03  17  / 16 *01 71  واد زناتي -قالمة
  482  03  13  / 12 01 83  بوشقوف -قالمة
  373  03  12  02 10 / 09  حمام النبايل -قالمة
  393  04  11  / 10 01 29  بوعاتي محمود -قالمة

  4270  43  121  15 93 13 270  المجموع
  .2004مديرية النقل لوالية قالمة سبتمبر : المصدر                                       

تتمثل في  ،نالحظ أن خطوط النقل خارج مجال الدراسة )29( ن خالل معطيات الجدول رقمم  
و هذا نظرا ألهمية هذا المركز كونه مقر  ،الخطوط التي تصل مركز قالمة بمختلف المراكز المجاورة

  .والية، و لذلك فهو يتطلب حركة كبيرة للسكان باتجاهه
دورات لكل  03واد زناتي بعدد دورات  -بين قالمةسجل اكبر عدد للحافالت في الخط الرابط 

 ،خرىو هذا نظرا ألهمية مركز واد زناتي مقارنة بالمراكز األ ،مقعد 554ومجموع مقاعد بلغ  ،حافلة
                                                 

 .قطاع عام *
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و التي تعد أقطاب رائدة نظرا لتوفرها على  ،كونه مقر دائرة و من اكبر التجمعات الحضرية بالوالية
الخدمات و بالتالي من شأنها جذب السكان و إحداث  منهات، المرافق والنشاطات االقتصادية، التجهيز

  .حركة باتجاهها
دورات لكل  04حافلة بقيمة  15حمام دباغ بعدد من الحافالت بلغ  -يليه الخط الرابط بين قالمة  
مقعد، و هذا كون حمام دباغ مركز سياحي يتوفر على  692و عدد من المقاعد وصل إلى  ،حافلة

ضف إلى ذلك كونه مقر دائرة، و بالتالي يتجه سكان المراكز  ،ات و الخدمات التي تجذب السكانالتجهيز
  .المنظمين إداريا إلى هذا المركز لقضاء احتياجاتهم

حافلة،  17-01و هو يتراوح بين  ،إذن عموما عدد الحافالت يختلف و يتوزع من خط إلى آخر  
 02بوهمدان، و قدر بحافلة واحدة بـ  -ابط بين قالمةحيث أن أقل عدد للحافالت سجل في الخط الر

  .مقعد 25دورات و 
سيارة يختلف توزيعها من خط  270فيما يخص سيارة األجرة الجماعية فقد بلغ مجموع السيارات 

النشماية، أما أكبر  -حيث سجل أقل عدد لسيارات األجرة الجماعية في الخط الرابط بين قالمة ،إلى آخر
  .سيارة 83بوشقوف، حيث وصل إلى  - فكان في الخط الرابط بين قالمة عدد للسيارات

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   الهياكل القاعدية التجهيزات العمومية و : المبحث الثاني: الفـصـل الثاني

- 219  -  

  :خالصة المبحث

  :تمكنا من استخالص ما يلي ،من خالل التحليل السابق للتجهيزات االجتماعية و التقنية بالمراكز
دد التجهيزات وفي بين المراكز، و فوارق في عاالجتماعية وجود تفاوت كبير في توزيع التجهيزات  -

الفجوج و قلعة  -هواري بومدين -الخزارة: نوعيتها، مع تركز و تواجد أغلب التجهيزات بكل من
ثم  ،بوصبع، الشيء الذي يجعل هذه المراكز قطب للخدمات و يفتح نحوها ديناميكية أكثر نشاطا و أهمية

دد أقل من التجهيزات االجتماعية مجاز عمار و بني مزلين بع –جبالة خميسي  - بن جراح: تأتي المراكز
  .مقارنة بالمراكز األربعة التي احتلت المرتبة األولى

، هذا النقص في التجهيزات )التجمعات الثانوية(و يقل أو ينقص هذا العدد أكثر بالمراكز المتبقية   
ضروريات  و من ،يستدعي حركة سكانية للبحث عنها باعتبارها من أساسيات التخطيط والهيكلة المجالية

  .الحياة التي يعتمد عليها اإلنسان لقضاء حاجياته
فكلما ارتقى المركز إلى رتبة أعلى كلما  ،هناك عالقة كبيرة بين التجهيز و الرتبة اإلدارية للمركز -

زادت به التجهيزات و المرافق ، وهذا ما ينطبق أو ما نالحظه في مراكز الفئة األولى، غير أننا سجلنا 
و التي تعاني نقصا ملحوظا  ،بيرة بين الرتبة اإلدارية و حجم التجهيز في مراكز الفئة الثانيةإختالالت ك

، و بالتالي تبقى مراكز هذا المستوى )مقرات رئيسية بلدية(في عدد التجهيزات مقارنة برتبتها اإلدارية 
،هذا األخير ) الفجوج -قلعة بوصبع - هواري بومدين -الخزارة(تحت هيمنة مراكز المستوى األعلى منها 

الذي يبرز كقطب مهم و ديناميكي مقارنة بالمراكز المهيمنة على المجال، و التي تفوقه من حيث الرتبة 
  .اإلدارية أو المراكز التي تتساوى معه من حيث الرتبة

ج و منه نستنت 80-21-20: تتواجد على طول الطرق الوطنية رقم" المستوى الجيد"مراكز الفئة األولى  -
و بين تواجد الطرق، حيث نجد المراكز الكبرى ،أن هناك عالقة وطيدة بين توضع التجهيزات و المرافق 

  .المهيمنة و التي تتوفر على كافة التجهيزات تقع بمحاذاة الطرق األكثر ديناميكية
ال تلبي أو  ،فيما يخص التجهيزات التقنية تبقى النتائج المتحصل عليها بعيدة عن المستوى المطلوب -

صالح صرفاني و سلطاني الشابي تنعدم بها الوحدات البريدية،  -عين عمارة: احتياجات السكان فالمراكز
المدروسة من  ، وتعاني المراكزو ينخفض عدد المشاركين بالهاتف عن المعدل الوالئي بجميع المراكز

مركز الفجوج فهو الوحيد الذي يستفيد باستثناء  ،فقدان أحد المنشآت الحيوية الطاقوية و المتمثلة في الغاز
    .من هذه الطاقة

مركز الخزارة المرتبة األولى من حيث توفره على أكبر عدد  أما بخصوص النقل فسجلنا حلول
حيث تحتوي الحضيرة به على  ،سواء كانت سيارات أجرة جماعية أو حافالت ،من إجمالي وسائل النقل

الخاص، في حين بلغ إجمالي المركبات بمركز الفجوج ما يعادل جميعها تابع للقطاع  ،مركبة 41مجموع 
ة من حيث إجمالي عدد المركبات، فكانت من نصيب مركز هواري بومدين، لثمركبة، أما المرتبة الثا 39

مركبة  27و قد توفرت حضيرة النقل بمركز بن جراح على ما يعادل  ،مركبة 37حيث قدر العدد به بـ 
ثم تناقص هذا العدد تدريجيا في المراكز  ،مركبة نقل 21وصبع فحاز على مايعادل نقل، أما مركز قلعة ب
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أما بمركزي جبالة خميسي  ،مركبة 16المتبقية، حيث بلغ إجمالي وسائل النقل بمركز بن جراح ما يعادل 
  .لكل منهما) 09(و بني مزلين، فقدر إجمالي عدد المركبات المخصصة للنقل بتسعة 

 -و هو الخط الرابط بين بومهرة أحمد ،هو المركز الثانوي الوحيد الذي يملك خط للنقلمركز الناظور * 
الناظور كما أشرنا سابقا، في حين أن باقي المراكز الثانوية، أو باألحرى جميعها ال تملك خطوط للنقل 

ا ، و لهذ)مركز سلطاني الشابي - مركز صالح صرفاني -مركز صالح صالح -مركز عين عمارة: (وهي
أو  ،)خطوط نقل داخل الوالية(فهذه المراكز تعتمد في تنقلها على خطوط خاصة إما بمراكز أخرى 

  .خطوط نقل خارج الوالية و هي في الحالتين تعتبر محطات عبور
 75يسيطر على حضيرة نقل المسافرين بمجال الدراسة القطاع الخاص بمجموع حافالت وصل إلى * 

من مجموع الحافالت، و أربع حافالت تابعة للقطاع العام أي ما يمثل نسبة  % 94,94أي ما يمثل  ،حافلة
  .، سيطرة القطاع الخاص بمجال الدراسة تنبأ بالتحسن الذي قد يحدث مستقبال لوسائل النقل% 05,06

الفجوج و بن جراح  - مجاز عمار - هواري بومدين -الخزارة -قلعة بوصبع: المراكز الرئيسية الستة* 
أما المركزان الرئيسيان جبالة خميسي و بني مزلين فلكليهما خط  ،تربطها بمقر الوالية قالمةلها خطوط 

  .نقل يربطهما بالمركز الرئيسي بومهرة أحمد فقط
ما لوحظ أيضا أن عالقة المراكز ببعضها ضعيفة جدا و ذلك للحركة الضعيفة التي تربطها، فالربط * 

  .)مقر الوالية(يمر دائما بمركز قالمة 
بني مزلين  - مجاز عمار - هواري بومدين(و حتى عالقة المراكز الرئيسية للبلديات األربع   

  .مع مراكزها الثانوية ضعيفة في حركة النقل) وجبالة خميسي
و من خالل الحركة عبر الطرق المنتمية إلى مجال الدراسة كان أكبر عدد لدورات النقل الجماعي   

الرابط بين واليتي  21: و هو الطريق الوطني رقم ،قلعة بوصبع -ةعلى محور الخط الرابط بين قالم
قالمة و عنابة، لكن عموما عدد الدورات على محاور الطرق الرابطة بين مقر الوالية قالمة و مراكز 

أما بالنسبة للطرق الممتدة خارج مجال  ،دورات 5و 4المجال متقاربة و متساوية أحيانا تتراوح ما بين 
  .دورات 5ي ال تتعدى الدراسة، فه

الذي يمثل مركز  ،و بهذا يمكن القول بأن الحركة في المجال تزداد كلما اقتربنا من مقر الوالية قالمة 
أو بقية المراكز، و تفسر هذه  ،الحركة، و من المراكز المجاورة له، و تقل كلما ابتعدنا عن هذا المركز

المراكز المجاورة جل الخدمات التي هم في حاجة إليها، الحركة بكون المركز قالمة يوفر لسكانه و سكان 
لذا هو بمثابة قطب للتجهيزات و الخدمات، ضف إلى ذلك أن كثافة الطرق و نوعها داخل مجال الوالية 
تترتب بشكل حلقي، حيث تكون كثيفة في المناطق المحيطة بمقر الوالية قالمة، لتبدأ في التناقص التدريجي 

  .ب الواليةخاصة بالنسبة لجنو
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  المراكز و النشاط االقتصادي: المبحث الثالث

  

  :مقدمة

النشاط االقتصادي بكل عناصره له دور كبير في إبراز أهمية ووزن أي منطقة كما أنه يحدد لنا 
  .الفوارق و التباينات المجودة بين المراكز

دي يعد من أهم المؤشرات التي تحدد العالقات الموجودة بين السكان و المجال فالنشاط االقتصا
ومن خالله يمكن معرفة الوضعية االقتصادية للمجتمع و مدى تأثيرها في تخطيط المشاريع و برمجتها في 

  .تصور للتنظيم المجاليالمستقبل و منه وضع 
لحضرية لذلك يمكننا اعتباره العمود إذن هو يساهم بقسط كبير في ترقية المناطق الريفية و ا

الفالحة، الصناعة : الفقري للتنمية، و على ضوء هذا سنحاول التطرق إلى دراسة النشاطات الثالثة
  .والتجارة باعتبارها عنصرا مهيكال للمجال

  
  :التركيب االقتصادي للسكان :أوال

، إال أن 1998و 1987التعدادين لين خالل غدراسة هذا العنصر ستتم وفق المعطيات اإلحصائية للمشت
  :التعداد األخير يشكو من بعض النقائص لذلك لم يدرج بالتفصيل، و قد نجم عن هذه الوضعية

  .1998عدم توفر معطيات البطالة لسنة  -
اختصار القطاعات االقتصادية في قطاع الفالحة، و ضم باقي القطاعات، و نعني بذلك القطاع الثاني  -

، مما يضفي نوع من الغموض على هاذين القطاعين وعليه سيتم االعتماد على العمل اموالثالث مع بعضه
كوسيلة إضافية لتحليل الوضعية الراهنة فيما يخص القوة العاملة، البطالة،  ،2004الميداني لسنة 

  ).من عدد األسر في كل مركز %10(القطاعات االقتصادية، باستعمال نتائج العينة 
د المشتغلين بمجال الدراسة قد تساوى مع عدد االستمارات الموزعة، ألنه وجد و نشير إلى أن عد

 .هو العامل الوحيد باألسرة بالنسبة للعينة المأخوذة) األب(أن رب األسرة 
  

  :ن فعال عبر المراكز المدروسةيتوزيع القوة العاملة و المشتغل/ 1

  :القوة العاملة/ 1-1

ذين يكونون العرض المتاح من العمل إلنتاج السلع هي كل األشخاص من كال النوعين ال  
، و يشمل هذا التعريف أصحاب العمل المستخدمين، و الذين يعملون لحسابهم ةوالخدمات االقتصادي

ن عن العمل أثناء فترة اإلسناد الزمني والخاص، أو يساعدون أسرهم بدون أجر، كما يشمل األفراد العاطل
  .للبيانات
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 %  10تبين أن العدد اإلجمالي لسكان العينة المأخوذة من )30(جدول رقم و من خالل تحليل ال
و بلغ مجموع القوة العاملة للمراكز المدروسة ما  ،نسمة 3977من عدد األسر في كل مركز قدر بـ 

  :من إجمالي سكان العينة، و تتوزع على المراكز كما يلي %28,44أي ما يعادل  ،نسمة 1131يعادل 
من مجموع  %28,91نسمة، أي ما يمثل  194وج مجموع القوة العاملة قدر بـ سجل مركز الفج

من  % 26,44نسمة، أي ما يمثل  165سكان العينة، تاله مركز الخزارة بمجموع للقوة العاملة يقدر بـ 
مجموع سكان العينة، و هي قيمة تتقارب مع مجموع القوة العاملة المسجل بمركز قلعة بوصبع و المقدر 

  .من إجمالي سكان العينة %31,44نسمة، أي ما يمثل  161بـ 
  

  .2004القوة العاملة و المشتغلون فعال سنة : مراكز حوض قالمة ):30( جدول رقم

  المراكز
إجمالي 
سكان 

 )نسمة(العينة

القوة 
 )نسمة(العاملة

نسبة القوة العاملة 
من إجمالي سكان 

  العينة

المشتغلون 
  فعال

نسبة المشتغلون فعال 
جمالي سكان من إ

  العينة
  17,73  119  28,91  194  671  الفجوج
  18,43  115  26,44  165  624  الخزارة

  15,62  80  31,44  161  512  قلعة بوصبع
  16,38  77  24,47  115  470  هواري بومدين
  19,53  66  29,29  99  338  بن جراح

  15  45  28  84  300  جبالة خميسي
  16,12  44  26  71  273  مجاز عمار
  16,46  27  34,76  57  164  الناظور
  19,88  34  32,75  56  171  بني مزلين

  14,08  20  38,03  54  142  صالح صرفاني
  13,27  15  23  26  113  سلطاني الشابي
  14,46  12  30,12  25  83  عين عمارة
  17,24  20  20,69  24  116  صالح صالح
  16,95  674  28,44 1131 3977  المجموع

  .2004على معطيات التحقيق الميداني سنة  عتمادباالمعالجة شخصية : المصدر        
نسمة، أي ما  115فيما يخص مركز هواري بومدين فقد حاز على مجموع للقوة العاملة يقدر بـ   

من إجمالي سكان العينة، في حين أن مركز بن جراح حاز على مجموع للقوة العاملة  % 24,47يمثل 
نخفض هذا العدد بالمراكز المتبقية فسجل مركز جبالة ، ثم ا% 29,29نسمة، أي ما يمثل  99يقدر بـ 

، و مركز مجاز عمار على مجموع %28أي ما يمثل ،نسمة 84خميسي مجموع للقوة العاملة قدر بـ 
الناظور، بني مزلين و صالح صرفاني، : ، في حين أن المراكز الثالثة% 26أي ما يمثل ،نسمة 71قدره 

نسمة بالمركز الثاني أي  56، %34,76المركز األول أي ما يمثل نسمة ب 57: سجلت قيم متقاربة و هي
، في الوقت الذي تناقصت فيه قيم %38,03نسمة بالمركز الثالث أي ما يمثل  54و  %32,75ما يمثل 

أي ما  ،نسمة بمركز سلطاني الشابي 26حيث بلغت ما يعادل  ،القوة العاملة كثيرا بالمراكز الثالثة المتبقية
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 24و أخيرا  %30,12أي ما يمثل  ،نسمة بمركز عين عمارة 25ن إجمالي سكان العينة، م %23يمثل 
  .من إجمالي سكان العينة %20,69أي ما يمثل  ،نسمة بمركز صالح صالح

  : المشتغلون فعال/ 2 -1

و تصل المدة الزمنية لعملهم أكثر من ستة أيام عند  ،هو األفراد الذين توفرت لهم فرصة العمل
  .إلسناد الزمنيتاريخ ا

  ).30( جدول رقم، نسمة 3977التحقيق الميداني الذي غطى حجم سكاني قدره 
مع وجود تقارب في النسب بين  ،%16,95أوضحت نتائجه أن معدل المنطقة للمشتغلين فعال قدر بـ 

  .المراكز لمعدالت المشتغلين فعال
ف عدد المشتغلين من مركز إلى يختل ،عامل 674يقدر عدد المشتغلين فعال بمجال الدراسة بـ   

من  %17,73أي ما يمثل  ،عامال 119آخر، حاز مركز الفجوج على أكبر عدد للمشتغلين فعال و قدر بـ 
أي ما يمثل  ،عامال 115إجمالي سكان العينة، يليه مركز الخزارة بعدد من المشتغلين فعال يقدر بـ 

، ثم %15,62أي ما يمثل  ،عامل 80ال هو ، فمركز قلعة بوصبع بمجموع من المشتغلين فع18,43%
 ،عامل 66و مركز بن جراح بـ  %16,38أي ما يمثل  ،عامل 77مركز هواري بومدين بمجموع هو 

  .من إجمالي سكان العينة %19,53أي ما يمثل 
حيث حاز مركز جبالة خميسي على مجموع قدر بـ  ،ينخفض عدد المشتغلين بالمراكز المتبقية  

و المقدرة  ،و هي قيمة ليست بعيدة عن القيمة المسجلة بمركز مجاز عمار %15يمثل عامل أي ما  45
 ،نعامل بمركز بني مزلي 34، تناقصت هذه القيمة و بلغت ما يعادل %16,12عامل أي ما يمثل  44بـ 

عامل لكل من  20، %16,46عامل بمركز الناظور أي ما يمثل  27و أصبحت  %19,88أي ما يمثل 
بالمركز  %14,08بالمركز األول و  %17,24أي ما يمثل  ،الح صالح و صالح صرفانيالمركزين ص

 ،عامل بمركز عين عمارة 12و أخيرا  ،% 13,27عامل بمركز سلطاني الشابي أي ما يمثل  15الثاني، 
  .من إجمالي سكان العينة %14,46أي ما يمثل 

  
  :البطالة/ 3 -1

و لكنهم ال يجدونه رغم رغبتهم فيه  ،خول سوق العمليقصد بالبطالة األفراد القادرين على د  
أحد أهم المؤشرات التي تعبر عن الرخاء االقتصادي  ،وبحثهم عنه، و يعد انخفاض نسبة معدل البطالة

و كلما ارتفعت هذه النسبة كلما دعا ذلك إلى ضرورة التفكير في مصير هذه القوة  ،داخل البنية االجتماعية
  .1العاطلة عن العمل

نالحظ أن عدد  ،)31( المدونة في الجدول رقم 1987و من خالل المعطيات اإلحصائية لسنة   
من مجموع الفئة النشطة،  %25,43ما يعادل نسبة قدرها  ،بطال 1693البطالين بمجال الدراسة قدر بـ 
                                                            

: إشكالية تهيئة المجاالت الجبلية االمعزولة حالة إقليم القل، بحث مقدم لنيل شهادة الماجيستير، معهد علوم األرض، جامعة قسنطينة، ص: بخوش مراد:  1
81.  
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بـ و المقدرة ) 1987(هذه النسبة تفوق نسبة البطالة المسجلة بالمدن الصغيرة خالل نفس السنة 
و يفسر هذا  ،و المسجل خالل نفس السنة %21,6و تفوق أيضا المعدل الوطني المقدر بـ ،23,5%

و التي تساعد على امتصاص اليد العاملة و  ،االرتفاع بقلة المشاريع و االستثمارات االقتصادية أو انعدامها
  .التقليص من حدة شبح البطالة

 ،أن أصغر نسبة للبطالة سجلت بمركز الفجوجتتباين نسبة البطالة من مركز إلى آخر حيث   
نتيجة لتوفره  ،و هو ما يثبت أن لهذا المركز إمكانية في توفير مناصب الشغل ،%15,75وبلغت ما يعادل 

هذا من جهة  ،على بعض الوحدات الصناعية و الهياكل اإلدارية التي من شأنها أن تستقطب يد عاملة
و اللتان لهما أهمية في توفير مناصب الشغل  ،وبوليس من جهة أخرىوقربه من مدينة قالمة و بلدية هيلي

  .واستقطاب الفئة النشطة
حيث سجل مركز قلعة بوصبع نسبة للبطالة  ،القيم المسجلة بباقي المراكز ترتفع عن هذه القيمة  

مة فمركز الخزارة بنسبة بلغت قي ،%19,01، تاله مركز مجاز عمار بنسبة تقدر بـ %17,84تقدر بـ 
ووصلت النسبة بمركز عين حساينية  ،%23,04ثم مركز جبالة خميسي بنسبة تقدر بـ  ،21,01%

  .%26,47إلى قيمة ) هواري بومدين حاليا(
  .1987توزيع نسبة البطالة عبر مجال الدراسة سنة  ):31(جدول رقم 

  المتغيرات      
  )%(طالةالب نسبة  عدد البطالين  المشتغلون فعال  الفئة النشطة  المراكز

  15.75  178  952  1130  الفجوج
  21.01  207  778  985  الخزارة

  17.84  159  732  891  قلعة بوصبع
  26.47  243  675  918  عين حساينية
  19.01  77  328  405  مجاز عمار
  51.00  280  269  549  بن جراح
  44.91  137  168  305  بني مزلين
  23.04  121  404  525  جبالة خميسي
  21.39  49  180  229  صالح صالح
  25.30  41  121  162  صالح صرفي
  40.15  153  228  381  الناظور

  18.48  22  97  119  سلطاني الشابي
  44.82  26  32  58  عين عمارة
  25.43  1693  4964  6657  مجال الدراسة

  .معالجة شخصية+  1987إحصائيات : المصدر 
رتفعة جدا مقارنة بالمراكز سجال نسب للبطالة م ،بني مزلين و بن جراح: المركزان الرئيسيان

حيث بلغت النسبة بالمركز األول ما يعادل  ،و بمعدل المدن الصغيرة و المعدل الوطني ،األخرى
عين عمارة الذي : و هو ما ينطبق أيضا على المركزان  الثانويان ،%51و بالمركز الثاني  ،44,91%
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لنقص  و ذلك نظرا ،%40,15ما يعادل و الناظور الذي بلغت به النسبة  ،%44,82سجل نسبة تقدر بـ 
كذلك عدم توفر مناصب للعمل و قلة المشاريع  ،عدد المشغلين فعال بهذه المراكز مقارنة بالفئة النشطة

  .االقتصادية و الهياكل اإلدارية التي تساعد على توفير مناصب العمل
سلطاني الشابي، حازت صالح صرفاني و  –المراكز الثانوية الثالثة المتبقية و هي صالح صالح 

على نسب للبطالة منخفضة نوعا ما إذا ما قورنت باإلمكانيات المحدودة التي تملكها هذه المراكز، والسبب 
  يعود إلى قرب هذه المراكز من مقر المدينة الكبيرة 

، و ما لهذه األخيرة من دور و أهمية في )وهذه الحالة تخص المركزان صالح صالح و صالح صرفاني(
 ،الخ...فير فرص العمل، نتيجة لتوطن المشاريع االقتصادية و االستثمارات والهياكل الخدماتية واإلداريةتو

أو قرب هذه المراكز من مراكز أخرى ذات إمكانيات كبيرة في استقطاب الفئة النشطة، كمركز بومهرة 
فجوج وهيليوبوليس، و على ، ال)كلم 06الذي ال يبعد عن مركز سلطاني الشابي إال بمسافة قدرها ( أحمد

نالحظ ارتفاع في نسبة البطالة على مستوى منطقة ) 32جدول رقم ( 2004ضوء التحقيق الميداني لسنة 
لمجموع من  %40.44ما يعادل  2004حيث بلغت نسبة البطالين سنة ،1987ة نسبالدراسة مقارنة 
  .بطال 457البطالين يقدر بـ 

ه المراكز الثالثة تتل ،% 62.96للبطالة و بلغت ما يعادل احتل مركز صالح صرفاني أكبر نسبة 
بالمركز  %52 ،بالمركز األول %53.57: بنسب متقاربة و هي  ،عين عمارة و قلعة بوصبع –الناظور 
بمركز  %46.42حيث قدرت بـ، ثم تبدأ هذه النسبة في االنخفاض ،بالمركز الثالث %50.31الثاني و 

بني مزلين فقدرت نسبة البطالة  سلطاني الشابي أما بمركز بمركز % 42.30و بلغت قيمة  ،جبالة خميسي
ومركز مجاز  ،)%38.65(و هي قيمة تقترب مع النسب المسجلة بكل من مركز الفجوج  ،%39.28بـ 

  .)%38.02(عمار 
، في حين أن نسبة البطالة %33.04مركز هواري بومدين سجل نسبة أقل للبطالة قدرت بـ 

خفض نسبة للبطالة، فكانت من نصيب مركز صالح صالح ما أأ %30.30وصلت إلى  بمركز الخزارة
  .%16.66وقدرت بـ 

  :إذن ارتفاع نسبة البطالة بالمجال المدروس يعود إلى عدة أسباب و هي
  .عجز المراكز على توفير مناصب شغل -
 .ارتفاع عدد السكان بالمراكز -
 .قلة المشاريع االقتصادية -

الخدمات هو القطاع المسيطر على بقية القطاعات بمجال الدراسة، و هو ما تثبته بما أن قطاع        
الفالحي  فهناك هروب من القطاع 2004و المتعلقة بالتحقيق الميداني ،المعطيات الموضحة بالجدول رقم
  .طالةوبالتالي هذا القطاع لم يساهم بشكل كبير في التقليص من الب ،بالرغم من الطبيعة الريفية للمنطقة
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  .2004توزيع نسبة البطالة عبر مجال الدراسة سنة  :)32(جدول رقم 
 المتغيرات      
(%)نسبة البطالة عدد البطالين المشتغلون فعال الفئة النشطة  المراكز

  38.65  75  119  194  الفجوج
  30.30  50  115  165  الخزارة

  50.31  81  80  161  قلعة بو صبع
  33.04  38  77  115  هواري بومدين
  38.02  27  44  71  مجاز عمار
  33.33  33  66  99  بن جراح
  39.28  22  34  56  بني مزلين
  46.42  39  45  84  جبالة خميسي
  16.66  4  20  24  صالح صالح
  62.96  34  20  54  صالح صرفاني

  53.57  30  27  56  الناظور
  42.30  11  15  26  سلطاني الشابي
  52  13  12  25  عين عمارة
  40.44  457 674 1130  مجال الدراسة

  .2004معالجة معطيات التحقيق الميداني  :المصدر
بعض المراكز حازت على نسبة كبيرة من البطالة، بالرغم من توفرها على هياكل إدارية، 

، نظرا لتوجه )الخزارة –هواري بومدين  –قلعة بوصبع  -كمركز الفجوج ( خدماتية و مشاريع اقتصادية
  .  على هذه المراكزها للبحث عن العمل، وبالتالي يصبح هناك عجز وضغط سكان المراكز المجاورة إلي

  

  :اإلعالة -1-4

تعرف اإلعالة بأنها نصيب كل فرد عامل من السكان غير العاملين، تهدف دراستها إلى معرفة األعباء، 
   :أي ما تتحمله الفئة العاملة، ويعطى معدل اإلعالة بالصيغة التالية

  

  =معدل اإلعالة 
  عدد اإلجمالي للسكانال

  فعال عدد المشتغلين
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  .1987معدل اإلعالة لسنة   :مراكز حوض قالمة ):33( جدول رقم
  معدل اإلعالة  المشتغلون فعال  المراكز

  4.79  952  الفجوج
  4.70  778  الخزارة

  4.48  732  قلعة بوصبع
  5.41  675  عين حساينية 
  6.04  328  مجاز عمار
  7.59  269  بن جراح
  6.53  168  بني مزلين

  5.19  404  جبالة خميسي
  5.78  180  صالح صالح

  5.50  121  صالح صرفاني
  5.12  228  الناظور

  5.37  97  سلطاني الشابي
  7.78  32  عين عمارة

  5.24  4964  مجموع مجال الدراسة

  .معالجة شخصية+1987احصائيات   :المصدر
 5.24ن معدل اإلعالة بمنطقة الدراسة بلغ قيمة الموضح أعاله أ) 33( تشير معطيات الجدول رقم

عامل، وتتقارب مع معدل /فرد 6بـ عامل، وهي قيمة أقل من معدل اإلعالة بالمدن الصغيرة المقدر/فرد
  .عامل في السنة/فرد 5.50بـ اإلعالة الوطني المقدر

عامل في /فرد 5و 4ابين أما على مستوى المراكز، فقيم اإلعالة تختلف لكنها تتقارب عموما، إذ تتراوح م
 –صالح صالح   - جبالة خميسي  –عين حساينية  –قلعة بوصبع  –الخزارة  -الفجوج (أغلب المراكز

  .)سلطاني الشابي –الناظور  –صالح صرفاني 
المراكز األربعة المتبقية ارتفعت بها معدالت اإلعالة، حيث قدر المعدل بمركز مجاز عمار 

عامل،أما بمركز بن جراح /فرد 6.53نه بلغ بمركز بني مزلين ما يعادل عامل، في حين أ/فرد 6.04بـ
عامل، في الوقت الذي حاز فيه مركز عين عمارة على أكبر معدل /فرد 7.59فقد وصل المعدل الى 

عامل، وباستثناء مركز مجاز عمار يفسر ارتفاع معدل اإلعالة بالمراكز /فرد 7.78لإلعالة وبلغ قيمة 
  ).، بارتفاع نسبة البطالة بها)بني مزلين وعين عمارة –ح بن جرا( الثالثة

لكن عموما ارتفاع معدل البطالة قد يعود إلى طبيعة المنطقة الريفية، والتي من ميزاتها العدد 
الكبير ألفراد األسرة، كذلك بعد المراكز عن مكان العمل يؤدي إلى زيادة العاطلين عن العمل، وبالتالي 

ة، كما أن وعي السكان لتنظيم النسل هو اآلخر له دور ايجابي في تقليص معدل ارتفاع معدل اإلعال
  .اإلعالة

، أن معدل اإلعالة 1998والتي تخص إحصاء  )34( وتبين المعطيات المدونة في الجدول رقم
، لكنه ليس ببعيد عنه، 1987المسجل بمنطقة الدراسة قد انخفض عن معدل اإلعالة المسجل بإحصاء 
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 5و 4عامل، وقد تراوح هذا المعدل في جميع المراكز بين /فرد 5.18قيمته ما يعادل حيث بلغت 
عامل، باستثناء المركزان قلعة بوصبع وصالح صرفاني، فقد سجال معدل أكبر لإلعالة قدر بالمركز /فرد

زيادة ، وتفسر هذه الزيادة في معدل اإلعالة بعامل/فرد 7.55يعامل، وبالمركز الثان/فرد 7.25بـاألول 
ما  1987بلغ عدد سكان مركز صالح صرفاني حسب إحصاء ( عدد السكان وبالتالي ارتفاع البطالة أيضا

، كذلك قلة المشاريع )ساكن 1171بـمقدرا  1998ساكن وأصبح العدد حسب إحصاء  666يعادل 
رج المركز ، وعجز المركز على توفير مناصب عمل داخله أو خا)قلعة بوصبع(االقتصادية بالمركز األول

  .بالنسبة للمراكز القريبة منه كهيليوبوليس ألن هذه األخيرة أصبحت تعاني ضغطا
لكن عموما انخفاض معدل اإلعالة بمنطقة الدراسة قد يعود إلى الزيادة في عدد المشاريع 

ن بعض االقتصادية، الزيادة في عدد الهياكل اإلدارية والخدماتية، انخفاض نسبة البطالة، زيادة الوعي أل
  . المراكز وخاصة الرئيسية يغلب عليها الطابع الحضري

  .1998معدل اإلعالة لسنة   :مراكز حوض قالمة  :)34( جدول رقم
  معدل اإلعالة  المشتغلون فعال  المراكز
  4.49  1517  الفجوج

  5.84  1106  الخزارة 
  7.25  630  قلعة بوصبع

  4.66  969  هواري بومدين
  4.71  552  مجاز عمار

  5.03  787  جراح بن 
  4.68  420  بني مزلين

  5.14  520  جبالة خميسي
  5.22  244  صالح صالح

  7.55  155  صالح صرفاني
  4.43  352  الناظور

  5.70  160  سلطاني الشابي
  4.82  140  عين عمارة

  5.18  7552 مجموع مجال الدراسة

  .معالجة شخصية+ 1998إحصائيات  :المصدر
  

  :االقتصادية القطاعات الكبرى لألنشطة -2

الخاص : يصنف النشاط االقتصادي إلى أربعة قطاعات كبرى اقتصادية حسب الجدول رقم 
   .1977بتوزيع العمالة على القطاعات االقتصادية لسنة 

موزعين  ،عامل 1676و من خالل تحليل هذا الجدول يتبين أن عدد المشتغلين بمجال الدراسة قدر بـ 
  :تالي عبر القطاعات االقتصادية كال

  .عامل 720قطاع الفالحة و يظم  -
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 .عامل 395قطاع البناء و األشغال العمومية و يظم  -
 .عامل 280م ظقطاع الصناعة و ي -
 .عامل 281م ظقطاع الخدمات و ي -

حيث سجل أكبر نسبة و  ،و من هنا تتضح سيطرة قطاع الفالحة على باقي القطاعات االقتصادية
كانت من نصيب قطاع البناء و األشغال العمومية حيث مثل نسبة  ثاني مرتبة ،% 42.96التي تقدر بـ 

و بهذا  ،% 16.76أما فيما يخص قطاع الخدمات فقد سجل نسبة للعمالة تقدر بـ  ،% 23.57تقدر بـ 
يكون قطاع الصناعة قد احتل المرتبة األخيرة من حيث نسبة العمالة، حيث سجل قيمة تقدر بـ 

16.71%.  
الذي يفرض نفسه  ،يبة اإلحصائية أن قطاع الفالحة هو النمط االقتصادي السائدن هذه التركيإذن تب

في الهيكل الوظيفي للسكان، دون أن ننسى مساهمة قطاع البناء و األشغال العمومية، و هو ما يفسر بكثرة 
تعليمي مشاريع البناء و التعمير من جهة، و توجه السكان إلى نشاط البناء ألنه ال يخضع إلى أي مستوى 

  .من جهة أخرى
 ،1987الخاص بتوزيع العمالة على القطاعات االقتصادية لسنة  )35(أما تحليل الجدول رقم 

فبعد أن كان قطاع الفالحة هو القطاع  ،يوضح بداية التحول الجذري في طبيعة مراكز حوض قالمة
لنسبة  1987جع سنة مس هذا القطاع التقهقر و عرف ترا ،المهمين و المسيطر في فترة السبعينات

عامل، بعد أن كانت النسبة  1037غلين قدر بـ تفقط، لعدد من المش % 20.89حيث قدرت بـ  ،العمالة
في حين بلغ نصيب  ،كما أشرنا سابقا % 42.96مقدرة بـ  1977المخصصة لقطاع الفالحة سنة 

جعلت قطاع الخدمات  ،ةلجو هي أعلى نسبة مس %45.77القطاعات األخرى بما فيها الخدمات ما يعادل 
  .عامل 2272حيث قدر عدد المشتغلين في هذا القطاع بـ  ،يقفز ليشكل أحد أهم قطاعات التشغيل

قدرت حيث  ،قطاع البناء واألشغال العمومية سجل ارتفاع في نسبة تشغيل اليد العاملة به
  .%23.57قدرة بـ م 1987بعد ما كانت سنة  ،)عامل 1231غلين قدر بـ تلعدد من المش( %24.80بـ

و بمجموع من  ،% 8.54أما قطاع الصناعة فقد حافظ على وضعيته في المرتبة األخيرة بنسبة 
  .عامل 424المشتغلين قدر بـ 
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  .1977االقتصادية لسنة  اتتوزيع العمالة على القطاع  ):35(جدول رقم 

  
  الفالحة  القطاعات

البناء و األشغال 
 BTPالعمومية 

  المجموع  دماتالخ  الصناعة

  %  العدد  % العدد  %  العدد % العدد % العدد  المراكز
  22.97  385  21.56  83  0.26  102  22.07  85  29.87  115  الفجوج

  12.41  208  13.46  28 20.19  42  34.61  72  0.32  66  قلعة بوصبع
  7.93  133  24.81  33 15.04  20  24.81  33  35.33  47  الخزارة

  6.09  102  17.65  18 12.74  13  35.29  36  34.31  35  بن جراح 
  6.92  116  14.65  17 17.24  20  25.00  29  43.10  50  مجاز عمار

  4.83  81  01.23  01 06.17  05  40.74  33  51.85  42  صالح صرفاني
  4.83  81  08.64  07 04.94  04  22.22  18  64.20  52  صالح صالح صالح 

  5.67  95  12.63  12 14.74  14  07.37  07  65.26  62  جبالة خميسي  
  7.70  129  15.50  20 10.08  13  22.48  29  51.94  67  سلطاني الشابي 
  9.31  156  23.08  36 14.10  22  20.51  32  42.31  66  هواري بومدين

  3.04  51  05.88  03 07.84  04  19.61  10  66.66  34  عين عمارة 
  4.06  68  02.94  02 08.82  06  05.88  04  82.35  56  بني مزلين
  4.24  71  29.58  21 21.13  15  09.86  07  39.44  28  الناظور
  100  1676  16.76  281 16.71  280  23.57  395  42.96  720  المجموع

  .معالجة شخصية+  1977إحصائيات  :المصدر
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  .1987توزيع العمالة على القطاعات االقتصادية لسنة  ):36( جدول رقم
  القطاعات

  
  الفالحة

البناء و األشغال 

 BTPالعمومية 

  عةالصنا

  
  المجموع  الخدمات

  %  العدد  %  العدد  %  العدد %  العدد %  العدد  المراكز
  19.18  952  49.58  472  14.92  142 19.22 183 16.28 155  الفجوج

  14.75  732  40.16  294  13.80  101 26.91 197 19.13 140  قلعة بوصبع
  15.67  778  42.67  332  2.96 23 30.72 239 23.65 184  الخزارة
  05.42  269  54.65  147  11.15 30 20.82 56 13.38 36  بن جراح
  06.61  328  42.68  140  05.19 17 30.18 99 21.95 72  مجاز عمار

  02.44  121  38.84  47  0.83 01 43.80 53 16.53 20  صالح صرفاني
  03.63  180  47.22  85  06.11 11 24.45 44 22.22 40  صالح صالح
  08.14  404  32.92  133  08.66 35 22.53 91 35.89 145  جبالة خميسي
  01.95  97  18.56  18  07.21 07 22.68 22 51.55 50  سلطاني الشابي
  13.60  675  54.96  371  07.41 50 26.52 179 11.11 75  هواري بومدين
  0.64  32  40.62  13  0 0 43.75 14 15.63 05  عين عمارة
  03.38  168  40.47  68  0 0 19.05 32 40.48 68  بني مزلين
  04.59  228  66.67  152  03.07 07 09.65 22 20.61 47  الناظور
  100  4964  45.77  2272  08.54  424 24.80 1231 20.89 1037  المجموع

  .معالجة شخصية+  1987إحصائيات : المصدر 
  
  :1987تصنيف المراكز حسب فروع النشاط االقتصادي سنة -3

  :قطاع الفالحة  -3-1
اص بتوزيع العمالة على القطاعات االقتصادية لسنة الخ  )36(يتبين من خالل الجدول رقم 

 ،% 51.55ة للعاملين في قطاع الفالحة سجلت بمركز سلطاني الشابي، و بلغت قيمة بأن أكبر نس ،1987
مركز جبالة  ،يلي هذا المركز ،% 40.48كانت من نصيب مركز بني مزلين و قدرت بـ  ةثاني نسب

و هكذا تتناقص هذه النسبة تدريجيا  ،% 23.65لخزارة بنسبة فمركز ا ،% 35.89خميسي بنسبة قدرها 
  .% 11.11في باقي المراكز إلى أن تصل إلى أدنى قيمة لها بمركز هواري بومدين و قدرت بـ 

  : )BTP(قطاع البناء و األشغال العمومية  -3-2

ما أ ،% 43.8أعلى نسبة مسجلة بهذا القطاع كانت من نصيب مركز صرفاني و بلغت قيمة 
  % 9.65أصغر قيمة فسجلت بمركز الناظور و قدرت بـ 

 ،%24.80سجلت نسب اكبر من متوسط المجال و المقدر بـ  ،مركز 13ستة مراكز فقط من بين 
 ،%26.91قلعة بوصبع  ،% 30.18مجاز عمار  ،% 30.72الخزارة  ،% 43.75عين عمارة : و هي 

  .سابقاو صالح صرفاني كما أشرنا  % 26.52هواري بومدين 
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 –جبالة خميسي  –صالح صالح  –بن جراح  –الفجوج : أما المراكز السبعة المتبقية و هي 
  .بني مزلين و الناظور، فقد سجلت نسب اقل من متوسط المجال -سلطاني الشابي 

  :قطاع الصناعة  -3-3

قطاع أعلى نسبة مسجلة بهذا ال ،% 8.54قدر متوسط عدد العمال بالصناعة بمجال الدراسة بـ 
أما أدنى قيمة فسجلت بمركز صالح صرفاني و هي قيمة  ،%14.92كانت بمركز الفجوج و بلغت قيمة 

بني مزلين و عين : بينما انعدمت العمالة بهذا القطاع بكل من المركزين ،% 0.83ضعيفة جدا قدرت بـ 
  .عمارة

  :قطاعات أخرى -3-4
و بالتالي احتل هذا  ،% 66.67و قدرت بـ  أعلى نسبة للعمالة بهذا القطاع كانت بمركز الناظور

أما  ،%45.77المركز المرتبة األولى في مجال دراستنا الذي سجل متوسط للعمالة بهذا القطاع قدر بـ 
  .%18.56اصغر نسبة للعمالة فسجلت بمركز سلطاني الشابي و قدرت بـ 

  : 1998 – 1987تطور العمالة بين  -4

 ،1998ات للعمالة ضمن كل قطاع اقتصادي ما عدا الفالحة سنة بما انه ال توجد معطيات إحصائي
 ،تبيان التطور للعمالة حسب القطاع الفالحي و مجموع القطاعات األخرى بما فيها الخدماتبفسوف أكتفي 

   :حسب الجداول الموالية BTPالصناعة و 
  .تطور العمالة :مراكز حوض قالمة :)37( جدول رقم

  المراكز
1987 1998 

شتغلون الم
  في الفالحة

المشتغلون   مجموع المشتغلين
  في الفالحة

  مجموع المشتغلين
 %  العدد %  العدد

  15.49  1517  235  16.28  952  155  الفجوج
  13.49  630  85  19.12  732  140  قلعة بوصبع
  16.73  1106  185  23.65  778  184  الخزارة
  14.23  787  112  13.38  269  36  بن جراح
  12.14  552  67  21.95  328  72  مجاز عمار
  17.42  155  27  16.53  121  20 صالح صرفاني
  21.31  244  52  22.22  180  40  صالح صالح
  30.19  520  157  35.89  404  145  جبالة خميسي
  45.62  160  73  51.55  97  50 سلطاني الشابي
  8.15  969  79  11.11  675  75 هواري بومدين
  7.14  140  10  15.62  32  5  عين عمارة

  39.05  420  164  40.48  168  68  مزلين بني
  30.40  352  107  20.61  228  47  الناظور
  17.91  7552 1353  20.89 4967 1037  المجموع

  .معالجة شخصية+  1998 – 1987إحصائيات  :المصدر
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كما أشرنا سابقا خالل تحليلنا للجدول الخاص بتوزيع العمالة على القطاعات االقتصادية لسنة 
تداء من هذا اإلحصاء كانت االنطالقة أو بداية التحول في الهيكل االقتصادي، فبعد أن كان ، بأنه اب1987

فقد  رغم انخفاض عدد العاملين بالقطاع الفالحي،)قطاع الفالحة أكثر األنشطة بروزا في فترة السبعينات
، 1987فالحي سنة، تراجعت نسبة العمالة في القطاع ال)،كما أشرنا سابقا%42.96مثلوا نسبة جيدة وهي 

في ( ليبرز قطاع آخر هو قطاع الخدمات، واستمرت نسبة العمالة في هذا القطاع القطاع الفالحي
المدرج    :الجدول الموضح أعاله والجدول رقم)1998االنخفاض وهذا ما نالحظه من خالل إحصائيات 

فقد  1998، أما سنة %20.89ما يعادل  1987، حيث بلغ متوسط المجال للعمالة الفالحية سنة )بالملحق
 17.91  بـأصبح متوسط المجال مقدرا  عما كانت 1998وقد انخفضت نسبة العمالة الفالحية سنة % 

حيث زادت بهما  ،صالح صرفاني و الناظور: بجميع المراكز باستثناء المركزانوهذا  1987عليه سنة 
  .1987نسبة العمالة الفالحية عما كانت سنة 

و بلغت قيمة  ،بمركز سلطاني الشابي 1998نسبة للعمالة الفالحية سنة و قد سجلت أعلى   
: بني مزلين، الناظور و جبالة خميسي، بقيم لكل منهم على التوالي هي: ثم تليه المراكز 45,62%
حيث بلغت بمركز  ،أما بالمراكز األخرى فالنسب انخفضت عن هذه القيم،%30,19و  30,40، 39,05%

بمركز الخزارة،  %16,73بمركز صالح صرفاني،  %17,42، و %21,31 صالح صالح ما يعادل
بمركز  %12,14بمركز قلعة بوصبع،  %13,49بمركز بن جراح،  %14,23بمركز الفجوج،  15,49%

بمركز عين عمارة، و هي أدنى قيمة  %07,14و أخيرا  ،بمركز هواري بومدين %08,15مجاز عمار، 
  .مسجلة للعمالة الفالحية

 ،فالحيةالغير ) الخ...خدماتية، صناعية،(ذه الظاهرة بتوجه المراكز إلى قطاعات أخرى تفسر ه  
وأصبح المظهر االقتصادي  ،و لهذا سجل تقدما ملموسا في وزن القطاعات األخرى في هيكل العمالة

ان فتراجع نصيب القطاع الفالحي، فبعد أن ك ،عليه القطاع الثاني و الثالث ى، يطغ1998للمراكز سنة 
، )تقريبا نصف اليد العاملة فالحية( %50يحتل في مرحلة السبعينات الصدارة بنسبة تكاد أن تصل إلى 

و نظرا لعدم وجود معطيات إحصائية عن العمالة في  ،%17إلى وصلت مستويات متدنية  1998بلغ سنة 
االقتصادية بمنطقة و من أجل إعطاء صورة دقيقة للتركيبة  ،1998القطاعات االقتصادية األخرى لسنة 

و التي مكنتنا من إبراز ،الحديثة و المفصلة 2004الدراسة اعتمدنا على معطيات التحقيق الميداني لسنة 
  :مميزات نلخصها في الجدول التالي
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  .2004توزيع العمالة عبر القطاعات االقتصادية لسنة  ):38( جدول رقم
  القطاعات

  

  المراكز

لالبناء و األشغا الفالحة

 BTPالعمومية 

  المجموع  قطاعات أخرى  الصناعة

  %  العدد  %  العدد  % العدد % العدد % العدد

  17,66  119  45,38  54  10,08 12 24,37 29 20,17 24  الفجوج
  11,87  80  45  36  2,5 02 22,5 18 30 24  قلعة بوصبع
  17,06  115  40,87  47  1,74 02 13,04 15 44,35 51  الخزارة
  09,79  66  43,94  29  4,55 03 21,21 14 30,30 20  بن جراح
  6,53  44  54,55  24  09,09 04 11,36 05 25 11  مجاز عمار

  2,97  20  20  04  5 01 30 06 45 09  صالح صرفاني
  2,97  20  50  10  0 0 30 06 20 04  صالح صالح
  6,68  45  20  09  22,22 10 13,33 06 44,45 20  جبالة خميسي
  2,23  15  6,67  01  6,67 01 20 03 66,66 10  سلطاني الشابي
  11,42  77  54,54  42  9,09 07 23,38 18 12,99 10  هواري بومدين
  1,78  12  91,67  11  0 0 0 0 8,33 01  عين عمارة
  5,04  34  20,59  07  11,77 04 5,88 02 61,76 21  بني مزلين
  4  27  29,63  08  3,70 01 07,41 02 59,26 16  الناظور
  100  674  41,84  282  6,97 47 18,40 124 32,79 221  المجموع

x   36,02  17,11  06,64    33,91      

  .2004تحقيق ميداني : المصدر
نالحظ أن عدد العمال بمجال الدراسة بلغ ما يعادل  ،)38(من خالل تحليل معطيات الجدول رقم 

الكلي للعمال بمجال  المجموعمن % 6.97عامل في قطاع الصناعة ما يعادل  47منهم  ،عامل 674
عامل في قطاع  221، %18.40 عامل في قطاع البناء و األشغال العمومية ما يمثل 124 الدراسة،

أي ما يمثل  ،)الخدمات(عامل في القطاعات األخرى  282و أخيرا  ،%32.79الفالحة ما يمثل 
) القطاعات األخرى(الخدمات و بهذا تظهر سيطرة قطاع  ،الدراسةمن مجموع العمال بمنطقة % 41.84

كز المدروسة او عليه توزيع العمالة على القطاعات االقتصادية للمر ،على باقي القطاعات االقتصادية
  : ييكون كالتال

  : قطاع الخدمات -4-1

بقا المرتبة األولى بالنسبة لباقي القطاعات، و قد مثل أكبر نسبة ااحتل هذا القطاع كما أشرنا س
، يليه مركز هواري بومدين بنسبة متقاربة جدا مع األولى %54.55ار و بلغت ما يعادل بمركز مجاز عم

فمركز الفجوج بنسبة تقدر بـ  ،%50م مركز صالح صالح بنسبة تقدر بـ ث% 54.54قدرت بـ 
 43.94، فمركز بن جراح بنسبة تقدر بـ %45ثم يليه مركز قلعة بوصبع بنسبة تقدر بـ  ،45.38%

  .%40.87الخزارة بنسبة تقدر بـ  و بعده مركز ،%
إذن كل هذه المراكز سجلت نسب فاقت متوسط العمالة لهذا القطاع بالمجال و المقدر بـ 

فبلغت بمركز الناظور ما  ،في حين أن المراكز المتبقية سجلت نسب أقل من متوسط المجال ،33.91%
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جل المركزان جبالة خميسي و و س ،%20.59و بمركز بني مزلين قدرت النسبة بـ  ،%29.63يعادل 
في الوقت الذي بلغت فيه النسبة بمركز عين عمارة ما  ،%20صالح صرفاني نسبة متساوية قدرت بـ 

  %.6.67أما أصغر نسبة فسجلت بمركز سلطاني الشابي و قدرت بـ  ،%9.67يعادل 
  : قطاع الفالحة -4-2

ذا القطاع سجلت بمركز سلطاني الشابي و يمثل هذا القطاع المرتبة الثانية، أكبر نسبة للعمالة به
، ثم مركز الناظور بنسبة %61.76ثم يليه مركز بني مزلين بنسبة تقدر بـ  ،%66.66بلغت ما يعادل 

وبعده مركز جبالة خميسي بنسبة  ،%45فمركز صالح صرفاني بنسبة بلغت ما يعادل  ،%59.26هي 
جميع هذه المراكز سجلت نسب  ،%44.35بـ  ثم يأتي مركز الخزارة بنسبة تقدر ،%44.45تقدر بـ 

أما المراكز السبعة المتبقية فسجلت  ،36.02أكبر من متوسط العمالة لهذا القطاع بالمجال والمقدر بـ 
مركز قلعة بوصبع بنسبة تقدر  ،%30.30مركز بن جراح بنسبة تقدر بـ : نسب أقل من المتوسط و هي 

، مركز %20.17، مركز الفجوج بنسبة تقدر بـ %25 ، مركز مجاز عمار بنسبة تقدر بـ%30بـ 
وأخيرا مركز عين  ،%12.99، مركز هواري بومدين بنسبة تقدر بـ % 20صالح صالح بنسبة تقدر بـ 

  .و هي أصغر نسبة مسجلة ،%8.33عمارة بنسبة تقدر بـ 
  : قطاع البناء و األشغال العمومية -4-3

يب القطاعات االقتصادية، له متوسط عمالة بالمجال يقدر ة الثالثة في ترتبيحتل هذا القطاع المرت
  %.17.11بـ 

مركز صالح صالح و مركز صالح : المركزان اللذان سجال أكبر نسبة للعمالة بهذا القطاع هما
، ثم مركز % 24.37ا مركز الفجوج الذي حاز على نسبة تقدر بـ م،  يليه%30صرفاني و بلغت قيمة 

، فمركز قلعة بوصبع الذي سجل بنسبة %23.38به نسبة العمالة ما يعادل هواري بومدين الذي بلغت 
تي مركز سلطاني أثم ي ،%21.21، و بعده مركز بن جراح الذي سجل نسبة تقدر بـ %22.5تقدر بـ 

  %.20الشابي بنسبة تقدر 
و  المراكز المتبقية سجلت نسب أقل من المتوسط حيث كانت أصغر نسبة من نصيب مركز بني مزلين 

و ارتفعت النسبة المسجلة بمركز الناظور قليال عن هذه القيمة حيث قدرت  بـ  ،%5.88قدرت بـ 
، و بلغت %11.36، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة العمالة بمركز مجاز عمار إلى قيمة 07.41%

الثاني و في المركز  13.04و  ،في المركز األول% 13.33بالمركزان جبالة خميسي و الخزارة ما يعادل 
  .شير إلى انعدام نسبة العمالة بقطاع البناء و األشغال العمومية لمركز عين عمارةن
  : ناعة صقطاع ال -4-4

و كما أشرنا سابقا فقد سجل نسبة ضئيلة للعمالة قدرت بـ  ،يحتل هذا القطاع المرتبة األخيرة
، جميع المراكز %06.64بـ  في حين أن متوسط العمالة بهذا القطاع بالمجال الدراسة قدر ،6.97%

مركز جبالة خميسي الذي حاز على : ء ستة منها فقط و هي انستثاسجلت نسب أقل من هذا المتوسط ب
، مركز بني مزلين الذي بلغت به نسبة للعمالة ما % 22.22أكبر نسبة للعمالة بهذا القطاع و قدرت بـ 
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، المركزان هواري بومدين و مجاز %10.08مركز الفجوج الذي سجل نسبة تقدر بـ  ،%11.77يعادل 
و أخيرا مركز سلطاني الشابي بنسبة تقدر بـ  ،%09.09متقاربة تقدر بـ عمار اللذان سجال نسبة 

6.67%.   
أي أنه ال يوجد بهما أي عامل  ،المركزان صالح صالح و عين عمارة انعدمت بهما نسبة العمالة

الصناعية انخفضت عن متوسط  ةسجلت نسب ضئيلة للعمالبقطاع الصناعة، في حين ان المراكز المتبقية 
، %1.74مركز الخزارة الذي حاز على أصغر نسبة للعمالة بهذا القطاع و قدرت بـ : المجال و هي 

و مركز بن % 3.70كذلك مركز الناظور بنسبة تقدر بـ % 2.5مركز قلعة بوصبع بنسبة تقدر بـ 
  %.5صالح صرفاني بنسبة تقدر بـ  و أخيرا مركز ،%4.55جراح بنسبة تقدر بـ 

و ذلك نظرا لتركز مختلف المرافق و  ،قطاع الخدمات سجل تقدم ملموس في هيكل العمالة بالمراكز -
التعليمية و الخدمات اإلدارية و كذا  ،كالمرافق الصحية ،الخدمات اإلدارية، التي لها قوة استقطاب

و ذلك  ،اتجاه الوظائف ذات الطابع الخدماتي و الحضريو هذا يوضح توجه العمالة بالمراكز ب ،التجارية
، أو العمل خارج المراكز، و منه تبرز مكانة هذا القطاع في تكوين )داخل المراكز(على المستوى المحلي 

  . البنية االقتصادية للمراكز
 : توضح الخصوصيات التالية للمراكز المدروسة  ،1987الوضعية االقتصادية المسجلة سنة  -

 .بروز قطاع الخدمات بمركز الفجوج -ز قطاع الخدمات بمركز هواري بومدينبرو -
 .بروز قطاع الخدمات بمركز مجاز عمار -بروز قطاع الخدمات بمركز قلعة بوصبع -
 .بروز قطاع الخدمات بمركز بن جراح - بروز قطاع الخدمات بمركز الخزارة -
 . بمركز الناظور بروز قطاع الخدمات - بروز قطاع الخدمات بمركز صالح صالح -

 .بروز قطاع الفالحة بمركز سلطاني الشابي -خميسيبروز قطاع الفالحة بمركز جبالة  -
 .بروز نشاط متقاسم بين قطاعي البناء والخدمات بمركزي صالح صرفاني وعين عمارة -
 .بروز نشاط متقاسم بين قطاعي الفالحة و الخدمات بمركز بني مزلين -

نجد أن بعض المراكز حافظت على وضعيتها  2004وضعية المسجلة سنة ة هذه الوضعية مع النو بمقار
مجاز عمار، حيث برز بها قطاع الخدمات، و كذلك  -قلعة بوصبع –هواري بومدين  -الفجوج: و هي 

المركزان جبالة خميسي و سلطاني الشابي، حيث برز بهما قطاع الفالحة أما المراكز المتبقية فظهرت بها 
  : ةالقطاعات التالي

  .بروز قطاع الخدمات بمركز عين عمارة -
  .بروز نشاط متقاسم بين قطاعي الخدمات و الفالحة بمركز بن جراح -
  .بروز نشاط متقاسم بين قطاعي الخدمات و البناء بمركز صالح صالح -
  .بروز قطاع الفالحة بمركز بني مزلين -
  .الخزارةبروز نشاط متقاسم بين قطاعي الفالحة و الخدمات بمركز  -
  .و الناظور صالح صرفاني يبروز نشاط متقاسم بين قطاعي الفالحة و البناء بمركز -
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حيث احتل المرتبة األولى بسبعة  ،2004وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه قطاع الخدمات سنة 
خزارة ال: وخاصة فيما يخص المراكز التالية  ،1987عية سنة ضإال أنه سجل تراجع مقارنة بالو ،مراكز

بني مزلين والناظور، و في المقابل هناك عودة لقطاع  –صالح صالح  –صالح صرفاني  –بن جراح  –
فترة في الفالحة من جديد بعد التراجع الملحوظ الذي شهده هذا القطاع  في السنوات األخيرة، وبالتحديد 

يع على حساب األراضي عه في السبعنيات، هذا التراجع سببه التعمير السرضات مقارنة بونالثماني
اإلسكانية والخدماتية المشار إليها ،،التربوية)الصناعية والتجارية(، إلقامة المشاريع االقتصادية ةالزراعي
وبالتالي  ،فهي تستغلها إلنجاز كل هذه المشاريع ،هي مللك للدولة) العقار(ألن أغلبية األراضي  ،سابقا

   .الحة وفي تحويل العمالة الفالحية إلى قطاعات أخرىالعقار ساهم بشكل واسع في تراجع قطاع الف
المرتبة (باه أن هذا القطاع احتل مرتبة البأس بها تع المراكز والملفت لالنيبرز بجميقطاع الصناعة ال-

على الرغم من الغياب المطلق للوحدات الصناعية بهذا المركز، في حين ان  ،بمركز جبالة خميسي) الثانية
هناك، كما  طعلى الرغم من توفر مصنع للبال ،قطاع الصناعة انعدم بمركز صالح صالحعدد المشتغلين ب

على الرغم من  ،تظهر نسبة ضئيلة من العاملين بهذا النشاط االقتصادي بمركزي الفجوج و قلعة بوصبع
صليين توفر الوحدات الصناعية بهما، و ما يفسر هذه الظاهرة هو أن العاملين بهذا القطاع ليسوا سكان أ

للمراكز، بل تنقلوا عن طريق الهجرة إلى المراكز التي تتركز بها الوحدات الصناعية بحثا عن العمل 
  .، نتيجة لقرب المسافات بين المراكز و توفر وسائل النقل)هجرة أو تنقالت يومية(
ن بجميع و مدى مساهمة الدولة في عملية بناء المساك ،بروز قطاع البناء مرتبط بعمليات التنمية -

نظرا لتقلص مشاريع البناء خاصة  2004أنواعها، المالحظ هو انخفاض نسب العاملين بهذا القطاع سنة 
 .العمومية منها، كما تعتبر الهجرة اليومية الستار الذي يغطي الصورة الحقيقية للمراكز
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  :النشاط الصناعي :ثانيا

  :مقدمة

عن  ،ادية ألنه يساهم بقسط كبير في ترقية المناطقالنشاط الصناعي من أهم المؤشرات االقتص
و بالتالي خلق مجموعة من المشاريع التي لها القدرة  ،طريق استغالل الموارد و الطاقات التي تزخر بها

على دفع عملية التنمية و جلب أنواع أخرى من الصناعة و الخدمات، أي أن القطاع الصناعي يقود إلى 
  .نعكس جميعا على المجتمع الذي تنشأ فيهنمو القطاعات األخرى و ت

جميعها تابع للقطاع الخاص و تتواجد بكل من  ،تتركز بمنطقة الدراسة أربعة وحدات صناعية  
أما باقي المراكز فهي ال تحتوي على أي  ،الفجوج و صالح صالح - قلعة بوصبع: المراكز الثالثة التالية

  .وحدة صناعية
عامل و سيتم فيما يلي إعطاء لمحة عن تلك الوحدات  83تشغل هذه الوحدات في مجملها 

  .2الصناعية
  

  :الوحدات الصناعية بمراكز حوض قالمة/ 1
  :وحدة إنتاج الفرينة بمركز الفجوج/ 1-1

، تقع في المنطقة الشرقية للتجمع 2004هذه الوحدة حديثة النشأة بدأت بها األشغال في جويلية   
تخزين ( EDIPALو بالضبط في المكان السابق لـ  ،80: وطني رقمالعمراني على مقربة من الطريق ال

تستحوذ هذه الوحدة على  ،:و هذا ما يظهر من خالل الشكل رقم، )62(أنظر الخريطة رقم ) وتوزيع
عامل معظمهم من مركز الفجوج و الباقي من مركزي قالمة  35وتوظف  ²م5000مساحة تقدر بـ 

  .وهيليوبوليس
حيث  ،من الطاقة اإلنتاجية الفعلية للوحدة % 40اجية الحالية للوحدة إلى حوالي وصلت القدرة اإلنت  

سا، أما  24قنطار خالل  250أي ما يعادل  ،كغ 50كيس من الفرينة سعة كل كيس  500يتم إنتاج 
  .قنطار 50كغ أي ما يعادل  25كيس، سعة كل كيس  200النخالة فيتم إنتاج حوالي 

والية قسنطينة، والية أم : اطق هذا إضافة إلى والية قالمة نذكر منهاتمون هذه الوحدة عدة من  
  .إلخ.. .البواقي، والية خنشلة

  :وحدة إنتاج مواد البناء بمركز الفجوج/ 1-2

، 1983تقع الوحدة مع الحدود الجنوبية الشرقية للمحيط العمراني، بدأت بها األشغال في جانفي   
عمال من  05، )من مجموع العمال % 50عمال بنسبة  10(وج عامل أغلبهم من مركز الفج 20توظف 

  .من مجموع العمال % 25عمال من مركز قالمة بنسبة  05و  % 25مركز هيليوبوليس بنسبة 

                                                            
  .2004تحقيق ميداني  - 2
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سنويا في حين وصلت قدرتها اإلنتاجية إلى /طن 60000تقدر الطاقة اإلنتاجية لهذه الوحدة بـ   
اقة اإلنتاجية و تنتج األنواع التالية الموضحة في من الط % 53,33أي حوالي  ،سنويا/طن 32000

  : الجدول الموالي
  توزيع اإلنتاج اليومي: وحدة إنتاج الطوب بمركز الفجوج ):39( جدول رقم

  )وحدة(اإلنتاج اليومي   )سم(العيار   نوع المنتوج
  20×20×40  (Parpaings)الطوب 

15×20×40  
10×20×40  

8000  
10000  
12000  

  16×20×53  8000  (Ourdi)طوب مجوف 
  2000   (Bordure de Trottoir)حواف األرصفة 

Pavés  8,5×20×40  6000  
  20  (Buse)المواصل 

30  
40  
50  
60  

300  
300  
140  
140  
140  

  .2004تحقيق ميداني : المصدر                      
ابة، والية والية عن: تمون هذه الوحدة بصفة عامة واليات الشرق الجزائري و نذكر من بينها  

  .الطارف، والية سكيكدة، والية سدراتة، والية سوق أهراس ضف إلى ذلك والية قالمة
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  : وحدة إنتاج مواد البناء بمركز قلعة بوصبع/ 1-3

 1980هي وحدة إنتاجية تابعة للشركة العامة للبناء و األشغال العمومية، بدأت بها األشغال سنة   
و في إطار خوصصة المؤسسات  ،SOTRAGحدة تابعة للقطاع العام تحمل اسم وكانت عبارة عن و

  .1997العمومية أصبحت هذه الوحدة تابعة للقطاع الخاص و بالضبط في سبتمبر 
أن هذه الوحدة تقع في المنطقة الشمالية الوسطى من المحيط :   و يظهر من خالل الشكل رقم  

عامل أغلبيتهم من مركز  13هكتار، توظف  1,700ها بـ العمراني لمركز قلعة بوصبع، تقدر مساحت
  .من مواد البناء:  قلعة بوصبع و الباقي من بلدية النشماية و تنتج األنواع الموضحة في الجدول رقم

  
  .توزيع اإلنتاج اليومي: وحدة إنتاج مواد البناء بمركز قلعة بوصبع )40( جدول رقم

  )وحدة(اإلنتاج اليومي  العيار نوع المنتوج

  سم 10×20×40  (Parpaings)الطوب 
  سم 40×20×15
  سم 40×20×20

  1000إلى  900من 
  900إلى  800من 
  700  

  700      (Ourdi)طوب مجوف 
المواصل أو قنوات صرف 

 المياه

  ملم)150-200-250-300(
  ملم 400
  ملم 500
  ملم 600

  80  
  45إلى  40من 
  35إلى  30من 

هذا النوع ال ينتج إال في حالة 
  لحاجة إليها

  متر 80اإلنتاج اليومي هو   متر 1كل حافة لها طول   ةحواف األرصف
  .2004تحقيق ميداني : المصدر

  
هذه الوحدة ال تسوق إنتاجها و إنما توجهه للشركة األم و هي الشركة العامة للبناء و األشغال   
  .ع التي تشرف عليهاو اإلنتاج يتوقف على طلبات هذه الشركة و ما تحتاجه المشاري ،العمومية
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  :بمركز صالح صالح ومصنع البالط القرانيط/ 1-4

، يقع في أقصى المنطقة الشمالية 1978هذا المصنع قديم النشأة ترجع بداية األشغال به إلى عام    
الخريطة رقم و هو ما يتضح من خالل  126: و بالضبط على حافة الطريق الوالئي رقم ،الشرقية للتجمع

  .و ينتج أنواع البالط الموضحة في الجدول الموالي ،عامل 15يوظف هذا المصنع  64
 توزيع اإلنتاج اليومي: مصنع البالط بمركز صالح صالح ):41( جدول رقم

  )متر(اإلنتاج اليومي  )سم(العيار نوع المنتوج

  25×25  )قرانيطو(بالط 
40×40  
33×33  
50×50  

250 
200  
150  
200  

  .2004اني تحقيق ميد: المصدر
تبسة، عنابة، سوق : يمون هذا المصنع بصفة عامة واليات الشرق الجزائري و نذكر من بينها  

  .أهراس، سدراتة، قسنطينة و قالمة
  :النشاطات الحرفية -2
  : فئة النشاطات الحرفية لإلنتاج -2-1

ية تتمثل في إلى جانب الوحدات الصناعية المنتشرة بمجال الدراسة تظهر بالمراكز نشاطات حرف  
  .صناعة البالط و الجبس و مطحنة -صناعة الحديد - النجارة

 توزيع النشاطات التجارية الحرفية لإلنتاج: )42( جدول رقم
  النشاط التجاري             

  المراكز
  نجار

  صانع حديد
صنع البالط و 

  المجموع  مطحنة  الجبس

  8  1  1  3  3  الفجوج
  4      3  1  الخزارة

  3      1  2  هواري بومدين
  1        1  قلعة بوصبع
  1        1  بن جراح

  1        1  مجاز عمار
  /          جبالة خميسي
  /          بني مزلين
  2      2    الناظور

  1    1      صالح صالح
  1        1  عين عمارة

  /          سلطاني الشابي
  /          صالح صرفاني

  22  1  2 9 10  المجموع

  .2003سنة مديرية المنافسة و األسعار لوالية قالمة : المصدر
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نالحظ أن النشاطات الحرفية لإلنتاج تظهر بجميع المراكز الرئيسية  )42( من خالل الجدول رقم  
  .ما عدا بالمركزان جبالة خميسي و بني مزلين و المركزان الثانويان سلطاني الشابي و صالح صرفاني

محالت 8ة بمجموع محل، يحتل مركز الفجوج الصدار) 8 - 1(وعموما يتراوح عدد المحالت بين   
أما المراكز الرئيسية األخرى فتحتوي على عدد ضئيل  ،مع توفره على جميع األنشطة التجارية لهذه الفئة

محالت لكل من مركزي هواري بومدين و الخزارة على التوالي، محل ) 4-3(من المحالت يتراوح بين 
  .و تنعدم بهم بقية األنشطة التجارية لكل من مركز قلعة بوصبع، بن جراح و مجاز عمار يتعلق بالنجارة

  
  :النشاط التجاري :رابعا

  :مقدمة

يعتبر النشاط التجاري من أهم القطاعات االقتصادية، و من أهم الوظائف القاعدية التي تقدمها   
المدن و المراكز العمرانية لسكانها و سكان المناطق الريفية التي تحيط بها، و سبب رئيسي في جذب 

كما  ،لذلك فهو من أهم العوامل التي تتحكم في المجال و التي تعمل على تنظيمه. 3ستقرار بهاالسكان لال
  .أنه يعتبر قاعدة أساسية تعتمد عليها المراكز في تطورها و توسعها

و تجارة متنقلة  ،تجارة ثابتة تتمثل في المحالت التجارية: تنقسم النشاطات التجارية إلى قسمين  
هذا النوع الذي تخلو منه المراكز المدروسة لذلك ستقتصر دراستنا للنشاط التجاري تتمثل في األسواق 
كما أن هناك تصفيات أخرى تتم على أساس تجارة الجملة و التجزئة و الخدمات . على التجارة الثابتة

  .التجارية
نريد  ،راسةو من أجل معرفة الكيفية التي تنتظم و تتسلسل بها مراكز الدراسة سنقوم فيما يلي بد  

   .من خاللها الوصول إلى معرفة البنية التجارية بالمجال محاولين بذلك البحث عن أماكن التركز التجاري

  :لتجارة الثابتةا -
و تتعلق بالمحالت التجارية، و التي تصنف هي األخرى إلى ثالثة أصناف كبرى، الشيء الذي   

  :ةسنحاول توضيحه من خالل المقاربة الجغرافية التالي
  :مقاربة جغرافية -1

إن توزيع الوظائف التجارية غير متجانس من حيث األحجام الديموغرافية للمراكز و ال حتى من   
  .حيث المناطق الجغرافية

  .وظائف تتكاثر حسب حجم السكان -
 .وظائف ذات توزيع مغاير -
 .وظائف تخضع إلى عوامل جهوية، جغرافية أو حسب االستعمال الفالحي -

  :عمول به يرتكز على تعريفين أساسيينالتصنيف الم
                                                            

3 A. Lekhal : Base économique et Rôle spatial des petites villes dans l’Est Algérien, Thèse de Doctorat d’état, 
Université de Constantine, 1996.  
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  .الوظائف التجارية التي تظهر بغض النظر عن التمركز السكاني -
  .الوظائف التجارية التي تتكاثر حسب حجم السكان -

  :تضم نوعين :الوظائف التجارية التي تظهر بغض النظر عن التمركز السكاني -1-1
   :وظائف ذات خصوصية قوية في اإلقليم -1-1-1

  .مثل صناعة القبعات، السجادات، القفف، معاصر الزيتون، إصالح الثالجات
  : نشاطات ذات خصوصية عامة -1-1-2

حيث أنها تظهر و تتطور أين توجد العوامل  ،و التي تظهر بغض النظر عن الخصوصية الجهوية
رى على حد سواء التي تسمح لها بالظهور و هي تتميز بخاصية معينة و تظهر في المدن الكبرى و الصغ

بغض النظر عن الحجم السكاني، ظهورها يرتبط أساسا بعادات اجتماعية و في األماكن ذات االستهالك 
تجارة الطحين، بيع الفحم و هي وظيفة في طريق : الذاتي أين يساعد اإلنتاج على تكوين صناعة مثل

  .الخ.. .الزوال
  ":ابةالوظائف الجذ"الوظائف المرتبطة بعدد السكان  -1-2

تنقسم إلى قسمين أساسيين و ترتبط بالتركز السكاني و تتطلب عتبة معينة من حيث عدد السكان 
  .لكي تظهر

  :وظائف جذابة مرتبطة بحجم المراكز -1-2-1

 ،أو باألحرى حاجيات سكان المراكز ،و هي كثيرة التوزيع تستهدف تلبية حاجيات المراكز اليومية  
و من بين هذه الوظائف الخضر و الفواكه، مواد غذائية،  0,84>مرتفع عامل ارتباط قوي و متتميز ب

الخ و من ضمنها نجد وظائف تجارية للتغطية حيث في ميدان .. .حالق، مقاهي، حداد، تصليح السيارات
التوزيع تقاطع السكان مع عدد المحالت من هذا الصنف يعطينا توزيع مميز فمهما كانت زيادة السكان 

  .محطة بنزين، مدرسة سياقة، الحمامات: يبقى نفسه مثل فعدد المحالت
  :المحالت التجارية حسب النشاط الغذائي و غير الغذائي -2

  :هذا التصنيف يعتمد على نوعين من المحالت و هي  
: و تدخل ضمنها جميع الوظائف التجارية التي تتعلق بالمواد الغذائية مثل: محالت التجارة الغذائية -

  .إلخ...حلويات و مرطبات، مخبزة، جزار، بيع المواد الغذائيةخضر و فواكه، 
األلبسة، الحرف، الخدمات، : و تظم كل ما هو غير غذائي مثل: محالت التجارة غير الغذائية -

 .الخ.. .الصيانة
  :و الغرض من هذا التصنيف هو معرفة الجذب التجاري للمراكز و الذي يحسب بالعالقة التالية

  = تجاري معامل الجذب ال
  

فإن المركز له قوة جذب قوية، و بذلك نقوم بحساب معامل الجذب  1 ≥إذا كان الجذب التجاري   
معناه هناك توفر لعدد كبير من ) 1(حيث كلما فاق الواحد  ،التجاري الذي يعطي لنا تفسيرا لتنقالت السكان

  عدد المحالت غير الغذائية
 عدد المحالت الغذائية
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ا و نشيطا في المنطقة بمعنى أن له و بالتالي المركز يلعب دورا أساسي ،المحالت التجارية غير الغذائية
  .القدرة على خدمة ديموغرافية و مجالية واسعة

و  ،و إذا كان أقل من الواحد معناه أن عدد المحالت التجارية الغذائية يفوق عدد المحالت األخرى  
  .بالتالي المركز له إشعاع ضعيف ال يغطي إال جزء من الخدمات إذن مجال ضيق

  :مراكز المدروسةالجذب التجاري لل -3

:    بتطبيق معامل الجذب التجاري على المراكز تم التحصل على القيم الموضحة في الجدول رقم  
  :و تحليل هذا الجدول مكن من استخراج ما يلي

كما أن هذا المركز  ،4,31يتميز مركز الخزارة بقدرة جذب جد ملحوظة حيث قدر المعامل بـ   
و هو يمنح بنية تجارية غير غذائية  ،محل 101ت التجارية قدر بـ استحوذ على عدد كبير من المحال

محل و هذا راجع إلى أهمية المركز كونه مقر  82حيث قدر عدد المحالت غير الغذائية بـ  ،مسيطرة
لدائرة، ضف إلى ذلك العدد السكاني الكبير الذي ساهم في خلق نشاطات تجارية غير غذائية عديدة 

  .في باقي المراكز ومتنوعة، بعضها ينعدم
  :معامل الجذب التجاري للمراكز ):43(  جدول رقم

عدد   المراكز
  المحالت

المحالت غير 
  الغذائية

المحالت 
  الغذائية

معامل الجذب 
  4التجاري

نوع قوة 
  الجذب

  4,31  19  82  101  الخزارة

  جذب قوي جدا
  2,16  06  13  19  عين عمارة
  2,13  45  96  141  الفجوج

  1,53  26  40  66  قلعة بوصبع
  جذب قوي  1,47  21  31  52  مجاز عمار
  جذب متوسط  1,21  33  40  73  هواري بومدين
  0,90  11  10  21  جبالة خميسي

  جذب ضعيف

  0,85  07  06  13  الناظور
  0,82  34  28  62  بن جراح
  0,75  04  03  07  صالح صالح
  0,62  08  05  13  بني مزلين

  0,50  02  01  03  سلطاني الشابي
  جذب منعدم  00  04  00  04  صرفانيصالح 

    01,59  220  355  575  مجموع منطقة الدراسة

  .معالجة معطيات+  2003مديرية المنافسة و األسعار لوالية قالمة سنة : المصدر   
  

                                                            
  .عدد المحالت الغذائية/ عدد المحالت غير الغذائية= معامل الجذب التجاري   4
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بالرغم من استحواذه على عدد قليل من  2,16سجل مركز عين عمارة معامل الجذب قوي قدر بـ  -
محل أما  13و قد بلغ عدد المحالت غير الغذائية ما يعادل  ،1998 نسمة سنة 675قدر بـ  السكان

  .المحالت الغذائية فكان عددها ستة
 45محل خاص بالتجارة غير الغذائية و  96منها  ،محل 141وصل عدد المحالت بمركز الفجوج إلى  -

لدور التجاري و هذا ما يوضح ا 2,13أي بمعدل جذب تجاري بلغ قيمة  ،بالتجارة الغذائية محل خاص
  .م الذي يلعبه هذا المركز في خدمة مجالهاالنشيط و اله

مجاز عمار و هواري بومدين فاق بها عدد المحالت التجارية غير الغذائية عدد  - قلعة بوصبع: المراكز -
و سجلت معامالت جذب تجارية فاقت الواحد بمعنى أن هذه المراكز تخدم  ،المحالت التجارية الغذائية

  .أي أنها أقل جاذبية و أقل وزنا من المراكز السابقة ،لكنها تبدي إشعاعا أقل مجالها
سيادة المحالت التجارية غير الغذائية إن دل على شيء فإنما يدل على رقي و جاذبية التجارة   
الجوار و التي نجدها في أي مركز من وظائف  حيث أن الوظائف التجارية الغذائية تعتبر وظيفة ،بالمنطقة

لى عكس التجارة غير الغذائية فهي الدافع األساسي لتنقل األفراد من مراكزهم التي تفتقر إلى هذا النوع ع
  . من التجارة إلى أماكن توفرها

فهي تلعب دورا  ،لكن عموما نستطيع القول أن المراكز التي بلغ فيها المعامل قيمة أكبر من الواحد
  .من الحركية و الجذب نحوهاأساسيا و نشيطا بالمنطقة فهي تخلق نوعا 

و فيما يخص المراكز المتبقية و التي ينعدم بها معامل الجذب التجاري كما حصل بمركز صالح  -
فهذا إما النعدام الوظائف التجارية  ،أو أنه يقل عن الواحد كما حدث بالمراكز األخرى ،صرفاني

ت غير الغذائية، فالتجارة بهذه غير الغذائية أو الرتفاع عدد المحالت الغذائية عن عدد المحال
: المراكز تعاني الركود و ذلك نظرا لقربها إما من تجمعات حضرية و هو ما ينطبق على المراكز

بومهرة : الناظور، جبالة خميسي، بني مزلين و سلطاني الشابي حيث أنها قريبة من المركزين
أو من االثنين معا  ،بن جراح أحمد و بلخير أو من مقر المدينة الكبيرة و هو ما يمثله مركز

كمركزي صالح صالح و صالح صرفاني فهما قريبان من مقر بلديتهما مجاز عمار و من مركزي 
  .قالمة و الفجوج، ضف إلى ذلك العدد السكاني الضئيل بهذه المراكز

في هذه الحالة هذه المراكز ستكون لها هيمنة ضعيفة و ال تعطي إال جزءا من الخدمات الصغيرة 
  .لذلك مجال الخدمة يكون ضيقا

إذن سيطرة المراكز الحضرية و عامل القرب الكبير لهذه المراكز جعل السكان يتوجهون القتناء 
 ،و القريبة منهم ةحاجياتهم التجارية إلى المراكز المتوفرة على العديد من األنشطة التجارية غير الغذائي

  .بحيث ال يكلفهم ذلك عناء أو تعبا
و نظرا لوجود  ،لجذب التجاري ال يفسر التوزيع المجالي للوظائف التجارية بالتفصيلو بما أن ا

ارتأينا العمل به و اإلشارة  ،باستتصنيف آخر يمكن االعتماد عليه إذ نتحصل على نتائج حقيقية و بدون إل
  :إليه فيما يلي
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  : النشاطات التجارية -3

  :تصنف البنية التجارية إلى ثالثة أصناف و هي
  .و تتكون من فئة التغذية، فئة المالبس، فئة التجهيز المنزلي: التجارة الصافية/ -
و نجدها تتكون من النشاطات الحرفية لإلنتاج، نشاطات حرفية للتصليح : النشاطات الحرفية/ -

  .والخدمات
  .و تظم المحالت التجارية الخاصة بالخدمات: النشاطات التجارية للخدمات/ -

  :لوقوف على خصائص كل صنف على حدىو هكذا يمكن ا  
   :النشاطات التجارية الصافية/ 3-1

و هي جميع النشاطات التجارية التي ترتبط بسوق اإلنتاج و الخدمات مهما يكن نوع هذا النشاط 
و يضم هذا الصنف ثالثة فئات أساسية  ،غذائي أو يتعلق بالمالبس أو تجهيز المنزل و غيرها سواء كان

  : وهي
  .نشاطات التجارة الحرة لنوع التغذية ):44( مجدول رق

  لتجارياالنشاط         
  المراكز

مواد 
  غذائية

دقيق و 
حبوب 
  جافة

  خباز  جزار
حلويات و 
  مرطبات

حلويات 
  بيزيريا  حالب  تقليدية

خضر 
و 
  فواكه

  المجموع

  45    1  1  2  2  2  2  2  33  الفجوج
  34  1    1  1    2  3  2  24  بن جراح

  33          2  1  1  1  28  هواري بومدين
  26                2  24  قلعة بوصبع
  21  1    1  1    2    1  15  مجاز عمار
  19    1  1  1  2  2  3  1  8  الخزارة

  11          1      1  9  جبالة خميسي
  08                1  7  بني مزلين
  07                  7  الناظور
  06      1          2  3  عين عمارة
  04                  4  صالح صالح
  04                  4  صالح صرفاني

  02                  2  الشابيسلطاني 
  220  02  02  05  05  07  09  09  13  168  المجموع

  .2003مديرية المنافسة و األسعار لوالية قالمة سنة : المصدر                                        
  
  ):المحالت الغذائية(فئة التغذية / أ

 ،أنشطة تجارية 09تضم  نجد أن هذه الفئة )44( من خالل المعطيات الممثلة في الجدول رقم  
يتفاوت بها عدد المحالت من مركز إلى آخر، حيث أن نشاط المواد الغذائية يظهر بجميع المراكز دون 

محل، أكبر عدد للمحالت سجل بصفة عامة بالتجمعات  33إلى  2و يتراوح عدد المحالت به من  ،استثناء
بومدين، قلعة بوصبع و مجاز عمار، و و بصورة أدق بكل من الفجوج، بن جراح، هواري  ،الرئيسية
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أما المراكز المتبقية و التي جمعت بين التجمعات الرئيسية و الثانوية فقد ) محل 33- 15(تتراوح بين 
  ).محالت 9-2(تراوح عدد المحالت بها بين 

ألنه يعتبر نشاط  ،و يظهر بغض النظر عن حجم السكان ،هذا النشاط يعتبر أساس النشاط التجاري  
أنشطة الجوار، لذلك نجد أن بعض المراكز بالرغم من ضآلة عدد سكانها حازت على عدد ال بأس به من 

محالت،  09كمركز جبالة خميسي الذي قدر به عدد المحالت الخاصة بالمواد الغذائية بـ  ،من المحالت
ره ببعد هذه و هذا يمكن تفسي ،لكليهما 07و كذلك مركزي الناظور و بني مزلين قدرعدد المحالت بـ 

مما يستدعي توفر عدد أكبر من محالت هذا النوع  ،المراكز عن محاور االتصال بين المراكز األخرى
  .من النشاط التجاري

لكنه ينعدم  ،أما بالنسبة لنشاط بيع الدقيق و الحبوب الجافة فهو يظهر بجميع التجمعات الرئيسية  
  .يستحوذ على محلين لبيع الدقيق و الحبوب الجافة بالتجمعات الثانوية ما عدا مركز عين عمارة، فهو

و لهذا السبب حاز مركز الفجوج على أكبر عدد  ،هذا النوع من النشاط يظهر وفق الحجم السكاني 
  .ضف إلى ذلك احتواء هذا المركز على وحدة إلنتاج الدقيق ،لمحالت بيع الدقيق و الحبوب الجافة

قية فهي تظهر ببعض التجمعات الرئيسية و تنعدم ببقية و فيما يخص األنشطة التجارية المتب  
المراكز و خاصة التجمعات الثانوية، كما أن بعض المراكز تعاني نقص في عدد المحالت التجارية لهذا 

كمركز قلعة  ،على الرغم من أنها تعتبر مقرات رئيسية لبلديات) المحالت الغذائية(النوع من األنشطة 
في عدد المحالت ما عدا المتعلقة بالمواد الغذائية، و كذلك مركزي جبالة  بوصبع الذي يعاني نقصا

خميسي و بني مزلين مما يستوجب على السكان التنقل إلى مراكز أخرى تتوفر على عدد أكبر من 
  .األنشطة و كذا عدد المحالت

المحالت  لكن عموما المراكز التي تستحوذ على أكبر عدد من أنشطة هذه الفئة و أكبر عدد من  
و لهذا تعمل على جذب سكان المراكز  ،هي المراكز القديمة النشأة و التي تملك حجم سكاني كبير

  .المجاورة
  

  :فئة المالبس/ ب

  :تظم هذه الفئة ثالثة أنشطة تجارية تتعلق بنوع األلبسة و هي موضحة بالجدول الموالي
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  توزيع فئة المالبس عبر المراكز ):45( جدول رقم
 لنشاط التجاريا

بيع األلبسة   أحذية  أقمشة، ألبسة، أحذية  المراكز
  المجموع  التقليدية

  33  1  1  31  الخزارة
  04    1  3  الفجوج

  02    1  1  قلعة بوصبع
  02      2  هواري بومدين
  02  1    1  مجاز عمار
  01    1    بن جراح

          صالح صالح
          بني مزلين
          الناظور

          صالح صرفاني
          ارةعين عم

          جبالة خميسي
          سلطاني الشابي

  44  02  04  38  المجموع

  .2003مديرية المنافسة و األسعار لوالية قالمة سنة : المصدر                        
في هذه الفئة تظهر ستة مراكز فقط و هي جميعها تجمعات رئيسية، برز في مقدمتها مركز   
و بتفاوت كبير مقارنة مع المركز الذي احتل المرتبة الثانية بعده  ،لمحالتبأكبر عدد لألنشطة و ا الخزارة

  .من حيث عدد المحالت، و هو مركز الفجوج حيث بلغ عددها أربعة
فهي إما مقر رئيسي لبلدية  ،هذه المراكز تتميز بعدد سكاني كبير و تحتل وظيفة إدارية راقية

لدائرة كمركز الخزارة، قلعة بوصبع و هواري بومدين، أو مقر  ،كمركز بن جراح، مجاز عمار و الفجوج
لكن إلى جانب هذا يبقى كل من مركزي بني مزلين و جبالة خميسي يعانيان من عدم وجود أي نشاط 
 ،تجاري من هذا النوع، بالرغم من أنهما يتميزان بوظيفة إدارية تتمثل في كونهما مقران رئيسيان لبلدية

أما عدم وجود أي نشاط تجاري بالتجمعات الثانوية فيفسر بعدة أسباب . لتهماوالسبب في ذلك يعود إلى عز
  :منها

  .العدد السكاني الضعيف، عدم وجود أهمية إدارية، النشأة الحديثة لبعض المراكز وكذلك موضعها
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 :توزيع فئة التجهيز المنزلي  ):46( جدول رقم

 المراكز
  بن جراح الفجوج  النشاط التجاري

قلعة 
  وصبعب

هواري 
 بومدين

مجاز 
 الخزارة عمار

جبالة 
 خميسي

بني 
 مزلين

صالح 
  صرفاني

صالح 
 صالح

عين 
 معارة

سلطاني 
  المجموع  الشابي

  33           3 1 6  1 5 7 10  مكتبة و وراقة
  14               1  4   2 7  مواد بناء العمارات

  05             1 1   1   2  مواد الزينة
  04             1     2   1  بيع األواني المنزلية
  04             1    1   1 1  إيداع و توزيع الغاز

  04               1  1     2  خردوات
  03                  1 1 1    بزازة

  02             1    1        بيع اآلالت الكهرومنزلية
  02             2            بيع األشرطة السنمائية

  01                       1  بيع مواد التنظيف
  01                       1  لوازم الخياطة

  73           03 07 09 09 09 11 25  المجموع

  .2003مديرية المنافسة و األسعار لوالية قالمة سنة : المصدر                                                                            
 

  



    قتصادي   المراكز و النشاط اال:المبحث الثالث: الفـصـل الثاني

- 254 - 

  :فئة تجهيز المنزل/ جـ

ر المراكز نشاط تجاري تتوزع عب 18فإن هذه الفئة تتكون من  )46( حسب معطيات الجدول رقم  
  :كما يلي
حيث حاز على أكبر عدد للمحالت و الذي بلغ  ،احتل مركز الفجوج في هذه الفئة المرتبة األولى  

  محل، إال أنه لم يفز بجميع أنواع األنشطة التجارية لهذه الفئة، 25
ألواني العمارات،مواد الزينة، بيع ا مواد بناءمكتبة و وراقة،: و اقتصر على أنشطة محددة تتمثل في 

مواد التنظيف و لوازم الخياطة، لكنه في نفس الوقت انفرد  بيع خرداوات، وتوزيع الغاز، إيداع المنزلية،
  .و هما بيع مواد التنظيف و لوازم الخياطة ،بتركز نشاطان لم يظهرا ببقية المراكز

تجمعات الرئيسية أن هذا النوع من األنشطة التجارية حازت عليه ال ،و ما يجدر اإلشارة إليه أيضا  
فقط، باستثناء مركز بني مزلين الذي انعدم به هذا النوع من األنشطة إلى جانب التجمعات الثانوية 

  .المتبقية
-1(إذ يتراوح بين  ،ال يتناسب و الحجم السكاني لها ،كما أن عدد المحالت ببعض المراكز ضئيل  

فمن المفروض أن يزيد عدد المحالت  ،دينمحل، و هو ما يظهر مثال بمركزي الخزارة و هواري بوم) 2
كنقاط  ،بزيادة عدد السكان و خاصة فيما يتعلق باألنشطة التي تملك أهمية و يحتاجها السكان باستمرار

  .الخ.. .إيداع و توزيع الغاز، مواد التنظيف، لوازم الخياطة، مكتبة و وراقة
  

  :النشاطات الحرفية -3-2

  :ان من النشاطاتهذا النوع من التجارة يضم فئت  
  :فئة النشاطات الحرفية لإلنتاج -3-2-1

و هو  ،النشاط الصناعي و لم يبقى إال نشاط واحد سنتطرق إليه هنا جزءو التي تطرقنا إليها في   
و كذلك بمركز قلعة بوصبع بمحل واحد فقط وبذلك  ينالمجوهرات و يظهر بمركز الفجوج بمجموع محل

  .محالت، و نشير أن هذا النشاط ينعدم ببقية المراكز 3ت هذا النشاط هو يكون المجموع اإلجمالي لمحال
  :فئة النشاطات الحرفية للتصليح و الصيانة و الخدمات -3-2-2

و إنما هي  ،و الهدف منها ليس اإلنتاج أو اإلبداع أو خلق نوع جديد من المعدات أو التجهيزات  
، تتكون هذه الفئة من 1أو صناعة كانت موجودة لعرض خدمة أو القيام بأعمال كانت قائمة من قبل

نشاط تجاري، تتوزع  24أدناه و التي بلغ عددها  )47( األنشطة التجارية الموضحة في الجدول رقم
حيث احتل كالعادة مركز الفجوج المرتبة األولى من حيث عدد المحالت و التي بلغ  ،بتفاوت عبر المراكز

نشاط تجاري من مجموع األنشطة  14تجارية حيث حاز على و تنوع األنشطة ال ،محل 27عددها 
  .التجارية

                                                            
مذآرة مقدمة لنيل درجة الماجيستير في التهيئة العمرانية، . أحواض الخدمة بمنطقة فرجيوة محاولة منهجية لتعریفها و تحدیدها ضریفي نعيمة،  1

  .134: ، ص2002قسنطينة، 
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الخزارة، قلعة بوصبع، هواري بومدين، مجاز عمار، بن جراح و جبالة (المراكز الرئيسية   
أما  ،على التوالي لكل منها) 13،10،08،03،02،01(يوجد بها عدد من المحالت يقدر بـ ) خميسي

و تبقى  ،لكليهما على التوالي) 1- 3(يتراوح العدد بها بين ) صالح صالحعين عمارة و (المراكز الثانوية 
كالمركز الرئيسي بني مزلين و هذا نظرا للعزلة  ،المراكز األخرى تفتقر إلى هذه الفئة من النشاط التجاري

ور، الناظ(و العدد السكاني الضئيل لهذا المركز بسبب موقعه على قدم جبل، إضافة إلى المراكز الثانوية 
و التي هي األخرى تعاني من إنعام هذا النوع من األنشطة التجارية، ) صالح صرفاني و سلطاني الشابي

عكس مركز عين عمارة فعلى الرغم من أنه مركز ثانوي، إال أنه ينافس المراكز الرئيسية كمجاز عمار 
ا لوقوعه على الطريق من حيث عدد المحالت، أو يفوقها كمركزي بن جراح و جبالة خميسي، و هذا نظر

و كذلك قربه من المقر الرئيسي للبلدية التابع له و  ،الرابط بين مدينتي قالمة و قسنطينة 20: الوطني رقم
  ).كلم 03(هو هواري بومدين 
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  توزيع النشاطات الحرفية للتصليح و الصيانة و الخدمات  ):47( جدول رقم
 المراكز

  النشاط التجاري
قلعة   ةالخزار  الفجوج

  بوصبع
هواري 
  بومدين

عين 
  عمارة

مجاز 
 عمار

بن 
 جراح

صالح 
 صالح

جبالة 
  خميسي

بني 
  مزلين

صالح   الناظور
  صرفاني

سلطاني 
  الشابي

  المجموع

  15         1   1 1 1  1 2 5 3  حالق رجال
  13           1 1      1 4   6  تفصيل و خياطة عصرية

  08                    2   3 3  حالقة و تجميل
  08                    2 3   3  تسياراال ميكانيكي

  04                       2 2  قطع غيار
  04               2       1 1  الفلكنة و تصليح العجالت
  03                 1  1     1  تجارة العجالت المطاطية

  03                     1   2  تصليح الدراجات
  02                    1     1  زجاج و مرايا
  01                 1          دهن و برنيق
  01                         1  كهرباء السيارات

  01                       1    تصليح الراديو و التلفزيون
  01                         1  إسكافي

   01                          1  مفتاح في دقيقة
  01                       1    خراط

  01                         1  بيع أدوات صحية
  01                         1 تصليح اآلالت الكهرومنزلية

  68         01 01 02 3 03  08 10 13 27  المجموع
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  :النشاطات التجارية للخدمات -3-3

اصة إلشباع رغبات السكان من و تستعمل خ ،هذه النشاطات تختلف عن النشاطات الحرفية  
و ال تظهر أي شيء له وجه مادي  ،الخدمات و عدم اللجوء إلى أعمال يدوية، و ال تتطلب مهارة يدوية

 18أدناه و التي بلغ عددها  )48( ، و هذا النوع يتعلق باألنشطة الموضحة في الجدول رقم)تجهيزي(
الفجوج و الخزارة حازا على  الذلك نجد أن مركز ،نشاط تجاري و التي تظهر عادة بالتجمعات الرئيسية

  أكبر عدد من المحالت،
هواري (محل لكليهما على التوالي، أما المراكز الرئيسية األخرى و هي  25و  30و الذي قدر بـ  

 17،16، 18(فاحتوت على عدد من المحالت قدر بـ  ،)مجاز عمار و بن جراح -قلعة بوصبع -بومدين
مقهى، هاتف عمومي، طب عام، صيدلية، تبغ و (والي و هذه المحالت من بينها محل على الت) 13و 

و هي محالت تستقطب أعداد كبيرة من السكان و من جميع الفئات لقضاء احتياجاتهم الصحية، ،)كبريت
  .اإلدارية و الخدماتية

وجد ا مركز دون آخر، و تهو توجد بعض األنشطة التجارية تظهر بصورة ضئيلة أو ينفرد ب  
بيطري، عتاد اإلعالم اآللي، مكتب (خاصة بمركزي الفجوج و الخزارة، و تتمثل هذه األنشطة في 
 او ذلك ألن هذه المراكز تظم عدد) دراسات، محامي، مصور، محطة خدمات، تعليم السياقة و نظراتي

  .المطلوبة من السكان، و تتجمع فيها العديد من األنشطة التجارية و تلبي تقريبا الخدمات اكبير
فهي إما خالية من أي نشاط تجاري لهذه الفئة كمركز صالح صرفاني ،فيما يخص المراكز الثانوية

ألنها تضم عدد  ،أو تنفرد بنشاط أو نشاطين على األكثر كمركز الناظور، سلطاني الشابي و صالح صالح
أو للمراكز األخرى  ،التابعة لهاسكاني ضعيف فهي تبقى بصورة دائمة في تبعية إما للمقر الرئيسي للبلدية 

  .القريبة و المجاورة لها ألن السكان دائما في حاجة إلى المركز الذي يلبي جميع الطلبات و االحتياجات
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  اتـارية للخدمـوزيع النشاطات التجـت ):48(جدول رقم 
 المراكز

  النشاط التجاري
هواري   الخزارة  الفجوج

 بومدين 
قلعة 
  بوصبع

مجاز 
  عمار

بن 
  جراح

عين 
  عمارة

جبالة 
  خميسي 

بني 
  مزلين

سلطاني   الناظور
  الشابي

صالح 
  صالح

صالح 
  صرفاني

  المجموع

  46      1 2 1 2 1 5  5 7 6 10 6  مقهى
  17       1 2   1 0  4 3 2 1 3  إطعام سريع
  15    1   1 2   1 2  1 3 1 1 2  هاتف عمومي
  12           1   1  1   5 2 2  تبغ و كبريت
  08               1  2   1   4  قاعة ألعاب
  08           1   1   1   3 2  طب عام
  08           1   1  1 1 1 2 1  صيدلية

  08             5 2  1          مطعم كامل
  05                   2 1   2  دوش
  04           1 1         1 1  بيطري

  03                       3    عتاد اإلعالم اآللي
  02                     1   1  محطة بنزين
  02                  1       1  مكتب دراسات

  02                         2  حاميم
  02                         2  مصور

  01                         1  محطة خدمات
  01                       1    تعليم السياقة
  01                       1    نظراتي
  145 00  01  01 04 05 06 09 13 16 17 18 25 30  المجموع
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  حوصلة التوزيع المجالي لفئات النشاط التجاري   ):49( جدول رقم

  المراكز
المحالت 
  المالبس  الغذائية

التجهيز 
  المنزلي

الحرف 
  لإلنتاج

الحرف للتصليح و 
  المجموع  الخدمات  نةالصيا

  الفجوج
  141  30  27  10  25  04  45  العدد
% 31,91  2,84  17,73  07,09  19,15  21,27  100  

  الخزارة
  101  25  13  04  07  33  19  العدد
% 18,81  32,67  06,93  03,96  12,87  24,75  100  

هواري 
  بومدين

  73  18  08  03  09  02  33  العدد
% 45,20  2,74  12,33  04,11  10,96  24,66  100  

قلعة 
  بوصبع

  66  17  10  02  09  02  26  العدد
% 39,39  03,03  13,64  03,03  15,15  25,76  100  

مجاز 
  عمار

  52  16  03  01  09  02  21  العدد
% 40,38  03,85  17,31  01,92  05,77  30,77  100  

  بن جراح
  62  13  02  01  11  01  34  العدد
% 54,84  01,61  17,74  01,61  03,23  20,97  100  

 عين
  عمارة

  19  09  03  01  -  -  06  العدد
% 31,58  -  -  05,26  15,79  47,37  100  

جبالة 
  خميسي

  21  06  01  -  03  -  11  العدد
% 52,38  -  14,29  -  04,76  28,57  100  

  بني مزلين
  13  05  -  -  -  -  08  العدد
% 61,54  -  -  -  -  38,46  100  

  الناظور
  13  04  -  02  -  -  07  العدد
% 53,85  -  -  15,38  -  30,77  100  

سلطاني 
  الشابي

  03  01  -  -  -  -  02  العدد
% 66,67  -  -  -  -  33,33  100  

صالح 
  صالح

  07  01  01  01  -  -  04  العدد
% 57,14  -  -  14,28  14,28  14,28  100  

صالح 
  صرفاني

  04  -  -  -  -  -  04  العدد
% 100  -  -  -  -  -  100  

  المجموع
  575  145  68  25  73  44  220  العدد
% 38,26  07,65  12,69  04,35  11,83  25,22  100  

  .معالجة معطيات+  2003مديرية المنافسة و األسعار لوالية قالمة سنة : المصدر
  
  :التوزيع المجالي للفئات التجارية بمنطقة الدراسة -3-4

الخاص بحوصلة التوزيع المجالي لفئات النشاط ) 49( من خالل التوزيع الممثل في الجدول رقم  
هذه الفئة التي تظهر ،محل 220بـ  ،توصلنا إلى أن هناك هيمنة كبيرة لفئة المحالت الغذائية ،التجاري

محل، و تظهر بجميع المراكز سواء كانت رئيسية أو  145بجميع المراكز، و تليها فئة الخدمات بـ 
  .ثانوية باستثناء مركز صالح صرفاني

ففئة المالبس  ،محل 68حرف للتصليح و الصيانة بـ محل، ثم فئة ال 73و بعدها فئة التجهيز المنزلي بـ 
محل، و تقتصر على المراكز الرئيسية للبلديات ماعدا المركزين الرئيسيين جبالة خميسي و بني  44بـ 

  .محل 25و أخيرا فئة الحرف لإلنتاج بـ  ،مزلين، اللذان يغيب بهما هذا النوع من األنشطة التجارية
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ليس فقط بين المراكز الرئيسية و ،ضح في توزيع الفئات التجاريةما يالحظ أيضا هو تباين وا  
أو بين المراكز الثانوية أيضا حيث نجد  ،المراكز الثانوية، و إنما حتى بين المراكز الرئيسية في حد ذاتها

بن جراح و مجاز عمار  -قلعة بوصبع -هواري بومدين -الخزارة -الفجوج: أن المراكز الرئيسية
حيث حاز على أكبر  ،لكن مع هيمنة و سيطرة لمركز الفجوج ،فئات النشاط التجاري ظهرت بها جميع

محل، لكن تجدر اإلشارة إلى أن  141مجموع لعدد محالت فئات النشاط التجاري و التي بلغت ما يعادل 
فئة : المركزان الرئيسيان بني مزلين و جبالة خميسي افتقرا إلى أغلب فئات النشاط التجاري و هي

مالبس، فئة التجهيز المنزلي، فئة الحرف لإلنتاج و الحرف للتصليح و الصيانة بالنسبة لمركز بني ال
حيث أن هذا األخير لم تظهر به إال فئتا المحالت الغذائية و الخدمات، أما مركز جبالة خميسي  ،مزلين

  .فغابت به فئة المالبس و فئة الحرف لإلنتاج
ي يظهر بها عدد من فئات النشاط التجاري يفوق عدد الفئات التي هناك بعض المراكز الثانوية الت  

كمركز صالح صالح مثال، الذي تظهر به جميع الفئات باستثناء فئتي المالبس و  ،تظهر بالمراكز الرئيسية
التجهيز المنزلي على الرغم من قربه من مقر المدينة الكبيرة، كذلك المركز الثانوي الناظور الذي يحتل 

بل بالعكس تظهر به فئة  ،تتساوى مع المركز الرئيسي التابع له و المتمثل في مركز بني مزلينوضعية 
  .الحرف لإلنتاج هذه األخيرة التي تغيب بمركز بني مزلين

يستدعي تنقل سكانه إلى المراكز األخرى التي  ،إذن غياب بعض فئات النشاط التجاري بأي مركز  
  .ة متطلباتهم و احتياجاتهمتظهر بها هذه الفئات من أجل تلبي

  

  :درجة التجهيز التجاري -4

تهدف دراسة التجهيز التجاري إلى معرفة المراكز التي تستحوذ على أكبر نصيب من النشاطات   
  و لذلك قمنا بتوزيع الفئات التجارية على مراكز مجال الدراسة، نالتجارية

و الذي  ،:تجاري الممارس حسب الجدول رقمو ذلك حسب عدد المحالت التجارية و كذلك نوع النشاط ال
سواء كانت ،اتضح من تحليله أن العدد اإلجمالي للمحالت التجارية الموجودة على مستوى كل المراكز

و هو معدل أكبر  ساكن،لكل  محل 68,12بمعدل  ،محل 575محالت للتجارة الغذائية أو غير الغذائية هو 
ساكن، معدل سهل متيجة المقدر  40ئري المقدر بمحل لكل من معدل المدن الصغيرة في الشرق الجزا

و المعدل الوطني المقدر بمحل  ،ساكن 60ساكن، معدل الهضاب العليا المقدر بمحل لكل  36بمحل لكل 
  .1ساكن 50لكل 

    
  
  

                                                            
جامعة قسنطينة  شبكة المراآز في وادي الصفصاف بوالیة سكيكدة فوارق في النمو، تنوع و تكامل في الوظائف، مذآرة ماجيستير،: بوشامة ليدیا  1

  .140: ، ص2001
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  .درجة التجهيز التجاري بمراكز حوض قالمة): 50(جدول رقم 

  المراكز
  عدد السكان
1998 

  )نسمة(

عدد 
 المحالت

النسبة من 
إجمالي عدد 

  (%)المحالت 

عدد 
السكان 
  لكل محل

  الفئات

  ساآن لكل محل 50

  35,52  03,30  19  675  عين عمارة
جيدة 
  التجهيز

  48,31  24,52  141  6812  الفجوج
  50,09  09,04  52  2605  مجاز عمار
  61,93  12,70  73  4521  هواري بومدين

متوسطة 
  التجهيز

  ساآن لكل محل 100

  63,91  10,80  62  3963  حبن جرا
  63,98  17,56  101  6462  الخزارة

  69,27  11,48  66  4572  قلعة بوصبع
  120,15  02,26  13  1562  الناظور

ضعيفة 
  التجهيز

  ساآن لكل محل 150

  127,38  03,65  21  2675  جبالة خميسي
  151,30  02,26  13  1967  بني مزلين
  182  01,22  07  1274  صالح صالح

تجهيز   292,75  0,69  04  1171  ح صرفانيصال
  304,33  0,52  03  913  سلطاني الشابي  ساآن لكل محل 200  ضعيف جدا

      68,12  100  575  39172  المجموع

  .معالجة معطيات+  2003مديرية المنافسة و األسعار لوالية قالمة سنة : المصدر
ن ايات التعداد العام للسكن والسكو قد صنفت المراكز حسب درجة تجهيزها باالعتماد على إحصائ

فتحصلنا على فئات التجهيز التجاري الموضحة في الجدول المذكور سابقا و الممثلة على  ،1998لسنة 
  :و هي )65( الخريطة رقم

  : المراكز الجيدة التجهيز/ 4-1

أي  ،محل 141مركز الفجوج الذي بلغ عدد المحالت به : هذه الفئة تتكون من ثالثة مراكز و هي
و هو معدل ينخفض عن المعدل العام للمجال ككل المشار إليه سابقا و  ،محل لكل ساكن 48,31ما يمثل 

من إجمالي عدد  % 24,52أما نسبة المحالت لهذا المركز فبلغت ما يعادل  ،محل لكل ساكن 68,12هو 
  ،المحالت

ألنه يحتوي على أكبر عدد  ،اورة لهو هذا ما يمكننا من اعتبار مركز الفجوج قطب بالنسبة للمراكز المج 
محل لكل ساكن أهله لكي  35,52أما مركز عين عمارة حاز على معدل قدر بـ . من المحالت التجارية

ينتمي إلى الفئة الجيدة التجهيزن رغم توفره على عدد ضئيل من المحالت، و السبب يعود كون هذا 
  .نسمة 675بـ  1998المركز يملك عددا قليال من السكان قدر حسب إحصاء 

الذي حاز على عدد من المحالت  نالمركز الثالث الخاص بهذه الفئة هو مركز مجاز عمار  
و هو معدل يتعادل مع المعدل  ،محل لكل ساكن 50,09محل تجاري، أي ما يمثل  52التجارية قدر بـ 

  .ا مقارنة بالمراكز األخرىالوطني المشار إليه سابقا، و يجعل من هذا المركز أحد المراكز األكثر تجهيز
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  : المراكز المتوسطة التجهيز/ 4-2

و تتمثل في كل من  ،هذه الفئة تتكون من أربعة مراكز معدالتها قريبة من المعدل العام للمجال
محل لكل ) 100-50(و يتراوح المعدل بها ما بين  ،الخزارة و قلعة بوصبع -بن جراح - هواري بومدين

 ،، أكبر نسبة للمحالت حاز عليها مركز الخزارة)% 17-9(محالت فهي تتراوح بين أما نسبة ال ،ساكن
  .%10,80أما أصغر نسبة فكانت لمركز بن جراح و قدرت بـ  ،%17,56حيث قدرت بـ 

محل لكل  61,93حيث قدر بـ  ،و قد سجل أكبر تجهيز تجاري لهذه الفئة في مركز هواري بومدين
و هو ما ينطبق  ،األكثر تركزا بهذا المركز هي فئة المحالت غير الغذائيةحيث أن الفئة التجارية ،ساكن

حيث تقدر نسبة المحالت  ،أيضا على المركزين الخزارة و قلعة بوصبع باعتبارها مراكز هامة في المجال
لكل منهما على التوالي، و قد فاق بهما عدد المحالت التجارية غير الغذائية ) %11,48و  17,56(بها بـ 

على عكس مركز بن جراح الذي انخفض به عدد المحالت غير الغذائية عن عدد  ،عدد المحالت الغذائية
  .محل تجاري 28المحالت الغذائية، حيث بلغ العدد 

  :المراكز الضعيفة التجهيز/ 4-3

  ،ساكن لكل محل 100و تتمثل في المراكز التي يزيد المعدل اإلجمالي فيها عن   
حيث بلغ المعدل بالمركز ،بني مزلين وصاح صالح–جبالة خميسي  -التالية الناظور  كزامرالو تتمثل في  

أما بالمركز الثاني فقدر  ،%02,26و بلغت نسبة المحالت به ،محل لكل ساكن 120,15األول ما يعادل 
و هي نسب ضعيفة مقارنة  ،%03,65و بلغت نسبة المحالت قيمة ،لكل ساكنمحل  127,38المعدل بـ 

مثال كونه مركز رئيسي لبلدية و هذا ما يستوجب على السكان التنقل إلى  ،مركز جبالة خميسي بأهمية
  .مركز بومهرة أحمد حسب االستجواب الذي أجري للسكان

محل لكل ساكن،وبلغت نسبة 151,30بـ،فقد قدر المعدل )بني مزلين (فيما يخص المركز الثالث
محل لكل  182فقد بلغ  المعدل ما يعادل (الح صالحص (،أما بالمركز الرابع%2,26المحالت قيمة 

  .%01,22ساكن،وبلغت نسبة المحالت قيمة 
  :مراكز ذات تجهيز تجاري ضعيف جدا/ 4-4

ما بين  انتراوحي نحيث سجلنا معدال ،180م المراكز التي يزيد المعدل فيها عن ظهذه الفئة ت  
ساكن و هو أكبر  /محل 304,33ين وب صالح صرفاني،و هو معدل خص مركز  ساكن،/محل 292,75

  ،)%0,69-520,(أما نسبة المحالت فتراوحت ما بين  ،معدل مسجل و حاز عليه مركز سلطاني الشابي
قرب هذا المركز من مركز جبالة  من على الرغمو،من نصيب مركز سلطاني الشابي كانت أصغر نسبة

و ذلك ألن  ،فهما ال ينتميان إلى نفس الفئة كلم، 02ة الفاصلة بينهما هي حوالي فخميسي، حيث أن المسا
مركز سلطاني الشابي يملك حجم سكاني ضعيف و عدد قليل من المحالت، الشيء الذي جعل منه مركز 

  .يعاني نقص الخدمة التجارية مما يستدعي تنقل السكان إلى مركز بومهرة أحمد
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أو من المقرات الرئيسية التابعة  ،ةو هناك مراكز أخرى بالرغم من قربها إما من المراكز المجاور  
عين عمارة و هواري بومدين و كذلك : لها فهي ال تنتمي إلى نفس الفئة، و هو ما ينطبق على المركزين

  .صالح صالح و مجاز عمار
التوجه  لذا يتحتم على السكان ،و هكذا يتبين أن أغلب المراكز المدروسة تعاني من ضعف التجهيز  

نظرا لتعدد الخدمات ،قالمة و بومهرة أحمد -الفجوج: رة، و بالخصوص إلى المراكزإلى المراكز المجاو
و نتيجة قربها من المراكز الجيدة التجهيز من ،بها لتعويض النقص الذي تعاني منه هذه المراكز من جهة

  .جهة أخرى
  :المحالت التجارية و عالقتها باألحجام السكانية -5

 قمنا بإنجاز الشكل رقم ،حجام السكانية و عدد المحالت التجاريةمن أجل تحديد العالقة بين األ  
و الذي تمكنا من خالله من استخراج ثالثة فئات عن طريق المتوسط الحسابي لكل من عدد السكان  ،)04(

الفئات التي تنتمي إليها المراكز المدروسة  )66( و عدد المحالت التجارية، و قد مثلث على الخريطة رقم
  :و هي

 ،ن 2605و هي تخص مركز واحد و هو مركز مجاز عمار بحجم سكاني يقدر بـ : الفئة الجيدة /1
في حين يملك هذا المركز عددا من المحالت التجارية فاق معدل ،وهي قيمة تنخفض عن معدل السكان

محل تجاري، ارتفاع عدد المحالت بهذا المركز عن المعدل و انخفاض  52المحالت، و هو ما يعادل 
  .مكنه من االنضمام إلى الفئة الجيدة ،لعدد السكاني عن معدل السكانا
مركز الفجوج الذي يضم أكبر عدد من السكان : تظم هذه الفئة خمسة مراكز و هي: الفئة المتوسطة/ 2
و أكبر عدد من أنواع المحالت ) ن 3013,23و هو ضعف المعدل المقدر بـ  ،ن 6812والمقدر بـ(

محل فقط، المراكز األربعة  44في حين كان معدل المحالت هو  ،محل 141ل إلى التجارية و الذي وص
قلعة بوصبع و هواري بومدين يفوق بها عدد السكان  -الخزارة -بن جراح: المتبقية و المتمثلة في كل من

- ن3963(و عدد المحالت التجارية معدال السكان و المحالت التجارية، حيث يتراوح عدد السكان بين 
  ).محل تجاري 101- 62(و عدد المحالت بين ) ن6462

  :و تضم المراكز التالية: الفئة الضعيفة جدا/ 3
) جبالة خميسي، بني مزلين، الناظور، صالح صالح، صالح صرفاني، سلطاني الشابي و عين عمارة(

 ،لن أي أن جميع هذه المراكز لها حجم سكاني أقل من المعد2675ن و 675بحجم سكاني يتراوح بين 
 -و هو أصغر عدد و حاز عليه مركز سلطاني الشابي-محالت  03أما عدد المحالت فهو يتراوح بين 

و هي قيم أقل  -و حاز عليه مركز جبالة خميسي- محل، و هو أكبر عدد للمحالت خاص بهذه الفئة  21و
  .محل 44,23من معدالت محالت المقدر بـ 
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بحيث أنه كلما ارتفع حجم  ،لسكان و عدد المحالت التجاريةإذن هناك عالقة طردية بين حجم ا
 -الفجوج: السكان يرافقه ارتفاع في عدد المحالت التجارية، و هذا ما تمثله على سبيل المثال المراكز

هواري بومدين، لكن هذه العالقة ال تنطبق على جميع المراكز، فمثال مركز قلعة بوصبع  -الخزارة
في حين يحتوي المركزان هواري  ،نسمة 4572ري و مجموع سكاني يقدر بـ محل تجا 66يحتوي على 
محل  62نسمة، و بن جراح على  4521محل تجاري مقابل تكتل سكاني يقدر بـ  73بومدين على 

  .نسمة 3963تجاري مقابل مجموع سكاني يساوي 
ل انضم إلى الفئة فالمركز األو ،كذلك بالنسبة للمركزان الرئيسيان مجاز عمار و جبالة خميسي  

كون المركز األول حاز على عدد من لو ذلك  ،الجيدة في حين نسب المركز الثاني إلى الفئة الضعيفة جدا
محل  21محل تجاري، و في المقابل استحوذ مركز جبالة خميسي على  52المحالت التجارية وصل إلى 

  .إذن المركز الثاني يعاني عجزا كبيرا و واضحا ،تجاري فقط
ن و يملك عددا من المحالت التجارية 1967كز بني مزلين يضم عددا من السكان يقدر بـ مر  

محل تجاري لحجم سكاني ضئيل  19في حين مركز عين عمارة حاز على  ،محل تجاري 13يقدر بـ 
  .ن675هو 

يرة و هي المراكز الكب إذن هناك تناسب في عدد المحالت التجارية و حجم السكان في بعض المراكز فقط
الحجم دون المراكز ضعيفة التكتل السكاني، و هذا يمكن تفسيره بكون الوظائف التجارية كما أشرنا سابقا 
بعضها يرتبط بحجم السكان و يتطلب عتبة معينة من عدد السكان لكي يظهر، و البعض اآلخر يظهر 

لمدينة الكبيرة أو من بغض النظر عن التمركز السكاني، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى القرب من ا
أحدهما إيجابي و اآلخر سلبي، فأحيانا الموقع يعود بالفائدة على  انالمراكز الكبيرة الحجم له انعكاس

و ذلك من أجل تخفيف  ،المركز ألنه يجنبه التهميش فيحضى بعدد مقبول من أنواع المحالت التجارية
نا يحدث العكس فيعاني المركز من نقص التجهيز ، و أحيا)مقر المدينة الكبيرة(الضغط على المركز األم 

التجاري نتيجة قربه من المدينة الكبيرة، أو من المراكز األكبر منه حجما فيضطر سكانه إلى التنقل 
  .للمراكز المجاورة القتناء حاجياتهم

ز و من أجل معرفة الصورة التي تنتظم بها المراكز المدروسة و نعني بذلك هيراركية هذه المراك  
عن طريق التجارة، سنتطرق فيما يلي لدراسة البنية التجارية للمراكز باالعتماد على مؤشري ديفيز 

  .وبنسون لمعرفة ما إذا كان لهذه المراكز قوة جذب للسكان
  
  :مقاربة كمية: دراسة البنية التجارية للمراكز -6

 ،تمرار مثل التغذية العامةتتميز الوظائف التجارية بتوزيع غير متجانس، البعض منها يظهر باس  
كالخصوصيات  ،تجعله يظهر و يختفي في بعض األحيان،والبعض اآلخر ظهوره يخضع لظروف معينة

بيع أشرطة الفيديو (بحجم السكان مثل  ا أحياناالجهوية أو عادات و تقاليد المنطقة، كما يرتبط ظهوره
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طريقة  (Davies wk)اقترح ديفيز و من أجل إعطاء الوزن الحقيقي لمجموعة الوظائف ) والعطور
  .لترتيب الوظائف التجارية و ذلك باالعتماد على ندرة المحالت

  

  :(L’indice de Davies)مؤشر ديفيز  -6-1

إلعطاء الوزن الحقيقي لمركز ما، اقترح ديفيز أن يكون الترتيب يتماشى مع ندرة المحالت عن   
  :درة لكل وظيفة حسب العالقة التاليةو عليه يجب حساب هذه الن ،طريق مجموع المحالت

  

  =ندرة المحالت  
1   

   مجموع المحالت للوظيفة في المجال
  :حسب المعادلة) مؤشر ديفيز(و يمكن حساب التمركز 

  
  
  

إذن نحصل على وزن المحالت لكل مركز بضرب مؤشر الندرة في عدد المحالت لكل نشاط   
  :ل التاليتجاري في كل مركز، كما هو موضح في الجدو

  المراكز
  النشاط

  13م  ............  2م  1م

   0=  0×  0,0833    0,1666= 2×  0,0833  0,0833=  1× 0,0833  1نشاط 
  0,0217=  1× 0,0217    0,217= 10×  0,0217  0,1085=  5×  0,0217  2نشاط 

..
..

..
  

        

  0=  0×  0,125    0,375=  3×  0,125  0,125=  1×  0,125  63نشاط 
  0,0335  ............  14,6621  4,3527  ديفيزمؤشر 

 13م...2، م1مجموع أوزان كل النشاطات للمراكز م 0,0335 -14,6621 -4,3527: تمثل القيم  
مصفوفة   )02( و من خالل المصفوفة رقم ،الترتيبو هي تمثل قيم مؤشرات ديفيز لهذه المراكز على 
المؤشر من مركز آلخر، و هو ما يعبر بشكل واضح  مؤشر ديفيز، نالحظ أن هناك تباين كبير في قيم

عن الوضعية المجالية للمحالت التجارية داخل هذه المراكز، إذ بلغ مؤشر ديفيز أقصى قيمة له بمركز 
بينما سجلت أدنى قيمة لمؤشر ديفيز بمركز صالح صرفاني و كانت  ،23,3204الفجوج، حيث قدر بـ 

اط التجاري بهذا المركز أو باألحرى نقص عدد المحالت و هذا ما يدل على ضعف النش ،0,0236
 ،ألن مؤشر ديفيز يعبر عن درجة التجمع أو تواجد المحالت التجارية النادرة في المركز ،التجارية

وانخفاضه يعكس انتشار التجارة النادرة و قلة تواجدها و هو ما ينطبق أيضا على المراكز األربعة و هي 
حيث حازت هي أيضا على قيم ضعيفة جدا لمؤشر ،لين، الناظور و صالح صالحسلطاني الشابي، بني مز

  .لكل منهم على التوالي) 0,6671 - 0,4323 -0,3907 -0,0335(ديفيز قدرت بـ 

 عدد المحالت×ندرة المحالت=ديفيز
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  02المصفوفة رقم 
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لدراسة و إذن مركز الفجوج و الخزارة بهما أكبر تجمع للنشاطات التجارية النادرة بمجال ا  
فهما يتميزان بمستوى جيد خاصة و أن بقية المراكز تنخفض بها قيم مؤشر  ،)باألخص مركز الفجوج(

  .ديفيز
  
  :مؤشر بنسون -مؤشر التمركز التجاري -6-2

و يستعمل لدراسة العالقة بين السكان و ندرة المحالت و معرفة  ،هذا المؤشر مكمل لمؤشر ديفيز  
  :، و تعطى صيغة مؤشر بنسون كما يليما إذا كان هناك جذب أم ال

  

  ×مؤشر ديفيز = مؤشر بنسون 

    عدد المحالت لنشاط ما بالمركز 
  مجموع عدد المحالت لنفس النشاط لكل المنطقة

 سكان المدينة
    سكان المنظومة  

  :و لحساب مصفوفة قيم مؤشر بنسون اتبعنا الطريقة التالية
  

  :التي أنجزت كما يلي و )03( المصفوفة التي تحمل رقمهي  :حساب مصفوفة التركز -6-2-1
  

  =قيمة التركز 
 لنشاط ما بالمركزالتجاريةعدد المحالت

  
  سكان المركز

  مجموع سكان المراكز  مجموع عدد المحالت لنفس النشاط لكل المراكز
  

  :قيمة التركز بمركز بن جراح للنشاط التجاري تبغ و كبريت هي: مثال

  0.8239=   3963  1  =التركز 
12 39172 

  
و باتباع نفس الطريقة مع كل المراكز و مع كل األنشطة التجارية نحصل على قيم التركز المدونة 

  .كما سبق ذكره  )03( في المصفوفة رقم
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  )04 المصفوفة رقم( :حساب قيم التمركز المطلق -6-2-2
  قيمة التركز    × قيمة مؤشر ديفيز = قيمة التمركز المطلق 

  :تطبيق هذه العالقة على نفس المركز السابق و نفس النشاط التجاري نجدبو 
0,0833  ×0,8239  =0,0686  

  .و بنفس الطريقة نحسب التمركز المطلق لبقية المراكز و األنشطة التجارية
  
  )05 المصفوفة رقم( :حساب مصفوفة قيم مؤشرات بنسون -6-2-3

و تحسب بتقسيم قيم التمركز المطلق على مجموع قيم التمركز لنفس النشاط و الجدول الموالي   
  :يشرح كيفية الحساب
  المراكز

  النشاط
  13م  ............  2م  1م

  0,0686  1نشاط 
2,106  

0,1683  
2,106  

       0  
2,106  

  0,1165  2نشاط 
1,1538  

0,2859  
1,1538  

  0,0202  
1,1538  

..
..

.
.  

        

  0,1236  63نشاط 
1,6988  

0,8527  
1,6988  

         0    
1,6988  

  0,0227  ............  13,348  3,7661  مؤشر بنسون

، 1نسون للمراكز مبقيم مؤشر  0,0227 -............-13,348-3,7661إذن تمثل القيم   
  .كل مركزل 63- .......- 2- 1: على الترتيب و هي تتعلق باألنشطة 13م...2م

حيث سجلت أعلى قيمة لهذا  ،و قد الحظنا تباين واضح في قيم مؤشر بنسون من مركز آلخر  
بينما أدنى قيمة لهذا المؤشر حاز عليها مركز ،20,3880حيث قدرت بـ ،المؤشر كالعادة بمركز الفجوج

  .0,0164صالح صرفاني و كانت 
و هذا إن دل على شيء  ،شري ديفيز و بنسوناحتل مركز الفجوج المرتبة األولى بالنسبة لقيمة مؤ  

و بما أن قيمة مؤشر ديفيز فاقت بقليل قيمة مؤشر  ،فإنما يدل على وجود تركز تجاري مرتفع بهذا المركز
بنسون بهذا المركز،فمعناه أن هذا األخير يعرف حالة توازن بين العرض و الطلب في النشاط التجاري 

نسمة حسب إحصاء  6812بب يعود للتكتل السكاني المقدر بـ والس ،بالرغم من وجود تركز تجاري
1998.  
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ألن قيم مؤشر  ،و عموما هناك عدد معتبر من المراكز عرف حالة توازن بين العرض و الطلب
قط عن قيم مؤشر بنسون كمركز هواري بومدين، الخزارة، بن جراح، جبالة خميسي ديفيز ارتفعت قليال ف

 ،لكن هذا لم يمنع من وجود بعض المراكز المهمشة التي عانت من قلة المحالت التجارية ،و قلعة بوصبع
: حيث أن توطن العنصر البشري بها غير مرتبط مع توطن المحالت التجارية كما حدث مع المراكز

محالت وحجم سكاني  07(، صالح صالح )نسمة 1171محالت و حجم سكاني هو  04( فانيصالح صر
محل و حجم  13(، بني مزلين )نسمة 1562محل و حجم سكاني هو  13(، الناظور )نسمة 1274هو 

فسكان هذه المراكز ) نسمة 2675محل و حجم سكاني هو  21(جبالة خميسي ) نسمة 1967سكاني هو 
و ينتقلون إلى مناطق أخرى لقضاء حاجياتهم اليومية نتيجة عدم  ،ة بهذه المناطقيقيمون بصفة مستمر

  .وجود تركز تجاري بمراكزهم
و قد  ،إذن كلما ارتفع مؤشر بنسون في مركز معين يرتفع به التركز التجاري و العكس صحيح  

ا متيجة احتوائهالفجوج و الخزارة ن: أثبت حساب المؤشر وجود تركز تجاري عالي لكل من المركزين
  .على عدد معتبر من المحالت التجارية

  :العالقة بين مؤشري ديفيز و بنسون -6-3

  :العالقةب ىعن طريق حساب االرتباط الذي يعط  
  

  : حيث
  

∑

∑

=

=

−

−
= n

ix

n

ix

xnx

yxnxiyi
a

22

  

      :و
∑

∑

=

=

−

−
= n

ix

n

ix

yny

yxnxiyi
b

22
  

  
بين المؤشرين  Rعامل االرتباط يمكننا معرفة العالقة بين مؤشري ديفيز و بنسون، و بعد حساب م  

و بتمثيل هذين المؤشرين بيانيا تحصلنا على الشكل  1,1702حيث يساوي  ،وجدنا أنه ارتباط قوي جدا
و الذي اتضح من تحليله أن هناك توافق بين قيم المؤشرين لكل مركز، ماعدا بعض المراكز   )05( رقم

و نأخذ على سبيل المثال المركزان عين  ،اعد طفيفالتي تباعدت فيها قيم المؤشرين عن بعضهما لكن تب
فقيم مؤشر بنسون بهما تفوق قيم مؤشر ديفيز، مما يدل على أن العرض يفوق  ،عمارة و مجاز عمار

حيث أن قيمة مؤشر ديفيز بالمركز األول هي  ،الطلب بهذه المراكز و بالتالي فهما يحققان فائض تجاري

R = a × b
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أما بالمركز الثاني فكانت قيمة مؤشر ديفيز  ،5,3992سون إلى بينما وصلت قيمة مؤشر بن 3,1435
  .6,515و وصلت قيمة مؤشر بنسون إلى  5,0523
إذن  ،كذلك المركزان جبالة خميسي و الناظور تفوق بهما قيم مؤشر بنسون قيم مؤشر ديفيز بقليل  

  .العرض يوافق الطلب و منه نسجل حالة توازن
يدل بوضوح على أن النتائج المحصل عليها في مؤشر ديفيز لم كما أن التقارب بين المؤشرين   

  .تتأثر بعامل السكان بمؤشر بنسون بهذه المراكز
تبين أن جميع المراكز تقع تحت خط الثقة فهي في حالة نقص لمؤشر ) المثالي(و برسم خط الثقة   

  .ديفيز و هذا يدل على أنه ليست هناك حالة جذب للسكان
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  :مراكز حسب األنشطة التجاريةهيراركية ال -7

  :1منهجية اختيار مستويات الهيراركية -7-1

و ذلك باتباع تقنية  ،سنحاول من خالل هذا العنصر معرفة المستوى الحقيقي لهيراركية المراكز  
و التي تتركز أساسا على تحليل مصفوفة هيراركية المراكز ،استخراج مختلف مستويات األنشطة التجارية

هذه األخيرة التي يتم تشكيلها عن طريق ترتيب المراكز حسب مؤشر  ،06 طة التجارية رقمحسب األنش
، )موجود و غير موجود(واألنشطة التجارية حسب تردد الظهور حسب مبدأ  ،)ديفيز(التمركز التجاري 

  .الترتيب يكون تنازليا أي من األكثر انتشارا أو ظهورا إلى األقل انتشارا
  :ستخراج هيراركية مكونة من خمسة مستويات و هيالتحليل مكن من ا  

  :المستوى األول* 

و يضم هذا المستوى مركز واحد و هو مركز الفجوج الذي حاز على اكبر عدد من األنشطة   
من مجموع أنواع المحالت  % 77,77نشاط تجاري أي ما يعادل 49التجارية و التي قدر عددها بـ 
  .23,3204و تمركز تجاري بلغ قيمة  ،نسمة 6812ـ التجارية لمجموع من السكان قدر ب

  :المستوى الثاني* 

لعدد من السكان قدر  14,6621هذا المستوى خص مركز الخزارة الذي بلغ به مؤشر ديفيز قيمة   
  .نشاط تجاري 36و قد ضم عدد من األنشطة التجارية قدر بـ  ،نسمة 6462بـ 

  :الثالث المستوى*

 ،نسمة 4521هواري بومدين بعدد سكاني قدره : اكز رئيسية و هيهذا المستوى خص أربعة مر  
  .نوع من المحالت التجارية 27لعدد من األنشطة هو  5,6883و تمركز تجاري بلغ قيمة 

و عدد من األنشطة التجارية  ،5,0523تمركز تجاري يقدر بـ  -ن 2605(مركز مجاز عمار   
، و عدد من 4,892تمركز تجاري يقدر بـ  -ن 4572(، مركز قلعة بوصبع )نشاط تجاري 22يقدر بـ 

تمركز تجاري يقدر بـ  -ن 3963(و أخيرا مركز بن جراح ) نشاط تجاري 20األنشطة يقدر بـ 
  ).نشاط تجاري 19و عدد من األنشطة يقدر بـ  4,3527

  :المستوى الرابع* 

 ،3,1435بـ  تمركز تجاري يقدر -ن 675(يضم هذا المستوى مركز ثانوي و هو عين عمارة   
 -ن 2675(و مركز رئيسي و هو جبالة خميسي ) نشاطا 12و عدد من النشطة التجارية يقدر بـ  

  ).10و عدد من األنشطة التجارية هو  ،1,3248تمركز سكاني يقدر بـ 
  :المستوى الخامس* 

ز و أربعة مراك ،يضم هذا المستوى خمسة مراكز من بينها مركز رئيسي واحد و هو بني مزلين  
و عدد من األنشطة التجارية  0,4323،تمركز تجاري يقدر بـ -ن 1562(مركز الناظور : ثانوية و هي

                                                            
1 A. Lakhel : Thèse 3ème cycle : Essai méthodologique de définition des petites villes Algériennes exemples, des 
petites villes de l’Est Algérien, Strasbourg 1982. 
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و عدد من األنشطة ،0,6671تمركز تجاري يقدر بـ  -ن 1274(، مركز صالح صالح )هو خمسة
و نشاطان  0,0335تمركز تجاري يقدر بـ  -ن 913(، مركز سلطاني الشابي )التجارية هو أربعة

و نشاط تجاري  0,0236تمركز سكاني يقدر بـ  -ن 1171(و أخيرا مركز صالح صرفاني ) انتجاري
  ).واحد
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  :الخالصة

  :توصلنا إلى ما يلي ،ارية للمراكز المدروسةبعدما تطرقنا إلى دراسة و تحليل البنية التج  
فعموما المراكز الرئيسية حازت على أكبر ،توزيع المحالت التجارية عبر المراكز غير متجانس  

، أما التجمعات الثانوية )باستثناء مركزي جبالة خميسي و بني مزلين(عدد من أنواع المحالت التجارية 
ة و باألخص مركزي سلطاني الشابي و صالح صرفاني، فقد ضمت عدد ضئيل من المحالت التجاري

الشيء الذي أدى إلى تركز النشاطات التجارية في مراكز دون أخرى، و بعض األحيان نجد انعدام كلي 
و تقسيم  ،مما أدى إلى اختالف الجذب التجاري بهذه المراكز و انعدامه أحيانا أخرى ،لبعض األنشطة

نتيجة أنه خمسة مراكز من بين ثالثة عشر مركزا حازت على جذب قوي المراكز إلى مستويات، فكانت ال
أربعة منها عبارة (بسبب ارتفاع عدد محالت التجارة غير الغذائية بها عن عدد محالت التجارة الغذائية 
و على رأسها  ،)عن مراكز رئيسية و المركز الخامس عبارة عن تجمع ثانوي و هو مركز عين معارة

ألنهما يعرضان ،الفجوج فهما يعتبران كقطب تجاري بالنسبة للمراكز المجاورة لهما مركز الخزارة و
تقريبا جميع أنواع الخدمات التجارية، و يتوفران على أكبر عدد من األنشطة التجارية التي تعمل على 

اجات لتعويضهم عن نقص األنشطة التجارية و توفير لهم االحتي،جذب و استقطاب سكان المراكز المجاورة
  .الغير موجودة في مراكز إقامتهم

هذه اإلختالالت و الفوارق بين المراكز تخلق حركية مجالية تكون من المراكز التي يقل فيها   
مما يؤدي إلى خلق مراكز بارزة و أقطاب في المجال، و  ،العرض عن الطلب نحو المراكز األخرى

  .تظهر أيضا في المقابل مناطق مهمشة و فقيرة
 ،حظ أن العالقة اإلرتباطية القوية بين عدد المحالت و حجم السكان تتعلق ببعض المراكزكما نال  

  .و هي المراكز الرئيسية خاصة بينما تنعدم هذه العالقة على مستوى مراكز عديدة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



    قتصادي   المراكز و النشاط اال:المبحث الثالث: الفـصـل الثاني

- 283 - 

  :خالصة المبحث

قتصادي منطقة الدراسة تتوفر على إمكانيات و ثروات طبيعية قد تساهم في تطوير القطاع اال  
  :لوالية قالمة خاصة و الجزائر عامة نذكر منا

  ).غابة ماونة ببلدية بن جراح(ثروة غابية هامة  -
 .ثروة منجمية تتمثل في توفر الكاولين و الرخام ببلدية بن جراح -
تغطية ال بأس بها فيما يخص الهياكل القاعدية خاصة الطرق التي تعمل أو تساعد على تعزيز  -

 .يات المجاورةالعالقات مع الوال
توفر الطين ألنه تسيطر على مجال الدراسة الترب السوداء الثقيلة المتميزة بتكوينها الطيني  -

الغريني و الترب الكلسية المغنيزية الغنية باأليونات التي لها درجة تثبيت كبيرة حيث تجمع الطين 
على ضفاف األودية  على نوعين الطين الورقي و الطين المنتوموريلونيت و التي تنتشر عادة

 .والمجاري المائية
نة رإال أن العدد يبقى ضعيف مقا ،إذن فبالرغم من تواجد بعض الوحدات الصناعية بمنطقة الدراسة

و التي من شأنها أن تعد مكسبا اقتصاديا  ،باإلمكانيات الطبيعية و البشرية للمنطقة غير المستغلة و المهملة
لكن رغم قلة العدد هذه الوحدات لها أهمية كبيرة ألنها  ،صادية هامةو تسمح بخلق ديناميكية اقت ،هاما

  .تمول واليات الشرق الجزائري
قلعة بوصبع و صالح صالح بينما  -الفجوج: النشاط الصناعي يتركز بثالث مراكز فقط و هي -

ناعي ليس ينعدم ببقية المراكز العشرة و هو ما يبرز من جهة سيطرة مركز الفجوج من حيث النشاط الص
و نعني بذلك المجال  ،و إنما خارجه أيضا) أي التجمع الرئيسي(فقط داخل حدود المحيط العمراني للمركز 

  .هناك خلل هيكلي للنشاط الصناعي بمجال المدروسفالبلدي و من جهة أخرى 
القطاع  ما يمكن استخالصه أيضا هو انعدام تام للقطاع العام بمنطقة الدراسة و القطاع المسيطر هو -

الخاص أي هناك اتجاه نحو الخوصصة، لكن المالحظ أن الوحدات الصناعية المنتشرة بمنطقة الدراسة 
و هذا ما يتطلب تشجيع أكثر لمبادرات القطاع الخاص ألنه يفتح آفاق  ،تقتصر على الوحدات الصغيرة

  .لتنمية و تطوير المنطقة
 ،ص لمنطقة الدراسة هو البناء و األشغال العموميةالنشاط االقتصادي الذي يسيطر على القطاع الخا -

نتيجة لتوسع النشاط العمراني الذي شهدته الوالية، كما أنه النشاط الوحيد المتاح للمستثمر الخاص في 
  .السنوات الماضية

صناعة البالط  -صناعة الحديد -تظهر بالمراكز المدروسة نشاطات حرفية تتمثل في النجارة -
لكن بعدد ضئيل للمحالت ألن أغلبية هذه األنشطة تنعدم و ال تظهر بعدد كبير من  والجبس و مطحنة

  .المراكز سواء كانت رئيسية أو ثانوية
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  :الثاني خالصة الفصل

  
من خالل ما سبق نصل في األخير إلى القول بأن مجال الدراسة تميز بتوزيع سكاني 

لكن إبتداءا من تعداد  ،)77و  66(ميزته هي التشتت و التبعثر خالل التعدادات األولى 
برزت ظاهرة التجمع السكاني و التوجه نحو التمركز، و استمرت هذه الظاهرة إلى  ،1987

، و هذا نتيجة نزوح السكان من المناطق المبعثرة أو من الريف باتجاه 1998غاية تعداد 
لذلك نجد أن صافي الهجرة كان موجبا بجميع المراكز  ،المراكز الرئيسية و الثانوية

و بالتالي هناك هجرة داخلية  ،المدروسة باستثناء المركزان هواري بومدين و صالح صالح
  .نحو المراكز

و باالعتماد على نتائج  77/87/98اسة القطاعات االقتصادية عبر التعدادات و بدر  
اتضحت سيطرة قطاع الفالحة على باقي القطاعات االقتصادية  ،2004التحقيق الميداني 

، تاله قطاع البناء و األشغال العمومية %42,96حيث مثل نسبة قدرت بـ  ،1977سنة 
و أخيرا قطاع الصناعة  ،%16,76، ثم قطاع الخدمات بنسبة هي %23,57بنسبة قدرت بـ 

  .%16,71الذي احتل المرتبة األخيرة بنسبة بلغت ما يعادل 
و تاله قطاع  ،%20,89و مثل نسبة قدرت بـ  1987ثم تراجع قطاع الفالحة سنة   

ع الخدمات، ثم قطاع البناء و األشغال العمومية و أخيرا قطاع الصناعة و استمر قطا
من مجموع القطاعات  %17,92نسبة تقدر بـ  1998الفالحة في التقهقر، حيث سجل سنة 

حسب معطيات ( 2004االقتصادية، ليبرز قطاع آخر و هو قطاع الخدمات، الذي سجل سنة 
في حين أن قطاع الفالحة حاز على نسبة أقل قدرت بـ  ،%41,84نسبة ) التحقيق الميداني

  .القطاع المرتبة الثانية في ترتيب القطاعات االقتصاديةو بذلك احتل هذا  ،32,79%
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  :مقدمــة

هذا الفصل يعتبر أهم فصل بالمذكرة ألنه ثمرة أو نتاج الدراسة التحليلية المفصلة لواقع التجمعات 
هـذا   إلنجـاز السكانية المدروسة أو بمعنى أصح تتوضح من خالله بعض األهداف التي كانت مسـطرة  

  .لبحث أو إشكالية البحث في حد ذاته أو بصورة أخرى المنهجية التي وضعت عبرها خطوات هذا البحثا
  

  :هذا الفصل تناول ثالثة مباحث و هي
  . خصائص التجمعات السكانية المدروسة و تحليل العوامل المؤثرة في ظهورها: المبحث األول

  .اليةحركية السكان و أشكال العالقات المج: المبحث الثاني

  .التنظيم المجالي للتجمعات السكانية المدروسة: المبحث الثالث

  
هناك عوامل عديدة ساهمت في ظهور التجمعات السكانية المعنية بالدراسة، كما أن هناك عالقات 
مجالية بين هذه التجمعات يتهيكل من خاللها المجال و تخلق نوع من الربط بين المراكـز عبـارة عـن    

التـي تـربط هـذه    بمعنى تبادل الخدمات، معرفة عمق العالقـات  ) ة و تحركات سكانيةاقتصادي(تدفقات 
التجمعات السكانية ببعضها البعض و بالمراكز األخرى على اختالف مستوياتها أو بمقر المدينة الكبيـرة  

و تسمح بتحليل أدوار التجمعات السكانية، إجراء مقارنـة بينهـا   و هي صورة من صور التكامل ) قالمة(
) العوامل غير المشتركة(تبيين خصائص جد مهمة تتعلق بكل مركز و من ثم تتحدد االختالفات و الفوارق 

  .العوامل المشتركة بين هذه التجمعاتو تظهر نقاط القوة والضعف و تبرز أوجه التشابه و 
مستواها و كما ال يفوتنا أن نذكر بعض العناصر التي ساهمت في ارتقاء المراكز تارة و في تدني 

كأدوات التهيئة بما في ذلك مخطط شغل األرض، المخطـط التـوجيهي للتهيئـة و     تهميشها تارة أخرى
و التي مجملها تتمثل أو تلخص فـي التفاتـة و اهتمـام     (P.C.D)التعمير، مشاريع التنمية و االستثمار 

  ).الدولة(السلطات العمومية 
  :و أسئلة كثيرة و هي كل هذا سنحاول التطرق إليه بنوع من التفصيل

هل العامل التاريخي، عامل العقار، سعر األرض والحالة المادية للسكان وكـذلك تـدخالت    -1
  .الدولة ساهمت في ظهور هذه التجمعات ؟

هل تخلق هذه المراكز عالقات مع مراكز أخرى أو مع مقر المدينة الكبيرة أو مع بعضـها ؟   -2
  ).ضعيفة، متوسطة، جيدة(كان مستواها  الديناميكية مهما(هل تخلق نوع من 

      هل خطوط االستفادة من عمليات التهيئة و التنظيم متكافئة ؟ -3
هل تساهم العوامل والمعطيات البشرية و المادية، مشاريع التنمية و االستثمار وتدخل الدولـة   -4

  . في إظهار خصائص التجمعات ؟
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  :مــةمقد

تختلف اإلمكانيات والمؤهالت الطبيعية، االقتصادية واالجتماعية من مركز إلى آخر، لذلك كـان  
  .و الديناميكيةمن حيث النم الثالثة عشرالتباين والتفاوت واضحا بين التجمعات السكانية 

هذه العوامل ليست الوحيدة المتسببة في إبراز صورة التنظيم المجـالي والعمرانـي بالتجمعـات    
المدروسة، بل نتيجة تداخل عوامل متعددة ومختلفة كان لها األثر في بروز المراكز بالصورة التـي هـي   

هذا المبحث باالعتماد في مرحلة وهذا ما سنحاول معرفته من خالل دراسة ) الوضعية الحالية(عليها اآلن 
أولى على تحليل العوامل المؤثرة في ظهور التجمعات السكانية ثم التطرق في مرحلة ثانيـة إلـى ذكـر    
خصائص التجمعات السكانية لنصل في مرحلة أخيرة إلى فرز العوامل المشتركة وغير المشـتركة بـين   

  .المراكز
  

  : ات السكانية المدروسةتحليل العوامل المؤثرة في ظهور التجمع/ 1

  :  العامل التاريخي/ 1.1

ساهم العامل التاريخي أو بمعنى أصح التدخل االستعماري في إبراز بعض الفوارق بين المراكـز  
من خالل خطته المنتهجة والمعتمدة في الغالب على انتقاء المجاالت المفيدة، الخصـبة، ذات المـؤهالت   

إلخ، في حين أنه تخلى عن المراكز ... واقعة ضمن مواقع الحركة المهمةالجيدة والمواقع االستراتيجية، ال
المهمشة والمعزولة، ذات اإلمكانيات الضعيفة والمواقع الرديئة، البعيدة عن الطرق ألنه يصعب الوصـول  
إليها، بل وأكثر من ذلك فالطابع االنتقائي أحيانا ال يكون بين مركز وآخر فحسب بل داخل المركز نفسـه  

  ).ثال انتقاء المنطقة السهلية عوض المنطقتين الجبلية أو التليةم(
االهتمام، الدعم، التخطيط واالستصـالح  : ثم قام المعمر في مرحلة ثانية بمنح المجاالت المختارة 

  : فتسبب ذلك في إفراز نوع من المفارقات بين المراكز عن طريق 
: ة وهو ما حصل مع المراكـز الثالثـة   تنصيب بعض المراكز كبلديات ذات الصالحيات الكامل -

الفجوج، قلعة بوصبع وهواري بومدين، وبالتالي اختالف الرتبة اإلدارية سيؤدي حتما إلى اختالف 
  .درجة تجهيز المراكز

وفي المقابل المراكز التي لم تفز بوظيفة إدارية وبقيت كمقر رئيسي لبلدية كتجمع الخزارة فال يمكنها 
  .جة تجهيز المراكز السابقةاالستفادة من نفس در

درجة االستيطان البشري تختلف من مركز إلى آخر وبالتالي كلما كان عدد المعمرين أكثر، كلما  -
  .كان االهتمام أكبر والتعمير أوسع

كلما زادت درجة استقطاب التجمع للسكان المعمرين رافقتها زيادة في درجـة تزويـده بالمـال     -
 .ي المساهمة في تطويره ورقيهوالمشاريع االستصالحية وبالتال
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  :  عامل تدخل الدولة/ 2.1

عملت الدولة بنفس منهجية المعمر أو واصلت تطبيق نفس السياسة، بإتبـاع نـوع مـن التهيئـة     
ألنه لـم يكـن    -ة من قبلأمواصلة التكفل بالمجاالت المهي -والتنظيم ميزته األساسية هي الدوام والتكرار

في ميزان غير متكـافئ مـن   وبالتالي وضعت المراكز ، توزيع االستصالح مبني على أساس العدالة في
إزدواجية بالمجال ترتب عنها ظهـور نـوعين مـن    ) خلق(حيث الفرص والتدعيم، مما أدى إلى بروز 

  .مراكز مدعمة من طرف الدولة وأخرى مهمشة أو لم يكن لها نفس الحظ: المراكز 
لمعمر، واتسعت هوة النمو والتطور غير المتجانس بين وهكذا تفاقمت االختالالت الموروثة عن ا

  : التجمعات السكانية، ونلخص العوامل التي تسببت في تلك النتيجة كاآلتي 
انعدام التوازن في توزيع الخدمات ومشاريع التنمية واالستثمار بين المراكز وسنتطرق إلى دراسة  -

خالل دراسـة تصـور أدوات التهيئـة     هذا العنصر بشيء من التفصيل في المباحث الموالية من
  .والتعمير للتنظيم المجالي الخاص بالتجمعات السكانية المدروسة والتنمية داخل التجمعات السكانية

دور الرتبة اإلدارية في بروز مراكز دون أخرى إذ أن هناك عالقة طردية بـين عمليـة ترقيـة     -
 .و المتماشية وهذه الرتبةالمراكز إداريا وعملية تزويدها بالتجهيزات المرافقة أ

قلعة : وهي  1984فالمراكز التي ارتقت إلى مصف مقر رئيسي لدائرة إثر التقسيم اإلداري لسنة 
بهذه الرتبة إثر التعـديل اإلداري لسـنة    بنفس بوصبع والخزارة، وأيضا تجمع هواري بومدين الذي فاز

كالثانويات، مراكز التكـوين  : تبة اإلدارية من المؤكد أنها استفادت من تجهيزات تتناسب وهذه الر 1991
  .)كوحدة إنتاج البناء بتجمع قلعة بوصبع(المهني، بعض المؤسسات اإلدارية والوحدات الصناعية 

كل هذه التجهيزات من شأنها أن تخلق مناصب عمل عديدة بإمكانها التخفيف من حدة أزمة البطالة 
فتساعد بذلك على تطور المستوى االقتصادي واالجتمـاعي  وتساهم في خلق نوع من الديناميكية بالمجال 

  .للتجمعات
خميسي، بـن  جبالة : ارتقاء المراكز الرئيسية األربعة ) 1984(كما شمل التقسيم اإلداري األخير 

صالح صالح، صـالح  : جراح، مجاز عمار وبني مزلين إلى مصف مقر رئيسي لبلدية، والمراكز الثانوية 
بي وعين عمارة إلى مصف تجمع ثانوي لتحضى جميع هذه المراكز بـالتجهيزات  صرفاني، سلطاني الشا

التعلـيم، الصـحة،   : المتماشية ومهامها الجديدة والتي من المؤكد أنها تتعلق بقطاعات مختلفة تذكر منها 
  .إلخ... اإلدارة

عي من ناحية النمو االقتصادي واالجتمـا لكن ومع هذا نسجل عجزا على مستوى بعض المراكز 
والتجهيز فإمكانيات المراكز ال تتوافق ومتطلبات السكان وهذا ما يستلزم تنقلهم إلى مراكز مجاورة أو إلى 

  .القتنائها ولتغطية العجز وهو ما سنبرزه في المبحث الموالي )قالمة( مقر المدينة األم
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  ) : الملكية العقارية لألراضي(عامل العقار / 3.1

  العقارية ألراضي التجمعات السكانية المدروسة الوضعية): 51( جدول رقم
  

  المجموع  نسبة أراضي البلدية  نسبة أراضي الخواص نسبة أراضي الدولة التجمعات السكانية

  %100  10  30 60 الفجوج
  %100  10  / 90 هواري بومدين
  %100  25  40 35 الخزارة

  %100  /  40 60 جبالة خميسي
  %100  10  / 90 بن جراح
  %100  /  10 90 مجاز عمار
  %100  20  / 80 قلعة بوصبع
  %100  /  70 30 بني مزلين
  %100  30  60 10 عين عمارة
  %100  /  / 100 صالح صالح
  %100  /  / 100 صالح صرفاني
  %100  /  10 90 سلطاني الشابي
  %100  /  50 50 الناظــور

  )2004(للمراكز المعنية بالدراسة األقســام التقنيــة : المصــدر 
الموضح أعاله أن الدولة هي المالكة للعقار ألن نسبة كبيـرة   )51(يتضح من خالل الجدول رقم    

من األراضي بالمراكز هي أراضي الدولة، وبما أنها صاحبة السلطة والقرار والقائمة على اختيار عمليات 
ظهور الالتـوازن  التهيئة والتخطيط فهي تساهم بشكل فعال ورئيسي في ظهور االختالالت بين المراكز و

هذا من جهة ومن جهة أخرى لها األثر البالغ في توسيع مجال الخدمات، تزويد المراكز بعمليات التنميـة  
واالستثمار، تخص المراكز بدراسات للتهيئة عن طريق المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات 

ن جوانب عديدة اقتصـادية، اجتماعيـة،   شغل األراضي والتي من خاللها يمكن تطوير وترقية المراكز م
  .إلخ... ثقافية

وتصعب هذه العملية إذا كانت الملكية خاصة، فالدولة ال تستطيع أن تسـتثمر أو تخطـط فـوق    
أراضي ال تملكها وأحيانا يمكن نزع األراضي من المالكين من أجل استغاللها للمنفعة العامة، لكن يتطلب 

تها، كما يتطلب ذلك تعويض المالكين بمبالغ مالية طائلة فـي بعـض   ذلك إجراءات قانونية قد تطول مد
  ACL مثال الجسورالتحصيصات وك(الحاالت خاصة إذا كان االستثمار ضخما ويحتاج إلى مساحة كبيرة 

وتفاقم األوضاع وهو ما نلمحـه   وهذا ما يساعد على تضخم األزمة والمعاناة ) يخص التجمعات الرئيسية
كجبالـة خميسـي، بنـي    : على نسبة كبيرة من الملكيات الخاصة لتجمعات التي تستحوذ أو يظهر جليا با

  .مزلين، وعين عمارة
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كما أن للملكية الخاصة تأثير على المظهر العمراني والشكل المعماري للمساكن، ألنها تقلل مـن  
ن الفوضوي، العشوائي، إمكانية إنجاز البرامج السكنية الخاضعة للتخطيط والتنظيم وتساهم في انتشار السك

  .غير القانوني، المشوه للعمران واالستغالل غير المنطقي للقطع األرضية
وعلى العكس إذا كانت األرض ذات ملكية عمومية فالسلطات العمومية تقوم بتقسـيم األراضـي   

  .وتوزيعها على المواطنين أو على االستخدامات المختلفة بشكل منطقي وعقالني
  

  :والحالة المادية للسكانسعر األرض / 4.1

لهذا العامل تأثير فعلي على عملية التوسع العمراني للمراكز، نمطية السكن، مظهره الخـارجي،  
  .شكل التصاميم، ارتفاع المباني ومواد البناء

فالحالة المادية للسكان تنعكس على شكل المباني ومظهرها الخارجي فإذا كانت حـالتهم الماديـة   
التي عادة ما تفتقـر إلـى التناسـق، االنسـجام،      حدودة نسجل رداءة بشكل التصاميمضعيفة ومداخيلهم م
  .الجاذبية والجمال

أما فـي الحالـة   . كما أن مواد البناء تكون بسيطة وارتفاع المسكن قد ال يتعدى الطابق األرضي
ة بمسكنه، وارتفاعـه  الثانية وهي الحالة المادية الجيدة نجد أن الساكن يبدع في الهندسة المعمارية الخاص

، كما أن مواد البناء المستعملة تكون مميزة، جيدة وباهضة )R+3(يتعدى الطابق األرضي وقد يصل إلى 
ونلمس الحالتان سواء كانت المساكن مشيدة فوق أراضي خاصة أو واقعة ضمن التحصيصات االجتماعية 

  .أو الترقوية
الموقعة  ، بعض األمثلةاألرضيةلى سعر القطع إفيما يخص سعر األرض فقد تطرقنا 

بالتحصيصات االجتماعية والترقوية بالتجمعات السكانية المدروسة فـي عنصـر األنمـاط    
السكنية ولم يبقى إال أن نعقب ونقول أن انخفاض سعر المتر المربع الواحـد مـن القطـع    

ة مـن  األرضية بالتحصيصات وخاصة االجتماعية منها سببه التسهيالت واإلعانات الممنوح
طرف الدولة لتشجيع البناء الفردي من جهة والتخفيف من أزمة السكن من جهة أخرى بمنح 
فرص للراغبين في البناء والحائزين على إمكانيات مادية حتى ال تبقى المنجز الوحيد للسكن 

  .وبالتالي تنقص من األعباء الموضوعة على عاتقها
  

  :السكانيةخصائص التجمعات / 2

عطاء لمحة عامة عن المراكز المعنية بالدراسة من الناحية العمرانية مـن خـالل   سنحاول اآلن إ
للوصـول أو  ) دراسة السكن على مستوى التجمعـات السـكانية  (التطرق إلى التطورات السكنية المختلفة 

بهدف معرفة خصوصيات مجال الدراسة والتي هي نتيجة مجموعة من التحوالت مبنية علـى العمليـات   
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بها الدولة أحيانا والعنصر البشري أحيانا أخرى والذي يعتبر محرك أساسي لديناميكية الوسـط  التي تقوم 
  .بسبب تدخالته اإليجابية أو السلبية عليه

  : لذلك يمكن أن نتساءل بالطريقة التالية 
  هل الدولة هي التي قامت بإنشاء هذه المراكز ؟ أم أن السكان هم من قاموا بإنشائها ؟ -
 نشأت هذه المراكز واستمرت في متابعتها حتى وقتنا الحالي ؟ هل الدولة أ -

هل السكان قاموا بإنشاء هذه المراكز والدولة أتمت المهمة بحقن التجهيزات المختلفـة وإضـافة    -
 برامج سكنية أخرى بعد ذلك ؟

  :مركز الفجوج/ 1.2

ان مسرحا وأرضـية  مركز الفجوج من المراكز التي تعددت بها األنماط السكنية وتنوعت، ألنه ك
الحالية، ترجمت هذه السياسات بعمليـات استصـالحية    إلىاالستعمارية  ةلتطبيق سياسات عديدة من الفتر

كثيرة كان لقطاع السكن حظ االستفادة منها، أو بمعنى أصح هذا التجمع هو أحد التجمعـات المحظوظـة   
ـ كان أول من وضع يـده وسـن عمل  التي لقيت الدعم واالهتمام من طرف الدولة، كيف ال والمستعمر  ة ي

 وإسـتراتيجية التعمير والتنظيم بها، ويظهر ذلك من خالل األنماط التي شيدها والتي احتلت مواقع هامـة  
والمتمثلة في النمط الفردي القـديم   80: بتوضعها بالمنطقة المركزية للتجمع وعلى الطريق الوطني رقم 

غرف، تحتوي علـى  ، وبمساكن تتكون من عدة )01صورة رقم ال(الذي تميز بهندسته المعمارية البسيطة 
مطابخ وغرف المياه، أسقفها من القرميد، أما الجدران فعادة ما نجدها ال تحتوي على أعمدة وهي مبنيـة  

  .من الحجارة، كما أن كل هذه المساكن موصلة بقنوات الصرف الخارجية ومزودة بمياه الشرب
  

  
  النمط الفردي القديم االستعماري :مركز الفجوج):01(صورة رقم

  
النمط الثاني هو المحتشد الذي غابت به كل المقاييس والمعايير اإلنسانية، الصـحية والعمرانيـة   

  ).03و  02صورة رقم (



   خصائص التجمعات السكانية المدروسة و تحليل العوامل المؤثرة في ظهورها: المبحث األول: الفصل الثالث

- 293  -  

 
نمط المحتشد طرأت عليه : مركز الفجوج): 03(صورة رقم  نمط المحتشد:مركز الفجوج):02(صورة رقم 

  تغييرات

لذين لم تتحسن وضعيتهم المالية ولم يكن لديهم إمكانيات رضخوا للظروف التي أجبرتهم السكان ا
على العيش في هذه المساكن، أما الباقين الذين كان بإمكانهم االرتقاء إلى وضعية أحسـن اجتثـوا هـذه    

  .المساكن ولم يبقوا لها على أثر
تعرف التجمعات السكانية الجزائريـة   بعد االستقالل وفي خضم األزمة التي عانت منها البالد، لم

فترة طويلة برامج للسكن إال مع مطلع السبعينات من خالل عمليات البناء الذاتي التي وجهت للمـواطنين  
كإعانة من طرف الدولة عن طريق تزويدهم باألرض مجانا وبعض مواد البناء كبداية للتخفيف من أزمـة  

  ).04ة رقم الصور(السكن 

  
  نمط البناء الذاتي: مركز الفجوج):04(صورة رقم

  
: وتواصلت فكرة االهتمام بقطاع السكن وتجسدت ميدانيا في ظهور أنماط متنوعة ومتباينة وهي 

النمط نصف الجماعي، الجماعي، الفردي االجتماعي، التحصيصـات الترقويـة واالجتماعيـة والـنمط     
لعمراني لهذا التجمع وفي تشـويهه أحيانـا   ساهم بشكل أو بآخر في تحسين المظهر االفوضوي وجميعها 

  .أخرى
ومن خالل الخرجات الميدانية التي قمنا بها في أرجاء هـذا التجمـع اسـتطعنا الوقـوف علـى      

  : الخصائص السكنية التالية 
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البلديـة  : سيطر على هذا التجمع المساكن الفردية التي أنجزت في إطار التحصيصات  بنوعيهـا   -
  .ارية، البناء الذاتي، السكن الفردي االجتماعي، المحتشد والفردي القديموالخاصة بالوكالة العق

يتميز بهندسة معمارية راقية حيث أن ) الواقع ضمن التحصيصات الترقوية(السكن الفردي الحديث  -
هناك تفنن في وضع التصاميم، تنوع في ارتفاع المباني وفي مواد البنـاء المسـتعملة، شسـاعة    

حتـى ال تـؤثر علـى    ) الطرق عريضة(ام المساحة الفاصلة بين المساكن مساحة المسكن، احتر
  ).05الصورة رقم (، إلخ... التهوية والتشمس

 

 
  النمط الفردي الحديث:مركز الفجوج):05(صورة رقم

  تحصيص ترقوي 

لها ينبأ في الغالب بـأن مالكيهـا    الخارجي فالمظهر ،ما يخص مساكن التحصيصات االجتماعيةيف -
ذات المداخيل المحدودة وبالتالي فقدرتهم المادية ال تسمح  المتوسطةمون إلى الطبقة االجتماعية ينت

بإنشاء مساكن ذات ارتفاع كبير، كما أن شكل التصاميم تغيب به الجاذبية واالنسجام حتى أنه قـد  
 : ن، هذا األخير الذي تفرع إلى قسمي)07و  06 الصورة رقم(يوحي أحيانا بأنه سكن فوضوي 

 

 
 تحصيص اجتماعي:مركز الفجوج): 06(صورة رقم 

 حي ورتسي مسعود 
  تحصيص اجتماعي : مركز الفجوج):07(صورة رقم 

  حي ورتسي مسعود
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سكن يتشابه في مظهره الخارجي مع المساكن الموقعة ضمن التحصيصات الترقوية أو االجتماعية 
رية الالئقة والمقبولة، ففي الحالة األولى يضـفي  وسكن يفتقد إلى الهندسة المعما) 08صورة رقم (

البناء على التجمع نوع من التنظيم أما في الحالة الثانية يكون مشوه للعمران وعقـيم مـن حيـث    
  ).09:صورة رقم (الوجهة العمرانية والمعمارية 

 
  ط الفوضويالنم: مركز الفجوج):09(صورة رقم  النمط الفوضوي:مركز الفجوج): 08(صورة رقم 

 
الطابق األرضي ببعض عمارات النمطين الجماعي ونصف الجماعي مستغل في التجارة كمحالت  -

الصورة رقـم  (وعدد الطوابق بالسكن الجماعي يختلف من حي إلى آخر وكذلك الشكل الخارجي 
 ).11و  10

سـاكن  النمط الفردي االجتماعي كان عبارة عن مساكن متراصصة في شكل أشرطة متوازية، الم -
، كمـا  )13و  12(لها شكل معماري خارجي مختلف و هناك نوعان كما توضحه الصورتان رقم 

الصـورة رقـم   ( التوسعات كإضافة سور، و قد أضفت على الحي نوع من الجاذبيـة بعض تمت 
، مع اإلشارة أن المسكن الذي يظهر في هذه الصورة مقابل للمسكن الذي يظهر في الصورة )14
 .لتصميم، لكن الفرق بدا واضحا و شاسعا حتى و إن كان التغيير بسيطأي من نفس ا 13
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  لنصف جماعيالنمط ا: مركز الفجوج): 11(صورة رقم  النمط الجماعي: مركز الفجوج): 10(صورة رقم 

  

  
  االجتماعيالنمط الفردي : مركز الفجوج): 13(صورة رقم  النمط الفردي االجتماعي : مركز الفجوج): 12(صورة رقم 

  

  
  النمط الفردي االجتماعي : مركز الفجوج): 14(صورة رقم 
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  : مركز الخزارة/ 2.2

كأي تجمع من نشأة استعمارية من المؤكد أن تظهر بصمات المعمر ميدانيا على المباني، وكـان  
احـتال   اناللذ) 16صورة رقم (ونمط المحتشد ) 15 صورة رقم(وهما النمط الفردي القديم  ينذلك في شكل

  .المنطقة الغربية من التجمع

  
النمط الفردي القديم : لخزارةمركز ا): 15(صورة رقم 

 االستعماري
مجتشد طرأت + محتشد : الخزارةمركز ): 16(صورة رقم 

  .عليه تغيرات

  
استفاد هذا المركز بعد االستقالل وإثر تطبيق سياسة الثورة الزراعية من قرية فالحيـة احتلـت   

مسكن، وقد تم إنجاز هذه السكنات كمحاولة إلدماج الفالح في  160هكتار وضمت  9,86تقدر بـ مساحة 
  ).17رقم  ةالصور(التنمية الريفية عن طريق تثبيته والبحث له عن االستقرار 

وبحكم التحوالت االقتصادية واالجتماعية، شمل هذا التجمع أنماط عمرانية حديثة ألنه استفاد مـن  
  :اريع السكنية بسبب تدخالت الدولة المختلفة وهي جملة من المش

نمط البناء الذاتي الذي تميز ببساطة مواد البناء المستعملة والمتمثلـة فـي الحجـارة واإلسـمنت     
والقرميد فيما يخص األسقف، وقد حافظت بعض المساكن على مظهرها في حين غيرت األخرى من شكل 

خالل الصـورة   وهو ما يظهر من) R+1(رتفاع وصل إلى ونمط البناء فأصبحت األسقف موصولة واال
  .18رقم 

  
القرية االشتراكية إضافة : الخزارةمركز ): 17(صورة رقم 

 سور
بناء + بناء ذاتي بالقرميد : الخزارةمركز ): 18(صورة رقم 

  ذاتي طرأت عليه تغييرات
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أعطت وجـه آخـر   رقوية ما يمكن مالحظته أيضا هو أن التحصيصات بنوعيها االجتماعية والت
قطعة، كما كان لها دور  600التي ضمتها والذي يفوق للتجمع من خالل العدد الكبير من القطع األرضية 

في التنظيم والتهيئة ألنها نوع من التعمير المخطط، لكن مساهمة المواطن كانت ضئيلة من حيث اإلبـداع  
إذا  الجمـال يزت بالتشابه في شكل التصاميم وبقلة في الهندسة المعمارية للمباني والتي نجدها اتصفت وتم

ويعود ذلك إلى عجز السكان ) 19أنظر الصورة (ما قورنت بمساكن التحصيصات الترقوية لتجمع الفجوج 
عن المساعدة في ارتقاء الوجه المعماري للتجمع ألنهم قد يفتقدون إلى اإلمكانيات المادية أو قـد تعـيقهم   

م، فكان غرضهم من إنجاز المساكن هو اإليواء بدون إعطاء أهميـة للمظهـر   درجة ثقافتهم ودرجة وعيه
  .الخارجي

  
النمط الفردي الحديث، : مركز الخزارة): 19(صورة رقم 

 .03تحصيص ترقوي رقم 
) زوازو(تحصيص اجتماعي : مركز الخزارة): 20(صورة رقم 

  بناء ذاتي

ألنـه   لالنتبـاه ه ظاهرة فريدة أو ملفتة على أن) زوازو(ونشير بخصوص التحصيص االجتماعي 
وفي مجال واحد والذي هو في األصل تحصيص اجتماعي أو باألحرى سكن مدعم كما أشرنا سابقا عنـد  

، )20صورة رقـم ( مسكن بناء ذاتي 82: تطرقنا إلى عنصر األنماط السكنية اجتمعت عدة أنماط فيه وهي
قطعـة  13، (R.H.P)متصاص البيوت القصـديرية  مسكن مدعم من طرف الدولة والبنك العالمي إل275

   )22صورة رقم (.قطعة ترقوية، مع ظهور بعض البيوت القصديرية 31و) 21صورة رقم (اجتماعية 

  
تحصيص اجتماعي زوازو، : مركز الخزارة): 21(صورة رقم 

 سكنات جديدة مدعمة من طرف البنك 
) وازوز(تحصيص اجتماعي : مركز الخزارة): 22(صورة رقم 

  بيت قصديري في القطع الشاغرة
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لكن عموما ورغم هذا المزيج أو البقة من األنماط، المنظر العام للتحصيص تغلب عليه العناصـر  
التالية كالتنظيم، التخطيط، المنظر الجمالي والمظهر أو التصميم المعماري المقبول أو الجيد ويظهر ذلـك  

  ).23( ة رقمفي جزء كبير من هذا التحصيص وتوضحه الصر
  

  
  تحصيص اجتماعي منظر عام لزوازو : مركز الخزارة): 23(صورة رقم 

  
مسكن الذي تميز بتنوع  100النمط الجماعي بمجموع : كما تظهر بهذا التجمع أنماط أخرى وهي 

، النمط نصف الجماعي بمجموع )24 الصورة رقم) (R+4(التي وصلت إلى وفي التصاميم واالرتفاعات 
، لكن عموما تسيطر علـى  )25صورة رقم (مسكن 100ن والنمط الفردي االجتماعي بمجموع مسك 100

  .تجمع الخزارة المساكن الفردية على اختالف أنماطها، ارتفاعاتها، ومظهرها الخارجي
  

  
تحصيص اجتماعي منظر : مركز الخزارة): 25(صورة رقم   النمط الجماعي: مركز الخزارة): 24(صورة رقم 

  زوازوعام ل
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  :بوصبعقلعة مركز / 3.2

ال يختلـف  ) االسـتعماري (ما نستطيع أن نجزم به هنا هو أن النمط الفردي القديم بهذا التجمـع  
مظهريا أو من ناحية المواد المستعملة في البناء أو الموقع الذي عادة ما يكون بالمنطقة المركزية للتجمـع  

ين السابقين أو بالمراكز األخرى التي لم نتطرق للتحـدث  الظاهر بالمركز) الفردي القديم(عن نفس النمط 
ويجاوره مسكن كان من نفس النمط لكنه اآلن يختلف   )26(عنها بعد، ويظهر هذا النمط في الصورة رقم 

  .ألنه تعرض للتهديم الكلي وأعيد بناؤه من جديد نتيجة تحسن الوضعية المالية لمالكه
الصـورة  (التجمع نوعان منه، أحدهما ذو سقف موصول أما بخصوص نمط المحتشد فيظهر بهذا 

، وكليهما تعرض إلى تغييرات ووصل االرتفاع في )28الصورة رقم ( واآلخر أسقفه من القرميد) 27رقم 
كما استفاد التجمع من سكنات نستطيع أن نقول بأنها ريفيـة ألنهـا كانـت     ،)R+1(بعض المساكن إلى 

ين ولخدمة قطاع الفالحة ال غير وهو ما أطلقنا عليـه اسـم الـنمط    مخصصة لفئة واحدة وهي فئة الفالح
الفردي المجمع ألن المساكن كانت متشابهة ومتراصفة الواحدة تلو األخرى في شكل خط واحد، تتكون من 

، بعضها عرف تغييرات نتيجة التوسـع الـذي أحدثـه    )29 صورة رقم(طابق أرضي وسقف من قرميد 
  . الساكن

  
النمط الفردي القديم : قلعة بوصبع مركز): 26(صورة رقم 

 النمط الفردي القديم طرأت عليه تغييرات+ االستعماري 
نمط المحتشد بسقف : قلعة بوصبع مركز): 27(صورة رقم 

  موصول
  

  
نمط المحتشد بالقرميد : قلعة بوصبع مركز): 28(صورة رقم 

 النمط الفردي المجمع : قلعة بوصبع ركزم): 29(صورة رقم  نمط المحتشد طرأت عليه تغييرات+ 
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التجمع شهد ديناميكية سكنية بدأت في البروز مع مطلع السبعينات واستمرت حتى وقتنـا الحـالي   
  :تجسدت في ظهور

نمط البناء الذاتي الذي خفف من أعباء ومسؤولية الدولة في توفير السكن في وقت كانت فيه عاجزة عن  -
هـذا  . إلخ من جراء ما عانته من حرب فتاكة... أزمة اقتصادية واجتماعية ذلك، ألنها خرجت لتوها من

النمط تميز بهندسة معمارية بسيطة، بني بمواد صلبة، األسقف كانت موصولة، أما االرتفاع فتنـوع مـن   
  ).30صورة رقم (مسكن إلى آخر حسب إمكانيات المالك المادية 

جمـاعي والجمـاعي   الخارجي لعمارات النمط نصـف ال الحظنا من خالل الخرجات الميدانية المظهر  -
 ).31رقم  ةالصور(وتنوع ارتفاع المباني فيما يخص هذا األخير 

   
بناء ذاتي طرأت : قلعة بوصبع ركزم): 30(صورة رقم 

 عليه تغييرات
حي (السكن الجماعي : قلعة بوصبع مركز): 31(صورة رقم 

  )مراني عبد الرحمن

  
األخـرى فـي شـكل     ىماعي والذي كان عبارة عن مساكن متالصقة الواحدة تلوالنمط الفردي االجت -

 ).32رقم  ةالصور( .والمساحة) طابق أرضي(متشابهة من حيث التصميم، االرتفاع  ،أشرطة

النمط الفوضوي والذي انتشر كثيرا بالمناطق التي يظهر بها البناء الذاتي نتيجة وجود مساحة شاغرة لم  -
سكان في توسيع مسكنهم، ربما لقلة اإلمكانيات أو لغياب الوعي وغياب سياسة تهيئـة  تستغل من طرف ال

 .واضحة المعالم

) السقف موصول: مثال (لكن عموما هذا النمط لم يكن مشوه لنسيج التجمع ألنه بني بمواد صلبة 
  ).33صورة رقم (وارتفاع المباني كان مختلفا 

  
  
  
  
  
  



   خصائص التجمعات السكانية المدروسة و تحليل العوامل المؤثرة في ظهورها: المبحث األول: الفصل الثالث

- 302  -  

  
النمط الفردي : وصبعقلعة ب مركز): 32(صورة رقم 

  الفوضوينمط ال: قلعة بوصبع مركز): 33(صورة رقم  االجتماعي

  
بـين تعميـر   الفـرق  أثناء تجولنا في أرجاء التحصيص الترقوي لمسنا فعـال  :  الحديث النمط الفردي -

أرصفة، طرق واسعة، إنـارة عموميـة،   فوضوي و آخر مخطط ز منظم، هذا األخير الذي تميز بوجود 
لكـن الطـرق غيـر     محددة لكل مسكن، الربط بشبكة الصرف الصحي والمياه الصالحة للشـرب أبعاد 
  .إلخ.معبدة

أما فيما يخص حالة المساكن فمظهرها ينبأ بأن مالكيها ميسوري الحال فهي عبارة عـن فـيالت   
متواجد مختلفة من حيث االرتفاع وشكل التصاميم، ومن هنا يبدو واضحا دور الساكن في تغيير المجال ال

  .)34صورة رقم ( .فيه ومحاولة ارتقائه إلى مستوى أعلى
  

  
  التحصيص الترقوي : قلعة بوصبع مركز): 34(صورة رقم 
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  : مركز هواري بومدين/ 4.2

التجمع هواري بومدين من أقدم المراكز االسـتعمارية التـي اتخـذها المعمـر مكانـا للتعميـر       
ضح في تعمير جزء من مجال هذا التجمع، فظهـرت ميـدانيا   واالستيطان البشري، حيث ساهم بشكل وا

بعض المساكن التي اختلفت ارتفاعاتها، مساحاتها، مواقعها، لكنها تشابهت من  حيث مواد بناؤها وثقافـة  
االسـتعماري   مؤسسها والصور اآلتية تثبت ذلك، وقد صنفنا هذه المساكن ضمن النمط الفـردي القـديم  

  .)36و  35الصورة رقم (

  
القديم النمط الفردي : هواري بومدين مركز): 35(صورة رقم 

 االستعماري
النمط الفردي القديم : هواري بومدين مركز): 36(صورة رقم 

  االستعماري يضاهي الفيالت

  
وكان مخصصا لفئة الجزائـريين، لـذلك ظهـر    ) المحتشد(نوع آخر من المساكن أنجزه المعمر 

سبق زمنيا العهد االستعماري وثقافة ليست هي ثقافة المعمر الـذي اعتـدناه    ميدانيا وكأنه ينتمي إلى عهد
مبدعا ومتفننا في أشكال التصاميم والهندسة المعمارية، وقد أدخل السكان تعديالت على هذا النمط بإزالـة  
السقف القرميدي وتعويضه بسقف موصول، تغيير النوافذ الصغيرة بأخرى كبيرة تساعد علـى التهويـة   

  ).37صورة رقم (يدة وبذلك تغير ارتفاع المساكن وأيضا عدد الغرف بها الج
من األنماط التي ظهرت مع مطلع السبعينات نمط البناء الذاتي الذي هـو عبـارة عـن إعانـة     

وبسـاطة مظهرهـا    جمالهـا مخصصة من طرف الدولة لمساعدة المواطنين، هذه المساكن اتصفت بقلة 
وذوي المداخيل المحدودة، تراصفت المساكن فـي   المتوسطةة االجتماعية الخارجي كون مالكيها من الطبق

، )38(الصورة رقم  في ا فناء بالداخل وتظهرهشكل شريط واحد، أسقفها تنوعت بين القرميد والترنيت، ل
  .وقد تعرضت بعض المساكن إلى تغييرات نتيجة التوسعات التي قام بها السكان
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+ نمط المحتشد : هواري بومدين مركز): 37(صورة رقم 

 محتشد طرأت عليه تغييرات
نمط البناء الذاتي : هواري بومدين مركز): 38(صورة رقم 

  بالقرميد

قانونية ومخططـة، وأخـرى فوضـوية    : يز أيضا هذا التجمع هو أنه جمع بين أنماط كثيرة مما 
  : تلقائية مشوهة لمظهر التجمع وهي

  ).39صورة رقم (في أشرطة متوازية  ةاكن مترا صفالنمط الفردي االجتماعي بمس -
  ).40رقم  ةالصور(النمط الجماعي بتصاميم متنوعة وارتفاعات مختلفة  -
  .النمط نصف الجماعي -

  
النمط الفردي : هواري بومدين مركز): 39(صورة رقم 

  النمط الجماعي: هواري بومدين مركز): 40(صورة رقم  االجتماعي

  
الذي عادة ما تكون الحالة المادية لمالكيـه جيـدة بـدءا مـن     ) 41صورة رقم (ي الحديث النمط الفرد -

مقدرتهم على شراء قطعة األرض بالرغم من ارتفاع سعر المتر المربع الواحد بهذا التحصيص الترقـوي  
لبنـاء  وثانيا انعكاس الحالة المادية للساكن على شكل ا مقارنة بسعر المتر المربع بالتحصيص االجتماعي

  .من حيث االرتفاع والمساحة وفي حاالت نادرة على المواد المستعملة في البناء
ميدانيا لمحنا تشابه بين المساكن من حيث التصميم حتى أننـا قـد نظـن أن    :  التحصيص االجتماعي  -

عليـه  شخصا واحدا هو من أنشأها أو أن السلطات العمومية قامت بإنشائها وتوزيعها، ألن المستفيد طغت 
ميزة التقليد وتجرد من ميزة اإلبداع واالستقاللية والتفسير الوحيد لذلك هو أنه قد يكون غير متفتح، ربمـا  

وبالتالي لن يكون له دور في إضفاء  ةلم يتطلع إلى أجواء أكثر تهيئة وأكثر جمال، وقد تكون ثقافته محدود
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فيه وفي إكسائه حلة بهية تسـر النـاظرين،   ة على المجال المتواجد يوصصنوع من الرونق والتمييز والخ
  )42الصورة رقم ( .كانت غير متجانسة من ناحية االرتفاعونشير أن المساكن 

  
النمط الفردي : هواري بومدين مركز): 41(صورة رقم 

تحصيص اجتماعي : هواري بومدين مركز): 42(صورة رقم  الحديث تحصيص ترقوي

  
الف أسقفه التي تنوعت بين الترنيت، القرميد والدالة، وتكون بعضها من طابق تميز باخت: البناء الريفي  -

بسبب التوسعات التي قام بها الساكن، لكنها عموما ) R+1(أرضي أما البعض اآلخر فوصل ارتفاعها إلى 
  ).43رقم  ةالصور(يغلب عليها الطابع الريفي، وعقيمة من ناحية الواجهة المعمارية 

أحيانا ال يمكن تمييز مساكن هذا النمط عن أي نمط آخر قانوني ومنظم بل بالعكس قد  البناء الفوضوي -
يكون أحسن منه مظهرا وهندسة وأحيانا أخرى يحدث العكس، وما الحظناه ميدانيا هو أن مسـاكن هـذا   
 النمط تتشابه كثيرا مع مساكن التحصيص االجتماعي من حيث المظهر الخارجي، كما أنها تتركز أحيانـا 

  .وجميعها بحي واحد وأحيانا أخرى تكون متفرقة في أرجاء التجمع
تتميز بتدهور حالتها، صغر مساحتها، أسقفها من القصدير، تحتل مواضـع داخـل   :البيوت القصديرية  -

  ).44الصورتان رقم (التجمع العمراني لذلك تتسبب في تشويه وجه التجمع 

   
بالترنيت ريفي اء بن: هواري بومدين مركز): 43(صورة رقم 

 النمط القصديري : هواري بومدين مركز): 44(صورة رقم  (R+1)طرأت عليه تغييرات أصبح ريفي بناء + 
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  : مركز بني مزلين/ 5.2

تمثل القرية االشتراكية لمركز بني مزلين قلب التجمع ألنها احتلت المنطقة المركزية منه وكانـت  
طرف الدولة وأول التفاتة نحو هذا التجمع كعملية لتحسين الظـروف  من أول البرامج السكنية المنجزة من 

االجتماعية للفالحين وكمحاولة للتكفل بقطاع الفالحة ومحو االختالالت المختلفة بين المجـاالت وإحـداث   
  ).45صورة رقم (نوع من التوازن والتنظيم داخل منطقة معزولة 

حية إثر مساهمة المستفيدين في ذلك بتوسـعاتهم  في مرحلة ثانية حدث تغيير في شكل القرية الفال
  ).47 و 46الصورتان رقم (المستمرة والمختلفة فتغير ارتفاع المساكن وتغير معه المظهر الخارجي أيضا 

ومباشرة بعد عملية االستفادة من مشروع القرية الفالحية حضي التجمع ببرنامج سكني آخر مشابه 
أو خدما قطاع واحد هو الفالحة وكان لهما نفس األهداف وهـو الـنمط   تماما للبرنامج األول ألنهما خصا 

  ).48صورة رقم ( .الفردي المجمع

  
قرية اشتراكية طرأت  :بني مزلين مركز): 46(صورة رقم   قرية اشتراكية: بني مزلين مركز): 45(صورة رقم 

  عليها تغييرات

  

  
طرأت  قرية اشتراكية: بني مزلين مركز): 47(صورة رقم 

  النمط الفردي المجمع : بني مزلين مركز): 48(صورة رقم  عليها تغييرات
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في عنصر األنماط السكنية فهذا النمط كان فـي شـكل عمـارة تتكـون مـن      وكما أشرنا سابقا 
لكن ما الحظناه ميدانيا هو نمطية غامضة وغريبة ألن  مظهر العمارة كان تقليدي وريفي   (R+1)طابقين

دل على أنها عمارة كما أن مظهرها الخارجي يوحي بأن عملية التشطيب لم تتم بعـد ومـا   محض وال ي
زالت العمارة في طور اإلنجاز رغم قدم تاريخ إنشائها وذلك من جراء التعديالت التي قام بهـا السـكان   

أو إلغائها كإضافة سور لتغطية واجهة المسكن والمدخل الرئيسي له وتغيير شكل الشرفات بزيادة ارتفاعها 
نهائيا ويعود ذلك كله إلى طبيعة البيئة الريفية غير المتعودة على هذا النوع من السـكن وطبيعـة سـكان    

  .االحتشام، العزلة، االنغالق والتشدد خاصة مع المرأة: المنطقة التي يطغى عليها 
إسـتراتيجية عنـد   ما لفت انتباهنا أيضا أثناء تجولنا في أرجاء التجمع هو نمطان قد احتال منطقة 

مدخل التجمع وهما نمط البناء الذاتي ونمط البناء الريفي، لكن المحزن في األمر الكيفية أو الطريقة التـي  
ظهر بها فعوض أن يكون المدخل الرئيسي للتجمع مرآة عاكسة لثقافة السكان ولتدخل السلطات العموميـة  

سة تهيئة واضحة المعالم، مراقبة وتدخل من طرف أو باألحرى الهيئات المنظمة والمهيكلة، ففي غياب سيا
في إثراء و تجميل المظهر العمراني للتجمع نتيجة نقص الـوعي  المسؤولين، مساهمة من طرف السكان 

يعانيهـا   التـي فأصبح هذا المدخل ترجمة أو صورة حقيقية تعبر عن عمق المعاناة والثقافة حدث العكس 
السكان وعن بعض صور التنظيم الساري داخل التجمع كيف ال وسـياج األعمـدة الخشـبية والصـفائح     

 الصورتان رقـم (وأكوام التبن الموضوعة أمام المساكن  2006الحديدية ال زال مستعمال وإلى غاية عام 
49 ،50.(  

  
البناء الريفي داخل نمط : بني مزلين مركز): 50( صورة رقم  نمط البناء الذاتي: بني مزلين مركز): 49(صورة رقم 

  التجمع الرئيسي
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أما بخصوص البناء فنمط البناء الذاتي لم يتعدى ارتفاعه الطابق األرضي، وتميز بأسقف موصولة 
وشغل أكثر من منطقة داخل النسيج العمراني وكذلك نمط البناء الريفي الذي تكون أيضا من طابق أرضي 

  .لوسقف موصو
من األنماط التي ظهرت بهذا التجمع وسيطرت عليه النمط الفوضوي والذي يظهر على الصـورة  

سيطرة أو بروز الملكية الخاصـة وغيـاب البـرامج    : ، وذلك نتيجة تداخل أسباب عديدة منها)51(رقم 
  .السكنية

  

  النمط الفوضوي: بني مزلين مركز): 51(صورة رقم 
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  :خميسي الهجبمركز / 6.2

خميسي المنطقة المركزية من النسيج العمراني تميـز بمظهـر    جبالهاحتل نمط المحتشد بمركز 
خارجي مطابق للمظهر الذي اعتدنا مالحظته بالتجمعات السكانية األخرى، فالسقف كـان مـن القرميـد    

  ).52 صورة رقم(والنوافذ كانت صغيرة 
وتوسعات فأصبح السقف موصول وتنوع االرتفاع  أغلب مساكن هذا النمط أدخلت عليها تعديالت

نتيجة تحسن الظروف المادية للمالكين وزيادة عدد أفراد األسـرة، ولـم تبقـى إال    ) R+2(و) R+1(بين 
والمحافظة على مظهرها القديم واألصلي نتيجة عدم توفر اإلمكانيـات  بعض المساكن المنتشرة هنا وهناك 

  .نات الالزمةالمالية للمالكين للقيام بالتحسي
استفاد سكان هذا المركز إثر ظهور عمليات البناء الذاتي من اإلعانات المقدمة من طرف الدولـة  
إلنجاز مساكن فردية مستقلة، وقد تميز هذا النمط ببساطة هندسته ومظهره، أما سقفه فكان مـن القرميـد   

  ).53صورة رقم (

  
د تغيير المحتشنمط : جبالة خميسي مركز): 52(صورة رقم 

 كلي بالنسبة للنمط القديم 
الذاتي نمط البناء : جبالة خميسي مركز): 53(صورة رقم 

  )إضافة سور(

  
ولم يكن البناء الذاتي البرنامج السكني الوحيد المدعم من طرف الدولة إلعانة السكان، بل حضـي  

لدولة لفائدة مـواطنين  التجمع ببرنامج سكني آخر يتم إنجازه عن طريق إعانة مالية مخصصة من طرف ا
غرض تشجيعهم، النهوض بقطاع الفالحة وأحيانا أخرى لتخفيف الضغط علـى  بيمارسون النشاط الفالحي 

المراكز العمرانية هذا النمط هو البناء الريفي والذي اتخذ مواقع داخل النسيج العمرانـي لهـذا المركـز    
  .وخارجه

ولـم  ) 54صورة رقـم  (يز بسقف موصول تتكون مساكن هذا النمط من طابق أرضي فقط، وتتم
يبقى لنا في األخير إال الحديث عن النمط المسيطر بهذا المركز وهو النمط الفوضوي ومن األسباب التـي  
ساعدت على ظهوره وبروزه بهذا الشكل هي سيطرة الملكية الخاصة بهذا التجمع وغياب أو قلة البـرامج  

  .السكنية
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التجمع، تميز باختالف مساحاته، ارتفاعاته، أشكال تصـاميمه   هذا النمط احتل مناطق مختلفة من
كما يظهر من خالل الصـورة  وقد يشكل حيا بأكمله  معاوأسقفه الموصولة، في أغلب الحاالت يكون متج

  ).55(رقم 
  

  
  النمط الفوضوي: جبالة خميسي مركز): 55(صورة رقم  البناء الريفي: جبالة خميسي مركز): 54(صورة رقم 
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  : مركز مجاز عمار/ 7.2

، الذي ظهر بالمنطقة الشمالية الغربية من )56صورة رقم (هذا التجمع ال يخلو من نمط المحتشد 
المحيط العمراني، أغلب مساكن هذا النمط لم تطرأ عليها تغييرات، البعض منها فقط تعرض إلى تعديالت 

  .يسيطر السكن ذو الطابق األرضي على هذا النمط فوصل االرتفاع إلى طابقين لكن عموما
تجمع مجاز عمار من المراكز التي شملت أنماط عمرانية مختلفة كان للدولة دخـل فـي ظهـور    

 بـن مـارس  البناء الذاتي الذي تركز بحي محمد : بعض منها بعد منح التجمع جملة من المشاريع أهمها 
ني، تنوع ارتفاع مساكنه فوصل ببعض منها إلى الطـابقين،  بالمنطقة الشمالية الوسطى من النسيج العمرا

 لكن عموما تسيطر المساكن ذات الطابق األرضي على هذا النمط ونشير أن األسقف كانت دائما موصولة
  ).57صورة (

  
محتشد طرأت + محتشد : مجاز عمار مركز): 56(صورة رقم 

  ناء الذاتيالب: مجاز عماز مركز): 57(صورة رقم  .عليه تغييرات

ما يمكن اإلشارة إليه هنا هو أنه رغم قدم تـاريخ  ) : التحصيص الترقوي(النمط الفردي الحديث 
، مظهر المباني يوحي وكأننا في ورشة دائمة لم 1986االستفادة من هذا التحصيص والذي يعود إلى سنة 

لبناء مع بقاء المساحة الخارجيـة  تنتهي بعد األشغال بها من جراء التوسعات المختلفة وعدم إتمام عملية ا
 صورة رقـم (اختلف ارتفاع المباني باختالف الحالة المادية للمستفيدين  وقد، للبنايات دون تلبيس أو دهن

58.(  

  
النمط (تحصيص ترقوي : مجاز عمار مركز): 58(صورة رقم 

  )الفردي الحديث
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ت التقنية، االقتصادية واالجتماعية كبت التحوالاظهرت أيضا بهذا التجمع أنماط عمرانية حديثة و
  : وهي

النمط الفردي االجتماعي الذي تميز بتشابه وتجانس مساكنه من حيث التصميم، االرتفاع، المساحة 
  .واألسقف الموصولة، هذه البنايات تتراصف في شكل خطوط متوازية

كـون هنـاك   ونصف الجماعي والتي تكون توسعاتهما بشكل عمودي حتى ال يالنمطان الجماعي 
 59الصورتان رقم ( .تبذير في المساحات المستهلكة من المجال، تميز باختالف وتنوع التصاميم واالرتفاع

  .)60و 

  
  النمط نصف الجماعي: مجاز عمار مركز): 60(صورة رقم  النمط الجماعي: مجاز عمار مركز): 59(صورة رقم 

  
ني بمواد صلبة، أسقفه كانت موصـولة، لكـن   الذي تكون من طابق أرضي فقط، ب: البناء الريفي

  ).61صورة رقم (المالحظ ميدانيا هو أن مساكن هذا النمط ال زالت في طور اإلنجاز 
وصل ارتفاع بعض مساكن هذا النمط إلى الطابقين لكن عموما يسيطر الطـابق  : النمط الفوضوي

  ).62صورة رقم (األرضي والسقف كان موصوال 
  

  
  الفوضويالنمط : مجاز عمار مركز): 62(صورة رقم  البناء الريفي: مجاز عمار مركز ):61(صورة رقم 
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يظهر هذا النمط بشكل مبعثر بحي محمد بن مارس، مبنـي بمـواد بسـيطة    : البيوت القصديرية
، هذه المساكن تفتقد إلـى المرافـق   )63صورة رقم (كالحجارة أما السقف فكان من الصفائح القصديرية 

  .ال يعتمد في بنائها على أسس عمرانية لذلك تعتبر مشوهة للنسيج العمرانيالضرورية و
  

  
  البناء الريفي: مجاز عمار مركز): 63(صورة رقم 
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  : مركز بن جراح/ 8.2

، حفز مشروع قسـنطينة ودفـع   1959في المرحلة األخيرة من الفترة االستعمارية وبالضبط سنة 
ى تجميع سكان المناطق الجبلية داخل هذا التجمع، فاختارت لهم موقعا وأقامـت بـه   السلطات الفرنسية إل

  .، مع سقف قرميدي)64(مسكنا يظهر هذا النمط من خالل الصورة رقم  50محتشدا يظم 
أغلب مساكن هذا النمط تعرضت إلى تجديد وتوسيع، فتنوعت االرتفاعـات مـا بـين الطـابق     

  .انة المسلحةوالطابقين وأصبح السقف من الخرس
 St Louisهذا التجمع كما ذكرنا سالفا هو في األصل عبارة عن مزرعة استعمارية حملت اسـم  

du télégraphe 66و  65رقم  تانوهي تظهر من خالل الصور.  
  

  
 نمط المحتشد: بن جراح مركز): 64(صورة رقم 

  

  
المزرعة مكتوب على : بن جراح مركز): 65(صورة رقم 

  النمط الفوضوي: بن جراح مركز): 66(صورة رقم   St louis Télégrapheها أحد جدران

  
بعد االستقالل مباشرة وبعد رحيل المعمرين شغلت هذه المزرعة من طرف مجموعة من السكان 

  .الجزائريين والذين ال زالوا يقطنونها إلى حد الساعة
مها وتجديدها من قبل سكانها، تتكون تميزت هذه المزرعة بحالتها المزرية نتيجة قدمها وعدم ترمي

  .من مساكن ال يتعدى ارتفاعها الطابق األرضي، لها أسقف من القرميد وفناء خارجي واسع وجماعي
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سكان هذه المزرعة اكتفوا بإضافة بصماتهم المشوهة للمنظر العام للمزرعة وذلـك مـن خـالل    
يسي للمسكن، كما أن هناك من قام باالستغناء الصفائح القصديرية المنتشرة هنا وهناك كسياج المدخل الرئ

  .عن الصفائح القصديرية وتعويضها بسور مبني من اآلجر واإلسمنت
من الواضح أيضا أن السكان بهذه المزرعة تأثروا بالوظيفة األساسية ألي مزرعة وهـي بـروز   

  .ألبقار والدواجنالنشاط الفالحي بها سواء كان زراعة أو تربية الحيوانات فاكتفوا بتربية بعض ا
ذلـك مـن   استمرت عملية تعمير هذا التجمع والذي عانى لفترة كبيرة من العزلة الموحشة وكان 

خالل عملية البناء الذاتي التي ظهرت في سنوات السبعينات، فاتخذ هذا االنمط مساحة من التجمع العمراني 
طوط متوازية وأخرى متعامـدة  وتميز عموما بالتنظيم ألن المساكن تراصفت في صف واحد في شكل خ

     67الصـورتان رقـم   (وارتسمت الطرقات حولها بشكل جيد، وتنوعت األسقف بين القرميـد والترنيـت   
  ).68ورقم 

  

  
نمط البناء الذاتي : بن جراح مركز): 67(صورة رقم 

  بناء ذاتي بالترنيت: بن جراح مركز): 68(صورة رقم  بالقرميد

إلى التجديد فتغير مظهرها الخارجي وارتفاعها كذلك نتيجـة تحسـن    تعرضت مساكن هذا النمط
  .الظروف المادية للسكان

برز بهذا التجمع أيضا نسيج عمراني عصري يتمثل في سكنات ديوان الترقية والتسيير العقـاري  
ط الفردي االجتماعي، الجماعي ونصف الجماعي، ضمت هذه األنما: والتي انتمت إلى أنماط مختلفة وهي 

مواقع مختلفة من النسيج العمراني أهمها مدخل التجمع، تميز هذا النوع من المساكن بحداثتـه ومواكبتـه   
قنوات : للمتطلبات العصرية للمواطن، فهو منظم على مستوى الحي باحتوائه على كل المرافق الضرورية 

 اخلية أنجزت من قبل مكاتـب إلخ، كما أن المخططات الد... التصريف، اإلنارة العمومية، الطرق المعبدة
  .غرف، مطبخ، حمام ومرحاض: مؤهلة فهي تحتوي على  دراسات

وحدات سكنية فردية بدأت في الظهور من خالل التحصيص االجتماعي، الذي استفاد منه التجمع 
البناء حديثا لذلك عدد المساكن المنجزة ضئيل جدا، قطعة، شرع في عملية  58والمتكون من  1998سنة 
المظهر العام لهذا التحصيص يبدو منظما ألن مخطط القطع األرضية والطرقات واضـح ومحـدد،   لكن 

  ).69 صورة رقم(المساكن المنجزة مبنية بمواد صلبة هي كالمعتاد األجر، االسمنت والخرسانة المسلحة 
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  تحصيص اجتماعي: بن جراح مركز): 69(صورة رقم 

ي تميز باختالف المساكن من حيـث التصـميم، الحجـم،    يظهر بهذا التجمع النمط الفوضوي الذ
، لكنها بصفة عامة جيدة ألنها مبنية بمواد صلبة، وأحيانا ال يمكن تمييزها عن أي نمط آخـر  ...المساحة

مخطط وقانوني ألنها مبنية بصورة منظمة، لكن نلمح ظاهرة تبذير للمجال ألن المساحات المستهلكة مـن  
أيضا الطرق واسعة وعريضة لكنها غير معبدة وموحلة أحيانا، ويظهر هـذا  طرف السكان كانت كبيرة و

  .70رقم  ةالنمط في الصور
النمط األخير الذي ظهر بهذا التجمع تمثل في البناء الريفي الذي أخـذ مواقـع داخـل التجمـع     

  ).71صورة رقم (العمراني، يتكون من طابق أرضي، سقف موصول مع توفر الفناء 
  

  

 

  البناء الريفي داخل المحيط العمراني: مركز بن جراح): 71(صورة رقم  النمط الفوضوي: مركز بن جراح): 70( صورة رقم
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  : مركز صالح صرفاني/ 9.2

كلم، كما 9بحوالي ال يفصل هذا التجمع عن مقر المدينة الكبيرة إال بضع كيلومترات فقط والمقدرة 
ين قالمة وقسنطينة، لكن رغم كل هذا يغلب الطابع الريفـي  الرابط ب 20 أنه يقع على الطريق الوطني رقم

أثناء تجولنا بأحيائه ) عدم اإلحساس باالرتياح ، الحيرة، التعجب( على هذا المركز، وقد انتابنا شعور مثير
المدينة الكبيرة قالمـة   خالل الخرجات الميدانية حتى أننا قد أحسسنا وكأننا بمنطقة معزولة، بعيد جدا عن

حاور الحركة، ذات موضع رديء وغير صالح للتعمير من جراء انعـدام المرافـق والتجهيـزات    وعن م
الضرورية،الطرق غير المهيأة والموحلة في فصل الشتاء، انتشار مجموعة كبيرة من البيوت القصـديرية  

ر وتغيير ، متدهورة أحيانا، لم يحدث تطوجميلةعبر أنحاء النسيج العمراني، أشكال معمارية بسيطة، غير 
كبير في نمط البناء وال يوجد اختالف وتمييز كبير بين األنماط العمرانية فهي تظهر بالطريقة واألسـلوب  

  .ذاته عدا بعض االختالف من حيث االرتفاع
وقد كان هذا حال التجمع ألنه لم يحض باهتمام ودعم كبيرين من طرف الدولة والسكان، فالبرامج 

كانت قليلة وتمثلت في نمطين وهما البناء الذاتي والتحصيص االجتمـاعي فيمـا   السكنية التي استفاد منها 
األول فقد كان أول مساعدة تلقاها التجمع من السلطات العمومية، تميـزت مسـاكنه لحظـة     يخص النمط

إنشائها بسقف من الترنيت ولم يتعدى ارتفاعها الطابق األرضي لكن نتيجـة تحسـن الظـروف الماديـة     
  ).72الصورة رقم (أصبح السقف موصوال ووصل االرتفاع إلى طابقين للمستفيدين 

فقد الحظنا أن المساكن غير متجانسـة مـن    )التحصيص االجتماعي(أما فيما يخص النمط الثاني 
وكذلك من حيث شكل التصاميم والتـي عمومـا   ) R+1(حيث االرتفاع الذي تنوع بين الطابق األرضي و

  ).73الصور رقم (رفة، أما األسقف فجميعها موصولة كانت بسيطة، مألوفة وغير مزخ
  

   
  تحصيص اجتماعي: صالح صرفاني مركز): 73(صورة رقم نمط البناء الذاتي : صالح صرفاني مركز): 72(صورة رقم 
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ونشير أن المساحات كانت غير مهيأة حول هذا التحصيص وكذلك الطرق كانت غير معبدة ممـا  
  .خالل فصل الشتاء يشكل صعوبة في التنقل

كما أن بعض السكان استغلوا المساحات الشاغرة الفاصلة بين مسكن وآخر أو المحيطة بـه فـي   
إقامة حدائق مخصصة لبعض الزراعات واألشجار المثمرة، لكنها محاطة بسياج من الصفائح القصـديرية  

ئق كان مـن المفـروض أن   وجود هذا النوع من الحدا. 74واألعمدة الخشبية كما يظهر في الصورة رقم 
  . يساهم في تجميل وجه التجمع لكنه بهذه الطريقة قد أدى إلى تشويهه

  

  
  تحصيص اجتماعي : صالح صرفاني مركز): 74(صورة رقم 

  
البناء (عملية التعمير بدت محدودة تجسدت ميدانيا في انتشار النمطين السابقين مساهمة السكان في 

ألن الدولة لها أثر ودور في ظهور هذه البرامج السكنية وأيضا السـكان   الذاتي والتحصيص االجتماعي،
عملية إنجاز المساكن تكون بالمجهودات واإلمكانيات الخاصة للمسـتفيد خاصـة إذا مـا تعلـق األمـر      ف

بالتحصيص االجتماعي فهو ال يعتمد على إعانات الدولة المقدمة من المواد المستعملة في البناء أو القطـع  
ية ومن هنا تتضح مساهمة السكان في توسيع مجالهم حتى وإن كانت بسيطة فهي تعوض النقص أو األرض

التجاهل المفروض من السلطات العمومية على هذا النوع من التجمعات الصـغيرة التـي مـؤخرا فقـط     
  .اتضحت بوادر االهتمام بها وااللتفاتات نحوها

ة في تعمير التجمع لكن بطريقتهم الخاصـة  ففي خضم هذا التهميش واصل السكان فكرة المساهم
تهيئة أو تطلع إلى األبعـاد المسـتقبلية واآلمـاد     وأعني بذلك وبأفكارهم المحدودة المجردة من أي تنظيم،

التخطيط، فكانت النتيجة ظهور نمطين بعيدين كل البعد عن اإلطار القانوني، االجتماعي بنوع من  البعيدة
  .نمط الفوضوي والبيوت القصديريةال: وأحيانا اإلنساني وهما 
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فالنمط األول يسيطر على بقية األنماط المنتشرة بالتجمع السكاني، مبني بمواد صلبة، سقفه كـان  
  ).75 رقم الصورتان(موصوال، االرتفاع وصل أحيانا إلى الطابقين 

  

  
  النمط الفوضوي : صالح صرفاني مركز): 75(صورة رقم 

  
شكل معماري مقبول وتجلى بصورة منظمـة قـد ال تختلـف عـن أي     عموما هذا النمط كان له 

هناك تبذير للمجال أحيانا نتيجة المساحة الفاصلة بـين مسـكن   تحصيص قانوني ومنظم، لكن في الغالب 
التوسـع  (وآخر وأحيانا أخرى بسبب المساحات المحاطة بسياج الستغاللها في أغـراض قـد ال نعلمهـا    

  ).إلخ... إقامة مشروع، استغالل زراعي كبستان أو حديقة ؟ العمراني في المدى البعيد، 
نصل في األخير إلى إحدى الظواهر الحساسة، المؤلمة، المؤسفة والمتفشية في المجتمـع وهـي   
ظاهرة انتشار البيوت القصديرية التي تواجدت بشكل واسع داخل هذا التجمع الذي تقلد المرتبة األولى من 

  .كز األخرىحيث العدد مقارنة بالمرا
تظهر هذه البيوت متفرقة في مناطق مختلفة من التجمع العمراني، أنجزت باالعتماد علـى مـواد   

  ).76 الصور رقم(القصدير، الخشب، اآلجر، البالستيك : مختلفة ومتنوعة وهي 
  

  البيوت القصديرية: صالح صرفاني مركز): 76(صورة رقم 
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ية وإلى التجهيزات المختلفة، أسقفها عادة ما تكـون مـن   تفتقر هذه البيوت إلى المرافق الضرور
ومنها ما  20: رقم  القصدير، أشكالها مختلفة ومواضعها أيضا ألن منها ما هو قريب من الطريق الوطني

  .هو بعيدا عنه
ما يمكن أن أضيفه هنا هو أنني حتى وإن وفقت في وصف حالة ووضعية هـذه البيـوت، فأنـا    

وصف المعاناة والوضعية المزرية، المتدهورة لحياة سكان هذا النمط خصوصا إذا ما بالتأكيد لن أوفق في 
أو البـرد   تعلق األمر بمقاومة أشعة الشمس الحارقة الممتدة إلى األسقف القصديرية في فصـل الصـيف  

  .القارس المتسرب من الجدران الخشبية وقطرات المطر المتساقطة عبر شقوق وثقوب األسقف القصديرية
نسيج عمراني عشوائي، جيد أحيانا من ناحية البناء وغير مـنظم مـن   (بقى الوضع على حاله وي

ا لمعاناة عال ناجحفي انتظار سياسة تهيئة واضحة المعالم بإمكانها أن تكون ) ناحية المنظر والمخطط العام
ـ  قالمة وتساهم في جعله امتدادا لمقر المدينة األمسكان هذا التجمع  ه، تطـويره، تهيئتـه   من خالل ارتقائ

  .وتنظيمه تدريجيا حتى يصل إلى مستوى أفضل وأحسن
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  :الحـالح صـمركز ص/ 10.2

قامت الدولة الفرنسية بجمع المواطنين الجزائريين داخل محتشدات، وهذا لتسهيل عملية المراقبـة  
  .ذلك من خالل مشروع قسنطينة األمنية لهؤالء، وضمان عدم تقديمهم يد المساعدة للمجاهدين وكان

بعد رحيل المعمرين بقي المواطنون الجزائريون يعيشون في المحتشدات التـي تتميـز بانعـدام    
، هذا النوع لم يقاوم الزمن وتغيـر بنسـبة   )77صورة رقم (وضيق المساحة المبنية  فالهياكل، قلة الغر

  .كبيرة حسب الظروف المادية لقاطنيه
ـ يقية بهذا التجمع كانت في بداية السبعينات، حيـث قامـت الدولـة آ   أول عملية عمرانية حق ذاك ن

بمساعدة ودعم السكان عن طريق إمدادهم بالقطع األرضية مجانا وبعض مواد البناء فظهر الـنمط الـذي   
أطلقنا عليه اسم البناء الذاتي والذي كان بادئ األمر ذو شكل معماري بسيط وله سقف من القرميد لكن مع 

لزمن وتحسن الظروف المادية للمستفيدين انسلخت بعض المساكن عن ميزتها الريفية وغيرت من مرور ا
نمطيتها وشكلها المعماري البسيط فأصبح سقفها موصوال وتنوعت ارتفاعاتها ووصـلت إلـى الطـابقين    

  ).78 رقم ةالصور(

  
محتشد طرأت + محتشد : صالح صالح مركز): 77(صورة رقم 

 .عليه تغييرات
+ البناء الذاتي :  صالح صالح مركز): 78(صورة رقم 

  .بناء ذاتي طرأت عليه تغييرات

  
ونصـف   ونصف جماعيـة بعد عملية البناء الذاتي شهد التجمع إنجاز أول نواة لمساكن جماعية 

 جماعية، تميز هذا النوع من البناء بالتنظيم نظرا إلنجازه من طرف هيئة نظامية تتمثل في ديوان الترقيـة 
  )79 صورة رقم( .126والتسيير العقاري، انتشر بشكل طولي على إحدى حواف الطريق الوالئي رقم  

وصل ارتفاع بعض عمارات النمط الجماعي إلى أربعة طوابق ونشير أن مسـاهمة الدولـة فـي    
مسـكن   30(مسـكنا   34مساكن النمطين معا لم يتعدى ظهور هذا النمط كانت بسيطة حيث أن مجموع 

  .)وأربعة مساكن نصف جماعيةجماعي 
مع بداية التسعينات عرف التجمع نمط جديد وهو النمط الفوضوي الـذي أنجـزت مسـاكنه دون    

  .دراسات هندسية وبمواد بناء عصرية كاإلسمنت واآلجر أما السقف فكان من الخرسانة المسلحة



   خصائص التجمعات السكانية المدروسة و تحليل العوامل المؤثرة في ظهورها: المبحث األول: الفصل الثالث

- 322  -  

ورة منظمة وبحالة هذه البنايات توحي أحيانا وكأنها أنجزت وفق مخطط معماري ألنها تظهر بص
جيدة وبشكل معماري يضاهي شكل أي مسكن بتحصيص اجتماعي أو ترقوي وأحيانـا أخـرى يحـدث    

  .)80(رقم  ةالعكس فتظهر بحالة غير مقبولة وبصورة فوضوية فعال ويظهر هذا النمط من خالل الصور
وهو البيـوت  ظهر بتجمع صالح صالح نوع آخر من المساكن يتميز بعدم تنظيمه وببنائه الرديء 

نى عادة دون هياكل أو أساسات من مواد بسيطة، هذا النوع ال ينتشر بكثرة داخل هـذا  تبالقصديرية التي 
  .)81(التجمع ويتواجد بصورة خاصة مع حدود المحيط العمراني ويظهر في الصورة رقم 

  

  
النمط الجماعي ونصف : صالح صالح مركز): 79(صورة رقم 

  البناء الفوضوي:  صالح صالح مركز): 80(صورة رقم  الجماعي

  
  

  بيت قصديري:  صالح صالح مركز): 80(صورة رقم 
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  : مركز عين عمارة/ 11.2

خالل الحقبة االستعمارية نشأت النواة األولى لنسيج التجمع عين عمـارة علـى طـول الشـارع     
قالمة وقسـنطينة وكـان هـذا     الرابط بين 20: الرئيسي وبصورة خطية وهو حاليا الطريق الوطني رقم 

  .الطريق العنصر األساسي الذي تهيكل حوله التجمع من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب
تتميز حاليـا بالقـدم وبالحالـة    ) النمط الفردي القديم(الوحدات السكانية المنشأة من قبل المعمرين 

النمط من قبل سكانه الذين يفضلون  والسبب الرئيسي يعود إلى عدم ترميم هذا ،السيئة التي آلت إليها اآلن
  .في أغلب األحيان تجديده عن ترميمه

مساكن هذا النمط تتميز بطابق واحد أرضي، مسكن واحد ال غير وصل ارتفاعه إلـى طـابقين   
الصـورتان  (سقف قرميدي وجدرانه من الحجـارة وبـدون أعمـدة     و، ذ)82( ويظهر في الصورة رقم

  ).83:رقم

  
الفردي القديم النمط : عين عمارة مركز): 82(صورة رقم 

 االستعماري 
النمط الفردي القديم : عين عمارة مركز): 83(صورة رقم 

  االستعماري

في سنوات الخمسينات عرف التجمع إنجاز مجموعة سكنية من  قبل اإلدارة الفرنسية عبارة عـن  
ـ   الجنوب الشرقيمحتشد ذو مخطط موحد، سقفه من القرميد تركز في أقصى  بعـض   تللتجمـع، حافظ

مساكن هذا النمط على شكلها المعماري، في حين تعرضت المساكن األخرى إلى التجديد الكلـي فتغيـر   
  .)85و  84الصورتان رقم ( .االرتفاع، التصميم وحجم المسكن

  

   
محتشد + المحتشد : عين عمارة مركز): 84(صورة رقم 

 طرأت عليه تغييرات 
محتشد طرأت عليه : ن عمارةعي مركز): 85(صورة رقم 

  تغييرات
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  : وحدات سكنية أخرى ظهرت بهذا التجمع وهي
البناء الذاتي المدعم من طرف الدولة والذي يتميز بهندسة معمارية بسيطة وسقف موصول ويظهر من  -

  .)86(خالل الصورة رقم 

  البناء الذاتي: عين عمارة مركز): 86(صورة رقم 

  
لذي يمكن القول بأنه نمط يشبه البناء الذاتي ألنه مدعم أيضا من طرف الدولة وعمليـة  ا: البناء الريفي  -

  .إنجاز المسكن تكون على عاتق المستفيد
احتل هذا النمط المنطقة الجنوبية من التجمع، تميز بسقف موصول وبعدم انتهاء عمليات التشطيب 

هر الخارجي للمسكن يطغى عليه الطـابع  خاصة إذا كان المظ جميلةالشيء الذي يعطي للحي صورة غير 
  .)87(الريفي كما يظهر في الصورة رقم 

هذا النمط يسيطر على بقية األنماط السكنية المنتشرة بهذا التجمع نتيجة بروز الملكية : النمط الفوضوي  -
وبالتالي يتوسع أصحاب العقارات فوق أراضيهم ) من األراضي هي ملك لخواص %60حوالي (الخاصة 

  .أو مخطط معماري وأحيانا فوق أراضي هي ملك للدولة بدون دراسات هندسيةو
يتصف هذا النمط بتنوع ارتفاع مبانيه ذات السقف الموصول لكنها عموما غير مبطنة باإلسـمنت  

  ).88صورة رقم (بالطالء  ةمن الخارج وغير مدهون
  

  
  البناء الريفي: عين عمارة مركز): 88(صورة رقم  النمط الفوضوي: عين عمارة مركز): 87(صورة رقم 
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  : مركز سلطاني الشابي/ 12.2

وهو نمـط مـوروث عـن الفتـرة      االستعماري ظهر بتجمع سلطاني الشابي النمط الفردي القديم
االستعمارية يتميز بطابق أرضي، مبني من الحجارة وأسقفه من القرميد وهو في حالة سيئة نتيجة انعـدام  

  .عمليات الترميم
غنى بعض السكان عن الوظيفة السكنية لهذا الـنمط واسـتغل أحيانـا للتخـزين واالحتفـاظ      است

 أو كتراث يعبر عن تاريخ أو عهد قد عاشه السكان وولّى وقاموا بإنشـاء  ،باألغراض غير المرغوب فيها
  ).89 صورة رقم(أخرى عصرية تحتوي على كل المرافق الضرورية مساكن

مخطط منجز مسبقا من طرف الدولـة،   قتم إنجاز قرية اشتراكية وف )1984(الثمانينات في بداية 
مسكن ذو طابق أرضي، مواد البناء المستعملة حديثة وهي اآلجر واإلسمنت المسلح لكـن   20تتكون من 

المظهر العمراني للقرية يوحي بأننا في الريف بسبب رداءة التصميم وبشاعة النسيج من ناحية المنظـر،  
  .وغير معبدة وموحلة أيضا على الرغم من مرور سنوات طويلة على إنجاز هذه القرية الطرق غير مهيأة

لكن الشيء المميز لهذا النمط هو احتفاظه وبقائه على حاله الشيء الذي قـد ال نجـده بتجمعـات    
سكانية أخرى والسبب قد يعود إلى تدهور الظروف الماديـة للمسـتفيدين أو إلـى تطلعـاتهم الضـيقة      

ال تحتـاج    )90(المحدودة فهدفهم وغرضهم الوحيد هو الحصول على مرقد والصورة رقـم   وطموحاتهم
  .إلى تعليق فهي تعبر عن نفسها

  

  
النمط الفردي : سلطاني الشابي مركز): 89(صورة رقم 

  القرية االشتراكية: سلطاني الشابي مركز): 90(صورة رقم  القديم االستعماري 
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مليات للبناء الذاتي، هذا النوع من المساكن الذي يتميز بالحالة الجيـدة ألنـه   هذا التجمع عرف ع
اآلجر، اإلسمنت والسقف الموصول، أخذ أشكال مختلفة مـن حيـث الحجـم،    : مبنى بمواد صلبة وهي 

  .)92و 91 الصورة رقم(المساحة والتصميم 
  

  
  البناء الذاتي: سلطاني الشابي مركز): 92(رقم صورة  البناء الذاتي : سلطاني الشابي مركز): 91(صورة رقم 

  
عموما يظهر هذا النمط في حالة ورشة دائمة ألن البناءات غير منتهية، فالجدران غيـر مبطنـة   
باإلسمنت من الخارج وغير مدهونة بالطالء، كما أنه عرف توسعات أفقية وعمودية مختلفة على اختالف 

  .الحالة المادية للمستفيدين
يتها ببعض المراكز المدروسة وهي ظـاهرة تسـييج   ؤهذا التجمع ظاهرة اعتدنا على رانتشرت ب

أعمـدة خشـبية، صـفائح حديديـة، أغصـان      (المسكن بسياج منجز بكل الوسائل المختلفة والبسـيطة  
عدا مواد البناء الحديثة والعصرية كاآلجر واإلسمنت، وهذا ما أعطى مظهر غيـر الئـق   ) إلخ...أشجار

  .للنسيج العمراني وأضفى عليه طابعا ريفيا محضوغير مقبول 
على مستوى مدخل التجمع انتشرت سكنات من إنجاز ديوان الترقية والتسيير العقاري ما أطلقنـا  
عليه اسم النمط الفردي االجتماعي، تميز هذا النمط باحتوائه على جميع المرافق الداخلية  مطبخ، حمـام،  

  .)93الصورة رقم ( .مرحاض، وغرف
الفوضوي فقد اتخذ هذا النمط مواقع مختلفة من التجمع، ساهمت هذه الوحـدات  يما يخص النمط ف

السكنية في تحديد جزء من الصورة الحالية للنسيج العمراني، تميزت بحالتها الجيدة في الغالب كونها مبنية 
تها وكالعـادة عمليـات   بمواد صلبة وعصرية وأحيانا أخرى ألنها حديثة النشأة اختلفت ارتفاعاتها ومساحا

  )94الصورة رقم ( .التشطيب غير منتهية وبصورة مستمرة ودائمة
استعمل في هذا النوع مـن البنـاء مـواد بنـاء      ،تواجد نمط البناء الريفي بتجمع سلطاني الشابي

عصرية ويمكن القول بأنه بناء ذاتي ألن من يقوم بأشغال البناء هو صاحب العقار بعـد مسـاعدة ماليـة    
  .مة من طرف الدولةمقد
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النمط الفردي : سلطاني الشابي مركز): 93(صورة رقم 

  البناء الفوضوي: سلطاني الشابي مركز): 94(صورة رقم  االجتماعي 

  
يظهر هذا النمط بأماكن مختلفة من التجمع العمراني وهو ال يزال في مرحلة اإلنجاز ونشير أنـه  

  )95الصورة رقم ( .غالله مستقبال ألغراض مختلفةألول مرة يظهر بهذا النمط مرآب الست
  

  
  النمط الفردي : سلطاني الشابي مركز): 95(صورة رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



   خصائص التجمعات السكانية المدروسة و تحليل العوامل المؤثرة في ظهورها: المبحث األول: الفصل الثالث

- 328  -  

  : مركز الناظــور/ 13.2

يحتوي هذا التجمع على نسيج عمراني منذ الحقبة االستعمارية يتمثل في نمط المحتشد الذي يظهر 
  .)96( من خالل الصورة رقم
معات السكانية عرف هذا السكن تغييرات جذرية حيث تعرضت بعض المساكن إلـى  وكباقي التج

، في حين حافظـت األخـرى علـى شـكلها     )R+1(التهديم وأعيد بناؤها من جديد فوصل ارتفاعها إلى 
  .المعماري األصلي مع إضافة بعض التجديدات والترميمات

والذي تم إنجازه خالل سنوات ) لذاتيسكن التسيير ا(كما شمل هذا التجمع السكن الفردي المجمع 
قين ألنه كان في شكل عمارة لكن شكلها المعماري مغاير لشكل العمارات من جراء بالسبعينات وتميز بطا

التعديالت المضافة من قبل السكان كاالستغناء عن الشرفات مثال، كما أن هذه العمارة ليس لهـا مـدخل   
صـورة         (فهي تظهر وكأنهـا مسـاكن فرديـة متجـاورة      رئيسي موحد كما اعتدنا بخصوص هذا النمط

    ). 97رقم 

   
محتشد طرأت + محتشد : الناظور مركز): 96(صورة رقم 

  عليه تغييرات
النمط الفردي المجمع : الناظور مركز): 97(صورة رقم 

  )تسيير ذاتي(

  
تميـز بـاختالف االرتفـاع     من األنماط التي ظهرت أيضا بهذا التجمع نمط البناء الذاتي الـذي 

والمساحة من مسكن إلى آخر، سقف موصول وشكل معماري غير الئق وهندسـة معماريـة رديئـة ال    
  ).98الصورتان رقم (تتواكب ومتطلبات العصر 

فيما يخص التحصيصات فمركز الناظور هو التجمع الثانوي الذي ظهر به هذا النمط من خـالل  
طر بهذا التحصيص السكن ذو الطابق األرضي وأغلب المساكن مسكن، يسي 39تحصيص اجتماعي يضم 

التي توسعت عموديا لم تتم بها أشغال البناء، السقف كان دائما موصوال، البناءات التي تم إنجازها تتميـز  
المتقاطعة والمتعامدة والمعبـدة، كمـا أن   بهندسة معمارية حديثة نسبيا، النسيج هنا شطرنجي ذي الطرق 

  )99 الصورة رقم( .تلفة موجودةالشبكات المخ
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  نمط التحصيص االجتماعي: الناظور مركز): 99(صورة رقم  النمط الفردي الذاتي : الناظور مركز): 98(صورة رقم 

  
فيما يتعلق بالنمط الفوضوي فقد اتخذ مواقع مختلفة من التجمع العمراني، تتأرجح حالته بين جيدة، 

يتميز أحيانا بالفوضى، طرقاته تكون غير محددة، عشوائية وغيـر معبـدة،   متوسطة ورديئة، ألن نسيجه 
شكله المعماري غير جذاب وهذا ما يتطلب شيء من التهيئة واالستصالح حتى يصبح هذا النمط متطورا 

  .، وأحيانا أخرى يظهر هذا النمط وكأنه منجز وفق مخطط معماري مسبق)100 الصورة رقم(والئقا 
، )101 صورة رقم(اط السكنية التي ظهرت بهذا التجمع هو نمط البناء الريفي آخر نمط من األنم

الذي ظهر على أطراف التجمع العمراني، تتميز بسقف موصول، جدران من اآلجر ومظهـر معمـاري   
يتوافق واالسم الذي حمله، عمليات التشطيب الخارجية لم تتم بعد على الرغم من كون المساكن مشـغولة  

   .بالسكان
  

  
بناء ريفي داخل بالتجمع : الناظور مركز): 101(صورة رقم   النمط الفوضوي : الناظور مركز): 100(صورة رقم 

  الرئيسي
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  :             خالصــة

وأنماط مختلفة مرتبطة ارتباطـا   ةالنسيج العمراني لكل تجمع سكاني يحتوي على مظاهر عمراني
ي تم من خاللها إنجاز هذا النسيج، هذه المظاهر العمرانيـة كانـت   وثيقا بالمرحلة، اإلطار والظروف الت

ـ  ، هوليدة عدة تدخالت، وقد تعددت واختلفت من مركز إلى آخر وقد انفرد كل تجمع سكني بمورفولوجيت
  .شكله، حالته، مظهره العمراني وخصوصياته التي تؤخذ بعين االعتبار عند كل تخطيط عمراني

ح والتنظيم المجالي بمجال الدراسة كانت مبنية على عمليات قامـت  أغلب وأهم عمليات االستصال
بها الدولة عن طريق البرامج السكنية المختلفة التي استفادت منها التجمعات السـكانية، كـذلك اإلعانـات    
الموجهة للمواطنين للمساهمة في إنجاز بعض األنماط السكنية، انخفاض أسعار القطع األرضـية الواقعـة   

صيصات خاصة االجتماعية منها والترقية اإلدارية التي بفضلها احتلت أغلـب المراكـز دور   ضمن التح
وهذا ما أعطاها نوع من التقدم وأضاف ) بغض النظر عن حجمه وأهميته(سامي في الهيراركية اإلدارية 

  .لها عددا كبيرا من التجهيزات المتنوعة
ي على المراكز السكانية فهي لم تلقى نفـس  لكن تدخالت السلطات المحلية لم تكن موزعة بالتساو

االهتمام والدعم، كما أن متابعة الدولة لم تكن بصورة مستمرة عبر جميع المراكز وهذا ما أبرز فـوارق  
  .مجالية وتفاوت كبير بين التجمعات السكانية

اولته مساهمة الدولة لم تكن الوحيدة من نوعها بل شاركها وساهم في ذلك المواطن بتدخالته ومح
  .  الصائبة أحيانا والخائبة الخاطئة أحيانا أخرى
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  : مقدمــة

حركات والهجرات اليومية للسكان بين مقر العمل ومقر السكن لها دور مهـم فـي تنظـيم    تإن ال
 و التجمعات الصغيرة،وهيكلة المجال وفي تحديد العالقات بين المراكز الحضرية الكبيرة والمجال الريفي 

  .أو بين أقطاب التشغيل الرئيسية والمراكز األخرى
كما أنها تساهم بشكل كبير في تحديد العمالة داخل منطقـة الدراسـة، إذ أن المجـاالت الريفيـة     
والمراكز الصغيرة تعتبر كمخزون مهم لليد العاملة بالنسبة ألقطاب التشغيل الرئيسية، لذلك سنقوم فيما يلي 

باختالف مواقعها، رتبهـا   األخرىالتي تربط المراكز المعنية بالدراسة بالمراكز  بإبراز العالقات الوظيفية
  .التي تربط بينهم عن طريق حركة السكان المجليةومستوياتها لمعرفة أشكال العالقات 

  : دراسة الحركة السكانية/ 1

ـ   تعمال انطالقا من النتائج المتحصل عليها من فرز استمارات البحث الميداني، وعن طريـق اس
أسلوب العينة لمعرفة اتجاه، دوافع وأسباب حركة السكان، كانت النتائج المدونة بالجداول بالملحق والتـي  

  .)23( إلى )11(تحمل األرقام من 

  :  الحركة من أجل العمل/ 1.1

اعتمدنا في دراسة هذا العنصر على تدفقات وتنقالت السكان بسبب العمل، وهذا من مقر السـكن  
وبالتالي تحديد حجم تبادالت اليد العاملة بين المراكز الرئيسية، المراكـز الثانويـة والمراكـز    نحو العمل 

  : األخرى من داخل الوالية أو خارجها كما يلي 
  :  مركز الفجوج -

مـن   %92.06نسبة تقـدر بــ   عامال يمثلون  58داخل التجمع نفسه من يشتغل بمركز الفجوج 
عامل، باعتبار هذا المركز قطب للخدمات والتجهيزات  63والمقدرة بـ  المجال إجمالي العمالة من داخل

ويتوفر أيضا على بعض المؤسسات الصناعية، في حين أن نسبة أخرى تتجه من هذا المركز باتجاه مركز 
  .%7.94و تقدر بـ  الخزارة للعمل

فهي مقدرة بــ   فيما يخص الحركة من مركز الفجوج باتجاه البلديات المجاورة من داخل الوالية
يليها مركز هيليوبوليس  % 31,93كبر نسبة باتجاه مقر المدينة الكبيرة قالمة و تقدر بـ أمنها  ،94,11%

  %.2,52 ـدر بـوأخيرا مركز بومهرة أحمد بنسبة تق %6.72بنسبة تقدر بـ 
يمـا يخـص   ففقد سجل هذا المركز نسـبة منعدمـة، أمـا    ، بالنسبة للمتحركين إلى خارج الوالية       

  .وأغلبهم متجه نحو فرنسا %5,88المتوجهين خارج الوطن فتقدر نسبتهم بـ 
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  :  مركز الخزارة -

مـن   %100لذلك مثلوا نسبة من داخل التجمع نفسه هم العمال المشتغلين بمركز الخزارة  جميع
حركـة للعمالـة مـن    عامل، ونشير أننا ال نسجل أي  76إجمالي العمالة من داخل المجال والمقدرة بـ 

المراكز المعنية بالدراسة باتجاه هذا المركز على الرغم من احتوائه على كم ال بأس به مـن التجهيـزات   
والخدمات وقد يعود ذلك إلى بعد المسافة، حيث أن هذا المركز يبعد عن مقر المدينة الكبيرة قالمة بحوالي 

لتي تمارسها المراكز األخرى وباألخص مقـر  كلم هذا من جهة، ومن جهة أخلى ظاهرة االستقطاب ا17
المدينة الكبيرة قلصت من حجم الوافدين إلى هذا المركز ألن السكان تعودوا على مدينة قالمة للبحث عـن  

  .العمل وخاصة في ميدان الوظائف الخدماتية والصناعية
مقر المدينـة  :  هناك حركة عكسية للعمالة من هذا المركز باتجاه بلديات من داخل الوالية  وهي

بلديتي بلخير ومجاز الصفا بنسبة متساوية و %21.73بنسبة عامل و 25لعدد من العمال هو الكبيرة قالمة 
  .%1,73: وهي 

 %2,60نسبتهم ضعيفة تقـدر بــ   و  3فعددهم ضئيل و هو  بالنسبة للمتحركين خارج الوالية 
بالنسبة إلجمالي المتحـركين، أمـا    %0,86ووالية أم البواقي بنسبة  %1.73وتخص والية عنابة بنسبة 

  .%6,08بخصوص المتوجهين خارج الوطن فقد بلغت نسبتهم قيمة 
  

  :  مركز هواري بومدين -

، عامل 52من إجمالي العمال البالغ عددهم  %90.38نسبة  يشكل العاملون بمركز هواري بومدين
يستقبلها تجمـع   %5.77ة تقدر بـ يستقبلها مركز مجاز عمار ونسب %3.85في حين أن نسبة تقدر بـ 

  .الفجوج
المشتغلون المتوجهون إلى بلديات أخرى داخل الوالية توزعت نسبهم بين بلدية حمام دباغ بنسـبة  

  .%16.88ومقر المدينة الكبيرة قالمة بنسبة وصلت إلى  %6.49تقدر بـ 
جموع الكلي قدرت بــ  وفيما يخص العمالة المتجهة خارج الوالية فمثلت نسبة ضئيلة بالنسبة للم

وخصت والية واحدة وهي عنابة، أما العمالة المتجهة خارج الوطن فمثلت نسبة أكبر قدرت بـ  2.59%
6.49%.  

  
  
  
  
  
  
  



   حركية السكان و أشكال العالقات المجالية: انيالمبحث الث: الفصل الثالث

- 335  - 
 

  

  



   حركية السكان و أشكال العالقات المجالية: انيالمبحث الث: الفصل الثالث

- 336  - 
 

  :  مركز قلعة بوصبع -

لعدد من العمال بالمركز  %91.49هذا المركز يسجل نسبة للمشتغلين داخل التجمع نفسه تقدر بـ 
  .تنتقل من هذا التجمع باتجاه مركز الخزارة %4,71نسجل نسبة تقدر بـ  عامل، في حين أننا 43هو 

لعمالة من مركز قلعة بوصبع باتجاه المراكز المجاورة من داخل الواليـة، فنجـد أن   افيما يخص 
تتجـه نحـو    %7.5 ـ، ونسبة ضئيلة تقدر ب%23.75مقر المدينة الكبيرة قالمة يستقطب نسبة تقدر بـ 

  .بلدية النشماية
بالنسبة للمجموع الكلي وتم  %10النسبة للمتحركين للعمل خارج الوالية فقد مثلوا نسبة تقدر بـ ب

 %3,75، وواليتي عنابة وسكيكدة بنسبة متساوية هـي  %2,5استقطابهم من طرف والية قسنطينة بنسبة 
  .ولم تسجل أي نسبة للعاملين خارج الوطن

  

  :  مركز بن جراح -

ونشير أننا ال نسجل أي حركة باتجاه ، ، يشتغل جميعهم داخل التجمع عامل 30يضم هذا التجمع 
  .هذا التجمع من المراكز  المعنية بالدراسة

هناك حركة عكسية للعمالة من هذا المركز باتجاه مقر المدينة الكبيرة قالمـة بنسـبة تقـدر بــ     
يملكـه مـن مـؤهالت     ، هذا األخير الذي مثل قوة جذب هامة لحركة عمالة هذا التجمع لمـا 48.48%

  .كلم 7اقتصادية وأيضا لتوفر وسائل النقل وقرب المسافة بين هذا التجمع ومقر الوالية والتي تقدر بـ 
والية أم البـواقي بنسـبة تقـدر بــ     : كما يقصد عمال هذا التجمع مناطق خارج الوالية وهي 

 .%4,54ووالية قسنطينة بنسبة تقدر بـ  1,51%
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  :  كز بني مزلينمر -

تشتغل داخل التجمع  %58.82عامل، نجد منهم نسبة تقدر بـ  20بلغ عدد المشتغلين بهذا التجمع 
 %5.88تشتغل ببلدية بومهرة أحمد، ونسبة تقدر بــ   %20.58نفسه، في حين أن نسبة أخرى تقدر بـ 

  .%85,29تشتغل ببلدية بوشقوف وبهذا وصلت نسبة العمالة من داخل الوالية إلى 
فيما يخص حركة العمالة خارج الوالية فكانت باتجاه والية واحدة وهي عنابة بنسبة تقـدر بــ   

  .فكانت باتجاه مناطق خارج الوطن %8,82، أما النسبة المتبقية والمقدرة بـ 5,88%
  

  :  مركز جبالة خميسي -

نفسـه وتتوجـه    تشتغل داخل التجمع %95,24عامل، منهم نسبة مهمة تقدر بـ  20بهذا التجمع 
تتجه نحو مقر المدينـة   %24.44نحو تجمع بني مزلين ونسبة أخرى تقدر بـ  %28,57نسبة  تقدر بـ 

، النسبة المتبقية والمقـدرة  %86,66وبهذا تمثل حركة العمالة داخل الوالية نسبة تقدر بـ . الكبيرة قالمة 
  .تتوجه للعمل بمناطق خارج الوطن %13,33بـ 
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  :  مركز مجاز عمار -

من إجمالي القـوة العاملـة البـالغ عـددها      %86,61يشتغل بتجمع مجاز عمار نسبة  تقدر بـ 
  .نحو مركز هواري بومدين %17.39عامل، في حين تتجه نسبة من العمال تقدر بـ 23

ة الكبيرة بنسـبة  النسبة المتبقية  من العمال والمشتغلة داخل الوالية تتوزع على كل من مقر المدين
، وبهذا سجلت حركة العمالة داخل الوالية %15.90وبلدية حمام دباغ بنسبة تقدر بـ  %27.27تقدر بـ 

  .في الوقت الذي انعدمت فيه حركة العمالة خارج الوالية %95,45نسبة مرتفعة قدرت بـ 
  .%4,54كما يقصد عمال هذا التجمع مناطق خارج الوطن بنسبة تقدر بـ 

  

  :  سلطاني الشابي مركز -

لعدد من العمال داخل مجال  %80هذا المركز يسجل نسبة للمشتغلين داخل التجمع نفسه تقدر بـ 
تنتقل من هذا المركز للعمل بـالمركز الرئيسـي     %20في حين أن نسبة من العمالة تقدر بـ  ،الدراسة

  .التابع لها وهو جبالة خميسي
المتبقية من العمالة من داخل الواليـة   نة الكبيرة قالمة النسبةتتقاسم بلدية بومهرة أحمد ومقر المدي

، %33.33ومقر المدينة الكبيرة على نسبة تقـدر بــ    %26.66حيث حازت البلدية على نسبة تقدر بـ 
، النسبة المتبقية من العمالة استحوذت عليهـا  %93,33وبذلك وصلت نسبة العمالة من داخل الوالية إلى 

  .%6,66ت قيمة والية عنابة وبلغ
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  : مركز الناظــور -

ال نسجل أي حركة للعمالة من هذا التجمع باتجاه المراكز المعنية بالدراسة، وال حركة عكسية من 
المراكز المعنية بالدراسة باتجاه هذا التجمع، لذلك يمثل المشتغلون داخل التجمع نفسه نسـبة تقـدر بــ    

100%.  
لعمالة من داخل الوالية فهي تتوزع على مقر المدينة الكبيرة بنسـبة تقـدر بــ    بالنسبة لحركة ا

، ونشير أنه ال توجد حركة للعمالة خـارج  %14.81، وعلى بلدية بومهرة أحمد بنسبة تقدر بـ 11,11%
  .%96.29الوالية وحتى خارج الوطن وبذلك مثلت العمالة داخل الوالية نسبة 

  

   :عمارةمركز عين  -

، في حين أن هنـاك نسـبة   %20ا المركز نسبة للمشتغلين داخل التجمع نفسه تقدر بـ يسجل هذ
 %25تقدر بــ   تنتقل من هذا التجمع باتجاه التجمع الرئيسي له هواري بومدين، ونسبة  %80تقدر بـ 

  .و بوشقوف تتجه نحو بلدية واد الزناتي %8.33تنتقل نحو مقر المدينة الكبيرة ونسبة تقدر بـ 
تتقاسمها كل من واليتـي   %25يخص حركة العمالة خارج الوالية فقد مثلت نسبة تقدر بـ فيما 
  .%8,33والجزائر العاصمة بنسبة  %16,66عنابة بنسبة 
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  :  مركز صالح صالح -

باتجاه هذا التجمع من المراكز المعنية بالدراسة، ويمثل المشـتغلون داخـل   ال  نسجل أي حركة 
من هذا التجمـع باتجـاه المركـز     %20، بينما تتمثل نسبة تقدر  بـ %80جمع نفسه نسبة تقدر بـ الت

باتجاه مقر المدينة الكبيرة، ونسبة تقدر بــ   %35الرئيسي التابع له مجاز عمار ونسبة مهمة وصلت إلى 
سبة المتبقيـة مـن   ، الن%65باتجاه بلدية بومهرة أحمد وبذلك وصلت نسبة العمالة داخل الوالية إلى  5%

ومنـاطق  ) %10ووالية سكيكدة بنسـبة   %20والية عنابة بنسبة (العمالة تتقاسمها مناطق خارج الوالية 
  .%5خارج الوطن بنسبة 

  

  :  مركز صالح صرفاني -

ال نسجل أي حركة للعمالة من هذا التجمع باتجاه المراكز المعنية بالدراسـة، أو مـن المراكـز    
  .%100هذا التجمع، لذلك يمثل المشتغلون داخل المجتمع نفسه ونسبة تقدر بـ  المعنية بالدراسة نحو

بالنسبة لحركة العمالة من داخل الوالية وباتجاه هذا التجمع نجد مقر المدينة الكبيرة بنسبة تقدر بـ 
 %75، وبذلك تكون نسبة العمالة داخـل الواليـة هـي    %10، وبلدية حمام دباغ بنسبة تقدر بـ 35%

فكانت بالتجاه مناطق خارج الوطن ألننا لم نسجل أي حركة للعمالـة   %25بة المتبقية والمقدرة بـ والنس
  .خارج الوالية
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  :  توزيع العمالة حسب القطاعات االقتصادية ومكان العمل/ 1.1.1

قطـاع  من أجل إعطاء صورة أكثر وضوحا عن حركة العمال بمجال الدراسة، وبهدف تحديـد ال 
االقتصادي المستوعب لعمال كل مركز، استعنا بالنتائج المستخلصة من فرز االستمارات الميدانيـة سـنة   

الخاصة بتوزيع العمالة حسب القطاعات االقتصادية ومكان العمل المدونة في الجداول التي تحمـل   2004
ــام  ، )23(، )22(، )21(، )20(، )19(، )18(، )17(، )16(، )15(، )14(، )13(، )12(، )11: (األرق

  : بالملحق وتحليلها قد أوضح ما يلي 
  

  : مركز الفجــوج/ 1

بمركز  الفجوج نسبة كبيرة من المقيمين بهذا التجمع هم أنفسهم العاملين به كما أشـرنا سـابقا،   
قطاع الخدمات كان أكثر القطاعات حظا في توفير مناصب العمل حيث وفر لهذا التجمع نسبة تقدر بــ  

وبعده قطاع البناء  %29,31من مجموع فرص العمل، ثم يأتي قطاع الفاالحة بنسبة تقدر بـ   43,10%
وأخيرا قطاع الصناعة حيث مثل العاملون بهذا القطاع بنسبة  %20,69واألشغال العمومية بنسبة تقدر بـ 

ـ   %6,90تقدر بـ  وع مـن  وهي أصغر نسبة مسجلة تبين هذه النسب أن هذا التجمع ساهم في خلـق ن
االستقرار للعمالة بالمركز وأنه يتوفر على مكامن اقتصادية مكنت من توفير مناصب شغل محليـة فـي   

  .مختلف القطاعات السيما الخدمات
والنسبة المتبقية مـنهم   %50العاملون بمقر المدينة الكبيرة قالمة يشتغلون بقطاع الخدمات بنسبة 

  : تتوزع على بقية القطاعات كالتالي 
لكـل   %13,16تشتغل بقطاع البناء واألشغال العمومية ونسبة متساوية تقدر  بـ  %23,68نسبة 

  .من المشتغلين بقطاعي الفالحة والصناعة
، أمـا النسـبة   %50العمال المتحركون باتجاه مركز هيليوبوليس يستوعبهم قطاع الخدمات بنسبة 

  .المتبقية فيتقاسمها بالتساوي كل من قطاعي الفالحة والصناعة
فيما يخص مركز الخزارة فجميع العاملون به يشتغلون بقطاع البناء واألشغال العمومية، في حين 

  ) BTP(.أن العاملين بمركز بومهرة أحمد يشتغلون بقطاع الخدمات
  : مركز الخزارة/ 2

أما قطاع الخدمات فيستحوذ على  %55,26تقدر نسبة العاملين بقطاع الفالحة بتجمع الخزارة بـ 
مـن   %3,95، قطاع البناء واألشغال العمومية حاز على نسبة ضعيفة تقدر بـ %40,79تقدر بـ  نسبة

  .مجموع المشتغلين، في حين أنه ينعدم العمال المشتغلون بقطاع الصناعة بهذا المركز
يمنح مقر المدينة الكبيرة قالمة مناصب شغل لعمال هذا المركز بقطاع الخدمات بنسبة تقدر بــ  

في الوقت الذي استوعب فيه قطاع  %24قطاع البناء واألشغال العمومية فيشغل نسبة تقدر بـ ، أما 48%
، المرتبة األخيرة كانت لقطاع الصناعة الذي شغل نسبة تقدر بــ  %20الفالحة نسبة من العمال تقدر بـ 

08%.  
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ـ يساهم المركزان بلخير ومجاز الصفا في امتصاص نسبة ضعيفة من العمال وجميـع الم  غلين تش
  .بهاذين المركزين يعملون بقطاع الفالحة
قلين نحوها والعاملين بها ينظمون إلى قطاع الخـدمات علـى   منتفيما يتعلق بوالية عنابة فجميع ال

  .عكس العاملين بوالية أم البواقي فيستوعبهم قطاع البناء واألشغال العمومية
  : مركز قلعة بوصبع/ 3

من قطاع إلى آخر، حيث يستحوذ قطاع الفالحة علـى أكبـر    تختلف نسبة المشتغلين بهذا المركز
، ثـم قطـاع   %37,21، ويليه قطاع الخدمات بنسبة تقدر بـ %46,51نسبة للمشتغلين وبلغت ما يعادل 

، بينما ينعدم العاملون بقطاع الصناعة ودائما يمنح مقر %16,28البناء واألشغال العمومية بنسبة تقدر بـ 
عتبرة أو البأس بها من مناصب الشغل للمراكز، أكبر نسبة للعاملين بقالمـة تشـتغل   المدينة قالمة نسبة م

، ثاني نسبة للعمالة كانت تشتغل بقطاع البنـاء واألشـغال   %52,63بقطاع الخدمات حيث بلغت ما يعادل 
وقد انعـدم   %10,52، أما آخر نسبة فسجلت بقطاع الصناعة وقدرت بـ %36,84العمومية وقدرت بـ 

  .غلون بقطاع الفالحةالمشت
قطاع الفالحة بنسبة : تساهم بلدية النشماية في منح فرص عمل لعمال هذا المركز بقطاعين وهما 

، في حين أن العاملين بمركز الخزارة يشتغلون بقطاع واحـد  %33,33وقطاع الخدمات بنسبة  66,67%
  .فقط وهو الخدمات

ناعة، أما والية قسنطينة فتوفر مناصب عمل والية سكيكدة تساهم بتوفير مناصب عمل بقطاع الص
  .بقطاع الخدمات، لكن والية عنابة تمنح فرص عمل بقطاعي البناء واألشغال العمومية والخدمات

  :مركز هواري بومدين/ 4

بمركز هواري بومدين قطاع الخدمات أوفر القطاعات حظا في تـوفير مناصـب العمـل حيـث     
، في حين أن قطاع البناء واألشغال العمومية يوفر مناصـب  %61,70يستوعب نسبة من العمال تقدر بـ 

  .%17,02، أما قطاع الفالحة فيوفر مناصب عمل بنسبة تقدر بـ %21,28عمل بنسبة تقدر بـ 
يمثل عدد السكان القاطنين بمركز هواري بومدين والعاملين بمقر المدينة الكبيـرة أعلـى نسـبة    

والبناء واألشغال العموميـة   %53,85هم قطاعي الصناعة بنسبة مسجلة للعاملين خارج التجمع ويستوعب
  .%46,15بنسبة 

حمام دباغ والفجوج ليعمل بقطاع الخدمات : عدد آخر من سكان هذا التجمع يتجه نحو المركزان 
أما المتوجهون صوب مركز مجاز عمار فيستوعبهم قطاع الفالحة، في حين أن والية عنابة توفر مناصب 

  .لبناء واألشغال العموميةعمل بقطاع ا
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  :مركز بن جراح/ 5

، ثاني %43,33أغلب المشتغلون بمركز بن جراح يعملون بقطاع الفالحة حيث بلغت نسبتهم قيمة 
، أما آخر نسبة فكانـت للعـاملين بقطـاع البنـاء     %40نسبة كانت للعاملين بقطاع الخدمات وقدرت بـ 

  .ذا المركزير إلى انعدام المشتغلين بقطاع الصناعة به، ونش%16,67واألشغال العمومية وقدرت بـ 
يحتل مقر المدينة الكبيرة دائما الصدارة في توفير مناصب العمل لسكان المراكز المدروسة، أغلب 

في حين أن العاملين بقطـاع البنـاء     %43,75المشتغلين به يعملون بقطاع الخدمات أي بنسبة تقدر بت 
، في الوقت الذي يوفر فيه قطاع الفالحـة مناصـب    %28,13نسبة تقدر بـ واألشغال العمومية يمثلون 

أم البـواقي   العـاملون بواليـة   %9,37وقطاع الصناعة بنسبة تقدر بـ  %18,75عمل بنسبة تقدر بـ 
  .قسنطينة فيستوعبهم قطاع الخدماتأما العاملين بوالية  %100يستوعبهم قطاع الفالحة بنسبة 

  :مركز جبالة خميسي/ 6

  : المشتغلون بمركز جبالة خميسي يتوزعون على القطاعات االقتصادية بالشكل التالي 
  .لقطاع البناء واألشغال العمومية %10لقطاع الخدمات، و %15لقطاع الفالحة،  75%

تتساوى نسبة المشتغلين بقطاع الصناعة بمقر الوالية مع نسبة المشتغلين بقطاع البناء واألشـغال  
ولم  %27,28، أما المشتغلون بقطاع الخدمات فقد مثلوا نسبة تقدر بـ %36,36رت بـ العمومية وقد قد

  .تسجل أي نسبة للعاملين بقطاع الفالحة
معظم المتنقلون من مركز جبالة خميسي نحو مركز بني مزلين يعملون بقطـاع الفالحـة بنسـبة    

  .ن بقطاع الخدماتتمثل المشتغلو 37,5، النسبة المتبقية والمقدرة بـ %62,5وصلت إلى 
  : مركز مجاز عمار/ 7

أكثر السكان القاطنين بمركز مجاز عمار والعاملين به يشتغلون بقطاع الخدمات ويمثلـون نسـبة   
  .%36,84والباقي منهم يعمل بقطاع الفالحة ويمثل نسبة تقدر بت  %63,16تقدر بـ 

من هذا المركـز صـوبه والتـي     يهيمن مقر المدينة الكبيرة على نسبة كبيرة من العمالة المنتقلة
از قطاع الخدمات على أكبر نسبة وقـدرت بــ   حتتوزع على القطاعات االقتصادية بنسب متفاوتة حيث 

بنسـبة  وأخيرا قطاع البناء واألشغال العموميـة   %33,33يليه قطاع الصناعة بنسبة تقدر بـ  41,67%
  .لمدينة الكبيرة، بينما يغيب المشتغلون بقطاع الفالحة بمقر ا%25تقدر بـ 

فـي حـين يمثـل     %71,43أغلب العاملين بمركز حما دباغ يستوعبهم قطاع الخدمات بنسـبة  
  .%28,57المشتغلون بقطاع الفالحة نسبة تقدر بـ 

الفالحة : مركز هواري بومدين مجال آخر يمنح مناصب شغل لمركز مجاز عمار بقطاعين هما 
  .لكليهما %50والخدمات بنسبة متساوية وهي 

  
  
  



   حركية السكان و أشكال العالقات المجالية: انيالمبحث الث: الفصل الثالث

- 349  - 
 

  : مركز بني مزلين/ 8

، أمـا النسـبة   %80نسبة كبيرة من العاملين بمركز بني مزلين تشتغل بقطاع الفالحة وتقدر بـ 
تعمل بقطاع الخدمات، وينعدم المشتغلون بقطاعي الصناعة والبناء واألشـغال   %20المتبقية والمقدرة بـ 

  .العمومية
ة اآلتية من تجمـع بنـي مـزلين ويوظفهـا     مركز بومهرة أحمد يستوعب نسبة كبيرة من العمال

وقطاع  %28,57البناء واألشغال العمومية بنسبة أيضا هي  %28,57الفالحة بنسبة : بالقطاعات الثالثة 
  .%42,86الخدمات بأعلى نسبة وهي 

  .مركز بوشقوف ووالية عنابة يوفران مناصب شغل لهذا المركز بنسبة متساوية وبقطاع الصناعة
  : ورمركز الناظ/ 9

قطاع الفالحة بنسـبة تقـدر بــ    : يتوزع المشتغلون بمركز الناظور على ثالثة قطاعات وهي 
وقطاع البناء واألشغال العمومية بنسبة تقـدر بــ    %26,31، قطاع الخدمات بنسبة تقدر بـ 63,16%
  .، بينما ينعدم المشتغلون بقطاع الصناعة بهذا المركز10,53%

 %75شغل لمركز الناظور بقطاعي الفالحة بنسبة تقـدر بــ    مركز بومهرة أحمد يمنح مناصب
  .%25والصناعة بنسبة تقدر بـ 

  .أما مقر الوالية فيوفر فرص عمل بقطاع واحد وهو قطاع الخدمات
  : مركز صالح صالح/ 10

، أما العاملون خارج المركز %100المشتغلون داخل مركز صالح صالح يشتغلون بالفالحة بنسبة 
من قطاع إلى آخر، حيث يهيمن مقر الوالية كالعادة على ميدان التشغيل حيث يساهم بنسبة  فتختلف نسبهم

قطـاع البنـاء واألشـغال    : كبيرة في خلق مناصب شغل لهذا المركز والتي تتوزع على قطاعين وهما 
  .%14,29وقطاع الخدمات بنسبة تقدر بـ  %85,71بـالعمومية بنسبة تقدرت 

وبومهرة أحمد فيوفران مناصب شغل بقطاع واحد وهو قطاع الخدمات  أما المركزان مجاز عمار
  .وبنسبة متساوية

مجاالن خارج الوالية يمنحان فرص عمل لسكان هذا المركز وهما واليتي عنابة وسكيكدة وجميع 
  .%100المشتغلين يعملون بقطاع الخدمات أي بنسبة 

  : مركز صالح صرفاني/ 11

، في حين أن العاملين %100صالح صرفاني بقطاع الفالحة بنسبة يعمل المشتغلون داخل التجمع 
، قاع %57,14قطاع البناء واألشغال العمومية بنسبة  : بمقر الوالية يتوزعون على ثالثة قطاعات وهي 

  .، بينما ينعدم المشتغلون بقطاع الفالحة%14,29، وقطاع الصناعة بنسبة %28,57الخدمات بنسبة 
  .%100لين من يعمل بمركز حمام دباغ وبقطاع الخدمات بنسبة هناك أيضا من المشتغ
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  : سلطاني الشابيمركز / 12

، أمـا  %100المشتغلون داخل مركز سلطاني الشابي جميعهم يعمل بقطاع الفالحـة أي بنسـبة   
بة المشتغلون بمقر المدينة الكبيرة يتوزعون بالتساوي على قطاعي الفالحة والبناء واألشغال العمومية بنس

  .%20لكليهما، بينما يستوعب قطاع الصناعة نسبة تقدر بـ  %40تقدر بـ 
، %100مركز بومهرة أحمد يوفر مناصب عمل لهذا التجمع بقطاع واحد هو الفالحة أي بنسـبة  

، أمـا  %100ووالية عنابة توفر له مناصب عمل بقطاع البناء واألشغال العمومية وبلغت النسبة أيضـا  
  .فيوفر لهذا المركز مناصب عمل بقطاع الخدماتتجمع جبالة خميسي 

  : مركز عين عمارة/ 13

عمارة يعملون بقطاع واحد وهو الفالحة أي يمثلون نسبة تقدر بــ   جميع المشتغلين بتجمع عين
  .، كما يستوعب قطاع الخدمات جميع المشتغلين بالمراكز األخرى100

  
  : نتيجة

عنية بالدراسة اتضح أن مقر المدينة الكبيرة قالمة يعتبر من خالل دراسة حركة العمالة للمراكز الم
قطب تشغيل أول، رئيسي ومهم يستقطب اليد العاملة من المراكز المتواجدة حوله، لكن بنسـب متفاوتـة   

  : حسب درجة قربه وبعده عن هذه المراكز ولعل ما يفسر أهميته قطبية عمالة مدينة قالمة النقاط التالية 
  .دينة الكبيرة أهم مركز حضري بالمجاليعتبر مقر الم -
 .مقر والية: الوظيفة اإلدارية التي تميز مدينة قالمة منذ زمن بعيد وهي  -

 .موقع مدينة قالمة الذي يتوسط المراكز المحيطة به يسمح له بخدمة مجاله -

 .شبكة المواصالت التي تمر من خالل مقر المدينة من طرق وطنية ووالئية -

 .لتاريخية، االقتصادية وحتى االجتماعية ساهمت في سيطرة مدينة قالمةاألهمية ا -

إداريـة،  (تضم مدينة قالمة عددا كبيرا من  المحالت واألنشطة التجارية، التجهيزات بمختلف أنواعهـا   -
، مؤسسات عمومية وخاصة متنوعة وهذا ما يخلق فرصا أكثر للعمل ومناصب شـغل  ...)صحية، تربوية

 .كثيرة

ول للتشغيل لكـل  أإذن قوة جذب مدينة قالمة تظهر بأغلبية التجمعات إن لم نقل جميعها فهي تعتبر قطب 
 –صالح صـالح   –مجاز عمار  –جبالة خميسي  –الخزارة  –قلعة بوصبع  –بن جراح  –الفجوج : من 

  .عين عمارة وسلطاني الشابي –صالح صرفاني 
بني مـزلين  : وهي   قطب أول للتشغيل للمراكز القريبة منها بلدية بومهرة أحمد يمكن اعتبارهامركز  -

  .والناظور، وقطب ثاني للتشغيل لتجمع سلطاني الشابي بعد مدينة قالمة
 .مجاز عمار وصالح صرفاني: بلدية حمام دباغ هي قطب ثاني للتشغيل للتجمعان مركز  -

 .رةبلدية واد الزناتي هي قطب ثاني للتشغيل لتجمع عين عمامركز  -

 .التجمع الرئيسي هواري بومدين هو قطب أول للتشغيل لتجمع الثانوي عين عمارة -
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 .تجمع بني مزلين هو قطب تشغيل ثاني لتجمع جبالة خميسي -

هناك مراكز رئيسية تعتمد على مراكز رئيسية أخرى سواء كانت من المجـال المعنـي بالدارسـة أو     -
 .هواري بومدين وقلعة بوصبع –الفجوج  –الخزارة  –مجاز عمار : خارجة عنه مثل 

 .كل مركز يمكن اعتباره كقطب تشغيل لنفسه ألنه يوفر نسبة كبيرة من مناصب العمل لسكانه  -

تسود أو تبرز بمجال الدراسة حركة للعمالة من داخل الوالية لهذا سجلت هذه األخيرة نسـبا مرتفعـة    -
  .بجميع المراكز

 
  : )لدراسةا(الحركة بسبب التعليم / 2.1

يعتبر التعليم من المحاور األساسية التي يجب التطرق إليها لإللمام بالحركـة المجاليـة وتـدفق    
السكان، فهو من الخدمات الهامة التي تعمل على جلب السكان وإلغاء المسافات وبالتالي تساهم في معرفة 

  .هيكلة المجال وتماسكه والوظيفي
يذ اليومي انطلقنا من معطيات التحقيق الميداني المدرجة فـي  لمعرفة ولتحديد حركية وتنقل التالم

، )33(، )32(، )31(، )30(، )29(، )28(، )27(، )26(، )25(، )24: (الجداول التي تحمـل األرقـام   
  :فكانت النتائج المتوصل إليها كالتالي  )79(بالملحق والممثلة في الخريطة رقم ) 36( ،)35(، )34(
اكز الرئيسية عجزا كبيرا في تلبية متطلبات ساكنيها لهذا النوع من الخدمة، حيث عموما ال تعرف المر -

  .%)20-5(أن حجم الحركة باتجاه التجمعات األخرى يمثل نسبة تتراوح ما بين 
فيما يخص التعليم في الطور األول والثاني، فالتدفق هنا أكثر محلية، حيث تتوزع المدارس االبتدائيـة   -

في التجمعات الرئيسية والثانوية على حد سواء، غيـر أنـه توجـد بعـض التـنقالت       عبر كامل المجال
وبعض المراكز الحضرية القريبة من المراكز المدروسة كما ) قالمة(االستثنائية باتجاه مقر المدينة الكبيرة 

  .هواري بومدين وقلعة بوصبع: يظهر في التجمعين 
موزعة بكل تجمع رئيسي، في هذه الحالة هناك نوعـان مـن   تتواجد بمنطقة الدراسة ثمانية إكماليات  -

تدفق محلي، حيث أن كل تجمع رئيسي يلبي خدمات التعليم في الطور الثالث لمجموع الوافـدين  :الحركة 
  .إليه من داخل إطاره البلدي بما في ذلك التجمعات الثانوية

رة، مقرات الدوائر التابعـة  مراكز حضرية أخرى، مقر المدينة الكبي(وتدفق خارج حدود التجمع 
على الرغم من تواجد اإلكماليات داخل التجمعات المدروسة ويعود ذلك إلى عـدة  ) لها أو غير التابعة لها

  : أسباب منها 
  .قرب المسافة بين هذه المراكز -
 .البحث عن المستوى الجيد في مؤسسات أخرى -

  .توفر وسائل النقل -
  
  



   حركية السكان و أشكال العالقات المجالية: انيالمبحث الث: الفصل الثالث

- 352  - 
 

  

  
  
  



   حركية السكان و أشكال العالقات المجالية: انيالمبحث الث: الفصل الثالث

- 353  - 
 

في حالة الطرد يضطر التلميذ إلى االنتقال إلى مؤسسة أخـرى  (تلميذ وبمستقبله أمور تتعلق بمستوى ال -
 ).إلتمام دراسته حتى وإن كانت بعيدة عنه

في حالة عمل األولياء بسلك التعليم يتم نقل األبناء إلى المؤسسات التي يعمل بها األولياء حتى تسـهل   -
ى خارج أماكن إقامتهم ولديهم وسيلة نقل تتم عملية مراقبتهم، وأيضا في حالة عمل األولياء بقطاعات أخر

 .إلخ... نقل األبناء إلى مكان عمل األولياء حتى ال يبقوا وقت أكبر بعيدين عنهم

، ويعتمد علـى  %86.28بـمركز قلعة بوصبع سجل نسبة محلية للتعليم في الطور الثالث تقدر  -:  مثال
  .%5,88يوبوليس بنسبة تقدر بـ ، ومركز هيل%7,84مدينة قالمة بنسبة تقدر بـ 

ونسبة للتـدفقات نحـو     %84,37مركز مجاز عمار سجل نسبة محلية لهذا النوع من التعليم تقدر بـ  -
مقر الـدائرة التـابع   (ويعتمد على مركز هواري بومدين  %12,5تقدر بـ ) مقر دائرة(مركز حمام دباغ 

  .%3,13بنسبة تقدر بـ ) لها
ثانوية فيتجه تالميذها في الغالب نحو التجمع الرئيسي التابع لهم أو إلى مراكـز  وفيما يخص المراكز ال -

) هـواري بومـدين  (في مركز عين عمارة الذي يعتمد على المركز الرئيسي التابع له أخرى، مثلما نجده 
  .%100بنسبة 

ـ  %70أما بمركز الناظور فيتجه التالميذ بنسبة  ي مـزلين  إلى التجمع الرئيسي التابع لهم وهو بن
  .إلى مركز بومهرة أحمد %30وبنسبة 

 %92,86بنسبة ) مجاز عمار(بينما بمركز صالح صالح يتجه التالميذ إلى التجمع الرئيسي التابع لهم 
  .نحو مقر المدينة الكبيرة قالمة %7,14وبنسبة 

لتكوين المهني، ونشير ل ناتبالنسبة للتعليم الثانوي والتقني، فمجال الدراسة تتخلله ثالثة ثانويات ومؤسس -
قلعة بوصبع والخزارة، التي تستحوذ إما على ثانويـة أو   –هواري بومدين : أنه باستثناء المراكز الثالثة 

مركز للتكوين المهني فالخدمة التعليمية بالمراكز المعنية بالدراسة ال تتعدى الطور الثالث ويضطر التالميذ 
المؤسسات المفقودة وتكون التنقالت دائمـا إمـا باتجـاه المراكـز     إلى القيام بتنقالت يومية بحثا عن هذه 

الرئيسية التابعة لها، أو المراكز األخرى القريبة منها والتي قد تكون في بعض األحيان مقـرات رئيسـية   
  .لدوائر وقد تتعدى التنقالت المراكز القريبة إلى مراكز أبعد منها إذا استدعى األمر ذلك

انوي سلطاني الشابي سجل حجم للحركة باتجاه مركزه الرئيسي جبالة خميسي بنسـبة  التجمع الث -:  مثال
هيليوبوليس، بلخير، بومهرة أحمد ومقر المدينة الكبيرة : ، أما حجم الحركة باتجاه المراكز %20تقدر بـ 

الكبيـرة   علما أن المسافة الفاصلة بين هذا المركز ومقر المدينة %4,44: قالمة فمثل نسبة متساوية هي 
  .كلم 15قالمة هي 

ـ  19: وبين هذا المركز ومركز هيليوبوليس هي   %2,22 ـكلم، وتبقى نسبة من الحركة تقدر ب
  .كانت باتجاه مدينة عنابة

، /%83,58بنسبة تقدر بـ ) داخل التجمع(المركز الرئيسي هواري بومدين سجل حجم للحركة المحلية  -
ـ وعلى مركز حمام دباغ بنسبة تقـدر   %9,95مة بنسبة تقدر بـ واعتمد على مقر المدينة الكبيرة قال  بـ
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وقسنطينة بنسبة هـي   %0,5عنابة بنسبة هي : ونسبة ضئيلة من التدفقات كانت باتجاه مدينتي  4،97%
1%.  
عنابة : فجميع المراكز المعنية بالدراسة تعتمد على كل من مدينتي ) الجامعي( يفيما يخص التعليم العال -

 .هذا باإلضافة إلى مقر المدينة الكبيرة قالمة وقسنطينة

  :  نتيجة

   :عاملينحركة أو تنقالت التالميذ تخضع إلى 
  .عامل القرب ومدى توفر وسائل النقل -
عامل البحث عن المراكز األكثر تجهيزا والمتوفرة على الخدمات التعليمية ولذلك يكون اتجاه الحركـة   -

 .و ما حصل في جميع المراكز، مقر دائرة أو مراكز البلديات التابعة لهاإما نحو مقر المدينة الكبيرة وه

نسبة الخدمة التعليمية المحلية تختلف من المراكز الرئيسية إلى المراكز الثانوية حيـث نجـدها بهـذه     -
 .األخيرة أقل

 .ال يوجد أي تجمع ثانوي يعتمد على تجمع ثانوي آخر -

تجمع الوحيد الذي يعتمد على مركز آخر ينتمي إلى منطقة الدراسـة  التجمع الرئيسي مجاز عمار هو ال -
كلم، كذلك كـون التجمـع   5وهو التجمع هواري بومدين نظرا لقرب المسافة الرابطة بينهما وهي حوالي 

أثنـاء التقسـيم   (مجاز عمار تابع إداريا إلى مركز هواري بومدين، إضافة إلى أسباب أخـرى تاريخيـة   
مجاز عمار كان عبارة عن تجمع ثاني تابعا لبلدية عين حساينية هـواري بومـدين    1974اإلداري لسنة 

 ).حاليا

 .التجمعات الثانوية تعتمد على التجمعات الرئيسية التابعة لها -

التجمع الثانوي صالح صالح هو التجمع الوحيد الذي يعتمد على التجمع الرئيسي التابع له وعلى تجمـع   -
 .طقة الدراسة وهو هواري بومدينرئيسي آخر ينتمي إلى من

المراكز المعنية بالدراسة سواء كانت تجمعات ثانوية أو رئيسية تعتمد على مراكز أخرى تقـع خـارج    -
حدود منطقة الدراسة، أو تنتمي إلى منطقة الدراسة لكنها في المقابل ال تقدم خدمات لتجمعـات ال تنتمـي   

   .طابإلى منطقة الدراسة أي ليس لها جذب أو استق
  .La carte scolaireإذن هناك نتيجة تطبيق خريطة التمدرس 
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  : الحركة بسبب الخدمة الصحية/ 3.1

تعتبر الخدمات الصحية من الخدمات العمومية التي تسعى الدولة جاهدة لتوفيرها بكل المنـاطق،  
إلى هـذه الخـدمات نحـو    حيث أنها مصدر لحركة السكان وتدفقاتهم من التجمعات والبلديات التي تفتقر 

التجمعات السكانية المحضوضة بتوفرها على هذا النوع من الخدمات، الذي يخلق ديناميكية مهمـة فـي   
المجال تزيد بمستوى الوحدات الصحية، حيث كلما كان مستوى الخدمات أو الوحدات عالي كلمـا زادت  

  .واتسعت مجاالت النفوذ واالستقطاب
، )38(، )37: (تائج المدرجة بالملحق في الجداول الحاملـة لألرقـام  والن )80(تبين الخريطة رقم 

  :ما يلي) 49(، )48(، )47(، )46(، )45(، )44(، )43(، )42(، )41(، )40(، )39(
جميع المراكز المعنية بالدراسة سجلت نسبا مرتفعة للحركة بسبب الخدمة الصحية، وهذا إن دل علـى   -

بالمراكز أو انعدامها وتختلف أهمية الحركـة وحجمهـا بـاختالف     شيء فإنما يدل على نقص التجهيزات
  .المراكز والوجهات

سجلت المراكز الثانوية أكبر حجم للحركة بالمقارنة مع المراكز األخرى، كما أن أكبر التدفقات كانـت   -
، %88.46باتجاه مقر المدينة الكبيرة قالمة، حيث سجل مركز الناظور أعلى نسبة للحركة وقـدرت بــ   

، %84,82أما بمركز عين عمارة فبلغت قيمة ، %86.67وبلغت النسبة بمركز سلطاني الشابي ما يعادل 
، وأخيرا مركز صالح صرفاني بأقل نسبة للحركة باتجاه %80ثم يأتي مركز صالح صالح بنسبة تقدر بـ 

  .%75مدينة قالمة وقدرت بـ 
ز نحو التجمعات الرئيسية التابعة لها وهو ما النسبة المتبقية من حجم الحركة كانت من هذه المراك

  .صالح صالح صرفاني وعين عمارة: حصل مع المراكز
النـاظور  : أو من هذه المراكز نحو مراكز رئيسية أخرى قريبة منها كما حصل مع المركـزين  

ضـعية  وسلطاني الشابي، أو من هذه المراكز نحو مناطق أخرى خارج الوالية كمدينة عنابة ومثل هذه الو
  .صالح صالح وصالح صرفاني: أيضا المركزان 

المراكز الرئيسية عموما سجلت نسب للحركة أقل من المراكز الثانوية، وفيما يخص الحركة باتجاه مقر  -
جبالي خميسي ومجاز عمار حجما  –بني مزلين  –بن جراح : المدينة الكبيرة فقد سجلت المراكز األربعة 

ة المسجل بالمراكز الرئيسية المتبقية، حيث سجل المركز األول نسبة تقـدر  للحركة أكبر من حجم الحرك
، والمركـز الثالـث نسـبة تقـدر بــ      %79,41، والمركز الثـاني نسـبة تقـدر بــ     %80,30بـ 

  .من جملة المتحركين من هذه المراكز نحو مدينة قالمة %70,45والمركز الرابع نسبة تقدر بـ 73,33%
 %62,50بمركـز الفجـوج،    %63,03: قية سجلت نسبا للحركة تقدر بـ المراكز الرئيسية المتب

بمركز الخزارة وهـي أقـل نسـبة     %52,17بمركز هواري بومدين و %62,34بمركز قلعة بوصبع، 
  .مسجلة
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النسب المتبقية من حجم الحركة بسبب الخدمة الصحية كانت من هذه المراكـز نحـو تجمعـات    
مدينتي عنابة وقسنطينة وهذا على الرغم من تـوفر بعـض التجهيـزات     رئيسية أخرى قريبة منها ونحو

  : الصحية بالمراكز نتيجة عدة أسباب نذكر منها 
غياب الفحص االختصاصي بجميع المراكز وهو ما أظهرته نتائج البحث الميداني، وهـو مـا يحـتم     -

ا على خـدمات صـحية عاليـة    ضرورة التوجه إلى مدينة قالمة أوال لقربها من أغلبية المراكز ولتوفره
إلخ، على عكس المراكز المعنية بالدراسة والتي ال ... المستوى كالمستشفيات والعيادات المتعددة الخدمات

تتوفر بها إال الوحدات الصغيرة المتمثلة في قاعات العالج والمراكز الصحية التي هي أكثـر محليـة ال   
  .أو البلديات التابعة لها ألنها تقدم خدمات بسيطة فقط يتعادى مجال نفوذها واستقطابها حدود التجمعات

  

   :نتيجة

من خالل التحليل السابق تتضح أهمية الحركة من المراكز المعنية بالدراسة نحـو مقـر المدينـة    
، حيث تبرز حدة، قوة وحجم التحرك، وهذا ما يؤكد على أن هناك ارتباط وثيق بين هـذه  )قالمة(الكبيرة 

أوال نظرا لعامل القرب فأغلب هذه المراكز ال يفصلها عن مدينة قالمة سوى بعض المة المراكز ومدينة ق
المواصالت وهذا ما يبرز األثر السلبي لعالقة القرب شبكة الكيلومترات وثانيا وفرة وسائل النقل وسهولة 

  . هذه على درجة تجهيز المراكز
صـالح  (ة التابعة لها وهو ما تمثلـه المراكـز   ضعف االرتباط بين المراكز الثانوية والمراكز الرئيسي -

، أو غياب مطلق لالرتباط وهو ما ينطبق على المركزين، الناظور )صالح، صالح صرفاني وعين عمارة
  .وسلطاني الشابي

وعموما يعود ذلك إلى انخفاض مستوى الخدمة الصحية حتى بالمراكز الرئيسية ألن التجهيـزات  
كز صحية وقاعات للعالج ونادرا ما تكون هناك عيادات طبية خاصة، إذن تتمثل كما أشرنا سابقا في مرا

  .  هذه المراكز في حد ذاتها تحتاج إلى دعم واهتمام
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  : )التسوق(الحركة بسبب قضاء الحاجيات / 4.1

مؤشر اجتماعي يخدم السكان ويلبي حاجياتهم، سنقوم فيما يلي بتوضيح الخدمات  تباعتبار الخدما
وفرة بكل مركز والخدمات التي تستدعي تنقلهم القتنائها من مناطق أخرى قريبة كانت أن بعيدة وذلك المت

، )53(، )52(، )51(، )50: (باالعتماد على المعطيات المدونة بالملحق بالجداول التي تحمـل األرقـام   
  : النتائج التالية ، والتي أوضح تحليلها )62(، )61(، )60(، )59( ،)58(، )57(، )56(، )55(، )54(
ما نلمحه عموما هو تيارات قوية لتحركات السكان اليومية حسب الحاجة نتيجة ضعف وعـدم تـوفر    -

  .الخدمات محليا
هناك بعض الخدمات المحلية المتوفرة بجميع المراكز المعنية بالدراسة دون استثناء، وتتمثل في التجارة  -

  .المواد الغذائية :مثللتنقل نحو مراكز أخرى القتنائها الضعيفة المستوى التي ال يحتاج سكانها ل
   :وهييمكن تقسيم حركة السكان من أجل التسوق إلى ثالثة مستويات  -
ما بـين  ) داخل التجمع(حركة تخص التجمعات الثانوية التي تتراوح بها نسبة تلبية الحاجيات المحلية ) 1
ال تتعدى المواد الغذائية والخضر والفواكـه،  ) ليةأو(، جميع هذه المراكز توفر خدمات بسيطة )5-8%(

ولى لتلبية متطلباتهم وبنسـبة أقـل إلـى    ألذلك يتوجه سكان هذه المراكز نحو مقر المدينة الكبيرة بدرجة 
المراكز الرئيسية التابعين لها، أو إلى المراكز الحضرية األخرى القريبة منهم ونادرا ما تكـون الحركـة   

  .نحو المدن الكبرى
  

  :  مثال

ويـوفر لـه مركـزه     %8,33المركز الثانوي عين عمارة يوفر حاجيات محلية بنسبة تقدر بـ  •
أن مدينة قالمة تـوفر نسـبة مـن    في حين  %8,33الرئيسي هوار بومدين نسبة تقدر أيضا بـ 

 %16,66، أما النسبة المتبقيـة والمقـدرة بــ    %66,67الحاجيات لسكان هذا المركز تقدر بـ 
  . دينة قسنطينةفتوفرها م

يـوفر لـه المركـز     %7,69المركز الثانوي الناظور يوفر نسبة من الحاجيات المحلية تقدر بـ  •
أما مدينة قالمة فتوفر له نسبة أكبر  %11,54الرئيسي بومهرة أحمد نسبة من الحاجيات تقدر بـ 

 .%80,77وصلت إلى 

بن جراح ومجاز عمار التي  –لة خميسي جبا –بني مزلين : حركة تخص التجمعات الرئيسية األربعة ) 2
، أما حركة السكان فكانت بدرجة أولى )%15,90-11(ترواحت بها نسبة تلبية الحاجيات المحلية ما بين 

  .نحو مقر المدينة الكبيرة قالمة، ثم باتجاه المراكز الحضرية القريبة منها ونحو واليتي عنابة وقسنطينة
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  :  مثال

، ووفر له مقر المدينة الكبيرة نسبة %15,15لسكانه حاجيات بنسبة تقدر بـ مركز بن جراح وفر  •
، أما والية عنابة فوفرت له نسبة مـن الحاجيـات تقـدر بــ     %81,82من الحاجيات تقدر بـ 

3,03%.  
، ووفر له المركز الرئيسـي  %11,77مركز بني مزلين وفر نسبة من الحاجيات المحلية تقدر بـ  •

، في الوقت الذي وفرت فيه مدينة قالمة نسـبة  %5,88الحاجيات تقدر بـ  بومهرة أحمد نسبة من
 %2,94، أما النسبة المتبقية والمقـدرة بــ   %79,41من الحاجيات لسكان هذا المركز تقدر بـ 

 .فوفرتها مدينة عنابة

، ووفرت له مدينـة  %15,90مركز مجاز عمار وفر لسكانه نسبة من الحاحيات المحلية تقدر بـ  •
، في الوقت الذي وفر له مركز وادي الزناتي نسبة تقدر %75نسبة من الحاجيات تقدر بـ  قالمة
 .، وهي نفس النسبة التي وفرتها مدينة قسنطينة لهذا المركز من الحاجيات%4,55بـ 

الفجوج وقلعة بوصبع،  –الخزارة  –هواري بومدين : حركة تخص التجمعات الرئيسية المتبقية وهي ) 3
ز سجلت وضعية أحسن من المراكز السابقة حيث أن نسبة تلبية الحاجيات المحلية ترواحت ما هذه المراك

، يليه مركـز  %26,96، يأتي مركز الخزارة في مقدمة هذه المراكز بنسبة تقدر بـ )%26,96-20(بين 
ة قلعوأخيرا مركز  %21,85، ثم مركز الفجوج بنسبة تقدر بـ %22,08هواري بومدين بنسبة تقدر بـ 

  .%20بوصبع بنسبة تقدر بـ 
ويعود ذلك إلى مدى توفر هذه المراكز على خدمات متنوعة، فنوع الخدمات المقدمة قـد تعـدى   

كاألحذيـة واأللبسـة، أثـاث خشـبي، أدوات     : الخدمات البسيطة كالمواد الغذائية إلى خدمات أخـرى  
سوى بالمدن ذات الحجـم السـكاني    تبقى بعض الخدمات قليلة الظهور تتواجدإلخ، ومع ذلك ... كهربائية

الكبير والتي ال يقتنيها المستهلكون إال نادرا كاألدوات النحاسية والزرابي واألفرشة التي لم تظهـر علـى   
  .اإلطالق بالتجمعات المدروسة، ولوازم اإلعالم اآللي التي ظهرت بتجمع واحد فقط وهو الخزارة

المفقودة نحو مدينة قالمة بنسـبة كبيـرة، وباتجـاه     سكان هذه التجمعات توجهوا لتلبية متطلباتهم
  .مراكز حضرية قريبة منهم ونحو واليات أخرى تتوفر على هذه الخدمات

  :  مثال

كما أشرنا سابقا، ويوفر له المركز  %20مركز قلعة بوصبع يوفر حاجيات محلية بنسبة تقدر بـ  •
في حين أن مدينة قالمة توفر لـه   %1,25الرئيسي هيليوبوليس القريب منه نسبة ضئيلة تقدر بـ 

عنابة وسطيف فتوفران له نسبة متسـاوية تقـدر بــ    : ، أما الواليتين %73,75نسبة تقدر بـ 
2,5%. 

، ويوفر لـه مقـر المدينـة    %21,85مركز الفجوج يوفر حاجيات محلية لسكانه بنسبة تقدر بـ  •
المتبقية تتقاسـمها الواليـات    ، في حين أن النسبة%73,11الكبيرة نسبة من الحاجيات تقدر بـ 
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، وسكيكدة بنسـبة  %1,68، عنابة بنسبة تقدر بـ %2,52سطيف بنسبة تقدر بـ : الثالثة وهي 
 .%0,84ضئيلة هي 

  

  :  نتيجة

المدينة الكبيرة قالمة فيما يخـص قضـاء    هناك عالقة قوية تربط جميع المراكز المعنية بالدراسة بمقر -
   . يسي لهم وفي جميع األصنافالحاجيات، فهي تعتبر كقطب رئ

اتجاه الحركة يكون صوب المراكز الحضرية القريبة منها والتي تمثل قطب : بالنسبة للتجمعات الثانوية  -
  .ثانوي لها بعد مدينة قالمة ونادرا ما تكون الحركة باتجاه والية

و واليـات أخـرى وفـي    يتوجه سكان المراكز الرئيسية القتناء األصناف غير المتوفرة بمراكزهم نح -
الغالب الواليات المجاورة التي تعتبر كقطب ثانوي لهم بعد مدينة قالمة، كما أن هناك نوع مـن الحركـة   

  .باتجاه المراكز الحضرية األخرى
  

  

  :  عوامل اختيار مكان قضاء الحاجيات/ 1.4.1

ـ   بـالملحق،    52م النتائج المحصل عليها من فرز االستمارات الميدانية المدونة في الجـدول رق
أوضحت أن اختيار مكان قضاء الحاجيات يخضع بدرجة أولى إلى عامل جودة الخدمات، حيث سجل هذا 

، %25,41عامل القرب الذي سجل نسبة تقدر بــ   إلى، وبدرجة ثانية  %35,66العامل نسبة تقدر بـ 
  .ل المرتبة الثالثةوبذلك احت  %22.29أما عامل سهولة الوصول إلى المكان فسجل نسبة تقدر بـ 

الحل األخيـر   )الخ...ط يقستبال حسن االستقبال، القرابة، الجيرة، الشراء(بينما كان عامل التعود 
المدروسة في اختيار مكان قضاء حاجياتهم، حيث سجل نسبة تقـدر بــ   كان التجمعات الذي يلجأ إليه س

   اكز المدروسة هو الوضعية السائدة بأغلب المرأن هذا الترتيب و نشير  16.64
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  معايير اختيار مكان قضاء الحاجيات بالتجمعات المدروسة  ):64(جدول رقم 

  2004تحقيق ميداني :  مصدرال     

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العوامل     

  

  المراكز

  عامل التعود  عامل القرب
سهولة الوصول 

  إلى المكان
    جودة الخدمات

  المجموع
 % العدد %  العدد % العدد % العدد

  119 29,41  35  21,85  26 17,65 21 31,09 37  الفجوج
  115 30,43  35  25,22  29 15,65 18 28,70 33  الخزارة

  80 41,25  33  22,50  18 13,75 11 22,50 18  قلعة بوصبع
  77 42,85  33  15,59  12 15,59 12 25,97 20  هواري بومدين
  66 28,79  19  27,27  18 19,70 13 24,24 16  بن جراح

  45 37,77  17  26,67  12 17,78 8 17,78 8  جبالة خميسي
  44 61,36  27  18,18  8 6,82 3 13,64 6  مجاز عمار
  34 38,23  13  20,59  7 17,65 6 23,53 8  بني مزلين
  20  30  6 15  3 25 5 30 6  صالح صالح
  20  30  6 25  5 25 5 20 4  صالح صرفاني

  26 26,92  7  34,62  9 11,54 3 26,92 7  الناظور
  15 33,33  5  6,67  1 26,672 4 33,33 5  سلطاني الشابي
  12 33,33  4  16,67  2 25 3 25 3  عين عمارة
  673 35,66 240  22,29 150 16,64 112 25,41 171  المجموع
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  :  خالصـة

     : ما يمكن استخالصه من دراسة هذا المبحث هو ما يلي 
ع المراكز المدروسة حيث أنه له قوة جذب كبيرة بروز مقر المدينة الكبيرة كقطب رئيسي بالنسبة لجمي -

  .للسكان في مجاالت عديدة فاقت في بعض األحيان جاذبية المراكز نفسها
  .حركة السكان تكون بهدف البحث عن االحتياجات المختلفة والحصول على الخدمات المتنوعة -
  : حركة السكان أدت إلى بروز أنواع من العالقات واالرتباطات  -
ألن (القة وظيفية كما أشرنا سابقا بين المراكز ومقر المدينة الكبيرة سواء كان ذلك للبحث عن العمل ع) 1

هذا األخير مقرون بالوفرات االقتصادية المحلية بكل مركز وأحيانا بظاهرة قرب أو بعد المدينة األم فكلما 
اص نسبة أكبر من العمالة والعكس اقترب المركز أكثر من مدينة قالمة كلما ساهمت هذه األخيرة في امتص

  .أو الخدمات المختلفة كالتعليم، الصحة والتسوق) صحيح
بومهرة أحمد : عالقة وظيفية بين المراكز والمراكز األخرى األكثر تجهيزا والقريبة منها كالمركزان ) 2

  .دباغوحمام 
  .ة وقسنطينةكعنابة، سكيكد: عالقة وظيفية بين المراكز والواليات القريبة منها ) 3
  .عالقة وظيفية بين المراكز المعينة بالدراسة فيما بينها وهي ذات طابع تكاملي) 4
بروز تخصص اقتصادي أو وظيفة اقتصادية في مركز دون آخر يفرز تنوع في الوظائف، هذا األخير ) 5

  .نوع من التكامل بين شبكة المراكزالذي يخلق 
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  :مقدمة

  تتركز أغلبية النشاطات التنموية بالمدن والتجمعات العمرانية، وهذا ما جعل سكان  
يهاجرون نحو التجمعات الكبرى بحثا عن العمل والخدمات خاصة منها التجمعات الصغيرة  و الريف

  .عليمية نظرا لتدهور الحياة بالتجمعاتالصحية والت
ولما كان الهدف من تهيئة المجال الريفي هو الوصول إلى التوازن والتنمية الشاملة  للخدمات المختلفة 
 يترتب علينا دائما القيام بدراسات التنظيم العمراني للوضعية المجالية من الناحية االجتماعية، االقتصادي 

، لتهيئة، تنظيم، تحسين، تجديد، تطوير، ترقية وتوسيع هذه التجمعات باستخدام الخ... اإلطار الفيزيائي
النية لمختلف الخدمات، حسب اإلمكانيات قوسائل التسيير والتخطيط المجالي، والبرمجة العلمية الع

  .المتاحة، والمساعدات والعوائق الخاصة بكل تجمع، مع محاولة خلق توازن  بين مختلف هذه التجمعات
والتي من ن بين هذه الوسائل المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل األراضي، م  

خاللها تقدم اقتراحات، توصيات وتوجيهات يجب األخذ بها حتى تخرج التجمعات من الركود االقتصادي 
  .ويرتقي مستوى معيشة السكان ونتوصل إلى تنظيم مجالي جيد

بل توجد ) تجمعات السكانيةال(ة المساهمة في تطوير تنظيم المراكز لوحيدأدوات التهيئة ليست الوسيلة ا
  .(PCD)عديدة، منها المخططات التنموية البلدية  خرىوسائل أ
سنتطرق فيما يلي إلى تحليل المخططات التوجيهية ومخططات شغل األراضي والمخططات البلدية   

كل تجمع، هل تصور أدوات التهيئة والتعمير للتنمية للمراكز المدروسة، لمعرفة التنظيم السائد ب
(PDAU)  أو(POS)  هو في خدمة هذه المراكز؟ وأيضا معرفة أثر ودور وفعالية أدوات التهيئة

  .وعمليات التنمية واالستثمار في تنظيم المجاالت
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  :تصور أدوات التهيئة والتعمير للتنظيم المجالي الخاص بالتجمعات السكانية المدروسة/ 1

المعاينة الميدانية لمعرفة مميزات المراكز، وتقييم إمكانياتها، واإلطالع على مختلف المشاكل  بعد  
والمساعدات التي تعيق أو تساعد على التنمية الصحيحة داخل المراكز، عن طريق الدراسة التحليلية 

موغرافية، االقتصادية، المعمقة، التي تعتمد على تشخيص الوضع القائم بالمراكز من الناحية الطبيعية، الدي
الخ، تضع المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل األراضي ... االجتماعية، العمرانية

  :هدفلنمط التهيئة المختار على مستوى المراكز، 
  .تنظيم البنية العمرانية وهيكلتها بما يتالءم ومتطلبات المراكز -
 .منها التجمعات التخفيف من العوائق الموجودة التي تعاني -

 .تحديد اتجاه التوسع العمراني وفقا لإلمكانيات المتاحة -

وفقا للتطور المستقبلي والبرمجة ... تلبية وتوفير حاجيات السكان المختلفة من سكن، عمل، خدمات -
 ).القصيرة، المتوسطة والبعيدة(العلمية والواقعية لمختلف الخدمات حسب اآلماد المعترف بها وهي 

عنا على جميع المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل األراضي وبعد اطال
 ـالرئيسية للتهيئة الخاصة بكل مركز المدرجة في الللمراكز المعنية بالدراسة، تمكنا من تلخيص المحاور 

PDAU ـوال POSوالتطرق إلى اإلنجازات الميدانية لمقترحات التهيئة والتي نعرضها كما يلي ،:  
  :ركز هواري بومدينم -

  :المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير/ أ

، تمت المصادقة (U.R.B.A.N)أنجز هذا المخطط من قبل مركز الدراسات واإلنجاز العمراني   
  .97/368: حسب القرار رقم 19/03/1997: عليه يوم

تي تتعلق بالتجمع االقتراحات وعمليات التهيئة المدرجة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وال

  :والتجمع الثانوي  الرئيسي

   ACLالتجمع الرئيسي للبلدية  -
  :شبكة المياه الصالحة للشرب*/ 

  .إنجاز دراسة إجمالية لشبكة التوزيع على مستوى مركز البلدية -
ذا التفكير في كيفية تزويد التجمع الرئيسي هواري بومدين بالمياه الصالحة للشرب من سد حمام دباغ وه -

 .ن المتوسط والبعيديلتغطية العجز المسجل في المدي

  :المنشآت القاعدية والشبكات التقنية*/ 

  :الطرق -

هـ من الناحية الجنوبية الغربية للمركز البلدي نحو : اقتراح طريق يتفرع من الطريق الوطني رقم -
  .منطقة النشاطات المبرمجة

  .المبرمجة اتصالتعجيل بإنجاز المحاور المتواجدة بالتحصي -
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  :شبكة الصرف الصحي*/ 

  .وفقا للدراسة التنفيذية 2و 1تهيئة الشبكات الخاصة بالتحصيصين  -
للتقليل من عدد (في الجهة الجنوبية من التجمع  « collecteur périphérique »إنجاز مجمع محيطي  -

  .(le bassin de décantation)يصل إلى حوض التصفية المقترح ) المخارج
لشغل األراضي  نمن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إنجاز مخططي" أ"كما تم اقتراح في المرحلة  -

وآخر  04: وكذلك للجهة الغربية بالمنطقة رقم 03: وذلك للجهة الشرقية من التجمع الرئيسي بالمطقة رقم 
  .بتجمع عين خروبة

  :وهكذا فالمخطط الذي سينجز سوف يوضح لنا ما يلي
 .تدخل على المساكن الواجب ترميمها أو تجديدها أو هدمها حسب الوضع القائمال -

  .الواجب انشاؤها و مظهرها الخارجي,نمط المباني  -
 .المناطق الواجب حمايتها وجعل لها ارتفاقات تحترم وتتابع من قبل الهيئات المكلفة بالتعمير -

 .هاالمساحات العمومية والخضراء التي يجب صيانتها بعد إنشائ -

إضافة المرافق ذات األهمية االقتصادية، االجتماعية، وبالتجمع الرئيسي يشمل محيط تدخل مخطط  -
 .شغل األراضي األنسجة العمرانية الحالية لتدارك النقص المسجل في السكن والخدمات

  :مالحظة

: نشير أن هناك مخططات تشغل أراضي أخرى خاصة بالتجمع الرئيسي هواري بومدين هي  
  .لكن لم تتم بعد عملية المصادقة عليهم 4و 3، 2: ل األرض رقمغشمخطط 

 
  :التجمع الثانوي عين عمارة -

  :شبكة المياه الصالحة للشرب*/ 

والتطور العمراني حتى المدى البعيد ولكن  تتماشى إن سعة الخزانات الموجودة وشبكة التوزيع  
  .يجب مراعاة الصيانة الدورية لهذه الشبكة وتنظيفها

  :شبكة الطرق */

وتهيئة األجزاء المتبقية وفق مخطط التهيئة المقدم من طرف مكتب  اقتراح تعبيد الطرق الداخلية  
  .الدراسات

  :شبكة الصرف الصحي*/ 

  .تهيئة القنوات المتبقية وفقا لمخطط التهيئة المقدم -
انزالق التربة الذي  تهيئة الشعبة المارة في شرق التجمع وخصوصا القسم الجنوبي منها وهذا لمنع -

  .يشكل خطرا على التجمع
وأخيرا نلخص مجمل عمليات التهيئة المقترحة على مستوى التجمع الرئيسي والثانوي في الجدول 

  :الموالي
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  :جدول تركيبي للمرافق المبرمجة أو في طريق اإلنجاز )53( جدول رقم
  المدى البعيد  سطالمدى المتو  المدى القريب  في طريق اإلنجاز  التوزيع الجغرافي

التجمع الرئيسي 
  هواري بومدين

مركز للبريد 
والمواصالت 

  ).مقترح(
تحت (مقر الشرطة 
  )الدراسة

  مجمع إداري
  مكتبة بلدية
  مركز الشباب

  أقسام 6وحدة تربوية 
  قاعة متعددة الرياضات
  عيادة حضرية للوالدة

وحدة تربوية ابتدائية 
  )أقسام 6(

مؤسسة التعليم 
  المتوسط

التعليم  مؤسسة
  الثانوي

  التجمع الثانوي 
  عين عمارة

فرع إداري   /
  اجتماعي

  ).أقسام 6(وحدة تربوية 
  مركز صحي
  دار الشباب

لبريد لفرع 
  والمواصالت

  

  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية هواري بومدين: المصدر                
  :اإلنجازات الميدانية

  :توى التجمع الرئيسي فقط وتمثلت فيما يليميدانيا اإلنجازات كانت على مس
  ةنجاز ثانويإ -
 .مسكن اجتماعي جماعي خاص بديوان الترقية والتسيير العقاري 60إنجاز  -

 ).المساكن في طور اإلنجاز( 01: تحصيص اجتماعي رقم -

 ).المساكن في طور اإلنجاز( 02: تحصيص اجتماعي رقم -

  01: مخطط شغل األراضي رقم/ ب

  .24/10/2000جز من قبل مكتب دراسات معمارية، تمت المصادقة عليه يوم هذا المخطط من  
  :موقع وحدود المخطط

ضمن التجمع الرئيسي وبالضبط في أقصى الجنوب، هذا المجال  01رقم  P.O.S ـيقع مجال ال  
 14 ـتقدر مساحته ب %15و % 10يمثل انحدار موجه من الشمال نحو الجنوب بانحدار متنوع بين 

: حدود من الشرق بمساكن التسيير العقاري ومنطقة النشاطات، من الغرب بالطريق الوطني رقمهكتار م
  .ومن الجنوب باألراضي الزراعية والخط الكهربائي المتوسط التوتر 05، من الشمال بالطريق 20

  : اقتراحات التهيئة

  (Densification du Tissu existant)تكثيف النسيج الموجود  -
 .حدود للمجاالت الشاغرةاالستغالل الم -

  :إذن البرمجة في هذه الحالة ترتكز على مستويين
  .على مستوى التجمع الرئيسي*/   
  .على مستوى الحي*/   
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  :مستوى التجمع الرئيسيعلى */ 

تحديد المميزات الحضرية والمعمارية المالحظة والمدروسة عبر التجمع الرئيسي التي تسمح بتعريف  -
  .وتطوير التجمع

هيكلة التجمع الرئيسي بخلق تجمع ثانوي مشابه لحي، بنفس االهتمام والتحكم في اتجاه خلق مركز  -
  .جديد

  .ير معماري وحضاري متطابقعبتأكيد بعض عناصر هوية التجمع الرئيسي عن طريق ت -
هي أخذ اإلمكانيات العقارية الخاصة بالتجمع تسمح باقتراح برنامج السكن الجماعي، الكثافة المرجوة  -

  .هكتار/ مسكن  50
فيما يخص التجهيزات فهناك احتفاظ بنفس اقتراحات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والتي نلخصها  -

  :في الجدول التالي
  االحتياجات من التجهيزات والخدمات): 54( جدول رقم

  المدى الطويل  المدى المتوسط  المدى القصير
  دار شباب

  مركز إداري
  مكتبة بلدية

  مركز اجتماعي إداري
  قاعة عالج

  مركز صحي
  )أقسام 3(مدرسة 

  أقسام 6مدرستان نوع 
  قاعة متعددة الرياضات

  عيادة والدة
  مركزان صحيان

  دار شباب
  مركز اجتماعي إداري

  مركز بريد

  أقسام 6مدرستان نوع 
  متوسطة
  ثانوية

  دار شباب

  ة والتعمير لبلدية هواري بومدينالمخطط التوجيهي للتهيئ: المصدر                        
  :على مستوى الحي*/ 

ة الناتجة عن يحسب حجمه وتركيبته، يجب تعريفه باالعتماد على المعايير الوظيفية والحضار  
  .المميزات االجتماعية االقتصادية لمختلف ظروف التطبيق

  .يص العجزضمان نوع من االستقاللية للحي، من حيث ضرورة جلب التجهيزات القاعدية لتقل -
 (…Définir une unité de quartier en tant que partie)تعريف وحدة الحي وكأنها جزء من التجمع الرئيسي  -

 .تحقيق ديناميكية وشمولية في الحي -
 

  :اإلنجازات الميدانية

  قاعة متعددة النشاطات -
 مدرسة ابتدائية جديدة -

 مركب رياضي جواري -
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  :مركز الخزارة

  :للتهيئة والتعمير المخطط التوجيهي/ أ

، منجز من قبل مركز الدراسات 1997جويلية  27تمت المصادقة على هذا المخطط يوم   
  .(U . R. B. A. N)واإلنجاز العمراني 

  :المحاور الرئيسية للتهيئة

إن خلق مراكز وتجمعات عمرانية ثانوية يهدف إلى تثبيت السكان  :إنشاء مراكز عمرانية ثانوية*/ 
تهم لكبح ظاهرة النزوح الريفي، وهذا ال يحصل إال إذا وفرنا الخدمات ذات التردد اليومي، بأماكن إقام

وخاصة منها التعليمية واإلدارية والصحية وتوفير السكن، ومن بين المشاتي المقترحة في المدى المتوسط 
ها على بعض نوعا ما عن التجمع الرئيسي للبلدية ولتوفرألنها بعيدة " ة مطويةتمش"كتجمع ثانوي 

  .المميزات التي تجعلها كمنطقة قابلة للتعمير مستقبال
نظرا النعدام بعض التجهيزات الهامة بالمشاتي فقد تم اقتراح من خالل المخطط  :خلق مراكز حياتية*/ 

حلية لمقاصب، خروبة، بسباسة وهذا : التوجيهي للتهيئة والتعمير جعل المشاتي التالية كمراكز حياتية وهي
  .لمدى القريبفي ا

وبترقية وتنمية هذه المشاتي يصبح سكانها في أقل حركة، والهدف من هذا هو خلق االستقرار االجتماعي  
  .والتوازن بين التجمعات

والهدف من ذلك هو التقليل من الضغط القائم على التجمع الرئيسي لخزارة خاصة  :خلق مراكز ريفية*/ 
نه بتوفير بعض الخدمات المتماشية وحجم سكان كل مركز ريفي والتجمع الثانوي المقترح مستقبال، أل

ساعد في الحصول على توازن مجالي بين مختلف التجمعات على اختالف حجمها وترتيبها، وقد تم ي
  .اقتراح مشتة مشنق كمركز ريفي للتخفيف نوعا ما من الضغط القائم على المركز الحضري مستقبال

  
  :المنشآت القاعدية والشبكات* 

ومراكز للحياة ومركز ريفي في مختلف " مطوية"راركية المقترحة بخلق مركز ثانوي يمن خالل اله -
اآلماد فقد تم اقتراح تهيئة بعض الطرق وجعلها قابلة لالستعمال والمتمثلة في الطريق الرابط بين مطوية 

كلم، ونفس عملية التهيئة  08 ـوالمركز الرئيسي إذ يجب إتمام عملية التهيئة للجزء المتبقي والمقدر ب
والصيانة للطرق التي تصل بين المركز البلدي وبقية المشاتي، كما تم اقتراح ترميم الطريق الواصل بين 

  .كلم 3.5على مسافة ) 20(التجمع الرئيسي والطريق الوطني رقم 
جانب، متر من كل  35و 25والمقدر ما بين ) 80(احترام ارتفاق كل من الطريق الوطني رقم  -

متر من كل جانب، وأنبوب نقل المياه الصالحة للشرب العابر  25وارتفاقه  123:والطريق الوالئي رقم
  .متر من كل جانب 20لتراب البلدية وارتفاقه 

  :مياه األمطار والمياه المستعملة*/ 

  .صيانة قنوات تصريف المياه المستعملة بالتجمع الرئيسي لتفادي تلويث الطبيعة -
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  .لسقي األراضي الفالحية) مياه األمطار(ة استغالل المياه السطحية الجارية الفصلية محاول -
، وبما أنه توجد دراسات صخرية غير صالحة للبناء البلدية محاطة بأراضي فالحية خصبة وأخرى*/ 

تم اقتراح  ، حجر النحال، وهذه الدراسات لم تنفذ كليا ميدانيا، فقد)2+1(زوازو، فج لحسة : للتهيئة لألحياء
استغالل هذه الدراسات لالستفادة من الجيوب الشاغرة لبناء المساكن الفردية والجماعية أو للخدمات 

  .المختلفة والهدف من ذلك هو التقليل من استهالك األراضي الفالحية
  :هيي مختلف اآلماد بالمجتمع الرئيسي تقدير االحتياجات من المساكن ف*/ 

  .مسكن في المدى البعيد 682مسكن في المدى المتوسط و  154ريب، مسكن في المدى الق 559  
  :تقدير االحتياجات من الخدمات لآلماد الثالثة بالتجمع الرئيسي*/ 

  المدى البعيد  المدى المتوسط  المدى القريب  اآلماد

  لخزارة يالتجمع الرئيس

  وحدة الحماية المدنية
  محكمة

  أمن الدائرة
مؤسسة تعليمية ابتدائية 

  .قسم 12

  بنك التنمية الريفية
مؤسسة تعليمية ابتدائية 

  قسم 12ذات 
  قاعة متعددة الرياضات

  سرير 60مستشفى 

  حديقة أطفال
  مؤسسة التعليم المتوسط

  متقنة
 12مؤسسة تعليمية ذات 

  .قسم

  مكتب الدراسات: المصدر                
وية لتلعب دورها والمتمثل في للنسيج العمراني القديم ولمشتة مط اقتراح إنشاء مخطط شغل األرض*/ 

  .التجمع الثانوي في المدى المتوسط
تم اقتراح استبدال القنوات التي ال تتماشى واالحتياجات وهذا طبقا  :التزويد بالمياه الصالحة للشرب*/ 

  .للدراسات المقدمة وإنجاز قناة تصل بين الخزان الموجود ومنطقة النشاطات والتحصيص المجاور
  :ف الصحيشبكة الصر*/ 

  .لحسة جتهيئة الشبكات وفقا للدراسات المقدمة خاصة ف -
المخرج الخاص بالناحية الغربية الذي يلوث األراضي الفالحية المجاورة وذلك بإجراء دراسة تهيئة  -

  .كاملة
  .إزالة جميع القنوات التي ال تتماشى والمعطيات التقنية المقدمة -

  :جازالمرافق المبرمجة وفي طريق اإلن*/ 

قسم للطور  12مدرسة ذات  –فرع إداري بلدي  –محطة لنقل المسافرين  –مركز التكوين المهني  -
  .األول مبرمجة ضمن دراسة التهيئة لحي زوازو

  :اإلنجازات الميدانية

 (A.D.L)مدعم من طرف البنك العالمي للسكن ) زوازو(تحصيص اجتماعي  -

 .يمقاه 2محطة المسافرين بها محالن تجاريان،  -

 .(Fontaine public)منبع عمومي  -
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  01مخطط شغل األرض رقم / ب

، (U.R.B.A.C.O)هذا المخطط منجز من قبل مكتب الدراسات واإلنجاز العمراني بقسنطينة   
  .29/99: بمقررة رقم 16/03/1999تمت المصادقة يوم 

  وحدوده 01: تعريف مجال مخطط شغل األرض رقم

لتجمع الخزارة له خصائص متميزة، إنه مجال معمر  01: مجال مخطط شغل األرض رقم  
  .وله شبكة طرق مهيكلة 100%

استغالل األرض يتميز بسيطرة السكن الفردي المتنوع حيث يوجد النمط االستعماري محتشد، بناء ذاتي، 
  .سكن عصري

جهيزات مشغولة بت، المساحة المتبقية POS ـمن مجال ال %80المجال المشغول بالسكن يمثل أكثر من 
درك وطني، مركز ثقافي، (، تجاري خدماتي وإداري )الخ... مدرسة ابتدائية، متوسطة(ذات طابع تربوي 
  .ب نشاطات وحظيرة البلديةآحديقة عمومية، مر

  .ونشير أنه توجد بعض المساحات الشاغرة التي ستهيأ وتدمج في دراسة التهيئة
هكتار محدود  16لتجمع، يحتل مساحة تقدر ب في الجزء الغربي ن ا 1: يقع مخطط شغل األرض رقم

  :من
  .بمجاالت زراعية: الجنوب -
 .محطة، مكان السوق ،بتحصيص: الشمال -

 .بمجاالت زراعية: الشرق -

 .بغابة والسكن الجماعي: الغرب -

  :للخزارة تسمح بـ 01دراسة مخطط شغل األرض رقم   
 .ة شبكة الطرقإحداث توازن فيما يخص التجهيزات، تسوية وضعية العقار، تهيئ -

التنظيم الحضري، تكثيف و تهيئة المناطق المشغولة بالسكان و التي في طريق اإلنجاز و قد تضمنت  -
  : عملية التهيئة القطاعات التالية

  :قطاع التعليم

خاصة سكان ) وزببود(مدرسة ابتدائية واحدة فقط  POS ـيوجد في محيط تدخل ال: التعليم االبتدائي -
قسم ولهذا /تلميذ 44تلميذ بمعدل  529قسم، تظم  12ناطق المجاورة، تتكون من المنطقة وسكان الم

  .يجب التفكير في توسيع المدرسة أو برمجة مدرسة أخرى في أقرب أجل
تلميذ  626قدرتها هي  POS ـواحدة تقع في محيط تدخل ال ةتظم الخزارة متوسط: التعليم المتوسط -

م لذلك يجب التفكير في توسيع المتوسطة بإضافة بعض قس/تلميذ 39قسم بمعدل  16ن على ويتوزع
 .األقسام
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  :قطاع الصحة

، هذا المركز يتعلق بمجمل البلدية وال يغطي POSيوجد مركز صحي واحد على مستوى الـ   
  .احتياجات كل السكان

  .إذن من الضروري إنشاء مركز صحي متعدد الخدمات لسكان التجمع الرئيسي ومنطقة الدراسة
  :لقطاع اإلداريا

ال يشمل أي تجهيز إداري هذا النوع من التجهيزات يتواجد في  POS ـمحيط تدخل ال  
  .القطاعات األخرى من التجمع لذلك تم اقتراح مركز متعدد الخدمات في المنطقة المدروسة

  :قطاع الشبيبة والرياضة

لى مستوى مركز وبصورة ضئيلة ع POS ـال يوجد أي تجهيز رياضي على مستوى منطقة ال  
  .الخ... قاعة رياضة، دار الشباب: الخزارة لذا تم اقتراح برمجة منطقة خاصة بالشباب مثل

  :القطاع الثقافي

خاص بالبلدية ككل والبلديات المجاورة لذلك يجب  POS ـيوجد مركز ثقافي في منطقة ال  
  .ات الثقافية لتحسين هذا القطاعتوسيع الفعل الثقافي بالبلدية والتجمع الرئيسي بتهيئة منطقة للنشاط

  :قطاع الصناعة والتجارة

  .ال يوجد أي تجهيز صناعي بالخزارة -
د غذائية امو –جزار (بالنسبة للتجارة توجد إال تجارة التجزئة الصغيرة على مستوى محيط التدخل  -

 .....).عامة

العجز في  لتغطية (Super marché)لذا يجب برمجة مجمع تجاري منسق مع سوق مغطى وسوق 
  .هذا الميدان

  :قطاع النقل واالتصاالت

قطاع النقل ال يطرح مشاكل كثيرة، أما فيما يخص االتصاالت يجب بناء فرع للبريد في المنطقة  -
  .المدروسة لتقريب هذه الخدمة من المواطن

  :قطاع التشغيل والعمل

وخلق تطور في  )الزراعي وغيره(من الضروري خلق مناصب عمل جديدة وتشجيع االستثمار   
  .غذائية –وحدات تحويلية زراعية : المدى المتوسط والطويل مثل

  :اإلنجازات الميدانية

  .تم إنجاز مذبحة -
 .محالت تجارية وسبعة أخرى في طريق اإلنجاز 05إنجاز  -

 .طريق ثانوي يربط بين المتوسطة والمقبرة القديمة -

  

  



   التنظيم المجالي للتجمعات السكانية المدروسة: المبحث الثالث: الفصل الثالث

- 376  - 

  02: مخطط شغل األرض رقم/ ج

  2003ف مكتب دراسات، تمت المصادقة عليه سنة هذا المخطط منجز من طر  

  :حدود المخطط

هو قطاع لتجمع لخزارة هو قطاع معمر، يغطي مساحة تقدر   02مخطط شغل األرض رقم   
  .هكتار 25بحوالي 

  :يحد هذا المخطط من
  .الطريق المؤدي إلى فج لحسة: الجنوب -
 .قطاع غير قابل للتعمير: الشرق -

 01:التحصيص رقم :الغرب -

 .الطريق المؤدي إلى الناظور: شمال الغربيال -
 

  :أهداف المخطط

كهدف سد فراغ والمتمثل في تنظيم استغالل المجاالت المعنية بهذه الدراسة،  له هذا المخطط  
ومنح البلدية أداة تعمير تسمح لها باإلجابة عن احتياجاتها الحالية والمستقبلية وتضمن لها تطور حضري 

  :من خاللمتجانس ومتوافق وذلك 
  .المحاولة قدر المستطاع خلق عالم حقيقي في إطار ديناميكية اجتماعية ثقافية واقتصادية محددة -
البحث عن تهيئة متجانسة وناجعة تقود عدد، نمط وموقع المساكن التي تتوافق مع عوائق الموقع ونمط  -

 .البناء

 :في مجال حضري من الضروري معرفة -

  ).الخ....... سكن، تجارة(الخاصة  المناطق المخصصة للنشاطات*/ 
  .المناطق التي تحدد المستوى الخاص والمجال العمومي*/ 
  .المناطق المسندة*/ 
  :الوظائف المقامة يجب أن تنظم ابتداءا من المبادئ التالية -

  .اإلندماج االجتماعي المشترك*/ 
  .الحالة الفيزيولوجية والنفسية الجيدة للسكان*/ 
  .جموع التجمعإدراك الناس لم*/ 
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  :المشاكل المطروحة

  :المعماريةمن الناحية المجالية و/ 1

نجم عنها عجز تعاني منه المنطقة من ناحية  السنوات األخيرةالموقع، عرف ديناميكية حضرية في  -
  .المساكن

 ).أراضي زراعية من كل النواحي، إنزالق األراضي(العقار يمثل عائق لكل تطور عادي للتجمع  -

سنة األخيرة، أين الخزارة استفادت من قرية  25حضرية عرفت تغيرات حقيقية خالل الحدود ال -
كمقر رئيسي لدائرة أين االحتياجات االجتماعية تفاقمت بصورة  تاشتراكية زراعية، وكذلك نصب

حاسمة وهذا ما أعطى وضعية بخمسة أنسجة، نسيج جماعي في قمة التوسع وغير مصان في أجزائه 
اشتراكية هي النواة الثانية للخزارة تحمل على عاتقها مساكنها وتأخذ بعين االعتبار  الخارجية، قرية

وكذلك التهيئة العقالنية للمجاالت الخارجية األكثر استغالال فوضويا ) حالة البنايات من ناحية اإلتالف(
 .وبطريقة غير قانونية

  :من الناحية االقتصادية/ 2

، هذا من وجهة نظر )ومع قالمة بصورة خاصة(خارجي  سكان الخزارة تطبيقيا على اتصال  
من آثار أن هذا الموقع ال يمنح إمكانيات كبيرة للنشاط االقتصادي ) االستهالك(وثقافية ) العمل(اقتصادية 

تحمل على ) الخ...... تربية الحيوانات، زراعة الحبوب زراعة الخضر،(في حين أن النشاط الزراعي 
  .التوجه األساسي لسكان الخزارة عاتقها ذلك وكذلك تؤكد

  :من الناحية الديموغرافية/ 3

الميزة األساسية لسكان الخزارة هي أنهم تغيروا كثيرا مع االضطراب العنيف الحضري المقام   
 1998ساكن سنة  6462إلى  1977ساكن سنة  1000، عدد السكان ارتفع من )إنجاز القرية االشتراكية(

قرية اشتراكية، نصبت كمقر (ي حسب التغيرات البنيوية التي عرفتها الخزارة بت ارتفاع صافثوهذا ما ي
  ).1987رئيسي لدائرة سنة 

طلق، التكفل بالمشاكل المتعلقة بالتعمير سترتفع حتى تسمح للخزارة بالتطور بشكل عادي نمن هذا الم
  .وتفادي الخناق من أثر النمو الديمغرافي

  :فيةمن الناحية االجتماعية والثقا/ 4

إذا أوضحنا الشروط التي تأسس فيها المجتمع والوضعيات التي أحدثت له شلال نرصد ظواهر   
  .متعلقة بنمط عيش السكان والمظاهر االجتماعية الثقافية المختلفة والمناطق المنغلقة على نفسها

  :مخطط التهيئة

اغرة فقط هذه األخيرة المجاالت القابلة للتعمير في مجال الدراسة مشكلة من بعض الجيوب الش  
  .هكتار 4.29 ـالتي تحتل مساحة تقدر ب

، ونتائج االقتراحات الخاصة بالتطور الديمغرافي للسكان أوضحت أن POSـالتحليل الفيزيائي لمجال ال
هذه المنطقة تشكل قطاع معمر يشغل جزء جيد من التجمع الرئيسي لخزارة وهذا يقودنا إلى النظر مليا 
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من منطلق تهيئة متجانسة تعتمد على معايير جد محددة ) متغيرتان(منطقة في شكلين إلى تطور هذه ال
  .تستند على المميزات الخاصة لمنطقة الدراسة وكذلك احتماالت التطور الحضري الذي تمنحه

  :1المتغيرة 

  .موجهة أساسا حول تكثيف النسيج الموجود وتنظيمه
  :تدخالت هذه المتغيرة تتلخص فيما يلي

  .، إعادة هيكلة وتكثيف القرية االشتراكية لوضع نهاية للتوسعات الفوضويةتنظيم -
 .تنظيم نسيج المساكن التطورية -

تهيئة الجيوب الصغيرة المتواجدة على مستوى السكن الجماعي ونصف الجماعي بتطعيم مساحة  -
 .ة وتمنح األطفال أماكن لالستجمامغخضراء ومساحة للعب لتشمل المجاالت الفار

 .للمجال الواقع بجوار الملعب PDAU ـمساحة خضراء كبيرة افترضت من طرف ال تهيئة -

 .جد مرتفع (TOC)ال للقسم غإش لتوسيع مدرسة بولبغال بلقاسم التي تسجل معد -

تهيئة مجال رياضي بجوار مدرسة بولبغال بلقاسم وحي مومني لمنح الفئة الشابة الخاصة بهذا الجزء  -
 .همن التجمع مكان تعارف وترفي

 .تطعيم تجارة تكميلية في الجيب المتواجد على مستوى مفترق الطرق المتموقع شرق مجال الدراسة -

فرع قسمة السكن والتجهيزات : تخصيص المقر القديم للدائرة لتجهيزات إدارية أخرى مثل -
  .....العمومية

  :2المتغيرة 

حضري الذي يريد تغيير  تتميز بإرادة تطور (volontariste)هذه المتغيرة تطوعية نوعا ما   
وتحسين الهيكلة الحضرية للمنطقة المدروسة بإدخال تدخالت على النسيج الموجود وتأكيد الوظيفة 
الحضرية لكل منهما باستغالل الجيوب الشاغرة الموجودة في كل نسيج إلكمال العجز بطريقة عقالنية 

ثغرة بين مختلف أجزائها وأيضا مع والوصول عبر هذه اإلجراءات إلى ماهية حضرية تعمل دون وجود 
  .باقي التجمع

هذا االستغالل يتميز أوال بالبحث عن االستغالل الجيد لإلمكانيات العقارية من أجل أحسن هيكلة وتنظيم 
  .للمجال الحضري الموجود

تجسيد هذا النموذج يبقى مشروط بتواجد العوامل االجتماعية، االقتصادية والثقافية الجديرة بترقية 
  .إستراتيجيتنا الحضرية في منطقة ذات خاصية ريفية

  :ـهذه المتغيرة تتميز ب
  .تنظيم وتكثيف القرية االشتراكية لوقف التوسع الفوضوي -
 .تنظيم النسيج الخاص بالمساكن التطورية -

نسيج السكن الجماعي ونصف الجماعي بتطعيم مساحات خضراء  ضمنتهيئة للمجاالت الباقية  -
 .ومساحات للعب
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 .الواقع بجوار هذه المدرسة 13نبأ بتوسيع مدرسة بولبغال بلقاسم، باستغالل الجيب الفارغ رقم الت -

، هذا المجال سيستعمل من طرف الشباب في الجزء 12التنبأ لتهيئة مجال رياضي في الجيب رقم  -
 –حي مومني (الجنوبي للمنطقة المدروسة التي تقع نوعا ما بعيدة عن المركز 

  ).نوفمبر جويلية وأول 5 
 : النسيج القديم الموجود في القرية االشتراكية بتطعيم تجهيزات ذات مستوى عالي مثل) تعزيز(توطيد  -

  .أمن دائرة*/ 
  نجارة تكميلية*/ 
  .تجهيزات تقنية إدارية*/ 
  ).عيادة(تخصيص النسيج القديم لمقر الدائرة بتجهيز صحي  -
يد بين مختلف أجزاء المنطقة المدروسة وإعطاء أجل الربط الج نتوسيع مخطط شبكة الطرق م -

  .الهيكلة الحضرية المستقبلية وجهة أكثر هيكلة، وضمان سهولة ومرونة السير
  :اإلنجازات الميدانية

  .إنجاز ملعب جواري -
 .مسكن اجتماعي جماعي 90إنجاز  -

 .مسكن نصف جماعي 20إنجاز  -

 .أربع محالت تجارية في طريق اإلنجاز -

  

  :مركز الفجوج -

  :المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير/ أ

تم إنجاز هذا المخطط من طرف الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، تمت المصادقة عليه سنة   
1995.  

  :أهداف المخطط-

مخطط التهيئة المأخوذ يرتكز على تجسيد مخطط التنظيم المجالي للمناطق المتجمعة، ونلخص   
  :يسي فيما يلياألهداف المتعلقة بالتجمع الرئ

  :لضمان) المنطقة الغربية(توجيه التعمير باتجاه أقدام التجمع الرئيسي  -
 .هكتار 900حفظ المجاالت المنتمية إلى المحيط المسقي الممتدة على مساحة تقدر بحوالي  -

 .توجيه التوسع نحو مجاالت بلدية -

  :إذن المتغيرة المأخوذة لها كهدف
  :ل بالتوازي مع الطريق الوطني لضمانتوجيه التوسع الخاص بالمدى الطوي -

  المبرمجة نسبة إلى التعمير المستقبلي  (ZAC)بعد منطقة النشاطات */ 
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عديمة المردود، دون  اتاالستعمال العقالني للمجال الحضري بتعويض المناطق المشغولة بالنشاط*/ 
كلة التعمير الجديد وتكثيف عمليات تجديد، هي: نسيان التدخالت التي يجب أن يتحملها النسيج الموجود

  .المساكن القديمة
  .كبرنامج للمدى القصير اعتبرتبالنسبة للمشاريع التي هي في طريق اإلنجاز  -
  :التجهيزات المقترحة في هذا المخطط والخاصة بمنطقة التجهيزات نلخصها في الجدول التالي -

  في اآلماد الثالثة) الفجوج(التجهيزات المقترحة للتجمع الرئيسي  :)56( جدول رقم
  األمد  )هكتار(المساحة   نوع التجهيز

  :تجهيزات المدرسة -
  :الثانيو الطور األول 

  أقسام 3×  1
  أقسام 6×  1

  الطور الثالث
  توسيع المتوسطة

  ثانوية

  
  

0.18  
0.47  

  
/  

1.32  

  
  
  

  المدى القصير
  

  المدى المتوسط
  المدى المتوسط

  :التجهيزات اإلدارية -
  مقر للبريد

  حماية المدنيةال
  أمن حضري

  
0.31  
0.75  
0.36  

  
  المدى القصير
  المدى الطويل
  المدى الطويل

  التجهيزات الصحية -
  عيادة والدة

  صيدلية
  قاعة فحص وعالج 

  
0.21  

0.052  
0.11  

  
  المدى القصير
  المدى المتوسط
  المدى المتوسط

  التجارة والخدمات -
  سوق مغطى
  مركز تجاري
  سوق الجملة

  موقف

  
0.49  
0.64  
0.82  
0.11  

  
  المدى القصير
  المدى المتوسط
  المدى المتوسط
  المدى القصير

  ثقافية –تجهيزات اجتماعية 
  التجهيزات الثقافية والرياضية -

  مكتبة بلدية
  دار شباب

  قاعة متعددة النشاطات
  ساحة

  حديقة عمومية
  حضرية غابة

  
  

0.23  
0.14  
0.57  
0.48  
1.29  
4.56  

  

  
  

  المدى المتوسط
  صيرالمدى الق

  المدى المتوسط
  المدى القصير
  المدى القصير
  المدى الطويل

  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية الفجوج: المصدر        

  

  :اإلنجازات الميدانية

درجة في المخطط التوجيهي للتهيئة ملابعد التطرق إلى جملة االقتراحات وعمليات التهيئة   
  :نية تتلخص فيما يليوالتعمير، نشير أن اإلنجازات الميدا
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  .أقسام 9أقسام والثانية  6مدرستان للطور األول والثاني، األولى تظم  -
 مقر للبريد -

 قطة بيع الغازن -

علي، لونيس بوقرة والشارع الرئيسي للتجمع  تنيحي محمدا: تعبيد وتسوية الطرق باألحياء التالية -
 .الرئيسي

 .محل تجاري مبرمج 100ارع الرئيسي من بين شمحالت تجارية بال 07إنجاز  -

 .مسكن اجتماعي جماعي 120مسكن فردي اجتماعي،  30مسكن نصف جماعي،  40إنجاز  -
 
   01: مخطط شغل األراضي رقم/ ب

 16.34ـمنجز من قبل ورشة الفن والمعمار لوالية أم البواقي، يحتل مساحة تقدر ب هذا المخطط  
  .12/03/1997هكتار، تمت المصادقة عليه يوم 

  :الموقع

يقع في الشمال الغربي  01المجال المخصص لتوقيع مخطط شغل األراضي المستقبلي رقم   
  :للتجمع الرئيسي الفجوج على طول واد النشم يحده

  .الشبكة الكهربائية ذات التوتر المتوسط، ووحدة إنتاج مواد البناء: من الشمال -
 واد النشم: من الشرق -

 الغابة: من الغرب -

 .العمراني الموجود حي ورتسي حدود النسيج: من الجنوب -

  :أهداف الدراسة وأساسيات التهيئة

ببرنامج ) الحالي(وجود ملاالتهيئة لها كهدف تأسيس مجمع حضري، الذي سيندمج مع النسيج   
  .محدد مسبقا، متنوع في تركيبه التيبولوجي

 80الوطني رقم يمكن اعتبار النسيج الحضري لهذا التجمع كمنطقتين مختلفتين وذلك لعبور الطريق  -
  .والواد به

توزيع برنامج التهيئة طبق بطريقة تحليلية من أجل الحصول على مجموعات متالحمة ومتجانسة،  -
 :هيراريكية المجاالت كانت الوسيلة الناجعة لكل تطور حضري

  :المراحل والمنهجية المطبقة هي كالتالي
  .تعريف وترتيب شبكة الطرق حسب الحجم وحسب الدور -
 .القطع وكذلك تعريف وظائف األراضي بتحليل العوائق المورفولوجية للمجال وضع حدود -

 .تحديد المناطق الجديرة باستقبال التجهيزات، أين نستطيع تحقيق أساس البناء -

 .تعيين نمط السكن أين يكون مالئما للمقيمين، حسب االرتفاقات، اتجاه وهيراركية اإلطار المبني -
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البحث عن احتماالت ربط  (la définition du maillage urbain)تعريف العقدة الحضرية  -
 .الشبكات الجديدة بالنظر إلى التضاريس شديدة االنحدار الخاصة بالمجال

المجال الكبير الشاغر المخصص للسوق أحتفظ به في الجهة األخرى للواد، يشغل الجزء الشمالي  -
هذه المساحة الكبيرة المخصصة جديد الطريق السريع الالشرقي للمجال من أجل تسهيل الربط مع 

للسوق تمثل مجال حر متعدد النشاطات التجارية دون شك ستستفيد من تجاورها وقربها من الواد 
 .لطرح فضالتها

 .السكن الفردي خصص للمجاالت المنحدرة نظرا للكثافة الموصى بها سلفا -

ريق رئيسي أنه يسمح بتوزيعات يبقى العمود الفقري للموقع ككل، يصنف ط 80: الطريق الوطني رقم -
 .للطرق الثانوية

 .قنوات التصريف توضع بحذر ويجب احترام االنحدار لتسهيل عملية سيالن المياه -

  .فيما يخص برنامج السكن والتجهيزات المقترح فنلخصه في الجدولين المواليين -
  برنامج السكن المقترح  ):57( جدول رقم

  قترحعدد السكان الم  العدد  نمط المساكن
  576  96  نصف جماعي
  906  151  فردي مقترح

  66  11  نصف جماعي موجود
  2124  258  المجموع

  لتجمع الفجوج 01: مخطط شغل األراضي رقم: المصدر        
  

  برنامج التجهيزات المقترحة  ):58( جدول رقم
  2المساحة م  التجهيزات المقترحة
  5974  قسم 12مدرسة الطور األول والثاني 

  960  صيدلية+ وعالج  قاعة فحص
  1940  دار الشباب
  19156  سوق الجملة
  2880  موقف عمومي
  1920  )1(حديقة عمومية 
  2470  )2(حديقة عمومية 
  35300  المجموع

  لتجمع الفجوج 01: مخطط شغل األراضي رقم: المصدر      
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  02: مخطط شغل األراضي رقم/ ج

  .29/04/2000لة، تمت المصادقة عليه يوم أنجز هذا المخطط من قبل مكتب دراسات بوالية مي
  :الموقع والحدود

التجمع الرئيسي، يمتد على مساحة تقدر ) مركز(يقع في قلب  02: مخطط شغل األراضي رقم  
  :منمحدود هكتار  34.2 ـب
  02: شم والتحصيص رقمنبواد ال: الجنوب -
 حي ورتسي وزيادة الشريف: الشمال -

 نيتحي لونيس بوقرة وحي محمدا: الغرب -

 .80ماضي علي وانعطاف الطريق الوطني رقم  01: التحصيص رقم: الشرق -

  :الهدف من تطوير الموقع

  .تنظيم التوسع العمراني -
 .محاولة خلق طرق تجارية في المنطقة من أجل خلق حركية -

 .تحديد توجه األراضي في مجمل مجال المناطق المدروسة -

 .لمنطقةالتحكم في المجموعات اإلنسانية المبعثرة في ا -

 action)ضمان نوع من التوازن للتطور الخاص بالمناطق والتجهيزات، لتنشيط الهيكلة الحضرية  -

une armature urbaine)نسيج راقي واستغالل عقالني للمجال ،. 

 :تقسيم مخطط شغل األراضي إلى خمس مناطق متجانسة وهي -

 386 ـالمساكن الموجود يقدر ب هكتار تظم عددا من 23.56تحتل مساحة قدرها ): 1(المنطقة */ 
  .مسكن 117مسكن، أما عدد المساكن المقترحة فهو 

هكتار، مساكن فردية مع احتمال وضع تجارة أو نشاطات  01.49 ـتحتل مساحة تقدر ب): 2(المنطقة */ 
  .أخرى في الطابق السفلي

ماعية مع تجارة هكتار وهي منطقة المساكن الج 02.913 ـتحتل مساحة تقدر ب): 3(المنطقة */ 
  .ونشاطات أخرى في الطابق السفلي

  .مسكن 277مسكن وعدد المساكن المقترحة هو 50عدد المساكن الموجودة هو 
زات، ونلخص التجهيزات يهكتار وهي منطقة التجه 5.479ـتحتل مساحة تقدر ب): 4(المنطقة */ 

  :المقترحة في الجدول التالي
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  .02رقم  POSترحة في الـ التجهيزات المق ):59( جدول رقم
  المستوى المقترح  2المساحة م  التجهيزات المقترحة

 R + 1  2960  مكتبة
  RDC  1870  )حديقة أطفال(حصانة 

  R + 2  2084  مجمع إداري للخدمات
  R + 2  13600  ثانوية

  /  2080  موقف سيارات
  R + 1  2380  مركب جواري

  للفجوجالتجمع  02مخطط شغل األراضي رقم : المصدر        
 ـوهي منطقة االستجمام والترفيه، هناك اقتراح لمسرح الهواء الطلق بمساحة تقدر ب): 5(المنطقة */ 

  .2م 7583
  .العمومية ستصبح أماكن تبادل وتعارف تالئم الحياة الجماعيةكل المجاالت    -
  .مجموع التجهيزات والتجارة ستنظم بصورة تكفي االحتياجات المستقبلية للسكان -
  :الحظةم

ميدانيا، ونشير أن هناك  02و 01: ال توجد أي إنجازات خاصة بمخططي شغل األراضي رقم  
  .هو قيد الدراسة 03: مخطط شغل أراضي رقم
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  :مركز بن جراح

  :المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير/ أ

: ية، تمت المصادقة عليه يومهذا المخطط تم إنجازه من طرف الوكالة الوطنية للتهيئة العمران  
  :هذا المخطط قام بتحديد المناطق القابلة للتعمير كما يلي 97 – 87وفق القرار رقم  29/01/1997
  :المساحة اإلجمالية القابلة للتعمير في المدى القصير -
 .هكتار 0.30: 1المنطقة  -

 .هكتار 2.30: 2المنطقة  -

 .هكتار 9.40: 3المنطقة  -

 .ارهكت 4.592: 4المنطقة  -

  .هكتار 16.59: المجموع

  :المساحة اإلجمالية القابلة للتعمير في المدى المتوسط -
 .هكتار 3.46: 5المنطقة  -

 .هكتار 1.90: 6المنطقة  -

 .هكتار 0.45: 7المنطقة  -

 .هكتار 2.20: 8المنطقة  -

  .هكتار 8.01: المجموع
 

  :المناطق البرنامج المقترح للتهيئة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير حسب

 .مسكن 20 - .وكالة بريدية - :1المنطقة 

  .مسكن 144 -: 2المنطقة 
 األجواء العمومية  -ساحة - مسجد –مقهى – حمام - مسكن 241.السكن الموجود - :3المنطقة 

(Aires publique) - مركز تجاري - مركز صحي -  مساحة خضراء - تجارة  
 سوق مغطى - للطور األول والثانيمدرسة  -  قاعة والدة -  مسكن 167 -: 4المنطقة 

  .حديقة أطفال - مسكن 86 - :5المنطقة 
 مصلى - مسكن 73 -  :6المنطقة 

  مسكن 20 -  :7المنطقة 
 .درك وطني - مسكن 58 -: 8المنطقة 
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  01: مخطط شغل األرض رقم/ ب

  .، منجز من قبل مكتب دراسات20/06/2000تمت المصادقة على هذا المخطط يوم   
  :المخطط وموقعه حدود

مقسم إلى منطقتين مفصولتين عن بعضهما بجزء من المركز البلدي  01مخطط شغل األرض رقم   
  .وسنوضح فيما يلي كل منطقة على حدى

  :ويحدها) 8 – 7 – 3 -2 – 1(وتشمل المناطق  :حدود المنطقة األولى/ أ
قالمة وجزء من المستثمرة الفالحية رقم الرابط بين جراح ومقر الوالية ( 162الطريق الوالئي رقم : شماال

04.(  
  04: جبل بوشوشة وجزء من المستثمرة رقم: جنوبا
  .أراضي بور بلدية وجبل بوشوشة: شرقا
  .مركز البلدية: غربا
  :ويحدها) 6 -5 – 4(وتشمل المناطق  :حدود المنطقة الثانية/ ب

  .بن أوهيبة: مصنع اآلجر للسيد: شماال
  05بلدية والمستثمرة الفالحية رقم جزء من مركز ال: جنوبا
  .وجزء من مركز البلدية 162الطريق الوالئي رقم : شرقا
  ).أحمد خرشيش وآخرون(مستثمرة فالحية : غربا

  .هكتار 21.53مساحة تقدر ب  01يحتل مخطط شغل األرض رقم 
 
  :بن جراحلكل النسيج القديم اشم

د ملحوظ، وتوزيع غير جيد للتجهيزات في من ناحية تنظيم المجال نلمح أو نسجل عدم توازن ج -
المجال الحضري، ضف إلى ذلك أن هذه التجهيزات غير كافية لسد حاجيات السكان وهذا ما شجع 

  .المدينة الكبيرةعلى الهجرة الخارجية باتجاه مقر 
الميزة األولى لسكان تجمع بن جراح هي أنهم في حركة داخل المجال، جد مناسبة الهجرة الريفية  -

 .طانت دائما الظاهرة األكثر سيادة في هذا المخطك

من هذا المنطلق ولبلوغ الهدف األساسي، والمتمثل في تثبيت السكان في أماكنهم، يجب أن تكون هناك 
  .تغييرات كبيرة على المستوى االقتصادي واالجتماعي

ن جهة أخرى نسجل هيراركية تطور خاصة بالتجمع الرئيسي فوق أراضي زراعية هذا من جهة، وم -
  .أعطاه ميالد لهيكلة حضرية خطية أعطى هناك استغالل غير عقالني للمجال يتفاقم عبر الزمن،

وفي المقابل النواة المركزية للنسيج الحضري لبن جراح ) المحتشد(هناك مساكن قديمة بدرجة كبيرة 
  .تحتاج إلى تعديالت وإصالحات كثيرة
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القدرات الهائلة لالستغالل الزراعي  ة،ن الوضعية اإلستراتيجية الهامبالرغم م: من الناحية االقتصادية -
  .قطب محلي رغرافية الشابة، تجمع بن جراح لم يستطيع أو لم يتوصل إلى أن يلعب دوووالبنية الديم

نالحظ أن هناك تسيير ردئ للمياه على كل المستويات، متبوع باستغالل زراعي تقليدي وهذا ما نتج 
االقتصادية  –ور اقتصادي بعيد عن النتائج المحسومة وفي المقابل النتائج االجتماعية عنه مستوى تط

  .ال يمكن تفاديها بالنظر إلى ظاهرتي البطالة والهجرة الريفية
  .ن التجمع الرئيسيمتواجد شعبة ذات جريان مؤقت في الجزء الغربي  -
 .لجزء الغربي من التجمع الرئيسيتشكل عائق مستقبلي ل) % 45ر من ثأك(المجاالت ذات االنحدار  -

  
  :األهداف العامة لهذا المخطط

  .ضمان توافق، واستمرارية للمجال واالحتفاظ بالنسيج الحضري الحالي -
التنبأ والتبصر بمنطقة التجهيزات المهمة التي تدل على الدور الذي من الممكن أن يلعبه تجمع بن  -

 .جراح في منطقة قالمة

 .ألنه محاط بأراضي زراعية، ووضع مصطلح للتعمير الفوضويالتحكم في تطور التجمع  -

 .نشاطات وكذلك اقتراحات لهذه االحتياجاتالخدمات والبرمجة احتياجات السكن، التجهيزات،  -

 .مراقبة تموضع التوسعات الحضرية المستقبلية -

 .التنبأ بالتدخالت الممكن إجراؤها على النسيج الحضري الموجود -

 .تنظيم تطور البنايات -

 .ضمان التوازن الحضري إلشباع متطلبات السكان بصورة أفضل -

تطوير المناطق المتقهقرة من أجل العمل على استقرار السكان وتوجيههم نحو عمل الزراعة لتفادي  -
 .هجرة السكان نحو المراكز الحضرية

 .البلدية لتحسين النشاطات االقتصادية مركز استغالل إمكانيات -

 .الزراعية –ة تطوير الصناعة الغذائي -

 .تطوير الصناعة المتعلقة بالمعادن والمحاجر -

 .تطوير قطاع البناء واألشغال العمومية  -

 .تطوير التجارة والخدمات -

 .منح أولوية مطلقة لوضع شبكة فعالة من الهياكل القاعدية -

 الخ...... .الهاتف –اإلنارة العمومية  –تحسين الخدمات المتمثلة في التزويد بالمياه الصالحة للشرب  -
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  01برنامج التهيئة المقترح في مخطط شغل األرض رقم 

  :البرنامج المقترح في هذا المخطط موزع على المناطق المنتمية إليه كما يلي  
  .وضع لها نفس البرنامج المدرج في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير): 4 – 3 -2 – 1(المناطق  -
 .مسكن جماعي 14مسكن نصف جماعي و 96منها  مسكن 110اقتراح إنجاز : 5المنطقة  -

مسكن جماعي وكذلك اقتراح  36مسكن نصف جماعي و 40مسكن منها  76اقتراح إنجاز : 6المنطقة  -
 .محل تجاري 14إنجاز 

 .مسكن من النمط الجماعي 24اقتراح إنجاز : 7المنطقة  -

  .نصف جماعي ومركز متعدد الوظائف مسكن 60اقتراح إنجاز : 8المنطقة  -
  : اإلنجازات الميدانية

  :تم ميدانيا إنجاز ما يلي 1من بين االقتراحات المدرجة في مخطط شغل األرض رقم   
  مسكن نصف جماعي 20 -
 مسكن فردي اجتماعي 144 -

 مقر للحرس البلدي -

 مقر للدرك الوطني -

 )أقسام 6(مدرسة ابتدائية  -

 ملعب جواري -

 حديقة عمومية -

 تحصيص ترقوي -

  .محل تجاري 33محالت هي في طريق اإلنجاز من برنامج إنجاز  8محالت تجارية و 06إنجاز  -
  02مخطط شغل األرض رقم / ج

  .منجز من قبل مكتب دراسات معمارية ،2002ماي  31تمت المصادقة على هذا المخطط يوم   
  :حدود المخططوموقع 

أعتبر من طرف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  02األراضي رقم شغل مجال مخطط   
يمثل نواة التجمع لمركز بن جراح، يتميز ، هذا القطاع "القطاع المعمر الحالي"كمنطقة متجانسة مشكلة من 

 546هكتار وعدد من المساكن وصل إلى  23 ـبسكن فردي ضعيف الكثافة، يستحوذ على مساحة تقدر ب
 3450السكان هو أسرة وعدد من  650هكتار، وعدد من األسر يقدر ب /مسكن 23.7مسكن بكثافة قدرها 

  .(1)ساكن
  :هذا المجال محدود من

 171مشروع (والسكنات االجتماعية الجماعية المنجزة حديثا  162: بالطريق الوالئي رقم: الشمال -
  ).مسكن

                                                 
  .2000تحقيق منجز من قبل مكتب الدراسات عام   (1)
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 ).مسكن 144مشروع (ببرنامج السكن الفردي والجماعي المنجز حديثا أيضا : الشرق -

أراضي فالحية تابعة للمستثمرة  وكذلك 01:الموقع المخصص للتحصيص الترقوي رقم: الجنوب -
 .05الفالحية رقم 

 .بالمزرعة القديمة وبموقع التوسع الخاص بالمدى المتوسط: الغرب -

  :الطبيعة العقارية

هي الملك في جزء كبير وأراضي بلدية  02الطبيعة العقارية لمجال مخطط شغل األرض رقم   
بمواد صلبة تأسست بصورة غير قانونية، إذن العقار  فضال عن ذلك، هذه األراضي مشغولة ببنايات مبنية
  02: يشكل المحور األساسي لمخطط شغل األرض رقم

  

  02تنظيم وتطوير مجال مخطط شغل األرض رقم  مشكل

  :ـيتميز ب 02مجال مخطط شغل األرض رقم   
دارية، مستوى تجهيز مالئم لديناميكية حضرية منسجمة ومتوافقة، ألن األساسي من التجهيزات اإل -

 .02: االجتماعية، االقتصادية والخدمات موزع في مجال تدخل مخطط شغل األرض رقم

شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي تسمح بتفاؤل معدالت الوصل بهذه  -
 .الشيكات

وكثافة ذن جراح هو مجال مهيأ يتميز بسكن فردي لب 02: مجال تدخل مخطط شغل األرض رقم -
مختلفة وفي المقابل، اإلطار المبني له أنماط معمارية  (R +1)ه أحيانا توسعات عمودية ضعيفة، ل

 ).فوضوية(وغير متجانسة ودائما في حالة متوسطة إلى سيئة 

من المساحة  %13من ناحية استغالل األراضي، على الرغم من أن المجاالت الشاغرة تمثل حوالي  -
هي جد مشتتة ومتفرقة تمثل دائما أحجام ال  ةب الشاغر، الجيو02الخاصة بمخطط شغل األرض رقم 
 .تسمح بإعادة هيكلة النسيج الحضري

كل هذه العوامل ساهمت في ظهور نسيج حضري غير مهيكل بصورة كافية حيث يسجل عدم انسجام 
  .وتنافر بين الوحدات الحضرية المكونة له

  

  02األهداف المرجوة من مخطط شغل األرض رقم 

العقارية التي يجب أن تقود إلى التحكم المثالي التجاه األراضي الحضرية وإلى الطبيعة لة إعادة الهيك -
  .العقارية لألراضي

، الذي يجب أن يبث 02: على مستوى مجال تدخل مخطط شغل األرض رقم انبثاق مجال مركزي -
اميكية رف مخطط اقتصادي ونشاطات خدماتية، دين، هذه المركزية يجب أن تعPOS ـعلى مجمل ال

حول المقر الرئيسي لوالية  بن جراح في الهيكلة الحضرية المتطورةألبعاد الدور المنتظر لتجمع 
 .قالمة
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 .توافق المخطط المعماري لإلطار المبني والبيئة المعمارية -

 .االستعمال العقالني الستغالل األراضي الحضرية وتعيين مختلف النشاطات الحضرية -

البرامج السكنية التي  اتالسكن والتجهيزات وإعطاء أولوية للتجهيزحيث  إشباع احتياجات السكان من -
يمكن أن تكون في القطاعات األخرى الحضرية و ال يمكن توقيعها في مجال مخطط شغل األرض

    .لتجمع بن جراح
  :ونلخص برنامج التهيئة المتعلق بالتجهيزات في الجدول الموالي  

  للتجهيزاتالبرنامج المقترح  :)60( جدول رقم

  األمد  نوع التجهيز
  المساحة

PDAU POS  
  1390  1500  المدى القصير  أجواء اللعب

  1150  1020  المدى القصير  توسيع مقر البلدية
  530  500  المدى القصير  المكتبة البلدية

  1200  5800  المدى القصير  ساحة
  480  /  المدى القصير  مركز ترفيه وتسلية
  6070  2200  سطالمدى المتو  حديقة عمومية
  1000  700  المدى المتوسط  مساحات خضراء
  1800  2200  المدى الطويل  حديقة أطفال

  1220  1000  المدى الطويل  مساحات خضراء
  5800  5800  المدى الطويل  مدرسة أساسية
  2000لتجمع بن جراح  02مخطط شغل األرض رقم : المصدر

  :أما فيما يخص برنامج المساكن فهو كاآلتي -
  مسكن 546: ضعية الحاليةالو  
  مسكن 98: العجز الحالي  
  مسكن 84: االحتياجات المنتظرة  
  مسكن 728: حظيرة المساكن المنتظرة  
  مسكن 182: البرنامج الجديد  

  
  :اإلنجازات الميدانية

على  )والتي ال تصلح إلقامة تجهيزات(إعادة توزيع الجيوب الشاغرة ذات المساحات الصغيرة  -
بوراس محمد (يل المداخل إلى مساكنهم ولتحسين الوجه العمراني في األحياء القديمة المواطنين لتسه

  ).ومقالتني –عميار  –
كان عشوائي ونشير أن شبكتي المياه الصالحة إعادة تنظيم النسيج العمراني لألحياء ألن التوسع  -

 .للشرب والصرف الصحي مشكل غير مطروح

  02إقامة تحصيص اجتماعي رقم  -
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  :ز عمارمركز مجا

  :المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير/ أ

، (U.R.B.A.N)هذا المخطط منجز من قبل مركز الدراسات واإلنجاز العمراني لوالية عنابة   
  .1997تمت المصادقة عليه سنة 

  :الهدف من إنجاز هذا المخطط

ة خاصة وأنها توفير المتطلبات العامة من السكن والمرافق الواجب توفرها على مستوى كل البلدي -
مقر (لتقوم بدورها الهام كبوابة لمدينة قالمة  20تحتل منطقة إستراتيجية على الطريق الوطني رقم 

  .من الناحية الغربية) الوالية
 ).هجرة داخلية أو خارجية(الحد من الهجرة الريفية سواء كان ذلك من البلدية أو خارجها  -

 .م ومتطلبات البلديةالعمرانية وهيكلتها بما يتالء تنظيم البنية -

األخذ بكل إمكانيات البلدية الفالحية وغيرها لتلعب دورا هاما في النشاط االقتصادي والرفع من  -
  .مستوى المعيشة لكل فرد

  :المقترحة في إطار التهيئة هي كالتاليأهم المقررات العمرانية 

  .استصالح المناطق ذات المساكن الرديئة -
 .الشاغرة داخل النسيج العمراني تكثيف عدد المساكن في الجيوب -

 . توزيع الخدمات توزيعا متناسقا حتى يكون مجال التأثير متكافئ -

 .إنشاء المساحات الخضراء وتنظيمها كمناطق للترفيه -

 .محاولة ربط النسيج العمراني عن طريق شبكات تقنية مقترحة -

 .التركيز على محاور النشاط الحيوية بإضافة مرافق ذات أهمية -

تقليص (عادة النظر في شبكة الكهرباء حتى ال تؤثر على المناطق العمرانية برواقها لألمن يجب إ -
 ).المساحات

جعل مناطق لعبور الراجلين بين المنطقتين الشرقية والغربية لتفادي خطر الطريق الوطني حتى يتم  -
 .انحرافه في المدى البعيد

 .لنسيج العمرانييمنع منعا باتا إقامة أي نشاط فالحي وصناعي داخل ا -

يتضح أنه ال تتوضع به مساحات خضراء بمعناها ) مركز البلدية(بعد الدراسة الميدانية للتجمع  -
العمراني، توجد بعض األشجار فقط التي تشكو من انفرادها في هذا الميدان، لذلك يترتب دراسة هذا 

 .الموضوع بشيء من األهمية والتفصيل

هكتار  2صى المنطقة الشرقية من التجمع بمساحة تصل إلى توجد منطقة نشاطات مبرمجة في أق -
قطعة، لكن المطلوب هو تحديد نوعية النشاط الذي سوف يقام عليها، كل ذلك ألن  24مقسمة إلى 

منطقة النشاطات هذه توجد متداخلة مع المنطقة السكنية من الناحية الجنوبية هذا من جهة ومن جهة 
راضي الفالحية الداخلة ضمن محيط الري والتي سوف تصبح من أخرى نشير أيضا أنها محاذية لأل



   التنظيم المجالي للتجمعات السكانية المدروسة: المبحث الثالث: الفصل الثالث

- 394  - 

األراضي ذات الزراعات المكثفة المرتفعة المردود لذلك يجب مراعاة نوعية ودرجة تلك النشاطات 
حتى ال تؤثر على التجمع العمراني المحادي لها وال على المنطقة الفالحية المجاورة ومراعاة التناسق 

 .بين مختلف النشاطات

إلى الجنوب في المدى البعيد  20فيما يخص شبكة الطرق فقد تم اقتراح انحراف الطريق الوطني رقم  -
وذلك حتى يقل الضغط المتزايد من جراء المواصالت المختلفة الحجم ومحاولة التقليل من حوادث 

 .م12إلى  همقر الرئيسي للتجمع ويصل عرضالالمرور الكثيرة التي يعاني منها 

  .الحالي فيقترح فيه عملية ازدواج طريق السير به أما الطريق
بالنسبة لشبكة تصريف المياه المستعملة فأماكن الطرح بالنسبة للتجمع تكون باتجاه واد سيبوس وحتى  -

  .ال تتلوث المنطقة فإنه يقترح محطات للتطهير والتنقية عند مكان الطرح
هائلة نظرا لطبيعة التربة التي تتمتع بها البلدية تشمل البلدية إمكانيات فالحية : محور التطور الفالحي -

ومما يجدر ذكره أن القسم الجنوبي من البلدية داخل ضمن محيط السقي لسد بوهمدان لذلك فال بد من 
على الزراعات المسقية ذات النمط المكثف العالي المردود ومن جهة أخرى استعمال  الحفاظ

ية الدورة الزراعية لألرض وأيضا يجب التركيز على الزراعات الواسعة خاصة أثناء تطبيق نظر
صاد البلدي تتربية الحيوانات بما فيها الدواجن حتى تلعب دورا هاما في التطور الفالحي لخدمة االق

 .والجهوي

  :تهيئة التجمع الثانوي صالح صالح -

ة والتعمير تتلخص التهيئة المقترحة للتجمع الثانوي صالح صالح في المخطط التوجيهي للتهيئ  
  :فيما يلي

م وممكن 11حتى يصل عرضه إلى  126: تم اقتراح استصالح الطريق الوالئي رقم: شبكة الطرق -
  .توسيعه من الناحية الشرقية المحاذية لواد سيبوس

لمرافق والمحافظة على المناطق المخصصة لها تبعا لتخصص مناطق : منطقة المرافق والنشاطات -
 .لدراسة التهيئة

موضحان في مخططي للنشاطات فنجد أن التجمع يحتوي على نشاطين رئيسيين حاليين وهما بالنسبة  -
الوضعية الحالية ومخطط التهيئة ونالحظ أنه ال يمكن توسيع منطقة النشاطات الحالية لوجودها ضمن 
المحيط العمراني ومن جهة أخرى ألنه يحدها أراضي زراعية مرتفعة المردود وتصل مساحة تلك 

 .هكتار 0.52ق المقترحة للمرافق إلى المناط

مسكن  45مسكن، وفي المدى المتوسط هو  58عدد المساكن الواجب إنجازها في المدى القريب هو  -
 .مسكن 122أما في المدى البعيد فهو 

صالح صالح وصالح صرفاني في  –مجاز عمار : ونلخص مجموع المرافق المبرمجة للتجمعات الثالثة
  :تهيئة والتعمير في الجدول التاليالمخطط التوجيهي لل
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  المرافق المبرمجة للتجمعات الثالثة ):61( جدول رقم
  المدى البعيد  المدى المتوسط  المدى القريب  التوزيع

  المقر الرئيسي للتجمع
(ACL) 

  عيادة للوالدة الريفية
  مكتبة البلدية

  قاعة متعددة الرياضات
  مركز تجاري

  أساسي الثالثوحدة الطور

  شبابدار ال
  أقسام 5مدرسة من   مركز للصناعات التقليدية

  مكتبة  سوق مغطى  (AS) صالح صرفاني
  أقسام 3مدرسة   عيادة للوالدة الريفية

  مركز صحي  (AS)صالح صالح

  قاعة لمختلف النشاطات
 الثقافية والفكرية

  مكتبة
  فرع إداري

  فرع البريد و المواصالت
  دار الشباب

  أقسام 3مدرسة 
  سوق مغطاة

  1997المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية مجاز عمار : المصدر      
  :اإلنجازات الميدانية

فيما يخص اإلنجازات الميدانية لمخطط التهيئة المقترح في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير   
بتجمعي الخاص بمركز صالح صالح فتتمثل في إنجاز فرع إداري وتهيئة الطرق واألرصفة، أما المتعلقة 

لتجمعين والتي مجاز عمار وصالح صرفاني فتحقق إنجازها بعد وضع مخططات شغل األرض خاصة با
  .سنتطرق إلى ذكرها الحقا

  

  01: مخطط شغل األراضي رقم/ ب

هذا المخطط منجز من قبل مكتب دراسات معمارية، تمت المصادقة عليه في شهر ماي من عام   
1999.  
  :الحدود

يمثل مجموع النسيج الموجود للتجمع الرئيسي له  01: ل األرض رقممحيط تدخل مخطط شغ  
  :هكتار يحده من 35 ـمساحة تقدر ب

  06: االستغالل الزراعي دغمان محمد رقم: الشمال -
 05: االستغالل الزراعي دغمان محمد رقم: الشرق -

 واد سيبوس: الغرب والجنوب -

من ث لتكوين مجاالت تلبي رغبات أكبر عدد من إنجاز هذا المخطط هو محاولة البح :الهدف المنشود*
السكان خاصة وأن التحليل الحضري أثبت أن نسيج تجمع مجاز عمار لم يتطور باالعتماد على مخطط 

  :ـتنظيمي واضح، إنه نتيجة تصرفات وأفعال طوعية بدون تفكير لذا نجده يتميز ب
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تها وال حسب الوظيفة وال يوجد أي أي هيراركية للمجاالت، إنها ال تتفرق حسب طبيععدم تواجد  -
  .عامل تجانس يربط بين مختلف المجاالت

 .ال توجد أي عالقة بين المجاالت الشاغرة والمشغولة -

 .ال يوجد أي مجال عمومي، وال توجد أية ساحة أو حديقة -

ال يمكن تعريف هيراركية شبكة الطرق والطريق الوحيد الذي يمكن تحديد وظيفته هو الطريق  -
 20: رقم الوطني

التجمع عرف برامج ضئيلة للتطور وكذلك غياب البرامج المتجانسة والمتناسقة نتيجة عدم وجود  -
 .سياسة تهيئة مجالية نجم عنها تطور فوضوي عفوي وغير مستقر

هذه األحياء العفوية أنشئت لإلجابة عن الصعوبات المربوطة بمداخل المساكن  ونتيجة ندرة القطع  
  .للبناء الذاتي والدليل على ذلك أن التجمع يملك تحصيص واحداألرضية الموجهة 

وهذا يعطي صورة  والتشطيب البناءعمليات نسيج مجاز عمار يتميز بقدم البناء وتلفه وعدم إتمام  -
 .بناء دائم ورشةتجمع في 

  :مخطط التهيئة

  :تتلخص إجراءات التدخل بصفة عامة في    
  .هيكلة وتنظيم النسيج الحضري -
 .يصحاالحتياجات المتتالية والنامية للسكان من ناحية التجهيز خاصة الثقافي، الرياضي والتلبية  -

 ).مع األخذ بعين االعتبار عامل تواجد الحواجز(إيجاد إمكانيات أو احتماالت التوسع لمحيط التدخل  -

 .تنظيم مختلف التجهيزات عبر تراب البلدية ال يهيكل بأي طريقة المجال -

  :تهيئة كما يليونفصل عملية ال
  
  :تم اقتراح ما يلي :فيما يخص المجال واإلطار المبني/ 1
 .برنامج للسكن الفردي وضع وإضافة  -

 .ضمان توازن لتوزيع النشاطات باقتراح تجهيزات في الجزء الجنوبي -

 .اقتراح مناطق للتجارة -

 .توحيد المعالجة المعمارية من اجل أحسن تجانس لإلطار المبني لمجمل المجال -

 ).الموجودة والمبرمجة(ضمان استمرارية جيدة لمختلف البرامج  -

يؤثر على تشكيل النسيج الحالي ظرا للحواجز السابقة الذكر الطبيعية والجغرافية والفيزيائية ن  
والمستقبلي للتجمع إذن الحل األول الممكن للمدى المتوسط هو التكثيف، وأول شكل له سيكون نمو بدون 

  .دريجي ومتتالي لكل االحتياطات المجالية المتوفرة بالبرامج التطوريةتوسع مجالي، بسد ت
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  ):حي صالح لطرش(الجزء الشرقي من التجمع 

هذه المنطقة تتميز بالسكن االجتماعي ذو الطابق األرضي وبالسكن نصف الجماعي منطقة كبيرة   
من طرف المخطط التوجيهي من المجال شاغرة لذا تم اقتراح برنامج السكن الفردي المقترح بدوره 

  .للتهيئة والتعمير
  ):حي مرواني(الجزء الشمالي من التجمع  -

هي منطقة تركز التجهيزات، جزء من المساكن في حالة سيئة، هذه المنطقة تنقصها أجواء   
الخاصة بوسائل النقل وتحتاج شبكة طرقاتها إلى الترميم لكن  فالتجمعات، المساحات الخضراء والمواق

  .ة هيكلتها غير ممكنةإعاد
  ):حي محمد بن مارس(الجزء الجنوبي من التجمع  -

هذا الجزء من التجمع يعاني من الفوضى، نمط البناء السائد به هو البناء الذاتي، يتميز بغياب   
  .إجمالي للتجهيزات وعدد مهم من المساكن القديمة، الطرقات في حالة سيئة جدا

ة وتنظيم هذه المنطقة وإضافة نشاطات تجارية وتهيئة أجواء االستجمام إنه من الضروري إذن إعادة هيكل
  .والمساحات الخضراء

  :شبكة الطرق/ 2

، ال يمكن اكتشاف هيراركية لشبكة الطرق أو باألحرى أمر صعبترتيب شبكة الطرق داخل التجمع  -
جيهي للتهيئة ، حيث تم اقتراح انحراف هذا الطريق في المخطط التوRN20لطريق واحد مهم هو 

والتعمير، أما في مخطط شغل األرض وبما أن هذا الطريق يمثل قطب اقتصادي جد مهم للتجمع فقد تم 
اقتراح تغييره إلى عنصر مهيكل باستعمال تهيئة مالئمة بزرع التجارة، األثاث الحضري وكذلك معبر 

  .المشاة
يجب توطيدهما ) شمالي وجنوبي(ن يوجد داخل التجمع طريقان ثانويان يجزءان التجمع إلى نصفي -

  .وتوسيعهما
   .خلق مواقف -
   .التهيئة الجيدة لتقاطعات الطرق  ومفترقات الطرق -
  :التهيئة الخارجية/ 3

  .خلق مساحات خضراء ومساحات للعب داخل األحياء -
 .واالستفادة من االختالف بين جانبي الطريق  20معالجة المجال الموجود على طول الطريق رقم  -

، )اقترحت على مستوى حي صالح لطرش(خلق ساحة عمومية تدعم، تنشط وتحرك مركز التجمع  -
كما يمكن أن تكون لها وظيفة أخرى ال تقل أهمية عن األولى وهو الدور االجتماعي الذي يمكن أن 

  .اتصاالتوتلعبه إذ أنها تشكل مكان تجمع 
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  :م إنجاز ما يليت: اإلنجازات الميدانية
  مط جماعيعمارات ن 06 -
 متوسطة -

 .قاعة متعددة الرياضات -

 مقر للحرس البلدي -

 .تجديد جزئي لشبكة الصرف الصحي -

  .تهيئة األرصفة وشوارع المركز وتزويدها بالكهرباء -
  

  :مركز صالح صرفاني

  : 01مخطط شغل األراضي رقم / أ

  .1998هذا المخطط منجز من قبل مكتب دراسات وإنجاز معماري، تمت المصادقة عليه سنة   
لتجمع صالح صرفاني هو النسيج العمراني للتجمع، يتكون من  01محيط تدخل مخطط شغل األرض رقم 

مقسمة إلى خمسة مناطق تم هكتار  29 ـمنطقتين إحداهما مبنية واألخرى شاغرة، يحتل مساحة تقدر ب
  .اختيارها على أساس طبيعة الموقع وكذلك استغالله الحالي والجدول التالي يوضح ذلك

  المناطق المحددة لمحيط تدخل مخطط شغل األراضي  ):62( جدول رقم
  المساحة  رقم المنطقة

  هكتار  2م
ZI 57.000  5.7  
ZII  110.000  11.1  
ZIII  31000  3.1  
ZIV  73000  7.3  
ZV  19000  1.9  

  29  290.000  المجموع

  لتجمع صالح صرفاني 01مخطط شغل األراضي رقم: المصدر        
  

  :مخطط شغل األراضي من يحد :حدود المخطط
  20الطريق الوطني رقم : الشمال •
  جبل الغريب: الجنوب •
  )بن قايد(مجال شاغر : الشرق •
 شعبة: الغرب •
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  :الهدف من إنجاز المخطط

  تحقيق مجال حضري مهيكل ومنظم -
جهة  المدينة الكبيرة من معمن جهة و) مجاز عمار(تحقيق عالقات وظيفية مع المقر الرئيسي للبلدية  -

 .أخرى

  .اجتثاث الحظيرة غير الثابتة -

 .امتصاص العجز من المساكن -

  .إنجاز نموذج حظري جدير بأن يصبح مركز محيط بمدينة قالمة في المدى البعيد -
  

  :تجمع صالح صرفانيمشاكل 

تحليل التجمع من الناحية الديمغرافية، االجتماعية، الفيزيائية والحضرية مكن من تحديد   
  :تاليةاإلشكالية ال

هذا الموقع  ،عوائق للتعمير إنه مرتب في درجة المجاالت المقبولةتجمع صالح صرفاني ال يمثل  -
يشكل إمكانية هامة للتعمير إنه جدير وأهل الستقبال مدينة صغيرة تامة خاصة وأن التجمع الرئيسي 

لي وسند يعاني من نقص فادح لمجاالت التوسع، إذن صالح صرفاني قابل ألن يكون قطب مستقب
  .عقاري له حركية ليس للتجمع نفسه فقط وإنما أيضا لتجمع مجاز عمار

استغالل األرض غير العقالني وغير المتجانس، المكون من السكن الفردي ذو الكثافة الضعيفة جعل  -
 االستغالل يوجه فوضويا وهذا ما أعطى تنظيم حضري سيء وحركية سيئة هي األخرى

 ).غياب المركز أو محاور الحركة(إنه يتميز بهيكلة مجالية سيئة  ،ةتجمع صرفاني له بنية طولي  -

السكن المسجل غير محدد الشكل في مجمله وغير قانوني من الناحية التنظيمية ينمو يوم بعد يوم مع  -
 .آثاره السلبية

التزويد بالمياه الصالحة للشرب والربط بشبكة الصرف الصحي ثم جزئيا، أما شبكة الطرق فهي في  -
   .الة الدروبح

هذه الوضعية تحتم التكفل الحقيقي بهذه المشاكل عن طريق عمليات تدخل على النسيج الحالي بتحسين 
مستوى التجهيز حتى يلبي االحتياجات االجتماعية للسكان بأحسن طريقة ويحقق في نفس الوقت نوع من 

  .االستقاللية
التي  من ناحية العالقات االجتماعيةوأيضا يشة سكان صرفاني يتميزون بطابع ريفي من ناحية نمط المع -

  .تربط بين مختلف المجموعات
معدل بطالة جد مرتفع متبوع بتبعية تامة وإجمالية لهذا التجمع للخارج وهذا ما أدى إلى ظهور مستوى 
معيشة جد منحط هذا الوضع يترجم بالسكن غير الثابت وتثبيط إجمالي للتجمع حيث أنه ال يوجد أي شكل 

  .نشاط واضحل
   .هذا المجال منغلق على نفسه، مؤكد أن التعمير والبناء خاضع وممتثل لقانون واحد خاص بالتجمع -
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  :مخطط التهيئة المقترح

  .يجب وضع سياسة واضحة لتعمير منطقة كانت موضوعة للنسيان منذ نشأتها رغم بعض التدخالت -
مخطط شغل األراضي الذي يجب أن ينظم  اهتمام خاص بالتجمع من أجل تعمير مخطط ومنظم عبر -

  .المجال حسب نظرة تأخذ على عاتقها هموم السكان وأيضا الجماعات المحلية
، قطاعية PCD(استثمار مباشر من طرف الجماعات المحلية عبر مختلف برامج السكن  -

  )..الخ....وترقوية
  :توجيه برنامج التطور الخاص بهذا التجمع إلى برنامج في شكلين -

  .السكن الجماعي*   
  .السكن الفردي*   

ترقية وتشجيع سياسة للتعمير ذات مستوى عالي فوق هذا الموقع ألنه مرشح في المدى المتوسط لتدفق  -
هائل من السكان المهاجرين باتجاه هذا الموقع نظرا للفوائد التي يتوفر عليها، قدرات االستقبال الهائلة التي 

  .مير مستقبلييمكن أن يمنحها صرفاني لتع
مسكن في المدى  25مسكن في المدى القصير،  100: االحتياجات من المساكن عبر اآلماد الثالثة هي -

  .مسكن في المدى البعيد 116المتوسط و
  :رض نلخصها في الجدول المواليالتجهيزات المبرمجة في إطار مخطط شغل األ -

  شغل األراضيالتجهيزات المقترحة في إطار مخطط   ):63( جدول رقم
  التجهيزات المقترحة

  مركز صحي -
 مدرسة ابتدائية -
 ملحق بلدي -
 ملحق للبريد والمواصالت -
 مكتبة -
 سوق مغطى -
 قاعة متعددة النشاطات -
 تجارة وخدمات -
 مسجد، مدرسة قرآنية -
 ملحق متوسطة في المدة المتوسط وتوسيع في المدى البعيد -
 أمن حضري -
 مركز هاتفي -
  مساحة خضراء -

  لتجمع صالح صرفاني 01: ط شغل األراضي رقممخط: المصدر      
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  :تم وضع نموذج حضري ومخطط التهيئة المنتظر وهو مدرج في الجدول التالي -
  النموذج الحضري المقترح ومخطط التهيئة المنتظر لتجمع صالح صرفاني )64( جدول رقم

  األهداف  المكونات الهيكلة للمجال  فوائد موقع صالح صرفاني

  محاور الحركة  20رقم الطريق الوطني 
يحقق في المدى البعيد 
ديناميكية اجتماعية 

  حضرية

االستثمار في هذا المجال   السكن الجماعي  قريب جدا من مقر المدينة الكبيرة
  ببرنامج مهم

  نصف جماعي  قريب جدا من المقر الرئيسي مجاز عمار

  تحقيق مطابقة حضرية
(une conformité 

urbaine)  مع المجال
  غرافياوالطبو

  يفيد السكان في االستقرار  اقتراح السكن الفردي  قدرات االستقبال جد كبيرة

إعطاء صرفاني بعد   المسجد مجاالت الملك
  حضري واجتماعي ثقافي

  لتجمع صالح صرفاني 01: مخطط شغل األرض رقم: المصدر
  

  :فيما يلي POS ـفي التمثلت اإلنجازات الميدانية لمخطط التهيئة المقترح  :اإلنجازات الميدانية
  مركز هاتفي -
 ملعب جواري -

 تهيئة أرصفة التجمع -

 )إنجاز شبكتي الصرف الصحي والتزويد بالمياه الصالحة للشرب(إنجاز تحصيص  -

 .محالت تجارية في طريق اإلنجاز -
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  :مركز جبالة جميسي

  :المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير/ أ

، تمت المصادقة 1994الة الوطنية للتهيئة العمرانية سنة تم إنجاز هذا المخطط من طرف الوك  
  .1997عليه سنة 

  :الهدف المنشود من هذا المخطط هو

محاولة خلق توازن مجالي واالحتفاظ باألراضي ذات اإلمكانيات أو القدرات الزراعية الهامة والجيدة  -
من سكان  %80وأكثر من  للمجال التي تحيط بالمنطقة الجنوبية أين تتركز التجهيزات المهيكلة

  .البلدية
منطقة التهيئة أخذت في الحسبان اتجاهات فيما يخص التهيئة العمرانية عبر عنها بتجزئة أو تقسيم  -

 :المجال البلدي إلى قطاعات معرفة كما يلي

        رمالقطاع المع*   
   القطاع الذي سيعمر*   

  قطاع التعمير المستقبلي*   
    القطاع غير قابل للتعمير*   

  01مخطط شغل األراضي رقم / ب

، منطقة مخطط شغل 1998تم إنجاز هذا المخطط من طرف مكتب دراسات معمارية سنة   
بلدية شمال تتمثل في النسيج الحضري الحالي للمقر الرئيسي للبلدية، الذي يقع جنوب ال 01األراضي رقم 

  .16ق الوطني رقم والطري 21الرابط بين الطريق الوطني رقم  126الطريق الوالئي رقم 
  .هكتار محاطة بأراضي زراعية من جميع النواحي 20 ـيحتل مخطط شغل األراضي مساحة تقدر ب

  :تتمثل أهداف هذا المخطط فيما يلي :أهداف المخطط
  .التجهيزات العمومية مع النسيج الحضري) ظم(دمج  -
 تخدام األراضي تعيين القواعد أو األنظمة إلنجاز البنايات المستقبلية ووضع شروط اس -

  .تقديم صورة عامة لتنظيم النسيج الحالي -
  إنجاز  تم :اإلنجازات الميدانية
  مدرسة ابتدائية  –ملعب جواري  –إكمالية  –مقر البلدية  –مقر الحرس البلدي 
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  02: مخطط شغل األراضي رقم/ ج

  .2002انفي هذا المخطط منجز من قبل الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية في ج  
  :موقع وحدود هذا المخطط

بالجبهة الغربية للتجمع الحضري الرئيسي  02يقع مجال الدراسة لمخطط شغل األراضي رقم   
  .لبلدية جبالة خميسي وهو يعتبر منطقة التوسع للمدى القصير والمتوسط

  :حاط هذا بما يليمهكتار و 8.91.32 ـيحتل مساحة تقدر ب
  جنوبا 126: الطريق الوالئي رقم -
 التجمع الحضري الرئيسي شرقا -

 المحيط المسقي شماال وغربا -

  تقسيم المجال اإلقليمي لمخطط شغل األراضي إلى مناطق

  :المجال اإلقليمي لمخطط شغل األراضي قسم إلى مناطق عمرانية وطبيعية كالتالي  
  :وتنقسم إلى المناطق التالية: المناطق العمرانية المتجانسة -

أو المقترح  (1UP)وهي منطقة معدة خصيصا الستيعاب السكن الفردي الحالي : LIPالمنطقة */ 
(2LIP).  

  .وهي منطقة معدة خصيصا الستيعاب السكن نصف الجماعي: UG1المنطقة */ 
وهي منطقة معدة خصيصا الستيعاب مرافق أساسية ضمن المحاور الرئيسية والفرعية :  UG2المنطقة */

  .للحركة والنشاط
  :الطبيعية المناطق -

وهي منطقة معدة للتشجير من أجل حماية المناطق المحاذية لشعبة جبالة خميسي ضمن : UVالمنطقة */ 
  .126الواجهة العمرانية الثانوية للوادي والطريق الوالئي رقم 

  

  :تتلخص فيما يلي 02أهداف مخطط شغل األراضي رقم 

  :لىلتجمع جبالة خميسي إ 02يهدف مخطط شغل األراضي رقم   
خلق نوع من التناسق بين النسيج العمراني الحالي والمستقبلي بإحداث تواصل مجالي وتكامل بينهما  -

  .مع محاولة خلق مركزية جديدة في إطار التوسع المستقبلي المقترح على المديين القريب والمتوسط
 .تحسين مؤشرات وظروف استخدام األراضي من أجل االستغالل العقالني للمجال -

 .ة متطلبات السكان المتزايد سواء من ناحية السكن أو الخدماتتلبي -

 .المحافظة على الطابع الفالحي السوسيولوجي للمنطقة -

 .إعطاء مظهر عمراني مالئم للتجمع يليق بمكانته كمقر بلدية -

 ةمقر المدينة الكبير إدماج التجمع ضمن مجال الديناميكية والحركية التي تتميز بها المراكز المجاورة -
 .من جهة وتخفيف الضغط عليها من جهة أخرى" قالمة، بومهرة، هيليوبوليس"
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 .اقتراح مرافق أساسية للنسيج المقترح -

إيجاد حل للمشاكل التي يعاني منها التجمع، سواء تمثل ذلك في إعادة الهيكلة أو التوسع العمراني  -
ية على الطريق الوالئي رقم المقترح في المدى القريب أو المتوسط مع محاولة خلق واجهة عمران

، هذا كله في إطار استعماالت عقالنية للمجال المدروس ضمن مقترحات وتوجيهات المخطط 126
 .التوجيهي للتهيئة والتعمير المصادق عليه

  :تنظيم المجال العمراني لتجمع جبالة خميسيل المشاكل المطروحة

ة على جانب الطريق الوالئي رقم يمتاز تجمع جبالة خميسي بموقعه ضمن منطقة حوض قالم  
المدينة الكبيرة، حيث أن المسافة المؤدي إلى بوشقوف شرقا وإلى قالمة غربا، وكذلك قربه من مقر 126

كلم فقط، هذه العوامل ستسمح بدون شك بأن يلعب هذا التجمع دور السند  15حوالي  الفاصلة بينهما هي
ذلك ضمن توصيات ومقترحات المخطط الوالئي للتهيئة لمقر الوالية ضمن منطقة حوض قالمة كما جاء 

PAW.  
ولتحقيق ذلك، ال بد من الرفع أو التخفيف من العوائق الموجودة التي يعاني منها التجمع، حيث   
  :كما يلي المشاكلتطرح 

وال " فوق أراضي خواص"إشكالية البناءات الفوضوية والقصديرية التي ظهرت بصورة عشوائية  -
  .لمقاييس العمرانيةتخضع ألدنى ا

التجمع ضمن مجال الحركية والديناميكية التي تشهدها منطقة قالمة وما جاورها بالرغم من  اندماجقلة  -
 .كلم 15 قربه من مقر الوالية بحوالي

ضعف مستوى التجهيز وغياب المرافق المهيكلة للمجال العمراني كما أن الطابع الريفي للتجمع شجع  -
 .لمناطق المجاورةمن حركة الهجرة نحو ا

بالرغم من كون تجمع جبالة خميسي تابع من ناحية التقسيم اإلداري إلى دائرة قلعة بوصبع، إال أنه  -
 بومهرة: ميدانيا يستفيد بالدرجة األولى من الخدمات والنشاطات التي تمنحها المراكز القريبة منه وهي

 ".منطقة حوض قالمة"ولة التضاريس قالمة، نظرا لعامل القرب وسهأحمد ومقر المدينة الكبيرة 

إشكالية عدم تجسيد برامج ومقترحات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية جبالة خميسي على  -
المدى القريب والمتوسط سواء من ناحية المرافق أو من ناحية السكن مما أثر سلبا على تطوره 

 .االقتصادي واالجتماعي

 .وب شاغرة بإمكانها استيعاب بعض المرافق المهيكلة لمجال التجمعيحتوي النسيج العمراني على جي -

 :وجود عوائق وارتفاقات طبيعية واصطناعية تحد من مجال توسع التجمع وهي -

من الناحية الغربية للتجمع وهي شعبة تنشط خاصة في فصل األمطار، " جبالة خميسي"شعبة مرور / 1
حاجز طبيعي سيعمل مستقبال على تقسيم النسيج العمراني ، كما تعتبر فيضاناتحيث قد تؤدي إلى حدوث 

  .للتجمع إلى قسمين
  .األراضي الزراعية ذات المردودية العالية والتي تحيط بالتجمع من كافة االتجاهات/ 2
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  .حدود طبيعية خاصة من جنوب وغرب التجمع « Talus »تشكل حواف المنحدرات / 3
لكهربائي متوسط التوتر، خط السكة الحديدية المبرمج من تفاقات االصطناعية خاصة الخط اراال/ 4

الشمالية للتجمع، خط أنبوب السقي من الناحية الشرقية والجنوبية وخط أنبوب الغاز من الناحية الناحية 
  .الجنوبية للتجمع

  :اإلنجازات الميدانية

قترحات التهيئة نظرا لكون األرض ذات ملكية خاصة، لم يشرع بعد في اإلنجازات الميدانية لم  
  .02المدرجة في مخطط شغل األراضي رقم 

  :مالحظة

لبلدية جبالة خميسي، لكن لم يتم بعد إنجازه وإنما كلف  03تم وضع مخطط شغل األراضي رقم   
  .فقط مكتب دراسات بذلك

هكتار، منها  25 ـيتعلق هذا المخطط بمركز سلطاني الشابي ومشتة الهندية، يتربع على مساحة تقدر ب
  .هكتار خاصة بمركز سلطاني الشابي 20حوالي 
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  :مركز بني مزلين -

  :المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير/ أ

تمت المصادقة  (U.R.B.A.N)هذا المخطط منجز من قبل مركز الدراسات واإلنجاز العمراني   
  .1995عليه في أفريل 

  :األهداف العامة لهذا المخطط

  :عمرانياألهداف المرتبطة بالجانب ال/ 1

  .إيجاد حلول مناسبة لتوسع التجمعات الواقعة في األراضي الفالحية، ووضع حد للتوسع العشوائي -
وضع تصور مستقبلي للبلدية ككل من خالل تقييم االحتياجات من مساكن وتجهيزات مختلفة وتوزيعها  -

 .المجالي

 .إيجاد الحلول الممكنة لمعالجة مشاكل النسيج العمراني الحالي -

 .مناطق التوسع المستقبلي للتجمعات العمرانية تحديد -

 .المحافظة على استمرارية النسيج العمراني -

 .توزيع جميع استخدامات األرض بطريقة متوازنة من أجل تلبية جميع متطلبات السكان -

  :األهداف المرتبطة بالتنظيم المجالي/ 2

  .تنمية التجمعات السكانية الثانوية -
 .بفك العزلة على المناطق النائيةتخفيف التنقالت السكانية  -

 .تحقيق توازن فعلي في توزيع المرافق والتجهيزات عبر تراب البلدية حسب أهمية كل مركز -

  :األهداف االقتصادية واالجتماعية/ 3

  .تكريس فكرة االستقرار االجتماعي بالمنطقة -
 .خلق فرص االستثمار االقتصادي -

 .بومهرة أحمدالتقليص من ظاهرة التبعية، خاصة لبلدية  -

 .خلق اكتفاء نسبي في ميدان المرافق والخدمات -

 .خلق ديناميكية اجتماعية بالمنطقة -

 .إيجاد توازن نسبي بين مركز البلدية والتجمع الثانوي الناظور في مستويات مختلفة -

 .محاولة إن أمكن إعادة الدور الحقيقي لمركز البلدية في عالقاته بالمجال ككل -

المرافق بما يحقق عدالة اجتماعية في توزيعها ما بين مركز البلدية والناظور  خلق توازن نسبي في -
في محاولة لوضع حد لالتوازن القائم حاليا والذي كان دوما وراء التوترات االجتماعية المختلفة بين 

 .كل من التجمعين جعلت مختلف الجماعات واألفراد يقيمون عالقات شبه عداء

لة تغيير هذه العالقة إلى أن تصبح إيجابية نحقق من ورائها ديناميكية والذي يجب عمله هو محاو
اجتماعية هامة، يمكن لها أن تساهم في توفير شروط االستقرار االجتماعي والتنمية المحلية بكل 

  .مستوياتها
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  :األهداف المرتبطة بالمحيط/ 4

  .المحافظة على المناطق المشجرة وتنميتها -
 .ر التعرية واالنجرافحماية التربة من خط -

 .إتباع سياسة التشجير -

 .وضع تقنين خاص لحماية الثروات الطبيعية -

  :تمثلت فيما يلي :اإلنجازات الميدانية
  )مجمع تجاري(محالت تجارية  -
 قاعة متعددة النشاطات -

 ملعب جواري -

  ).في طريق اإلنجاز(سكنات اجتماعية  -
  01مخطط شغل األراضي رقم / ب

لبني مزلين يحتل المنطقة الغربية من التجمع الرئيسي للبلدية،  01قم مخطط شغل األراضي ر  
تعاونية الشباب المهندسين (هكتار، منجز من قبل ورشة الفن والمعمار  14.36 ـيغطي مساحة تقدر ب

  ).2000لوالية باتنة سنة / المعماريين
  :يحد هذا المخطط من :حدود مخطط شغل األراضي

  )غابة(للتعمير  ميادين غير قابلة: الشمال -
 أراضي زراعية: الجنوب -

 شعبة: الغرب -

 شارع رئيسي: الشرق -
 

  :أهداف المخطط

له كهدف إعطاء صورة إجمالية عن تنظيم النسيج، شمولية ومالئمة  01مخطط شغل األراضي رقم  -
التجهيزات العمومية وتنظيم إعداد البنايات المستقبلية وتثبيت شروط استعمال األراضي المقابلة 

  .تعمير أين المساحات تكون جد مهمةلل
 .ضبط وإعادة هيكلة النسيج الحضري الحالي بتكثيفه -

إسقاطات احتياجات المساكن والتجهيزات على المدى القصير والمتوسط الموضحة بواسطة المخطط  -
 .التوجيهي للتهيئة والتعمير

  .تنظيم النسيج الحضري في إطار محيط التدخل -
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  :مركز قلعة بوصبع -

  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير /أ

بوصبع منجز من قبل الوكالة الوطنية للتهيئة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمركز قلعة   
هذا المخطط قسم مجال بلدية قلعة  24/10/1995: تمت المصادقة عليه يوم، (L’ANAT)العمرانية 

  :بوصبع إلى أربعة قطاعات وهي
          القطاعات المعمرة -
       القطاعات التي ستعمر -

  قطاعات التعمير المستقبلي -
    القطاعات غير القابلة للتعمير -

  :مخطط التهيئة المقترح

  في هذا االقتراح، تجمع قلعة بوصبع يجب أن يدعم في دوره كمركز مساعدة  
 (Un centre d’appui)  لي مستوى عافي المنطقة الشمالية لقالمة ويجب أن يعزز بتجهيزات ذات

  ).مقر رئيسي لدائرة(تتماشى ودوره اإلداري 
يسمح أيضا بتوقع تهيئة مترابطة وإعادة التوازن بين مختلف القطاعات الموجودة بخلق نواة هذا االتجاه 

  .مركزية، مركز ثانوي ومحاور حركة
  :التدخالت المختلفة على النسيج الحضري المتوقعة تتمثل في

  20: طول الطريق الوطني رقمالخطي على توقيف التوسع الحضري  -
تكثيف كبير للنسيج الموجود والجيوب الشاغرة المسجلة داخل التجمع الرئيسي وأيضا المجال الذي  -

 .لخاص بعين لوبااأعيدت تهيئته كتخصيص 

 .تجديد وإعادة هيكلة النسيج القديم -

 ).شرق  - جنوب (التوسع أكثر عرضا للتجمع من جهة إلى أخرى لواد البياز  -

هكتار والتي تحد  10 ـف منطقة النشاطات التي تقع شمال التجمع الرئيسي وتحتل مساحة تقدر بتعري -
 .من احتماالت التوسع الحضري في هذا االتجاه

 .حماية مواقع اآلثار القديمة المعروفة حديثا والتي تستدعي أبحاثا أكثر دفعا -

 .تأكيد الواجهة الحضرية -

 ).إدارة/ خدمات (الث تحديد المجاالت المخصصة للقطاع الث -
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  (UB)القطاع الذي سيعمر في المدى القصير والمتوسط / أ

  :في المدى القصير/ 1

: وعملية تجديد النسيج القديم (Spontané)إعادة الهيكلة وتكثيف مناطق السكن التلقائي الطوعي  -
  .محاور الحركة والنواة المركزية

، في نفس الوقت المجاالت )02رقم  صتحصي(قطعة  134هكتار لتعمير  6.68 ـالمساحة تقدر ب
هكتار ستخصص باألولوية للتجهيزات  9 ـالشاغرة الموجودة داخل النسيج والتي تقدر مساحتها ب

  ).إدارة، خدمات، مساحات خضراء ووقاية المواقع األثرية(العمومية ذات المنفعة 
  :المدى المتوسط/ 2

تشكل النواة التي يترابط المقترحة االستمرار المنطقي لما أقترح في المدى القصير، التجهيزات   
  .حولها المدى القصير والمتوسط
مسكن من هذا / شخص 5.6مسكن هو للمسكن بمعدل إشغال  144االحتياجات من المساكن هي 
تهيئتها وتخصص للسكن الفردي ستعاد ) الموقع عين لوبا(هكتار  11.25ـالمنطق،هناك مساحة تقدر ب

  .قطعة 129الموزع على 
  ):UC )2010قطاع التعمير المستقبلي / ب

، في هذا القطاع يسمح )سنة 20(هذا القطاع هو المجاالت الموجهة للتعمير في المدى البعيد   
  .تجديد، تعويض أو توسيع المساكن -    :ـب

 .لعمليات ذات الفائدة الوطنيةالتعيين الضروري للتجهيزات الجماعية وإنجاز ا -  
 

  :2010المدى البعيد 

فوائد أكيدة التهيئة المأخوذة في المدى البعيد تتميز بتنظيم مكثف للتجمع، هذا التنظيم سيجلب   
  .وسيسمح بتهيئة وإعداد مناطق التوسع باستمرار مع النسيج الحضري الموجود بدون خلق مشاكل وظيفية

لتعمير اقترح تعمير المنطقة الجنوبية في شكل عمارات من نوع نصف المخطط التوجيهي للتهيئة وا
هكتار،  6.72ومساحة إجمالية هي ) مسكن/ أشخاص Tol  =5(مسكن  373جماعي توافق احتياج 

  .مع تجارة R  +2االرتفاع المحدد هو 
 :د هوفيما يخص التزويد بالمياه الصالحة للشرب فالبرنامج المقترح في المدى المتوسط والبعي -

  :المدى المتوسط/ 1

    )3م 500(إنجاز شبكة جديدة خاصة بعين لوبا التي ستزود بخزان  -
 02: دراسة وإنجاز شبكة جديدة للتحصيص رقم -

 .مسكن 100 ـإنجاز شبكة جديدة ل -

 .دراسة وإنجاز شبكة جديدة لمنطقة النشاطات -
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  :المدى البعيد/ 2

  .إنجاز شبكة جديدة لمنطقة التوسع المستقبلي -
 :هي عمليات األساسية فيما يخص عملية الصرف الصحيال -

تحليل وضعية الصرف الصحي على مستوى التجمع الرئيسي والمخطط المهم الخاص بالتعمير في 
المدى القصير، المتوسط والبعيد، يدفعنا إلى التوقع في بادئ األمر نظام تصريف يركز على ضرورة 

  .م 1400تهيئة واد البياز على مسافة خطية هي 
هذه العملية ستحمي البنايات التي توجد على مقربة من ضفة الواد ضد ظواهر انزالق المجال في 

    .وقت الفيضان
  :اإلنجازات الميدانية

  .إنجاز معمل لتحويل الحديد بمنطقة النشاطات التي تقع شمال التجمع -
 ).جازمسكن في طريق اإلن 30مسكن منجز و 90(إنجاز مساكن بمنطقة النشاطات أيضا  -

 .مسكن بجانب معمل اآلجر 20إنجاز  -

 .إنجاز ثانوية -

  .إنجاز مجمع إداري -
  :المركز الرئيسي قلعة بوصبع 01مخطط شغل األراضي رقم / ب

بتاريخ  ههذا المخطط منجز من قبل مكتب دراسات وإنجاز معماري، تمت المصادقة علي  
29/12/1999.  
  02: مخطط شغل األراضي رقم/ ج

: من قبل مكتب دراسات وإنجاز معماري، تمت المصادقة عليه بتاريخ هذا المخطط منجز  
  .هكتار 20 ـ، تقدر مساحته ب15/05/2003

  :مالحظة

لهذا التجمع من أجل  02و 01: لم نتمكن من الحصول على نسخة لمخططي شغل األراضي رقم  
ات ملتزم بتنفيذ دراسة التطرق إلى أهدافهما واالقتراحات المدرجة بهما ألنها كانت بحوزة مكتب دراس

لمخطط جديد لشغل األراضي، لكن نشير أنه لم تتم بعد اإلنجازات الميدانية لالقتراحات المدونة في هذين 
  ).90( المخططين، وموقعهما موضح في الخريطة رقم
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  :الخالصة

جميع المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل األراضي الخاصة دراسة بعد   
  :راكز المدروسة وبالتطرق إلى اإلنجازات الميدانية المنفذة بكل تجمع تبين ما يليبالم
على العموم هناك عدم تقيد بالبرامج العمرانية المقترحة في جميع الدراسات المقامة على المراكز  -

  .وهذا ما أثر سلبا على تطورها االجتماعي واالقتصادي
 .ق مما جعل النقصان يتراكم سنة بعد سنةبعض الدراسات لم تنفذ ميدانيا على اإلطال -

 .فقط من مخطط التهيئة المقترح نظرا لعراقيل ميدانية وماليةببعض المراكز لم ينفذ إال جزء بسيط  -

أحيانا وفي حاالت نادرة يتم تنفيذ أو إنجاز ما لم يقترح على اإلطالق ويعود ذلك إلى ثقافة المسؤول  -
الذي قد يدخل تغييرات على مخطط التهيئة لمجرد ) لمجاز عمار رئيس المجلس الشعبي البلدي: مثال(

 .التغيير أو لفرض سلطته فقط وبالتالي تكون قراراته ال تستند إلى أي نوع من التخطيط أو الحكمة

 .عدم تطبيق برامج التهيئة المقترحة سببه أيضا -

  .غياب المراقبة التقنية للمشاريع*/ 
  .يئةالتماطل في تنفيذ مخططات الته*/ 
  مشكل العقار*/ 
  .عدم إعطاء أهمية للدراسات المقامة وال تكاليف إنجازها*/ 
أغلب المراكز المدروسة محاطة باألراضي الفالحية الخصبة من نواحي عديدة وتابعة للقطاعين العام  -

الثة وعلى العمراني لآلماد الث، هذان العائقان لهما تأثير على توجيه التوسع )الملكية العقارية(والخاص 
التطبيق الميداني للدراسات المنجزة الذي قد يتعذر تماما وبالتالي فهما ينقصان من إمكانية الحصول على 

  .عمران منظم، منسجم وذو مورفولوجية الئقة
  :اقتراحات التهيئة المنفذة والمجسدة ميدانيا تمثلت عموما أو انحصرت في إنجاز -

  ...).التعليمية، الصحية، اإلدارية، الثقافية، الرياضية، التجارية(ها المرافق والتجهيزات بجميع أنواع*/ 
  .تحاصيص، سكن جماعي ونصف جماعي، سكن فردي اجتماعي: أنماط مختلفة من السكن*/ 
الصرف الصحي، التزويد بالمياه الصالحة للشرب التزويد : تجديد أو إنجاز الشبكات المختلفة*/ 

  .بالكهرباء
  .لطرق وتهيئة شوارع وأرصفة المراكزتعبيد وتسوية ا */
المراكز لم تلقى نفس الدعم، نفس االهتمام ونفس اإللتفاتة من قبل هذه األدوات أو باألحرى من قبل  -

الدولة، سواء كان ذلك بالنسبة للمراكز الرئيسية أو الثانوية على حد سواء، فجميع المراكز الثانوية لم 
  .صرفاني هو المركز الوحيد الذي استفاد من مخطط لشغل األراضي توجه لها أية دراسة، المركز صالح

  .استفادت من أكثر من مخطط لشغل األراضيفهناك بعض المراكز الرئيسية وفيما يخص المراكز 
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إمكانيات التعمير متوفرة لكن تحتاج إلى نوع من الصرامة في تطبيق دراسات التهيئة، التوزيع الجيد  -
تنجز مستقبال وكذا الحال بالنسبة للسكن حتى يكون العمران منظما وفقا  في سوللخدمات والمرافق الت

  .للقواعد المعمول بها وطنيا ودوليا
إذن بالرغم من الدور الذي تلعبه هذه األدوات من أجل تنمية، هيكلة وتنظيم هذه التجمعات   

حلول أخرى ألنها لم تمنح هذه السكانية إال أنها ليست الحل األنجع والوحيد فهي تحتاج إلى سند وإلى 
ورها لم يكن في خدمة هذه المراكز صالتجمعات خصوصيات مجالية وريفية تتناسب وطبيعتها، كما أن ت

بدرجة كبيرة فهي على سبيل المثال ال الحصر لم تتطرق إلى اقتراح أو برمجة أي مشروع أو نشاط له 
  .مصانع للصناعة التحويلية مثالة ريفية وبإمكانيات مراكز فالحية كتشييد يعالقة بيئ
ولهذا يجدر بنا التفكير ومن الضروري البحث عن سياسة خاصة لهذه المجاالت الواقعة في   

وهذا ما لجأت إليه الدول السباقة في هذا الميدان (أطراف المدن تتوافق مع السياسة المنتهجة في المدينة 
ديناميكية وتخلق بدائل لألشخاص الذين لم يجدوا حياة لكي تخلق هذه المراكز نوع من ال) ومن بينها فرنسا

  .أفضل في المدن المتوسطة والكبيرة
  
  :التنمية داخل التجمعات السكانية المدروسة/ 2

لتحقيق العدالة االجتماعية، وللتخفيف من الفوارق الجهوية، والنهوض بالمناطق المحرومة تم   
، حيث 1973، في شهر أوت 73/163: وم الرئاسي رقمإقرار إنشاء المخطط البلدي للتنمية في المرس

، وقد نص هذا المرسوم على أن تكون 1976سنة  هحدد هذا المخطط من الناحية القانونية وشرع في تطبيق
لكل بلدية مخططا تنمويا يحتوي على مجموعة من المشاريع المختلفة في كل القطاعات، والتي تعتبر 

  .كخطة تتبعها البلدية في تنميتها
ونظرا ألهمية هذا المخطط في عملية التنمية الشاملة، سنتطرق إلى تحليل المخططات البلدية   

 – 1999للتنمية التي استفادت منها البلديات التي تظم التجمعات المدروسة في الفترة الممتدة ما بين 
جمالي منطقة الدراسة، إلبراز نسبة حيازة هذه التجمعات من الغالف المالي الموجه لبلدياتها ومن إ 2005

كيفية توزيع االستثمار عبر القطاعات ونسبة كل قطاع من االستثمار الموجه للتجمع، قيمة االستثمار 
الفردي بكل تجمع ومن ثم معرفة مدى الدور الذي لعبته هذه المخططات في بروز مراكز دون أخرى 

  .التجمعات بهدف تطويرها وتنميتهاوفي محو الفوارق واالختالالت المجالية وتحسين الوضعية داخل 
  :نسبة حيازة التجمعات المدروسة من الغالف المالي اإلجمالي لالستثمار بمنطقة الدراسة/ 2-1

هو أن المراكز المدروسة استفادت من غالف مالي في  )65( ما يظهر من خالل الجدول رقم  
سنة إلى أخرى، لذلك سنقوم بتحليل إطار المخططات البلدية للتنمية، يختلف من مركز إلى آخر، ومن 

األغلفة المالية الخاصة بالمخطط البلدي للتنمية لكل مركز ومقارنتها بالغالف المالي الموجه لكل بلدية في 
مرحلة الحقة، وسنكتفي فيما يلي بتبيين نسبة االستثمار داخل كل تجمع بالنسبة إلجمالي االستثمار بمنطقة 

  :الدراسة كما يلي
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  )2005 – 1999(قيمة االستثمارات ونسبتها من إجمالي منطقة الدراسة  ):65( مجدول رق

  
 السنوات

  
  
  

  المراآز

1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  
مجموع االستثمارات بكل 

تجمع عبر السنوات 
 2005و199الممتدة ما بين

  دج 310  %  دج 310  %  دج 310  %  دج 310  %  دج 310  %  دج 310  %  دج 310
  
% 

  دج 310
  
% 

  9.454  46222  6.25  3300  10.36  4249  6.94  7250  15.37  12584  11.76  12674  2.13  1400  13.52  4765  الفجوج
  14.422  70510  10.12  5345  18.33  7516  17.47  18244  21.38  17503  9.62  10368 13.06  8580  8.38  2954  الخزارة

  14.253  69682  23.83  12581  13.41  5498  14.48  15126  11.82  9675  10.24  11042 23.87  15680  0.23  80  قلعة بوصبع
  12.973  63421  18.54  9793  8.54  3502  15.10  15774  2.20  1800  10.67  11502 22.68  14900  17.44  6150  بن جراح

  10.181  49776  10.14  5352  8.13  3332  13.02  13595  6.96  5701  10.59  11420  3.59  2356  22.75  8020  مجاز عمار
  5.491  26846  8.52  4500  9.60  3937  5.55  5796  3.79  3100  1.90  2043  7.41  4870  7.37  2600  ة خميسيجبال

  5.579  27278  7.62  4024  5.33  2187  6.74  7043  8.84  72.41  4.37  4715  1.17  768  6.69  1300  بني مزلين
  13.307  65060  2.93  1545  5.44  2231  16.82  17567  21.62  17697  12.05  12992 12.27  8064  14.08  4964  هواري بومدین

  0.802  3922  4.46  2354  3.33  1367  0.20  201  /  /  /  /  /  /  /  /  عين عمارة
  6.723  32870  /  /  2.52  1035  2.06  2151  2.37  1939  21.33  22995  2.13  1400  9.50  3350  الناظور

  3.032  14823  /  /  /  /  0.25  264  1.84  1509  6.37  6869  9.41  6181  /  /  سلطاني الشابي
  2.427  11866  4.75  2507  7.50  3075  1.12  1171  3.81  3119  0.55  594  2.13  1400  /  /  صالح صالح
  1.351  6607  2.84  1500  7.51  3080  0.25  263  /  /  0.55  594  0.15  100  3.04  1070 صالح صرفاني
  1000  488884  100  52801  100  41009  100  104445  100  81868  100  107808  100  65699  100  35253  منطقة الدراسة
  2005 – 1999مجاز عمار لسنوات  –جبالة خميسي  –بني مزلين  –بن جراح  –قلعة بوصبع  –هواري بومدين  –الخزارة  –الفجوج (مدونات المخططات البلدية للبلديات : المصدر
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  :1999سنة / 1

زع هذه القيمة المالية دج، تتو 35253000عرفت منطقة الدراسة خالل هذه السنة استثمارا قدره   
على المراكز المدروسة بشكل متفاوت، حيث حاز مركز مجاز عمار على أكبر قيمة لالستثمارات مثلت 

، %17.44 من مجموع قيمة االستثمار بالمنطقة، يليه مركز بن جراح بنسبة قدرها% 22.75 نسبة قدرها
، ثم يأتي مركز الناظور بنسبة %13.52، فمركز الفجوج بنسبة %14.08ثم مركز هواري بومدين بنسبة 

وتستمر هذه النسبة في االنخفاض حيث سجل مركز جبالة  %8.38وبعده مركز الخزارة بنسبة  9.50%
، يليه مركز صالح صرفاني %6.69 ـومركز بني مزلين نسبة تقدر ب %7.37خميسي نسبة تقدر ب 

  .%0.23مة وهي وأخيرا مركز قلعة بوصبع بنسبة تكاد تكون منعد %3.04بنسبة 
حصة  أي سلطاني الشابي وصالح صالح لم تستفد من –عين عمارة : المراكز الثالثة المتبقية وهي

  .الستثمار بهذه السنةل
  :2000سنة / 2

 ـخالل هذه السنة عرفت منطقة الدراسة زيادة أو ارتفاع في قيمة االستثمار والذي قدر ب  
، %23.87أكبر حصة لالستثمار مثلت نسبة تقدر ب دج، استفاد مركز قلعة بوصبع من  65699000

، ثم تنخفض هذه النسبة بالمراكز المتبقية تدريجيا حيث حاز مركز %22.68يليه مركز بن جراح بنسبة 
من مجموع قيمة االستثمارات بمنطقة الدراسة وبعده مركز هواري  %13.06 ـالخزارة على نسبة تقدر ب

، ثم مركز جبالة خميسي %9.41 ـطاني الشابي بنسبة تقدر بفمركز سل %12.27بومدين بنسبة هي 
الناظور وصالح  –الفجوج : ثم تأتي المراكز %3.59، فمركز مجاز عمار بنسبة %7.41 ـبنسبة تقدر ب

وأخيرا مركز  %1.17 ـوبعدها مركز بني مزلين لنسبة تقدر ب %2.13صالح بنسب متساوية وهي 
  .%0.15مة وهي صالح صرفاني بنسبة تكاد تكون معدو

  :2001سنة / 3

دج، احتل مركز الناظور  107808000شهدت هذه السنة استثمار هام قدرت قيمة المالية ب   
من مجموع قيمة االستثمارات، يليه  %21.33الريادة في قيمة المشاريع المنجزة به والتي بلغت نسبتها 

، فمركز بن جراح 11.76بة هي ، ثم مركز الفجوج بنس%12.05مركز هواري بومدين بنسبة قدرها 
 %10.24، ثم يأتي مركز قلعة بوصبع بنسبة %10.59وبعده مركز مجاز عمار بنسبة  %10.67بنسبة 

ثم تنخفض هذه النسبة تدريجيا بالمراكز المتبقية حيث حاز مركز الخزارة على قيمة لالستثمار مثلت نسبة 
ومركز بني مزلين نسبة  %6.37 ـتقدر ب ، في الوقت الذي سجل مركز سلطاني الشابي نسبة9.62%
، المركزان المتبقيان وهما %1.90 ـ، أما مركز جبالة خميسي فسجل نسبة تقدر ب%4.37 ـتقدر ب

من مجموع قيمة  %0.55صالح صالح وصالح صرفاني سجال نسبة متساوية تكاد تكون منعدمة وهي 
  .االستثمارات بمنطقة الدراسة
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  :2002سنة /4

دج، وعرف توزيع هذه المبالغ  81868000 ـلسنة قيمة االستثمار بمنطقة الدراسة بقدرت هذه ا  
من  %21.62 ـتباين من مركز إلى آخر حيث سجل مركز هواري بومدين أعلى نسبة والتي قدرت ب

، ثم مركز %21.38 ـمجموع قيمة االستثمارات بالمنطقة، يليه مركز الخزارة بنسبة متقاربة قدرت ب
، وبعده مركز بني مزلين بنسبة %11.82فمركز قلعة بوصبع بنسبة  %15.37ة هي الفجوج بنسب

  .%6.96، ثم يأتي مركز مجاز عمار بنسبة 8.84%
 %3.79بمركز صالح صالح،  %3.81ـثم تنخفض قيمة المشاريع بالمراكز المتبقية حيث قدرت نسبتها ب

بمركز بن جراح  %2.20اظور، بمركز الن %2.20بمركز الناظور،  %2.37بمركز جبالة خميسي، 
  .بمركز سلطاني الشابي، أما مركز صالح صرفاني فلم يسجل أي قيمة لالستثمار بهذه السنة 1.84وأخيرا 

  :2003سنة / 5

حيث بلغت قيمة  2002ارتفعت قيمة االستثمار بمنطقة الدراسة هذه السنة مقارنة بسنة   
كان مركز الخزارة حيث بلغت نسبة االستثمار به دج، المستفيد األكبر من االستثمارات  104445000

 ـمن مجموع استثمارات المنطقة، ثاني نسبة سجلت بمركز هواري بومدين وقدرت ب %17.47قيمة 
، %14.48، ثم مركز قلعة بوصبع بنسبة %15.10 ـ، يليه مركز بن جراح بنسبة تقدر ب16.82%

، ثم يأتي مركز بني مزلين بنسبة %6.94نسبة وبعده مركز الفجوج ب %13.02فمركز مجاز عمار بنسبة 
وتتواصل قيمة االستثمار في االنخفاض حيث سجل مركز  %5.55ومركز جبالة خميسي بنسبة  6.74%

، أما المراكز الثالثة المتبقية %1.12 ـومركز صالح صالح نسبة تقدر ب %2.06 ـالناظور نسبة تقدر ب
 %0.20ل من المركزان سلطاني الشابي وصالح صرفاني لك %0.25فسجلت نسبا تكاد تكون منعدمة هي 

  .لمركز عين عمارة
  :2004سنة / 6

 ـحيث قدر ب 2003تميزت هذه السنة بارتفاع في قيمة االستثمار بالمنطقة مقارنة بسنة   
 ـدج، استفاد مركز الخزارة من أكبر نسبة من مجموع قيمة االستثمارات وقدرت ب41009000

، %10.36 ـ، ثم مركز الفجوج بنسبة تقدر ب%13.41لعة بوصبع بنسبة هي ، يليه مركز ق18.33%
بن جراح ومجاز عمار بنسبتين متقاربتين وهما : وبعده المركزان %9.60فمركز جبالة خميسي بنسبة 

كذلك المركزان صالح صالح وصالح صرفاني سجال نسبتان متقاربتان  %8.13و  %8.54: على التوالي
وأيضا المركزان هواري بومدين وبني مزلين حيث بلغت النسبة . %7.51و %7.50: وهما على التوالي
عين عمارة (وفيما يخص المركزان المتبقيان  %5.33وبالمركز الثاني   %5.44بالمركز األول 

  .%2.52و %3.33فقد سجال أدنى قيمتين لالسثمار وهما على التوالي ) والناظور
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  :2005سنة / 7

دج وقد كان  5280101000 متهقيمة االستثمار في الزيادة حيث بلغت قي ، تواصلت2005سنة   
، %23.83 ـمركز قلعة بوصبع المستفيد األكبر من مجموع قيمة االستثمارات حيث مثل نسبة تقدر ب

، يليه مركز مجاز %18.54 ر بـثاني قيمة لالستثمار كانت من نصيب مركز بن جراح ومثلت نسبة تقد
وتنخفض  %10.12وهي نسبة تتقارب مع النسبة المسجلة بمركز الخزارة وهي  %10.14عمار نسبة 
وبمركز بني  %8.52تدريجيا ببقية المراكز حيث بلغت نسبتهم بمركز جبالة خميسي قيمة  رقيمة االستثما

، وقد سجال %6.25 ر بـأما بمركز الفجوج فقد قدرت نسبة االستثمار ب %7.62مزلين بلغت قيمة 
، أما أدنى %4.75و  %4.46: عمارة وصالح صالح نسبتان متقاربتان وهما على التوالي المركزان عين

قيمة لالستثمار فسجلت بكل من المركزين هواري بومدين وصالح صرفاني، حيث مثل المركز األول 
من مجموع قيمة االستثمار بمنطقة  %2.84والمركز الثاني نسبة تقدر ب  %2.93 ر بـنسبة تقدر ب

  .الدراسة
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  2005 – 1999ر الفترة الممتدة ما بين بترتيب المراكز المدروسة حسب قيمة االستثمار وع ):66( جدول رقم

  
1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005  

  قلعة بوصبع  الخزارة  الخزارة هواري بومدين الناظور قلعة بوصبع مجاز عمار
  بن جراح  قلعة بوصبع هواري بومدين لخزارةا هواري بومدين بن جراح بن جراح

  مجاز عمار  الفجوج بن جراح الفجوج الفجوج الخزارة هواري بومدين
  الخزارة  جبالة خميسي قلعة بوصبع قلعة بوصبع بن جراح هواري بومدين الفجوج
  جبالة خميسي  بن جراح مجاز عمار بني مزلين مجاز عمار سلطاني الشابي الناظور
  بني مزلين  مجاز عمار الفجوج مجاز عمار قلعة بوصبع لة خميسيجبا الخزارة

  الفجوج  صالح صالح بني مزلين صالح صالح الخزارة مجاز عمار جبالة خميسي
  صالح صالح  صالح صرفاني جبالة خميسي جبالة خميسي سلطاني الشابي الفجوج بني مزلين

  عين عمارة  بومدينهواري  الناظور الناظور بني مزلين الناظور صالح صرفاني
  هواري بومدين  بني مزلين صالح صالح بن جراح جبالة خميسي صالح صالح قلعة بوصبع
  صالح صرفاني  عين عمارة سلطاني الشابي سلطاني الشابي صالح صالح بني مزلين صالح صالح
  الناظور  الناظور صالح صرفاني صالح صرفاني صالح صرفاني صالح صرفاني سلطاني الشابي

  سلطاني الشابي  سلطاني الشابي عين عمارة عين عمارة عين عمارة عين عمارة عمارةعين

  من إنجاز الباحثة: المصدر
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  2005 – 1999ر الفترة الممتدة ما بين باالستثمار وع نسبةترتيب المراكز المدروسة حسب  ):06( رقم شكل
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  جة معطياتمعال: المصدر                        
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 االستفادة القطاعية للتجمعات المدروسة من االستثمارات الموجهة لها في إطار مخططاتها البلدية/ 2-2

  :للتنمية

  :نالحظ ما يلي )67( من خالل تحليل الجدول رقم
  :تجمع الفجوج/ 1

 1999(عرف قطاع البناء والتعمير بتجمع الفجوج سيطرة واضحة خالل السنوات الممتدة ما بين   
من إجمالي استثمارات التجمع، يليه قطاع الري بنسبة هي  %44.29 ـحيث مثل نسبة تقدر ب) 2005 –

، أما أدنى نسبة لالستثمار مثلها قطاع %19.65ثم قطاع األشغال العمومية بنسبة وصلت إلى  30.38%
  .%5.68 ـالشباب والرياضة وقدرت ب

  :تجمع الخزارة/ 2

، أما ثاني نسبة فكانت %49.62 ـت لقطاع البناء والتعمير وقدرت ببهذا التجمع أكبر نسبة كان  
 ـ، ثم يأتي قطاع الشباب والرياضة والذي استحوذ على نسبة تقدر ب%30.62 ـلقطاع الري وقدرت ب

وفيما يخص القطاع المتبقي وهو قطاع األشغال العمومية فنسبة حيازة هذا التجمع من االستثمار  19.76%
  .منعدمة الموجه له كانت

  :تجمع هواري بومدين/ 3

الوضع بهذا التجمع يختلف عن التجمعات السابقة ألن قطاع الري تراجع عن المرتبة التي تقلدها   
، أما المرتبة %7.80وصلت إلى  في التجمعين السابقين حيث احتل هنا المرتبة األخيرة بنسبة
، بعده نجد قطاع الشباب %46.70األولى فكانت دائما لقطاع البناء والتعمير بنسبة هي 

  .%22.29ثم قطاع األشغال العمومية بنسبة هي  %23.21والرياضة بنسبة تقدر بـ
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  )2005 – 1999(توزيع االستثمارات عبر القطاعات ونسبة كل قطاع من إجمالي االستثمارات   :)67( جدول رقم

  
قطاع البناء   

  المجموع  النسبة  قطاع الشباب والریاضة  النسبة  العمومية قطاع األشغال  النسبة  قطاع الري  النسبة  والتعمير

  45680000  5.68  2594000  19.65  8978000  30.38  13877000  44.29  20231000  الفجوج

  65383000  19.76  12917000  /  /  30.62  20022000  49.62  32444000  الخزارة

  65060000  23.21  15102000  22.29  14500000  7.80  5077000  46.70  30381000  هواري بومدین

  69602000  1.44  1000000  17.67  12296000  30.23  21046000  50.66  35260000  قلعة بوصبع

  63421000  7.73  4900000  /  /  54.47  34545000  37.80  23976000  بن جراح

  24697000  50.23  12406000  6.48  1600000  7.08  1749000  36.21  8942000  بني مزلين

  25776000  27.12  6991000  8.57  2210000  39.08  10072000  25.23  6503000  جبالة خميسي

  48276000  14.52  7011000  3.11  1500000  12.31  5942000  70.06  33823000  مجاز عمار

  36993000  5.33  1974000  58.12  21500000  17.84  6599000  18.71  6920000  الناظور

  3922000  43.34  1700000  /  /  34.86  1367000  21.80  855000  عين عمارة

  14675000  3.03  445000  8.57  1258000  1.80  264000  86.60  12708000  سلطاني الشابي

  12966000  15.16  1966000  3.09  400000  33.74  4375000  48.01  6225000  صالح صالح

  6607000  29.76  1966000  /  /  44.39  2933000  25.85  1708000  صالح صرفاني
  

  الفجوج، الخزارة، هواري بومدین، قلعة بوصبع، بن جراح، (ططات البلدیة للبلدیات مدونات المخ: المصدر
  2005 – 1999لسنوات ) بني مزلين، جبالة خميسي، مجاز عمار
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  :تجمع قلعة بوصبع/ 4

ارتفعت نسبة قطاع البناء والتعمير بهذا التجمع عن النسب المسجلة سابقا بهذا القطاع حيث بلغت   
 %17.67ثم قطاع األشغال العمومية بنسبة هي  %30.23ـيه قطاع الري بنسبة تقدر ب، يل%50.65قيمة 

  .%1.44 ـوأخيرا قطاع الشباب والرياضة بنسبة ضئيلة تقدر ب
  :تجمع بن جراح/ 5

وكانت  %54.47 ـاختلف الوضع بهذا التجمع حيث تقلد قطاع الري المرتبة األولى بنسبة تقدر ب  
، في حين أن قطاع الشباب %37.80 ـقطاع البناء والتعمير بنسبة تقدر بالمرتبة الثانية من نصيب 

أما قطاع األشغال العمومية فلم يحض باستثمار  %7.73 ـوالرياضة احتل المرتبة الثالثة بنسبة تقدر ب
  .على اإلطالق

  :تجمع بني مزلين/ 6

يث مثل نسبة تقدر نالحظ بهذا التجمع سيطرة لقطاع الشباب والرياضة عن بقية القطاعات، ح  
، أما قطاعا األشغال العمومية والشباب %36.21 ـ، يليه قطاع البناء والتعمير بنسبة تقدر ب%50.23ـب

  .بالنسبة للقطاع الثاني %6.48بالنسبة للقطاع األول و %7.08والرياضة فقد مثال نسب ضعيفة وهي 
  :تجمع جبالة خميسي/ 7

يليه قطاع  %39.08 ـن باقي القطاعات بنسبة تقدر بسيطر قطاع الري عيتجمع جبالة خميسي ب  
، ثم قطاع البناء والتعمير الذي شهد تراجع ملحوظ بهذا %27.12 ـالشباب والرياضة بنسبة تقدر ب

أما المرتبة  %25.23 ـالتجمع مقارنة مع النسب المسجلة بالتجمعات األخرى حيث قدرت النسبة ب
  .%8.57 ـالعمومية حيث سجل نسبة تقدر باألخيرة فكانت من نصيب قطاع األشغال 

  :تجمع مجاز عمار/ 8

، أما القطاعات %70.06سجل قطاع البناء والتعمير بهذا التجمع نسبة جد مهمة وصلت إلى قيمة   
: الشباب والرياضة، الري واألشغال العمومية فحصلت على النسب التالية على التوالي: األخرى وهي

14.52% - 12.31% ،3.11%.  
  :تجمع الناظور/ 9

: بهذا التجمع هناك تراجع لقطاعي البناء والتعمير والري حيث سجال النسب التالية على التوالي  
 ـوقطاع األشغال العمومية الذي استحوذ على نسبة تقدر به، فكان القطاع المسيطر %17.84و 18.71%
 ـالذي حصل على نسبة تقدر ب ، أما المرتبة األخيرة فكانت من نصيب قطاع الشباب والرياضة58.12%

5.33%.  
  
  
  



     التنظيم المجالي للتجمعات السكانية المدروسة: المبحث الثالث: الفصل الثالث

427 

  : تجمع عين عمارة/ 10

م يحض قطاع األشغال العمومية بهذا التجمع بأي استثمار، ونالحظ أن هناك بروز لقطاع الشباب ل  
، أما المرتبة األخيرة فكانت من نصيب قطاع البناء والتعمير %43.34 ـوالرياضة حيث مثل نسبة تقدر ب

  .%21.80يمة وقد بلغت النسبة ق
  :تجمع سلطاني الشابي/ 11

أكبر نسبة مسجلة عبر جميع المراكز لقطاع البناء والتعمير كانت بتجمع سلطاني الشابي وبلغت   
بالنسبة لقطاع  %1.80أما القطاعات الثالثة المتبقية فحازت على نسب ضعيفة وهي  %86.60قيمة 

  .بالنسبة لقطاع الشباب والرياضة %3.03بالنسبة لقطاع األشغال العمومية و %8.57الري، 
  :تجمع صالح صالح/ 12

، يليه في المرتبة %48.01 ـاحتل قطاع البناء والتعمير بهذا التجمع المرتبة األولى بنسبة تقدر ب  
وأخير قطاع  %15.16، ثم قطاع الشباب والرياضة بنسبة %33.74 ـالثانية قطاع الري بنسبة تقدر ب

  .%3.09هي  األشغال العمومية بنسبة
  :صرفانيتجمع صالح / 13

 ـالحال في هذا التجمع تمثل في سيطرة قطاع الري عن باقي القطاعات حيث مثل نسبة تقدر ب  
، ثم قطاع البناء والتعمير بنسبة هي %29.76 ـ، يليه قطاع الشباب والرياضة بنسبة تقدر ب44.39%
  .ية بأي استثمارفي الوقت الذي لم يحض فيه قطاع األشغال العموم 25.85%

  

  :2002 – 1999قيمة االستثمار الفردي لكل تجمع عبر السنوات الممتدة ما بين  /2-3

من أجل التدقيق أكثر في هذا الجانب ارتأينا معرفة وتحليل نصيب كل فرد من قيمة االستثمارات   
  .الخاصة بكل تجمع
دت اختالف في قيمة يوضحان أن منطقة الدراسة شه )07(والشكل رقم  )68( الجدول رقم

  :ونصيب كل فرد من االستثمار حيث سجلنا ما يلي
  :1999سنة 

 ـخالل هذه السنة نسجل بروز تجمع مجاز عمار بقيمة لالستثمار الفردي تقدر ب  
فرد، وهي قيمة تفوق متوسط قيمة االستثمار الفردي للتجمعات خالل نفس السنة / دج324564.95
المرتبة الثانية تجمع  يوبذلك احتل هذا التجمع المرتبة األولى، نجد ف فرد/ دج 97463.64 ـوالمقدرة ب

فتجمع فرد، /دج163607,34هي ثم تجمع بن جراح بقيمته فرد، /دج 257692.30الناظور بقيمة قدرها 
فرد، يليه تجمع صالح صرفاني بقيمة /دج 117741.93 ـهواري بومدين بقيمة لالستثمار الفردي تقدر ب

فرد تتناقص قيمة / دج 102848.10فرد، وبعده تجمع جبالة خميسي بقيمة قدرها / دج  104186.95هي 
االستثمار الفردي بالتجمعات المتبقية بصورة واضحة حيث تنخفض عن متوسط قيمة االستثمار الفردي 
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جمع بني مزلين سجل قيمة تفرد، /دج 74429.86 ـللتجمعات، فنجد أن تجمع الفجوج سجل قيمة تقدر ب
فرد، أما تجمع قلعة /دج 50178.35 ـفرد، وتجمع الخزارة سجل قيمة تقدر ب/دج 69930.06 ـر بتقد

فرد، ونسجل قيمة منعدمة تماما /دج 1847.57 ـبوصبع فسجل قيمة ضئيلة لالستثمار الفردي قدرت ب
  .، صالح صالح وسلطاني الشابيةعين عمار: بالتجمعات الثالثة

  :2000سنة 

حيث حسنت ) 1999(غيرت الوضعية عن الوضعية المسجلة في السنة الماضية خالل هذه السنة ت    
  .بعض المراكز من رتبتها، وفي المقابل تراجعت مراكز أخرى عن الرتب التي أحرزتها

 632004.09 ـسجل قيمة لالستثمار الفردي تقدر ب حيثفاز تجمع سلطاني الشابي بالمرتبة األولى 
ل وهي قيمة تفوق متوسط قيمة االستثمار الفردي للتجمعات خالل نفس فرد ألن عدد السكان به قلي/دج

  .فرد/دج 173294.97 ـالسنة والمقدرة ب
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  2005 – 1999) دج( PCD ـنصيب كل فرد من قيمة استثمارات ال  ):68( دول رقمج

  
  السنوات       

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  التجمعات

  91045.58  40145.98  53669.31  95219.33  172124.19  180850.45  20879.94  74429.86  الفجوج
  146740.69  68569.59  100521.59  254840.06  255854.40  158945.27  13827558  50178.35  الخزارة

  195402.68  28400.73  42608.86  349105.72  366549.29  280968.85  182443.43  117741.93  هواري بومدين
  201202.96  228995.26  103735.84  296239.71  196966.61  234039.84  346595.93  1847.57  قلعة بوصبع
  255511.33  170283.16  109930.71  465741.69  203099.39  42374.768  91211.76  324564.95  مجاز عمار
  214683.05  205174.94  76064.29  355670.80  42194.09  280742.00  379327.90  163607.34  بن جراح

  132688.12  139578.16  126673.10  193716.57  107788.59  74021.73  184190.62  102848.10  حبالة خميسي
  182024.05  170725.49  96174.14  321451.39  343500.94  232839.50  39546.85  69930.06  بني مزلين
  78477.55  326944.44  193352.19  29046.24  /  /  /  /  عين عمارة

  142053.82  202995.95  253086.41  97746.24  265221.08  51652.17  123674.91  /  ح صالحصال
  85074.13  130095.40  272084.80  23693.69  /  55879.58  9578.54  104186.95  صالح صرفاني
  214434.18  /  /  25384.61  149110.67  694539.93  632004.09  /  سلطاني الشابي
  345750.74  /  71529.29  151585.62  139798.12  1694546.79  105105.10  257692.30  الناظور
  175776.06  131685.31  1115340.65  204572.43  172499.49  335597.98  173294.97  97463.64  المتوسط

  2005 – 1999ما بين   معالجة معطيات السنوات الممتدة+ المخططات البلدية للتنمية : المصدر



     التنظيم المجالي للتجمعات السكانية المدروسة: المبحث الثالث: الفصل الثالث

430 

  
  2005 – 1999) دج( PCD ـالنصيب كل فرد من قيمة استثمارات  ز المدروسة حسبترتيب المراك): 69(جدول رقم 

  
1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005  

  عين عمارة  صالح صرفاني  مجاز عمار     هواري بومدين   سلطاني الشابي  سلطاني الشابي  مجاز عمار
     ومدين هواري ب  صالح صالح  بن جراح  بني مزلين  مجاز عمار  بن جراح  الناظور
  قلعة بوصبع  عين عمارة     هواري بومدين   صالح صالح     هواري بومدين   قلعة بوصبع  بن جراح

  بن جراح  جبالة خميسي  بني مزلين  الخزارة  بن جراح  جبالة خميسي     هواري بومدين 
  صالح صالح  مجاز عمار  قلعة بوصبع  مجاز عمار  قلعة بوصبع     هواري بومدين   صالح صرفاني

  بني مزلين  قلعة بوصبع  عين عمارة  قلعة بوصبع  بني مزلين  الخزارة  الة خميسيجب
  مجاز عمار  الخزارة  الخزارة  الفجوج  الفجوج  صالح صالح  الفجوج
  جبالة خميسي  بني مزلين  جبالة خميسي  سلطاني الشابي  الناظور  الناظور  بني مزلين
  لح صرفانياص  بن جراح  الناظور  الناظور  الخزارة  بني مزلين  الخزارة

  الخزارة  الناظور  صالح صالح  جبالة خميسي  جبالة خميسي  مجاز عمار  قلعة بوصبع
  الفجوج  الفجوج  الفجوج  بن جراح  صالح صرفاني  الفجوج  
       هواري بومدين   سلطاني الشابي    صالح صالح  صالح صرفاني  
      صالح صرفاني        

  من إنجاز الباحثة: المصدر
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فرد، ثم تجمع قلعة بوصبع الذي قفز قفزة كبيرة مقارنة /دج 379327.90يليه تجمع  بن جراح بقيمة هي 
فرد وبذلك احتل المرتبة الثالثة في /دج 346595.93 ـحيث سجل هذه السنة قيمة تقدر ب 1999بسنة 

ة الخامسة تجمع هواري فرد، في المرتب/دج 184180.62المرتبة الرابعة تجمع جبالة خميسي بقيمة 
فرد، جميع هذه التجمعات سجلت قسما تفوق متوسط قيمة االستثمار /دج 182443.43بومدين بقيمة 

  .الفردي للتجمعات
فرد، ثم يأتي بعده تجمع صالح /دج 138276.58حاز المرتبة السادسة تجمع الخزارة بقيمة هي   

  .فرد/دج 105105.10فرد وتجمع الناظور بقيمة /دج 123674.91صالح بقيمة 
ثم تراجعت قيمة االستثمار الفردي بالتجمعات المتبقية وباألخص بتجمع مجاز عمار الذي حاز على 

فرد، أما تجمع /دج 92111.76 ـ، لكن هذه السنة سجل قيمة أقل قدرت ب1999المرتبة األولى سنة 
الوقت الذي سجل فيه تجمع فرد، في /دج 20879.94الفجوج فقد وصلت به قيمة االستثمار الفردي إلى 

فرد، المرتبة األخيرة كانت من نصيب المركز صالح صرفاني /دج 39546.85 ـبني مزلين قيمة تقدر ب
فرد، أما تجمع عين عمارة فلم يسجل أي قيمة لالستثمار هذه /دج 9578.54 ـالذي سجل قيمة تقدر ب

  .السنة
  .ار الفردي للتجمعاتهذه التجمعات سجلت قيما أقل من متوسط قيمة االستثم  

  :2001سنة 

تغيرت قيمة االستثمار الفردي هذه السنة بجميع التجمعات،باستثناء المراكز األربعة قلعة بوصبع،   
، 2000بن جراح، جبالة خميسي، وصالح صالح، التي انخفضت بها قيمة االستثمار الفردي مقارنة بسنة 

ستثمار الفردي، وهذا يعكس سياسة البالد في مجال سجلت المراكز األخرى معدل مرتفع ومقبول لقيم اال
التنمية خاصة مع ظهور برنامج جديد عرف باالنتعاش االقتصادي والذي أعطى دفع جديد للمخططات 

فرد وهي أعلى /دج 1694546.79، حيث تراوحت قيمة االستثمار الفردي بين (PCD)البلدية للتنمية 
فرد وهي أقل قيمة مسجلة وحاز /دج 51652.17ر وبين قيمة مسجلة وكانت من نصيب تجمع الناظو

  .عليها تجمع صالح صالح
: جميع المراكز سجلت قيما لالستثمار الفردي أقل من متوسط قيمة االستثمار للتجمعات إال المراكز الثالثة

سلطان الشابي فقد سجلت قيما فاقت متوسط قيمة االستثمار أما تجمع عين  –الناظور  –مجاز عمار 
  .مارة فلم يسجل أيضا هذه السنة قيمة لالستثمارع

  :2002سنة 

هذه السنة تأرجحت قيمة االستثمار الفردي للتجمعات بين الزيادة والنقصان مقارنة بالسنة   
الخزارة، هواري بومدين، جبالة خميسي بني مزلين وصالح صالح شهدت : الماضية، المراكز الخمسة

مجاز  –قلعة بوصبع  –الفجوج : ر الفردي في حين أن المراكز الستةانتعاش وارتفاع في قيمة االستثما
سلطاني الشابي والناظور عرفت انخفاض في قيمة االستثمار الفردي، أما المركزان  –بن جراح  –عمار 

  .عين عمارة وصالح صرفاني فقد انعدمت بهما قيمة االستثمار



     التنظيم المجالي للتجمعات السكانية المدروسة: المبحث الثالث: الفصل الثالث

433 

فرد، يليه في المرتبة الثانية /دج 366549.29احتل تجمع هواري بومدين المرتبة األولى بقيمة 
فرد، ثم تجمع /دج 265221.08فرد، فتجمع صالح صالح بقيمة /دج 343500.94تجمع بني مزلين بقيمة 

فرد، وهي قيم /دج 203099.39فرد، وبعده تجمع مجاز عمار بقيمة /دج 255854.40الخزارة بقيمة 
فرد، ثم /دج 172477.49 ـنفس السنة والمقدر بتفوق متوسط قيمة االستثمار الفردي للتجمعات خالل 

فرد بتجمع قلعة بوصبع، /دج 196966.61تنخفض قيمة االستثمار الفردي بالتجمعات المتبقية لتبلغ قيمة 
 139798.12فرد بتجمع سلطاني الشابي، /دج 149110.67فرد بتجمع الفجوج، /دج 172124.19

فرد بتجمع /دج 42194.09مع جبالة خميسي وأخيرا فرد بتج/دج 107788.59فرد بتجمع الناظور، /دج
بن جراح وهي اقل قيمة مسجلة لالستثمار الفردي بالتجمعات وبهذا احتلت هذه التجمعات المراتب األخيرة 

  .بقيم أقل من المتوسط باستثناء مركز قلعة بوصبع الذي سجل قيمة تفوق المتوسط
  :2003سنة 

 95219.33 ـسجل قيمة منخفضة لالستثمار الفردي تقدر ب تجمع الفجوج هو التجمع الوحيد الذي  
  .مقارنة بالتجمعات الرئيسية األخرى، وهذا راجع للحجم السكاني الكبير الذي يظمه هذا التجمع –فرد /دج

لكن عموما جميع المراكز الرئيسية سجلت قيما مرتفعة لنصيب كل فرد من قيمة االستثمارات، حيث أن 
  .تجمعات متوسط قيمة االستثمار لنفس السنة باستثناء تجمع جبالة خميسيقيمتها تجاوزت كل ال

 –بن جراح : فرد، أما التجمعات/دج 465741.69 ـة تقدر بمتجمع مجاز عمار كان في الطليعة بقي
، 349105.72، 355670.80(هواري بومدين وبني مزلين فسجلت قيما متقاربة هي على التوالي 

بتجمع قلعة  296239.71التجمعات الثالثة المتبقية سجلت قيما أقل وهي  في حينفرد/دج) 321451.39
  .فرد بتجمع جبالة خميسي/دج 193716.57فرد بتجمع الخزارة و/دج 254840.06بوصبع، 

انخفض نصيب كل فرد من قيمة االستثمار بجميع التجمعات الثانوية عن متوسط قيمة االستثمار الفردي، 
فرد، /دج 151585.62 ـى أكبر قيمة لنصيب الفرد من االستثمار وقدرت بوقد حاز تجمع الناظور عل

 29046.24تجمع عين عمارة بقيمة  ثم فرد،/دج 97746.24يأتي بعده تجمع صالح صالح بقيمة 
فرد وأخيرا تجمع صالح صرفاني بقيمة /دج 25384.61فرد، فتجمع سلطاني الشابي بقيمة /دج

  .جلة بجميع التجمعات سواء كانت رئيسية أو ثانويةفرد وهي أقل قيمة مس/دج 23693.69
  :2004سنة 

عرفت قيمة االستثمار الفردي بجميع التجمعات انخفاضا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية، وحدها   
عين عمارة، صالح صالح، وصالح صرفاني التي سجلت ارتفاع في نصيب : التجمعات الثانوية الثالثة
جبالة : ت، لذلك جميع المراكز سجلت قيما أقل من المتوسط إال المراكز األربعةالفرد من قيمة االستثمارا

  .خميسي، عين عمارة، صالح صالح، وصالح صرفاني فقد فاقت بها قيمة االستثمار الفردي المتوسط
فرد، ونجد بعده تجمع صالح صالح بقيمة /دج 272084.80 ـبرز تجمع صالح صرفاني بقيمة تقدر ب

ثم تجمع جبالة خميسي فرد،/دج 193352.19فرد، يليه تجمع عين عمارة بقيمة /دج 253086.41
ثم يأتي تجمع قلعة بوصبع  فرد،/دج109930.71فرد، فتجمع مجاز عمار بقيمة /دج 126673.10بقيمة



     التنظيم المجالي للتجمعات السكانية المدروسة: المبحث الثالث: الفصل الثالث

434 

فرد، يليه تجمع الخزارة بقيمة /دج 100521.59فرد، يليه تجمع الخزارة بقيمة /دج 103735.84بقيمة 
  .فرد/دج 96174.14فرد، ثم تجمع بني مزلين بقيمة /دج 100521.59

 76064.29وتتواصل قيمة االستثمار الفردي في االنخفاض حيث حاز تجمع بن جراح على قيمة 
 ـفرد، أما تجمع الفجوج فسجل قيمة تقدر ب/دج 71527.29فرد، وتجمع الناظور على قيمة /دج

  .فرد/دج 42608.86واري بومدين بقيمة فرد، وعادت المرتبة األخيرة لتجمع ه/دج 53669.31
  :2005سنة 

فرد وهي قيمة /دج 326944.44خالل هذه السنة احتل تجمع عين عمارة المرتبة األولى بقيمة   
فرد، المرتبة /دج 131685.31 ـتفوق متوسط قيمة االستثمار للتجمعات خالل نفس السنة والمقدرة ب

فرد في المرتبة الثالثة نجد تجمع صالح /دج205174.94 الثانية كانت من نصيب تجمع بن جراح بقيمة
فرد، /دج 170725.49فرد،في المرتبة الرابعة نجد تجمع بني مزلين بقيمة /دج 202995.95صالح بقيمة 

فرد، /دج 139578.16الة خميسي بقيمة بفرد، ثم تجمع ج/دج 170283.16يتبعه تجمع مجاز عمار بقيمة 
فرد، وقد فاقت هذه القيم بجميع المراكز متوسط قيمة /دج 130095.40فتجمع صالح صرفاني بقيمة 

  .االستثمار للتجمعات
المراتب األخيرة كانت من نصيب التجمعات الثالثة المتبقية، حيث سجلت قيما منخفضة كثيرا عن القيم 

وج فرد بتجمع الفج/دج 40145.98فرد بتجمع الخزارة، /دج 68569.59: المسجلة بالمراكز األولى وهي
فرد بتجمع هواري بومدين وجميعها قيم أقل من متوسط قيمة االستثمار الفردي /دج 28400.73و

  .للتجمعات
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  :الخالصة

  :بعد التطرق إلى عنصر التنمية واالستثمار داخل التجمعات المعنية بالدراسة استخلصنا ما يلي  
ارنة بالعدد المسجل المراكز الرئيسية تستحوذ دائما على حصة األسد من عدد المشاريع مق -

  .بالمراكز الثانوية
المراكز الرئيسية التي هي مقر رئيسي لدائرة حازت على عدد أكبر من المشاريع مقارنة بالمراكز  -

الرئيسية األخرى التي ال تتمتع بهذه الرتبة اإلدارية باستثناء مركز قلعة بوصبع الذي حاز على 
ن العدد المسجل بمراكز أخرى كمجاز عمار مشروع أقل م 43عدد قليل من المشاريع يساوي 

لكن نشير أن مركز الفجوج رغم أنه يفتقد إلى هذه ) مشروع 55(، بني مزلين )مشروع 60(
 .الرتبة فهو ينافس هذه المراكز من حيث عدد المشاريع

المركزان صالح صالح والناظور يفوق : هناك بعض المراكز الثانوية تنافس مراكز رئيسية مثال -
 .عدد المشاريع العدد المسجل بالمركز الرئيسي جبالة خميسيبهما 

-  2001قيمة االستثمار تختلف من سنة إلى أخرى، أكبر قيمة لالستثمار سجلت بالسنوات  -
هذه الفترة تتزامن مع فترة تطبيق برنامج تدعيم اإلنعاش االقتصادي الذي أعطى  2003 –2002

 .لفترة انخفضت قيمة االستثمار بمنطقة الدراسةدفع قوي لالستثمارات بالمراكز وبعد هذه ا

المراكز الثانوية إما أن ال يوجه لها أي استثمار أو قيمة ضئيلة منه بحيث تحتل دائما المراتب  -
 – 1999مثال عين عمارة لم يوجه لها أي استثمار خالل األربع سنوات الممتدة ما بين (األخيرة 

2002. 

القطاعات ونسبة كل قطاع من إجمالي استثمارات التجمعات  بالنسبة لتوزيع االستثمارات عبر -
، اتضح أن قطاع البناء والتعمير فاز بالرتبة األولى )2005 – 1999(للسنوات الممتدة ما بين 

واستحوذ على أكبر نسبة لالستثمار وهي سياسة انتهجتها الدولة حتى يكون هناك نوع من التدرج 
تجمعات ثانوية يهدف إلى تثبيت السكان بأماكن إقامتهم لكبح في مجاالت التأثير، فخلق مراكز و

ظاهرة النزوح الريفي وهذا لن يحصل إال إذا وفرنا الخدمات ذات التردد اليومي وخاصة منها 
التعليمية الصحية واإلدارية وتوفير السكن وبترقية وتنمية هذه التجمعات يصبح سكانها في أقل 

ئم على المراكز، ألن توفير الخدمات المتماشية وحجم السكان حركة وبهذا نقلل من الضغط القا
لكل مركز يساعد في الحصول على توازن مجالي بين مختلف التجمعات على اختالف حجمها 
وترتيبها وعلى االستقرار االجتماعي، إذن هناك محاولة لخلق توازن بين المركز والهامش ثاني 

ع الري ألن الماء يعتبر من األولويات التي ال يمكن قطاع بعد قطاع البناء والتعمير كان قطا
لذا اتبعت الدولة سياسة تزويد التجمعات بالمياه الصالحة للشرب " فالماء هو الحياة"االستغناء عنها 

  .وإنجاز شبكات الصرف الصحي
ئة ف(المرتبة الثالثة كانت لقطاع الشباب والرياضة وهي كمحاولة لالهتمام بفئة مهمة من المجتمع 

وبعنصر الترفيه، ففي خضم النقص والتهميش الذي تعانيه أغلبية هذه المراكز، بات من ) الشباب
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الضروري توفير بعض وسائل الراحة والترفيه التي تنسي هؤالء السكان ولو جزء بسيط من المعاناة 
  .ة ودنياوتمكنهم من ممارسة حقهم في الحياة إن لم يكن في ظروف جيدة والئقة فحسب مقاييس بسيط

المرتبة األخيرة كانت لقطاع األشغال العمومية، نالحظ أن هناك بداية لبروز نوع من االهتمام بهذا 
قلعة بوصبع والناظور، لما لهذا القطاع من  –هواري بومدين  –الفجوج : القطاع وخاصة بالمراكز

بيرة لذلك لم يلقى الدعم دور في إحداث حركية وديناميكية المجال غير أنه يحتاج إلى مبالغ مالية ك
  .الكافي واالهتمام الالزم

 1999(فيما يتعلق بنصيب الفرد من قيمة االستثمارات الخاصة بكل تجمع للسنوات الممتدة ما بين  -
  :سجلنا ما يلي) 2005 –
  .1999احتل تجمع مجاز عمار المرتبة األولى سنة  -
  .السنةاحتل تجمع قلعة بوصبع المرتبة األخيرة خالل نفس  -
  .2000احتل تجمع سلطاني الشابي المرتبة األولى سنة  -
  .احتل تجمع صالح صرفاني المرتبة األخيرة خالل نفس السنة -
  .2001احتل تجمع الناظور المرتبة األولى سنة  -
  .احتل تجمع صالح صالح المرتبة األخيرة خالل نفس السنة -
  .2002 احتل تجمع هواري بومدين المرتبة األولى سنة -
  .احتل تجمع بن جراح المرتبة األخيرة خالل نفس السنة -
  .2003احتل تجمع مجاز عمار المرتبة األولى سنة  -
  .احتل تجمع صالح صرفاني المرتبة األخيرة خالل نفس السنة -
  .2004احتل تجمع صالح صرفاني المرتبة األولى سنة  -
  .نفس السنة احتل تجمع هواري بومدين المرتبة األخيرة خالل -
  .2005احتل تجمع عين عمارة المرتبة األولى سنة  -
  .احتل تجمع هواري بومدين المرتبة األخيرة خالل نفس السنة -

هواري بومدين والخزارة تحتل المراتب  –إذن المراكز التي تستحوذ على حجم سكاني كبير كالفجوج 
استفادت منها على عكس التجمعات الثانوية التي األخيرة على الرغم من العدد المعتبر من المشاريع التي 

تظم عدد قليل من السكان والتي حازت هي األخرى على عدد هام من المشاريع مقارنة بحجمها حيث 
احتلت مرات عديدة خالل هذه السنوات المراتب األولى ومن هنا تظهر بوادر اهتمام الدولة بهذه 

  .التجمعات
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  :مشتركة بين التجمعات السكانيةالعوامل المشتركة و غير ال/ 3

  :العوامل المشتركة/ 1.3

جميع التجمعات السكانية المدروسة هي ذات نشأة استعمارية، أي أنها كانت موجـودة علـى اخـتالف     -
  .  أحجامهاوأشكالها، هيئاتها 

وتجسدت جميع التجمعات السكانية استفادت من برامج سكنية سواء كان ذلك في فترة االحتالل الفرنسي  -
 -الخـزارة  -الفجـوج :                البرامج في النمط الفردي القديم االستعماري الذي ظهر بالمراكز

 -هواري بومدين -الخزارة -الفجوج:  قلعة بوصبع والمحتشدات التي ظهرت بالمراكز -هواري بومدين
  .جبالة خميسي -عين عمارة -صالح صالح -بن جراح-قلعة بوصبع

قالل فالبرامج تعددت وتنوعت وتمثلت في القرى االشتراكية التي ظهرت بـالمراكز  أما بعد االست
سلطاني الشابي، البناء الذاتي، السكن الفردي المجمع الـذي انفـردت بـه     -بني مزلين -الخزارة: الثالثة
وبني مزلين السكن الفردي االجتماعي، الجماعي، نصـف الجمـاعي،    -قلعة بوصبع -الناظور: المراكز

  .       بنوعيها االجتماعية والترقوية، البناء الريفي تحاصيصال
األصل الجغرافي لسكان التجمعات المدروسة هوهو عبارة عن سكان أصليينأم الباقي فهو عـادة مـن    -

، أين يكون الجذب قويـا، لكـن يضـعف    )مناطق داخل الوالية(البلديات المجاورة لها وحتى البعيدة عنها
  .مر بمناطق خارج الواليةالجذب كلما تعلق األ

ترتفع نسبة المساكن المزودة بالكهرباء بجميع التجمعات السكانية المعنية بالدراسة، نظرا ألهميـة هـذا    -
 .النشأ الطاقوي في حياة المواطن، كما تتضح اهتمامات ومبادرات الدولة في هذا المجال

انية، باستثناء مركز الفجوج والذي بـدوره ال  انعدام الربط بشبكة الغاز الطبيعي بجميع التجمعات السك -
 .وهذا ما يعكس صورة التهميش الذي تعانيه هذه المراكز. يزال في بداية عملية لربط بهذه الشبكة

جميع التجمعات السكانية تتخللها شبكة من الطرق على اختالف أطوالها، أنواعها وكثافتها أو قريبة من  -
 .دوائر التابعة لها أو التجمعات السكانية األخرىطرق مهمة تربطها بالبلديات وال

يسيطر على حظيرة نقل المسافرين بمجال الدراسة القطاع الخاص بمجمـوع حـافالت وصـل إلـى      -
، كما أن عدد الدورات على محاور الطرق الرابطة بين مقر %94.94حافلة أي ما يمثل نسبة تقدر بـ75

 .دورات 5و 4قاربة ومتساوية أحيانا تتراوح مابين المدينة الكبيرة قالمة ومراكز المجال مت

معظم التجمعات السكانية استفادت من دراسات للتهيئة عن طريق المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير  -
ومخططات شغل األراضي كما حظيت بعمليات مختلفة لالستثمار والتنمية في إطار مخططـات البلديـة   

السلطات المحلية وتدخالتها نحو هذه التجمعات السـكانية بهـدف تحسـينها     للتنمية وهذا ما يعكس التفاتة
  .وتطويرها
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  :  العوامل غير المشتركة/ 3-2

، لكنها اختلفـت  )الفرنسي لفترة االحتال(توافقت التجمعات السكانية المدروسة من ناحية فترة التأسيس*/ 
نت في نفس الفترة فبفارق زمني يختلف من مركـز  من ناحية بداية أو انطالقة التعمير، ألن نشأتها وإن كا

إلى آخر فمنها من كان عبارة عن مقر بلدية ذات الصالحيات الكاملة وبعضها كان عبارة عن محتشدات، 
  .أما البعض اآلخر فكان عبارة عن مزارع، مشاتي ودشرات

  .أقدام جبال -تالل -سهول: تتواجد التجمعات السكانية في وحدات طبيعية وطبوغرافية مختلفة وهي*/ 
فيما يخص التجهيزات التعليمية فإن المؤسسات التربوية للطور األول والثاني تظهر بجميـع المراكـز   */ 

  .لكن مع اختالف في العدد
بن جراح تتـوفر علـى    -الخزارة -قلعة بوصبع -الفجوج -هواري بومدين: المراكز الرئيسية الخمسة 

جبالة خميسي والناظور تتـوفر علـى مؤسسـتين، أمـا      -مجاز عمار: ثالثة مؤسسات، المراكز الثالثة 
  .المراكز المتبقية فتتوفر على مؤسسة واحدة

التجمعات التي  ال تتوفر على هذا النوع (بالنسبة لمؤسسات الطور الثالث فهي ال تظهر بكل تجمع 
هلها لالستفادة مـن هـذا   لم تصل إلى الحجم السكاني الذي يؤ االمؤسسات هي التجمعات الثانوية ألنه نم

النوع من التجهيز لذلك تعتمد هذه التجمعات على المراكز الرئيسية التابعة لها أو المراكز القريبـة منهـا   
  :كالتالي

  .تالميذ تجمع صالح صالح يعتمدون على إكمالية تجمع مجاز عمار -
  .تالميذ تجمع صالح صرفاني يعتمدون على إكمالية تجمع مجاز عمار -
  .ميذ تجمع سلطاني الشابي يعتمدون على إكمالية تجمع جبالة خميسيتال -
  .تالميذ تجمع عين عمارة يعتمدون على إكمالية تجمع هواري بومدين -
  .تالميذ تجمع الناظور يعتمدون على تجمعي بني مزلين وبومهرة أحمد -

كز الثالثـة المتبقيـة   فيما يخص التعليم الثانوي و التقني فهو منعدم بعشرة مراكز ويظهر بـالمرا 
  :قلعة بوصبع والخزارة لذلك  -هواري بومدين: وهي

  .يتجه تالميذ التجمع بن جراح نحو مقر المدينة الكبيرة قالمة -
 .يتجه تالميذ تجمع الفجوج نحو مقر المدينة الكبيرة أيضا -

  .يتجه تالميذ تجمع بني مزلين نحو تجمع بومهرة أحمد ومقر المدينة الكبيرة -
 .الكبيرة ةبومهرة أحمد وبلخير ونحو مقر المدين: يتجه تالميذ تجمع جبالة خميسي نحو التجمعين -

 .بومهرة أحمد وبلخير: : يتجه تالميذ تجمع الناظور نحو التجمعان -

 .حمام الدباغ وهواري بومدين: يتجه تالميذ تجمع مجاز عمار نحو التجمعان -

 .حمام الدباغ وهواري بومدين: ر المدينة الكبيرة والتجمعينيتجه تالميذ تجمع صالح صالح نحو مق -

 .يتجه تالميذ صالح صرفاني نحو تجمع حمام الدباغ -

 .يتجه تالميذ عين عمارة نحو التجمع هواري بومدين -
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 هيليو بوليس وبومهرة أحمد -بلخير: يتجه تالميذ التجمع سلطاني الشابي نحو التجمعات الثالثة -

قلعة بوصبع والخزارة في حين ينعـدم  : تكوين المهني فهذا النوع ينفرد به التجمعينفيما يتعلق بال
  .هذا النوع من التجهيزات بالمراكز األخرى، وتكون عادة التدفقات نحو مقر المدينة الكبيرة

  :تتوفر في شكل:  التجهيزات الصحية*/ 
صـرفاني، بـن جـراح، جبالـة      عين عمارة، صالح صالح، صالح: قاعة عالج بالتجمعات السكانية  -

  .خميسي، الناظور
  .بني مزلين، قلعة بوصبع، الفجوج، مجاز عمار، وهواري بومدين: مركز صحي بالتجمعات السكانية  -
  .الخزارة: مركز صحي وقاعة عالج بتجمع واحد فقط وهو -
ن بتجمـع الفجـوج،   ثالثة عيادات بتجمع الخزارة، عيادتا: عيادات للطب العام، الخاص تتوزع كالتالي -

  .قلعة بوصبع، بن جراح، وجبالة خميسي: وعيادة واحدة بالتجمعات
  .هواري بومدين، مجاز عمار، قلعة بوصبع، الفجوج، وجبالة خميسي: صيدلية بالتجمعات السكانية  -

تختلف هذه التجهيزات من حيث العدد والنوع من مركز إلـى آخـر وتتـوزع    :  التجهيزات اإلدارية*/ 
  :لي كالتا

  .عين عمارة، صالح صرفاني، سلطاني الشابي ال تتوفر على أي تجهيز إداري: التجمعات الثالثة   -
مجاز عمار، الناظور، نزلين، بن جراح، جبالة خميسي يتوفر كل تجمع منها على : التجمعات الخمسة   -

  .مقر للبلدية وآخر للبريد
  :لتجهيزات اإلدارية وهيالتجمع هواري بومدين يحتوي على أكبر عدد من ا -

 ن، الفرع اإلقليمي للسـك ةمقر الدائرة، مقر البلدية، مقر البريد، الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعي
  . والتجهيزات العمومية

  .زمقر الدائرة، مقر البلدية، مقر البريد، فرع لسونلغا: تجمع قلعة بوصبع يحتوي على  -
  .دائرة، مقر البلدية، مقر البريدمقر ال: تجمع الخزارة يحتوي على  -
  .مقر البلدية، مقر البريد، صندوق الضمان االجتماعي: تجمع الفجوج يحتوي على  -

تتمثل هذه التجهيزات في مقر الحرس البلدي ومقر الدرك الوطني وهي ال تظهر  : التجهيزات األمنية*/ 
  :بجميع التجمعات حيث أن

عين عمارة، صـالح صـالح، صـالح    : يلى هذا النوع من التجهيز هالتجمعات السكانية التي تفتقد إ  -
  .صرفاني، الناظور

هـواري بومـدين،   : التجمعات السكانية التي تتوفر على مقر للدرك الوطني وآخر للحرس البلدي هي  -
  .الفجوج، قلعة بوصبع، الخزارة

عمار، بـن جـراح، جبالـة    مجاز : التجمعات السكانية التي تتوفر على مقر للحرس البلدي فقط هي  -
  .خميسي، بني مزلين، سلطاني الشابي

  :تتوزع مجاليا كما يلي : التجهيزات الثقافية*/ 
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هواري بومدين، الفجوج، بـن جـراح، قلعـة    : التجمعات السكانية التي تتوفر على مركز ثقافي هي  -
  .بوصبع وبني مزلين

  .صالح صالح، الخزارة وجبالة خميسي: التجمعات السكانية التي تتوفر على دار الشباب هي  -
مجاز عمار، عين عمارة،       صـالح  : التجمعات السكانية التي ال تتوفر على أي تجهيز ثقافي هي  -

  .صرفاني، سلطاني الشابي والناظور
  :الرياضيةالتجهيزات */ 

، الخـزارة،  هواري بومـدين، قلعـة بوصـبع   : تتمثل في وجود ملعب لكرة القدم بالتجمعات السكانية  -
  .سلطاني الشابي والناظور

  .جبالة خميسي، صالح صالح وصالح صرفاني: توفر ملعب جواري بالتجمعات السكانية   -
  .بن جراح والفجوج: توفر ملعب جواري و ملعب لكرة القدم بالتجمعين  -
  .توفر ملعب لكرة القدم وقاعة متعددة الرياضات بتجمع مجاز عمار  -
  .عين عمارة وبني مزلين: هيزات الرياضية بالمركزين غياب تام للتج  -

  :الصناعيالنشاط */ 

  .وحدة إنتاج الفرينة ووحدة إنتاج الطوب ومشتقاته: يوجد بمركز الفجوج وحدتين صناعيتين وهما  -
  .يوجد بمركز قلعة بوصبع وحدة إنتاج مواد البناء  -
  .يوجد بمركز صالح صالح مصنع البالط القرانيطو  -
  .غياب النشاط الصناعي ببقية المراكز  -

هناك تفاوت واختالف بين التجمعات السكانية من حيث عدد المحالت وفئات النشاط  :التجاريالنشاط */ 
  .التجاري

بن جراح و مجـاز عمـار    -قلعة بوصبع -هواري بومدين -الخزارة -الفجوج: التجمعات السكانية   -
مع هيمنة لمركز الفجوج الذي حاز على أكبر عدد من المحـالت   ظهرت بها جميع فئات النشاط التجاري

  .محل 141التجارية وقدر بـ
المراكز األخرى افتقرت إلى أغلب فئات النشاط التجاري وباألخص مركز سلطاني الشابي الـذي  

  .حاز على المرتبة األخيرة من حيث عدد المحالت التجاري والذي قدر بثالثة
شاط التجاري يستدعي تنقل سكان التجمعات المدروسة نحـو مراكـز   غياب أي فئة من فئات الن
  .أخرى تظهر بها هذه الفئات المفقودة

هناك تباين واختالف بين المراكز من حيث عدد ونوع األنماط السكنية ممـا يولـد    : األنماط السكنية*/ 
  .أيضا اختالف من حيث المظهر العمراني

ارة، هواري بومدين وقلعة بوصبع ظهر بها أكبر عدد من األنمـاط  الفجوج، الخز: التجمعات السكانية   -
  .السكنية وهو تسعة

  .مجاز عمار وبن جراح ظهرت بهما سبعة أنماط سكنية: التجمعان   -
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  .بني مزلين وصالح صالح ظهرت بهما ستة أنماط سكنية: التجمعان   -
عمارة فظهرت به أربعة أنماط، فـي  التجمع سلطاني الشابي ظهرت به خمسة أنماط، أما تجمع عين   -

  .جبالة خميسي وصالح صرفاني ظهرت بهما ثالثة أنماط سكنية: حين أن التجمعان
التوسع العمرانـي  (سنة   43اختالف بين التجمعات السكانية من حيث المساحة المستهلكة للمجال لمدة */ 

  ).2005و 1962للفترة الممتدة ما بين 
مسكن، وهي أصغر قيمة /شخص 4,37ف من تجمع إلى آخر وقد تراوح بينمعدل إشغال المسكن يختل*/ 

مسكن وهي أقصى قيمة مسجلة وكانت من /شخص 6,98مسجلة وكانت من نصيب تجمع بن جراح وبين 
  .نصيب تجمع جبالة خميسي

  :اإلداريةالوظيفة */ 

ة بوصبع، بن جـراح،  الفجوج، هواري بومدين، قلع: ثمانية مراكز عبارة عن مقر رئيسي لبلدية وهي -
  .جبالة خميسي، بني مزلين، مجاز عمار والخزارة

  .خمسة مراكز عبارة عن تجمعات ثانوية -
قلعة بوصبع، الخزارة، هواري : ثالثة مراكز فقط من بين الثمانية عبارة عن مقر رئيسي لدائرة وهي  -

  .بومدين
ة بوصبع مقرات رئيسية لبلدية منذ التقسيم هواري بومدين وقلع -الخزارة  –الفجوج : المراكز األربعة  -

  .1963اإلداري األول لسنة 
مجاز عمار وبني مزلين مقرات رئيسية لبلديـة إثـر    -جبالة خميسي  -بن جراح : المراكز األربعة  -

  .1984التقسيم اإلداري الثاني لسنة 
طاني الشابي تجمعات سل -الناظور –عين عمارة  -صالح صرفاني  -صالح صالح : المراكز الخمسة  -

  .1984ثانوية منذ التقسيم اإلداري لسنة 
هناك تباين في معدالت النمو، حيث نمى تجمع عين عمـارة بصـورة سـريعة     2008معـدل النمو */ 

وهي أقصى قيمة مسـجلة،  ) 1998-1987(للفترة الممتدة ما بين  %10,48وسجل معدل نمو وصل إلى 
وهي أدنـى قيمـة    %2,03رة بطيئة وسجل معدل نمو قدر بـفي حين أن تجمع صالح صالح نمى بصو

  .مسجلة
  

أما أدنى معـدل   %4.76و قدر بـ ) 2008-1998(حاز تجمع بن جراح على أكبر معدل نمو للفترة */ 
  .%0.11-نمو من نصيب تجمع عين عمارة و فدر بـ 

هــ  /مسـكن  6,38ما بين  عرفت التجمعات السكانية اختالفا من حيث الكثافة السكانية التي تراوحت*/ 
هـ في تجمع النـاظور  /مسكن 30,38وهي أدنى قيمة مسجلة وكانت من نصيب تجمع بني مزلين وبين 

  .وهي أعلى قيمة مسجلة
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هـ أما أصغر قيمة للكثافة /ن198.37و قدرت بـ  2008سجل تجمع الناظور أكبر قيمة للكثافة سنة */ 
  .هـ/ن 39.23حاز عليها تجمع عين عمارة و قدرت بـ 

  : مقارنة معدالت اإلعالة المسجلة ما بين اإلحصائيين أوضحت أنه */ 
معـدل  1987تجمع قلعة بوصبع سجل سـنة  : توجد تجمعات سكانية شهدت زيادة لمعدل اإلعالة مثال -

  .7,25إلى  1998وارتفع هذا العدد سنة  4,48إعالة يقدر بـ
معـدل  1987تجمع عين عمارة سجل سـنة  : مثالتوجد تجمعات عديدة عرفت انخفاض لمعدل اإلعالة  -

  .4,82مقدرا بـ  1998وأصبح هذا المعدل سنة  7,78لإلعالة يقدر بـ
مقدرا **** وأصبح هذا المعدل سنة  6,53يقدر بـ 1987تجمع بني مزلين سجل معدل لإلعالة سنة  -

  .4,68بـ 
خميسي سجل معدل لإلعالة سـنة   تجمع جبالة: توجد تجمعات عرفت شبه استقرار لمعدل اإلعالة مثال -

  .5,14مقدرا بـ 1998وأصبح هذا المعدل سنة  5,19يقدر بـ 1987
، يتضح االختالف بين قيم البطالـة  2004حسب المعطيات المحصل عليها من التحقيق الميداني لسنة */ 

ني وقـدرت  المسجلة على مستوى التجمعات السكانية، هذه األخيرة التي كانت مرتفعة بتجمع صالح صرفا
وهي أعلى نسبة مسجلة، بينما سجل تجمع صالح صالح أخفض نسـبة للبطالـة وقـدرت     %62,96بـ 
  .%16,66بـ

  : وجدنا اآلتي 1987وبمقارنة قيم البطالة المحصل عليها هذه السنة مع قيم البطالة إلحصاء 
جبالـة   –بوصـبع  قلعـة   –مجاز عمار –الفجوج : تجمعات عرفت زيادة كبيرة في نسبة البطالة وهي -

  .سلطاني الشابي –صالح صرفاني  –خميسي 
 –هـواري بومـدين    –النـاظور   –عين عمارة : تجمعات عرفت زيادة طفيفة في نسبة البطالة وهي -

  .الخزارة
 .صالح صالح –بني مزلين  –بن جراح : تجمعات عرفت نقصان في نسبة البطالة وهي -

مـع الوضـعية    2004حسب نتائج التحقيـق الميـداني لسـنة    بمقارنة الوضعية االقتصادية المسجلة */ 
  :اتضح ما يلي 1987االقتصادية خالل إحصاء 

مجاز عمار حافظت على وضـعيتها ببـروز    –قلعة بوصبع  –هواري بومدين  –الفجوج : التجمعات  -
  .قطاع الخدمات

  .ع الفالحةجبالة خميسي وسلطاني الشابي حافظا أيضا على وضعيتهما ببروز قطا: التجمعان
  : التجمعات السكانية المتبقية تغيرت بها الوضعية حيث -
  .برز قطاع الخدمات بتجمع عين عمارة 
  برز قطاع الفالحة بتجمع بني مزلين                                       
  برز نشاط متقاسم بين قطاعي الفالحة والبناء واألشغال العمومية بتجمع صالح صرفاني 
  .شاط متقاسم بين قطاعي الخدمات والبناء واألشغال العمومية بتجمع صالح صالحبرز ن 
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  .بن جراح –الخزارة  –الناظور : برز نشاط متقاسم بين قطاعي الفالحة والخدمات بالتجمعات  
، حيث كان تجمع الفجوج في 1998تباين بين التجمعات السكانية من حيث عدد السكان حسب إحصاء */ 

نسمة في الوقت الذي حاز فيه تجمع بني مـزلين علـى    6812نسبة للتجمعات الرئيسية بقيمة الطليعة بال
  .نسمة 1967الرتبة األخيرة بقيمة 

نسمة، في حين  1562وبالنسبة للتجمعات الثانوية فقد سجل تجمع الناظور أعلى قيمة لعدد السكان وهي 
  .ةنسم 675أن تجمع عين عمارة سجل عدد ضئيل للسكان قدر بـ 
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  :تصنيف التجمعات السكانية/ 4

  :مؤشرات التصنيف/ 4-1

  :مؤشرات ديموغرافية -4-1-1

  .1987عدد السكان سنة  - 1  
  .1998عدد السكان سنة  - 2  
  1998 – 1987معدل النمو السنوي بين  - 3  
  .1998الكثافة السكانية لسنة  - 4  

  :مؤشرات اجتماعية -4-1-2

  .قسم بالنسبة للطور األول والثانيكثافة ال - 5  
  .نسبة التأطير بالنسبة للطور األول والثاني - 6  
  .كثافة القسم بالنسبة للطور الثالث - 7  
  .نسبة التأطير بالنسبة للطور الثالث - 8  
  .كثافة القسم بالنسبة للتعليم الثانوي والتقني - 9  
  .نسبة التأطير بالنسبة للتعليم الثانوي والتقني -10  
  .العدد اإلجمالي للتجهيزات بكل تجمع سكاني -11  
  .1998معدل إشغال المسكن سنة  -12  
  .1998هكتار سنة / كثافة المساكن  -13  
  ).2005 – 1962(سنة  43استهالك المجال لمدة  -14  

  :مؤشرات اقتصادية/ 4-1-3

  .1998معدل اإلعالة سنة  -15  
  .انمن إجمالي السك 2004معدل التشغيل سنة  -16  
  .1998تغلين في قطاع الفالحة سنة شعدد الم -17  
  .1998تغلين في قطاعات أخرى سنة شعدد الم -18  
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  .عدد المحالت التجارية غير الغذائية -20  
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  جدول الرتب: التجمعات السكانية: )70( جدول رقم

  
 المؤشرات

  
  المراآز

  

  
  
1  

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
ع 
مو
مج

ب
رت
ال

بة   
رت
ال

ئية
نها
ال

وى  
ست
الم

  

  األولى  1  67  1  1  1  1  12  4  4  4  12  2      3  2  4  3  4  7  1  1  الفجوج
  3  80  6  2  4  5  7  2  5  2  13  5      1  5  5  2  3  2  5  6  بن جراح  الثاني  2  76  2  6  2  2  3  3  6  12  7  1  2  1  2  1  1  4  13  4  2  2  الجزارة

  الثالث  4  108  3  4  5  7  2  9  1  4  4  4  3  3  7  8  11  6  8  8  3  4  بعقلعة بوص
  5  117  3  3  3  8  11  7  2  11  11  3  1  2  6  4  10  5  10  12  4  3  هواري بومدین  الرابع  5  117  8  7  7  4  6  10  8  1  1  6      8  6  3  9  5  11  6  5  جبالة خميسي
  7  123  5  5  6  10  9    7  9  9  7      4  3  12  11  6  10  7  7  مجاز عمار

  7  123  9  9  9  6  13  6  11  2  2  9          8  13  1  9  9  8  الناظور  الخامس
  9  125  10  8  8  3  10  1  3  5  5  8      5  7  2  10  12  3  8  9  بني مزلين
  السادس  10  132  11  11  10  11  5  5  12  6  6  10          6  7  2  13  10  10  صالح صاح

  12  150  13  11  12  12  1  12  10  3  3  13          9  8  9  5  11  11  صالح صرفاني  السابع  11  142  12  12  13  9  4  13  9  8  8  11          7  1  7  6  12  12  سلطاني الشابي
  الثامن  13  169  7  10  11  13  8  11  13  11  10  12          13  12  11  1  13  13  عين عمراة

  
  معالجة المعطيات: المصدر
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  :طريقة التصنيف/ 4-2

راكز حسب كل بعد أن تمت عملية تجميع كل تلك المؤشرات، قمنا في مرحلة أولى بترتيب الم  
  .مؤشر على حدى، وجمعنا الرتب الخاصة بكل مركز ودوناها في جدول منجز وفقا لتقنية المصفوفة

ثم في مرحلة ثانية تم ترتيب المراكز تصاعديا وفقا للمجموع المحصل عليه من النقاط والذي 
تفع فيزداد عمق الفجوة يحدد وضعية المركز، فكلما قل المجموع اتجه التجمع إلى وضعية جيدة، أما إذا ار

  .ويتجه التجمع إلى وضعية سيئة
بمعرفة المستوى الهيراركي للتجمعات السكانية  )70( جدول الرتب رقموتسمح المعطيات المدونة في 

  :المدروسة كما يلي
  :المستويات

  ويظم تجمع واحد هو الفجوج :المستوى األول -
  .بن جراحالخزارة و: ويظم تجمعان وهما :المستوى الثاني -
  ويظم تجمع قلعة بوصبع :المستوى الثالث -
  جبالة خميسي وهواري بومدين: ويظم تجمعان وهما :المستوى الرابع -
  .محاز عمار، الناظور وبني مزلين: ويظم ثالثة تجمعات وهي :المستوى الخامس -
  .ويظم تجمع صالح صالح :المستوى السادس -
  سلطاني الشابي وصالح صرفاني :ويظم تجمعان وهما :المستوى السابع -
  ويظم تجمع عين عمارة :المستوى الثامن -

 لموجود بيناما يمكن مالحظته وللوهلة األولى من خالل جدول الرتب هو التفاوت الكبير   
الخاص بمركز الفجوج إلى المجموع  67التجمعات السكانية من حيث المجموع، حيث تنتقل من المجموع 

نقطة بين التجمعين، هذا التفاوت يعكس الفوارق والتباينات  102ن عمارة بفارق المتعلق بمركز عي 169
  .الموجودة بين التجمعات المدروسة
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بالنسبة للمستوى األول فقد انفرد به تجمع الفجوج، هذا األخير الذي لم يكتف بمنافسة التجمعات */ 
ثر من ذلك وكان في الطليعة، ويعود ذلك األرقى منه مستوى من حيث الوظيفة اإلدارية، بل تعداهم إلى أك

، توفره على عدد هام من التجهيزات، )فترة االحتالل الفرنسي(قدم نشأة هذا التجمع : إلى عدة عوامل منها
، إمكانياته الطبيعية والزراعية الهامة، استفادته من عمليات 80موقعه على الطريق الوطني رقم 
، والتي كان لها آثار ألخرىالت ااعاقبة على مجاله كغيره من المجاستصالحية عديدة بسبب السياسات المت

ونتائج إيجابية عملت على تحسين الوضع في جزء من المجال وساهمت في بروز نوع من التخطيط، 
  .أيضا سلبية ألنها حتما ساهمت في خلق اختالالت في مجاالت أخرىوالتنظيم والتطور 

  .لتجمع وبإمكانه أن يرتقي إلى مستوى أحسن من ذلككل هذا ساهم في بروز وارتقاء هذا ا  
فيما يخص المستوى الثاني فقد ضم تجمعان تجمع بينهما أوجه اختالف أكثر من أوجه تشابه كون */ 

، تفصله عن )منذ االحتالل الفرنسي(مقر رئيسي لدائرة من المراكز القديمة النشأة ) الخزارة(التجمع األول 
كلم، يأخذ في موضعه موضع السهل، له مستوى جيد  15ـافة تقدر بنة الكبيرة مسيمقر المد
  .الخ.......للخدمات

ة الكبيرة، استطاع تشكيل مجال نفوذ خاص به وجذب سكان نوبحكم موقعه البعيد نوعا ما عن مقر المدي
  .المناطق المبعثرة والبلديات المجاورة بفضل التجهيزات التي يحتويها

فهو أيضا من نشأة استعمارية، يقع على سفح جبل، ) بن جراح(ي أما بخصوص التجمع الثان  
كلم عن مقر المدينة الكبيرة، يتوفر على عدد ال بأس به من التجهيزات، أصبح مقر  7تفصله مسافة 

  .رئيسي لبلدية إثر التقسيم اإلداري األخير
ية تزويده بالتجهيزات الالزمة قرب هذا التجمع من مقر المدينة الكبيرة قالمة لم يؤثر ولم يقلل من إمكان

  .التي تخدم سكانه وسكان منطقته المبعثرة خاصة وأن هذا التجمع ال يملك تجمعا ثانويا
القرب والبعد عن مقر المدينة الكبيرة أكسب التجمعان نوع من الديناميكية وكان بمثابة نقطة : في الحالتين

ليل الضغط على مقر المدينة الكبيرة تكون عملية إيجابية لصالحهما، ففي الحالة األولى وكمحاولة لتق
وخصوصا  )وأعني بذلك بن جراح( االهتمام بتجهيز المراكز القريبة منها وهو ما حصل في هذا المركز

أنه ارتقى حديثا إلى رتبة مقر رئيسي لبلدية، ويحدث العكس أحيانا فعملية القرب من مقر المدينة الكبيرة 
ية تجهيز المراكز القريبة منها، هذه األخيرة التي ال يمكنها الحصول على تكون حجرة عثرة أمام عمل

  .ستقاللية وتواصل دائما تبعيتها إلى المدينة أو إلى المراكز الحضرية األخرى المجاورة لهااإل
أما في الحالة الثانية ونظرا للرتبة اإلدارية التي يتمتع بها هذا التجمع كما أشرنا سابقا، والتي   

ه من االستفادة من عدد جيد للتجهيزات، ضف إلى ذلك العدد الكبير من السكان الذي يظمه والذي قدر مكنت
نسمة وتجنبا لعملية التنقل وقطع المسافات وصوال إلى مقر المدينة الكبيرة  6462ـب 1998حسب إحصاء 

فيه وأصبح بمثابة قطب  لتلبية الحاجيات المختلفة لعب هذا التجمع دور مهم على مستوى المجال المتواجد
  .للخدمات



     التنظيم المجالي للتجمعات السكانية المدروسة: المبحث الثالث: الفصل الثالث

448 

المستوى الثالث خاص بتجمع قلعة بوصبع هذا األخير الذي تفوق وبرز من خالل عدة مؤشرات كالعدد * 
، العدد اإلجمالي للتجهيزات بالتجمع، استهالك المجال )1998حسب إحصاء ( 4572 ـالسكاني المقدر ب

... ، الرتبة الثالثة فيما يخص التعليم الثانوي والتقني)لىحيث احتل هذا التجمع المرتبة األو(سنة  43لمدة 
كل هذا لم يمنعه من أن تعيقه مؤشرات أخرى وتجعله في استحالة من تقلد المستويين األول والثاني  .الخ
على الرغم من الزيادة الطبيعية  %3.37ـوالمقدر ب) 98 – 87(معدل النمو الضعيف للفترة : وهي

وهو ما يفسر انعدام أو ضعف الهجرة باتجاه هذا التجمع، ضعف  865 ـة والمقدرة بالمرتفعة لنفس الفتر
مؤطر، ارتفاع معدل إشغال /تلميذ %20.28ـنسبة التأطير للتعليم في الطور األول والثاني المقدرة ب

  .الخ.... المسكن وكذلك كثافة المساكن في الهكتار
تجمع وسكان المنطقة المبعثرة وأيضا مع لكن رغم كل هذا هناك عالقة مجالية بين هذا ال  

التجمعات السكانية األخرى، ألنه يقدم لهم الخدمات المفقودة كالتعليم الثانوي، التكوين المهني، الخدمات 
  ).سونلغاز(واإلدارية ) مصلحة الضرائب(المالية 

ما الرتبة اإلدارية، تفرق بينه) جبالة خميسي وهواري بومدين: وهما(المستوى الرابع جمع بين تجمعين * 
األول مقر رئيسي لبلدية والثاني مقر رئيسي لدائرة، وكذلك نوع وعدد التجهيزات المتوفرة بكل  كون

تجمع، فالتجهيزات بالمركز األول ال يتعدى دورها عملية أو مرحلة تثبيت السكان في أماكن إقامتهم 
التجهيزات القاعدية البسيطة على بعض كمحاولة الستقرارهم، لكن التجمع الثاني يتوفر إضافة إلى 

التجهيزات التي تخلق نوع من الحركة باتجاهه وتجذب سكان تجمعه الثانوي، سكان المنطقة المبعثرة 
  : وسكان التجمعات التابعة له إداريا وهي

التأمينات، الفرع اإلقليمي للسكن والتجهيزات العمومية ومصلحة الضرائب، وقوع هذا التجمع مع تجمع 
  :جبالة خميسي في نفس المستوى رغم نقاط القوة التي يملكها يعود إلى نقاط ضعف أخرى نذكر منها

، كثافة سكانية ضعيفة، ضعف نسبة التأطير للتعليم %2.14ـيقدر ب) 98- 87(معدل نمو منخفض للفترة 
  .الخ...1998في الطور األول والثاني، معدل مرتفع إلشغال المسكن وانخفاض معدل اإلعالة سنة 

  .مجاز عمار وبني مزلين وتجمع ثانوي وهو الناظور: المستوى الخامس ظم تجمعان رئيسيان وهما*/ 
بالنسبة لتجمع بني مزلين وبحكم موقعه على قدم جبل وبعيدا عن محاور الحركة وتوفره على تجهيزات 

العدد السكاني الضئيل  أولية تخدم سكانه فقط وال تمكنه من جذب سكان المراكز المجاورة، ضف إلى ذلك
نسمة، وتقلده المراتب األخيرة بالنسبة لبعض  1967ـب 1998الذي يظمه والمقدر حسب إحصاء 

مؤشرات التصنيف كالكثافة السكانية، كثافة األقسام للتعليم في الطور األول والثاني، كثافة المساكن في 
  .الخ... الهكتار، عدد المحالت التجارية غير الغذائية

بينها وساهمت بشكل أو بآخر في محافظة هذا التجمع على عزلته ومعاناته فيما ذه العوامل تفاعلت كل ه
رتقاء والتطور إلى المستوى الذي تتمتع به من التهميش وانغالقه على عالمه الريفي، كما حرمته من اإل
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اسم على "ق عليه العبارة التجمعات السكانية من نفس الرتبة اإلدارية، بل أكثر من ذلك إذ يمكننا أن نطل
  ".مسمى

، ذو موضع سهلي، 20فيما يتعلق بالتجمع مجاز عمار فهو يقع على محور مهم وهو الطريق الوطني رقم 
يحتل وضعية جيدة مقارنة بتجمع بني مزلين، يقدم هذا التجمع خدمة للتجمعين الثانويين التابعين له وهما 

  .ق نوع من الحركة في المجال حتى وإن كانت ضعيفةوبذلك فهو يخل) صالح صالح وصالح صرفاني(
المستوى الخاص  فَاقَ التجمع الثانوي الناظور مؤهل ألن يرتقي إلى مستوى أحسن كيف ال وأنه تعدى أو

بتجمعه الرئيسي بني مزلين ويرجع ذلك إلى موضعه السهلي، قربه من محور مهم وهو الطريق الوطني 
ستصالحية، كثافته السكانية المرتفعة لقديمة واستفادته من بعض العمليات اإل، نشأته االستعمارية ا20: رقم

  .الخ... ، كثافة المساكن في الهكتارـه/ن 195.25ـب 1998والمقدر حسب إحصاء 
المستوى السادس خاص بتجمع ثانوي واحد وهو صالح صالح هذا األخير الذي يفصله عن المراكز */ 

، لكنه بتجهيزاته البسيطة ال يستطيع توفير الحد األدنى من الخدمات لسكانه نقاط 10الثانوية األخرى فارق 
كتفاء الذاتي على مستوى التجمع نفسه، لكنه يملك مؤهالت تمكنه من االتقاء والتطور وبالتالي ال يحقق اإل

طة من خالل عمليات الجذب التي يمارسها على سكان المنطقة المبعثرة، موضعه السهلي، موقعه عند نق
كذلك البرامج السكنية المبرمجة والمتمثلة في  126: بالطريق الوالئي رقم 20:لتقاء الطريق الوطني رقمإ

  .السكنات االجتماعية والجماعية
  :المستويان السابع والثامن ظما التجمعات الثانوية المتبقية وهي*/ 

مسجلة بهم كثيرا عن بعضها سلطاني الشابي، صالح صرفاني وعين عمارة والتي ال تختلف الوضعية ال
البعض، حيث تتوافق من حيث مهمتها األساسية والمتمثلة في تثبيت السكان بأماكن إقامتهم للحد من عملية 
النزوح باتجاه المراكز الحضرية أو مقر المدينة الكبيرة وكذلك لتقريب الخدمة من سكان المناطق المبعثرة 

عتماد على التحصيصات كما شهدها المراكز باإلتعمراني التي سواء كان ذلك عن طريق عمليات التوسع ال
حدث بتجمع صالح صرفاني أو البناء الريفي الذي خص التجمعين سلطاني الشابي وعين عمارة أو من 
خالل تجهيزاتها البسيطة واألولية التي قد تكون أحيانا حال فريدا أو رائعا سكان األرياف القادمين بحثا 

، خصوصا وإن كانت التجمعات )ألنهم يعيشون بمستوى أدنى من هذا(وحياة أفضل عن العمل والسكن 
) نقاط عبور(واقعة على محاور مهمة، وتمثل حلقة وصل بين العالم الريفي والمراكز الحضرية األخرى 

وهو ما ينطبق أساسا على التجمعين عين عمارة وصالح صرفاني، فالمركز األول واقع على الطريق 
الرابط بين واليتي قالمة وقسنطينة وبالتالي فهو يربط بين مراكز حضرية عديدة كواد  20:مالوطني رق

الزناتي، هواري بومدين ومجاز عمار والمركز الثاني يقع أيضا على نفس الطريق فهو قريب من مقر 
س المحور المدينة الكبيرة من الناحية الغربية وموصول من الناحية الشرقية بعدة تجمعات واقعة على نف

  .صالح صالح، مجاز عمار وهواري بومدين: وهي
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  : خالصة المبحث

اعتمادا على المؤشرات المختارة المدرجة ضمن جدول الرتب والمنتقاة من العناصر المدروسة في   
الفصول السابقة، تم تصنيف التجمعات السكانية المدروسة لمعرفة الدور الذي تلعبه في تنظيم المجال، وما 

ألن  لكن بدرجات متفاوتةقديمها للخدمات المفقودة للسكان، فوجدنا أن أغلب المراكز تملك مؤهالت مدى ت
لكل مركز نقاط ضعف وقوة، كما أن البعض منها يشهد حركة مجالية من جراء التدفقات المتجهة نحوه 

ينقص من عبء ة، والبعض اآلخر بالكاد يخدم سكانه، لكنه في جميع األحوال سفلقضاء احتياجات مختل
وحمل المراكز األخرى األعلى منه مستوى، وسيخفف قليال من الضغط القائم على مقر المدينة الكبيرة إن 

  .لم يكن بتوفير الخدمات البسيطة المتوافقة والمتماشية وقدراته فسيكون حتما بتوفير المأوى
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  :الفصل خالصة

  :وصول إلى النتائج التاليةا من النبعد الدراسة المفصلة لعناصر هذا الفصل يمكن  
أو محض الصدفة، بل هو نتيجة تداخل  اظهور التجمعات السكانية المدروسة لم يكن عشوائي -

رى سياسته كانت ح، ألن فكرة االستعمار أو باأل...عوامل عديدة ومختلفة اجتماعية، اقتصادية، وتاريخية
أجهزتها ألنه يعتبر من قوى الدفع التي ساهمت منطلقا لبروز الفوارق بين المراكز وتدخل الدولة بمختلف 

  .في تفاوت النمو والديناميكية بين المراكز لما كان التخطيط والتهيئة منبثقان من إرادة الدولة
كل هذه العوامل تفاعلت فيما بينها وساهمت في إظهار خصائص كل تجمع سكاني، ومن ثم تحددت 

بين المراكز بحكم تفاوت اإلمكانيات، المعطيات البشرية  االختالفات، المفارقات ونقاط الضعف والقوة
  .والمادية بما في ذلك مشاريع التنمية واالستثمار

هذه المراكز تخلق نوع من الديناميكية حتى وإن كانت ضعيفة أحيانا فهي تعمل على خلق  -
مع  ينة الكبيرة أوء كان القطب الرئيسي والمتمثل في مقر المداعالقات مختلفة مع المحيط الخارجي سو

مراكز البلديات والدوائر التابعة لها أو المراكز الحضرية األخرى القريبة منها، : أقطاب ثانوية أخرى هي
هذه الحركة ترتبط أهميتها بدرجة توفر الخدمات محليا وكذلك أحيانا لها عالقة القرب والبعد عن مقر 

  .المدينة الكبيرة
هيئة والتنظيم غير متكافئة، لذا عرفت بعض المراكز عمليات حظوظ االستفادة من عمليات الت -

جذب لسكان مراكز أخرى من نفس المستوى، وأيضا لسكان المناطق الريفية والمبعثرة، ولهذا بإمكانها 
مدينة صغيرة تخلق بدائل للسكان  ةرتقاء إلى مستوى أعلى وأحسن وبوسعها أن تحتل مستقبال مكاناإل

  .المجال العيش في المدن المتوسطة والكبيرة، وبذلك تكون لها فعالية أكثر في تنظيمالذين لم يتمكنوا من 
في حين تميزت المراكز األخرى بضعف التنظيم فكانت حال ناجعا فقط لتثبيت السكان في أماكن 
إقامتهم، إال أننا ال نستطيع أن ننكر أن بوادر االهتمام، التطور والتخطيط بدأت تظهر عليها بسبب 

تمامات الدولة بها هذه األخيرة التي أدركت أن التخطيط السليم يكون بالتدرج في البرمجة للحاجيات اه
السكانية متبوع بتدرج في المجاالت حسب الهراركية العمرانية وهذا معناه الحصول على مراكز عمرانية 

مجال تأثير التجمعات الثانوية رئيسية ذات مجال تأثير يشمل كل تراب البلدية، ثم يأتي في المرتبة الثانية 
كون بذلك في خدمة العالم توالذي بدوره سيشمل المراكز الريفية والمراكز الحياتية األقل منها مستوى ف

  .الريفي وحلقة وصل بينه وبين المجال الحضري
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  :الخاتمة العامة

مستوى (ل التحوالت والتطورات التي وقعت على المستوى المحلي مفي محاولة منا إلستقراء مج
، ومن خالل الدراسة المفصلة لمختلف جوانب الموضوع واإللمام بمجمل )التجمعات السكانية المدروسة

الخ، وإذا تناولنا ...اإلدارية، المؤهالت البشرية، العمرانية واالقتصاديةة، التطورات يالطبيع: الحقائق
حوض قالمة كمثال فإننا حاولنا وضع قراءة عامة للمجال والتي تبرز من خاللها سياسات وميكانيزمات 

طين المراكز وتوضيح العالقة التي تربط يبن العناصر المكونة للمجال وقد توصلنا إلى مجموعة وخلق وت
  :يلي النتائج أهمها ما من

العناصر الطبيعية سمحت  بتوضع التجمعات السكانية في منطقة ذات طاقات معتبرة إال أنها  -
 ).جبل سهل، تل، قدم(تختلف من ناحية الموضع 

تقريب التجهيزات، توفير (ر في تنظيم المجال، المساهمة في هيكلته بيالتنظيم اإلداري لعب دور ك -
المدروسة كفيلة حوالت اإلدارية والتغيرات التي عرفتها التجمعات السكانية والت) الخ....الخدمات

بإيضاح وإبراز المفارقات الموجودة بين التجمعات السكانية من ناحية الوظيفة اإلدارية أو من 
 .جوانب أخرى سنتطرق إليها الحقا

 :التاريخ بكل أبعاده -
 ):مراكز ذات نشأة استعمارية: (الفرنسي االحتاللفترة  •

بي ذو والتجمعات السكانية المدروسة أو باألحرى المراكز اإلستعمارية أنشأت وفقا لمخطط أور
فيه سياسة  احترمتميزات خاصة تختلف من مركز إلى آخر من حيث الحجم، الوظيفة والموضع الذي 

كل اإلمتداد على مستوى طول محاور رئيسية مهمة ونقاط قوة زراعية واقتصادية التي حددت محيط 
ت شبكة تجمعات كما أن السياسة اإلستعمارية قامت بتهيئة قمركز من تلك المراكز هذه األخيرة التي خل

مراكز إسكان ألنها أدركت أهمية تجهيز وهيكلة هذه المراكز فقامت بتدخالت لتحسينها وإنجاح اإلستغالل 
تقاربة المسافة الشيء الذي متشابهة الشكل  ومفيها بصورة جيدة وتامة حيث وضعت إنجازات أي مراكز 

  .العالم الريفي الغني واستغاللحقق لها تكوين مراكز قادرة على تغطية 
 : فترة بعد اإلستقالل •

أن تهتم  لفكرة إنشاء القرى اإلشتراكية كان من الضروري بعد اإلستقال: مرحلة الثورة الزراعية
راعة، ألنها القطاع الذي يتركز فيه أكثر البالد بمشكلتها األولى في سياستها الوطنية وهي مشكلة الز

نمو سكاني سريع، نزوح ريفي، إضافة إلى ( السكان ويعكس بوضوح مشكلة التخلف والتفكك االقتصادي 
والمهمش نظرا لسياسة البالد التي اعتمدت أساسا على الصناعة وإرساء قاعدة متينة  السيئواقع الزراعة 

 .لها
الريف الجزائري بمشروع هادف متكامل الخدمات يدفع  كل هذه العوامل عجلت في إسعاف

بحركة النمو واإلنتاج فكانت إنطالقة حركة الثورة الزراعية التي خضعت إلى تخطيط مسبق، حيث أقيمت 
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دراسات إنجاز هذه القرى على مستوى البلديات من أجل تحقيق جيد لتوطينها وتحقيق بذلك عملية نمو 
مأل الفراغات المجالية السابقة التي أهملتها السياسة  رة مكملين بذلكنشاط للمناطق المهمشة الفقي

 .اإلستعمارية

كما أننا نشير إلى الخطأ الذي وقعت فيه السلطات والذي يتمثل أساسا في منح جزء من سكنات 
بعيدين كل البعد عن الفالحة إضافة إلى أن هذا النوع ال يتماشى والذهنية  أناسالقرى الزراعية إلى 

لقرى المنشأة، زيادة االريفية التي تقدس حرية التنقل وحرية اإلستغالل المنزلي الذي كان محظورا في 
والقرية اإلشتراكية لمركز الخزارة  يعلى هذا فإن توطين هذه القرى مثل القرية اإلشتراكية لسلطاني الشاب

في مأزرق وزاد من عزلتها بين مراكز ذات نفوذ أكبر منها وهي بومهرة أحمد وجبالة خميسي جعلها 
تامة وذلك  هوساعد على زوال بعض من حقوقها وخصوصياتها وجعلها أيضا تعاني تبعية شبوانطوائها 

 .ما شل أي تطلع لخلق حيوية أو نشاط إقتصادي
إذن بفضل كل من السياسة اإلستعمارية وحركة الثورة الزراعية فقد كان هناك نسيج جديد مزدوج 

 .همية وطريقة التسيير في آن واحدابه من حيث الهدف واألالصبغة تختلف أقط
ريفي اللكن رغم اإلختالفات الموجودة بين السياستين فقد كان لكليهما بصماته المسجلة بالعالم 

حيث أن الظاهرة البارزة التي تركتها سياستين كانت جلية على مستوى السكن الريفي فهذه العمليات 
والمعالم الحالية للمجال الريفي وأكسبت المركز الريفي ميزات جديدة اإلستصالحية صورت البصمات 

فأحدثت التنمية  الريفيتقربه من ميزات المركز الحضري، وأيضا أحدثت إختالالت بركائز المركز 
 .لبعضها وأبقت الوضعية على حالها للبعض اآلخر

دخول أنماط وعناصر الحياة البيئة الريفية بعميقة غيرت وهذه المراكز آلت إلى تحوالت جذرية 
سكان العة المعمورة، تزايد في حجم قرتبة اإلدارية، وتوسع للرالالحضرية، حيث حدث تغيير في 

وحركتهم، التحوالت المورفولوجية والتطور الحاصل في الوظائف االقتصادية غير الفالحية حيث إتخذت 
 .ظاهرة الريفيةالمراكز توجهات مقترنة بنمو الظاهرة الحضرية على حساب ال

ي يمكن إبرازه في المراكز ذكما أنه تم تسجيل تجاوزات وخروج كبير عن الهدف المسطر وال
تجمعات (التي كانت تعتبر مراكز ريفية، قرى إشتراكية ومزارع فبعضها أصبح اآلن مقر رئيسي لبلدية 

 .والبعض اآلخر صنف كتجمعات ثانوية )رئيسية
نشأة المراكز، السكان، السكن، المستوى اإلداري والخدماتي، : هناك عوامل عديدة نذكر منها

األهمية اإلقتصادية أو بصورة أشمل الدور المحلي ساهمت في إحداث هذا التحول هذا األخير الذي هو 
مربوط بعدة عوامل تحليلها يمكن من فهم إشكالية نمو وتعمير بعض المراكز والقوى الدافعة لذلك أو بداية 

 .بين مركز وآخرو أسس االختالفات يخص المراكز األخرى  التعمير فيما
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يرات إذا أردنا أن ندرس العوامل والمؤشرات التي طبقت على المجال المدروس وأحدثت كل التغ
يوم فوجب أن نتطرق إلى عدة نقاط وذلك من خالل عرضنا لكل من الواقعة منذ نشأتها إلى حد ال

  :معها في النقاط التاليةاكز المدروسة بالفصول السابقة والتي سنجالتطورات والوقائع التي مرت بها المر
: المراكز تتوزع بصورة حلقية حول مقر المدينة الكبيرة قالمة فهي تظهر بجميع الجهات -

شرقية والغربية بشكل عقارب الساعة لهذا فهذه المراكز تكون سهلة ال -الجنوبية - الشمالية
ها تهيكل المجال وذلك كونها تقع ضمن وحدة طبيعية واحدة وهي ظيم، التحكم، السيطرة، كما أنتنال

 .حوض قالمة
الخدمات التعليمية عرفت بدورها عدم التوازن بين مختلف التجمعات السكانية بالنسبة للتعليم  -

الفجوج، : األساسي في الطورين األول والثاني فأغلب المؤسسات التعليمية هي بالمراكز الثالثة
 ,مؤسسات 03زارة وكان عددها قلعة بوصبع والخ

 .وسجل أكبر معدل للتمدرس بمركز بن جراح 08التعليم األساسي فقد بلغ به عدد المؤسسات  ماأ -
ثانويات وفيما يخص التكوين المهني فيظهر  03إحتوى مجال الدراسة في التعليم الثانوي على  -

 .الخزارة وقلعة بوصبع: بمركزان فقط وهما
تتنوع بين قاعات العالج والمراكز الصحية فقط لذا يظل مستوى الخدمات التغطية الصحية ضعيفة  -

 .متدنيا ال يفي بالغرض المطلوب
 .أكبر عدد من التجهيزات اإلدارية يوجد بمركز هواري بومدين -
الغاز الطبيعي هو أحد المنشآت الحيوية الطاقوية التي تغيب بجميع المراكز بإستثناء مركز  -

 .الفجوج
 .المياه الصالحة للشرب فجميع المراكز مزودة بها فيما يخص شبكة -
 .لكنه يختلف من مركز إلى آخر) توسع عمراني( هناك تطور إلستهالك المجال  -
 .لفردي بجميع أنواعهايسيطر على مجال الدراسة السكن  -
ظهرت أنماط سكنية عديدة بمنطقة الدراسة كما إستفادت التجمعات السكانية من برامج إسكان  -

 .مختلفة
 .مسكن/شخص 6-4ن يمعدل إشغال المسكن متقارب في جميع المراكز ويتراوح ما ب -
هكتار وهي أصغر كثافة مسجلة وكانت من / مسكن 6.38كثافة المساكن ضعيفة تراوحت ما بين  -

 .هكتار أعلى كثافة مسجلة وخصت تجمع الناظور/سكنم 30.38نصيب تجمع بني مزلين وبين 
سجلت زيادة في معدالت النمو فهي باإلضافة إلى الزيادة في معدل النمو هناك  المراكز التي -

 .حركة نحوها أي هجرة داخلية
لرئيسية اتوزيع المحالت التجارية عبر المراكز غير متجانس فعموما المراكز : النشاط التجاري -

 - وبني مزلين باستثناء مركزي جبالة حميسي(على أكبر عدد من أنواع المحالت التجارية  تحاز
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أما المراكز الثانوية فظمت عدد ضئيل من المحالت التجارية وباألخص مركزي سلطاني الشابي 
وصالح صرفاني الشيء الذي أدى إلى تركز النشاطات في مراكز دون أخرى، وفي بعض 
األحيان نجد إنعدام كلي لبعض األنشطة مما أدى إلى إختالف الجذب التجاري بهذه المراكز 

 .امه أحيانا أخرىوانعد
المركزان الخزارة والفجوج يعتبران كقطب تجاري للمراكز المجاورة ألنهما يعرضان تقريبا  -

جميع أنواع الخدمات التجارية ويتوفران على أكبر عدد من األنشطة التي تعمل على جذب 
يضهم واإستقطاب سكان المراكز المجاورة لتعويضهم عن نقص األنشطة وتوفير اإلحتياجات لتعو

 .عن نقص األنشطة
هذه اإلختالفات والفوارق تخلق حركية مجالية تكن من المراكز التي يقل فيها العرض والطلب  -

لمجال وتظهر في المقابل انحو المراكز األخرى مما يؤدي إلى خلق مراكز بارزة وأقطاب في 
 .مناطق مهمشة وفقيرة

عالقات مع الواليات الد على تعزيز تغطية ال بأس بها فيما يخص الطرق التي تعمل أو تساع -
المجاورة، إذن شبكة المواصالت التي تتخلل المجال ساهمت في حركية السكان وفي إنتعاش 

 .الجانب االقتصادي
تنشر بالمجال المدروس بعض الوحدات الصناعية لكن العدد يبقى ضعيف، حيث يتركز بثالث  -

 .نما ينعدم ببقية المراكز العشرةقلعة بوصبع وصالح صالح بي -مراكز فقط وهي الفجوج
إنعدام تام للقطاع العام وسيطرة القطاع الخاص أي أن هناك إتجاه نحو الخوصصة لكن المالحظ  -

أن الوحدات الصناعية المنتشرة بمنطقة الدراسة تقتصر على الوحدات الصغيرة وهذا ما يتطلب 
 .وتطوير المنطقةلتنمية آفاق تشجيع أكثر لمبادرات القطاع الخاص ألنه يفتح 

صناعة البالط  –صناعة الحديد  –جارة نتظهر بالمراكز المدروسة نشاطات حرفية تتمثل في ال -
والجبس ومطحنة لكن بعدد ضئيل للمحالت ألن أغلبية هذه األنشطة تنعدم وال تظهر بعدد كبير 

 .من المراكز سواء كانت رئيسية أو ثانوية
اإلدارية أو  الرتبةي مقارنة بالمراكز التي تفوقه من حيث صفوة القول الفجوج قطب مهم وديناميك

  .المراكز التي تتساوى معه في الرتبة إذن فهو يلعب الدور األكبر في جلب السكان
 .هناك عالقة كبيرة بين التجهيز والرتبة اإلدارية وأحيانا يحدث إختالل -
التجهيزات  فوارق في عددوجود تفاوت كبير في توزيع التجهيزات اإلجتماعية بين المراكز و -

الفجوج وقلعة  -هواري بومدين -تجهيزات بكل من الخزارةالونوعيتها مع تركز وتواجد أغلب 
، ثم تأتي المراكز بن )هذه المراكز هي قطب للخدمات إذن فهي تفتح نحوها ديناميكية(بوصبع 
ي حركة سكانية مجاز عمار وبني مزلين بعدد أقل من التجهيزات يستدع -جبالة خميسي -جراح
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للبحث عنها باعتبارها من أساسيات التخطيط ويقل هذا العدد بدرجة أقل من المراكز المتبقية 
 .هذا النقص يستدعي حركة سكانية للبحث عنها) التجهيزات الثانوية(

  :النشاط اإلقتصادي -

عادة ما تكون ألي مجتمع ما غاية معينة، ) البنية اإلقتصادية( إن في دراسة النشاط اإلقتصادي 
محاولة الكشف عن إهتمامات ونشاطات هذا المجتمع، وتعطي هذه التركيبة اإلقتصادية ونسب توزيع 
نشاطاتها تفسير أو ترجمة لمستوى أو لتطلعات هذا المجتمع كما تتيح هذه التركيبة تحديد نوعية الحياة 

ية التي عرفتها مراكز مجال الدراسة وما السائدة به ولما تطرقنا في دراستنا إلى معرفة التركيبة اإلقتصاد
وهي نتائج التحقيق الميداني ) 2004و 1998- 1987-1977(هي نسب تحولها خالل فترة من الزمن 

لبنية اإلقتصادية بهذه المراكز ااإلقتصادية عبر السنوات المذكورة سابقا أوضحت أن  القطاعاتدراسة 
ل اإلهتمام من النشاط الفالحي إلى قطاع الخدمات عرفت مسار معين ومعلوم األبعاد يتجلى في تحو

ى والنشاطات األخرى بالدرجة الثانية ونلمح في السنوات األخيرة عودة لقطاع الفالحة من لبالدرجة األو
ن أغلب المراكز أل(جديد بعد التراجع الملحوظ الذي شهده هذا القطاع، إذن التحوالت الحاصلة والتغييرات 

أحدثت إنتقال جذري في الوظائف ) فالحية واتخذت إتجاهات مغايرة لطبيعتهاتخلت عن وظيفتها ال
  .جاه الوظائف ذات الطابع الحضريوالمكامن اإلقتصادية بإت

إحتل المرتبة األولى بسبعة مراكز إال أنه سجل  2004فعلى سبيل المثال قطاع الخدمات سنة 
صالح  - بن جراح -الخزارة: كز التاليةوخاصة فيما يخص المرا 1987تراجع مقارنة بالوضعية سنة 

  .والناظور وفي المقابل هناك عودة لقطاع الفالحة -بني مزلين - صالح صالح - صرفاني
إنخفاض نسب العاملين بهذا القطاع سنة (قطاع البناء مرتبط بعمليات التنمية ومدى مساهمة الدولة  -

 ).نظرا لتقلص مشاريع البناء خاصة العمومية 2004

المختلفة التي عرفتها المراكز أو بعضها على مستويات مختلفة توضح أن التنقالت التطورات  -
المختلفة للحصول على الخدمات واإلحتياجات تكون ارتباط بين التجمعات السكانية ومن ثم يحدث 

 .تكامل بينها
بعض المراكز ظهرت بها بوادر اإلهتمام من طرف السلطات المحلية وحازت على إمتيازات  -

 .ةتنموي
ستعمال العقالني وتقدم إقتراحات التسمح با) أو وسيلة تسيير مجالي(أدوات التهيئة هي وسائل  -

وتوجيهات حتى تخرج التجمعات السكانية من الركود اإلقتصادي وترفع من مستوى معيشة 
 .السكان

ة هي تدخل السلطات المحلية على المجال أنتج تكرار ودوام للسياسات المطبقة لذلك كانت النتيج -
 .نفس األخطاء
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تلك الحقائق والتطورات التي طرأت على التجمعات السكانية يمكن طرح جملة من كل بعد ذكر  -
 :التساؤالت

تطور أكيد لنمط كيف تحقق إكتفاء من ناحية التجهيزات، المساكن والهياكل القاعدية بالتوازي مع  -
 .عيش السكان

 .االقتصادية؟ على البنية يديموغرافالما هي إنعكاسات الواقع  -
كيف نحقق تطور حضري متوافق وكيف نحقق أهداف طموحة؟ وهذا من أجل خلق هيكلة مجالية  -

 .شغال الحالي والمستقبلينأكثر عقالنية والتي تجيب على اإل
 .هل يبقى التركيز على اإلستصالحات الجزئية والحلول المؤقتة؟ -
مجالية أو من أجل نظام مجالي  كيف تكون محاولة إيجاد حلول من أجل الوصول إلى هيكلة -

 .وقاعدي يخدم السكان؟
بالمجال مع محاولة  السكانمن أجل هيكلة وتنظيم جيدين كيف يجب أن تكون العالقة التي تربط  -

 .خلق عالم حقيقي وفي حدود اإلمكان في إطار ديناميكية إجتماعية، إقتصادية وثقافية جد محددة
أي تعمير مخطط (للوصول إلى تهيئة أو إستصالح شامل كيف يمكننا ربط جميع مكونات المجال  -

 ).وفعال

ور الحاصل واإلمكانيات المتواجدة وترتب طيجب وضع هيراركية عمرانية جديدة تتماشى مع الت -
هذه التجمعات وفق نظام عمراني للوصول إلى تجانس وتركيب عمراني متدرج حسب مجال 

ال دور لها أولها دور بسيط إلى مراكز لها اكز التأثير خاصة منه اإلقتصادي إذ سيرتقي من مر
ه وأيضا من المتوقع تحت ظل السلطات المحلية والسكان أحيانا يدور فعال في المجال التي هي ف

إستراتيجي لحل معادلة النمو  واختيارأن تصبح العملية عكسية وتكون األطراف كبديل نموذجي 
ا يكون ذلك دافعا وعامال كاسرا في حركة نمو العمراني لمقر المدينة الكبيرة مستقبال وربم

 .المراكز
إذن التهيئة تبدأ أو تنطلق تصاعديا من المراكز الحياتية إلى المراكز الثانوية ثم إلى المراكز  -

الرئيسية فالمدن الصغيرة، ثم المتوسطة فالمدن الكبيرة وتنتقل أخيرا إلى المدن الميتروبولية أي 
  .تراتب و حسب تدرج
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      المصادر و المراجع 

 المصادر و المراجع
  :المراجع بالغة العربية /1

  :  األطروحات
عـين  (الريفي في بلديات السهول العليا لمنطقة سطيف  السكن و السكان و تنظيم المجال: لحسن اسفرط

جيستير في تهيئت المجـال  بحث مقدم لنيل شهادة ما) ارنات ، مزلوق،قجال،حال،بارز بسكرة ،بئر العرش
  . 1995،معهد علوم االرض،جامعة قسنطينة ،

–التنظيم الماجالي حول المدن الصغيرة في االوساط السهلية حالة بـن مهيـدي بسـباس    : حمزة ياسين 
  .2001جامعة قسنطينة  الذرعان في والية الطارف ،كلية علوم االرض والتهئة العمرانية ،

ة سطيف النمو الحضري و آليات تحضر األطراف، بحث مقدم لنيـل شـهادة   مدين: بوزيد شوقي عبد اهللا
  .2002الماجستير، كلية علوم األرض الجغرافيا و التهيئة العمرانية، جامعة منتوري قسنطينة، 

  : مذكرات التخرج 

، وظـائف مجـال    أهدافالمركز الريفي الجزائري ، : رح فؤاد بوزحمشياخ محمد ، نوراني نوال ،  -
 –القنار  –بن بو العيد  –ر عوشالصالح بو –بني احميدان  –عين كرشة الهرية  –عين فكرون : ت حاال

  .اوت 20قرية  – زبلغيمو
سعادية صونيا ، بلزرق فاطمة الزهراء ، مدينة قالمة  تعدد المراكز و التنظيم الوظيفي ، كليـة علـوم    -

  .1999االرض ، جامعة قسنطينة 
 ة،معهد علوم االرض ، جامع ىقسنطينة الكبر بإقليمالنقل الجماعي : د المنعم بوزيد عفيفة، درويش عب -

  . 1998قسنطينة 
: حالـة ( دراسة المراكز شبه الحضرية جنوب الخـروب  : دبيح مراد ، لوصيف امال ، مداني تونس  -

  . 2001، معهد علوم االرض ) تطار العيش، صالح دراجي 
  :الرسمية  دالجزائ

  1967/.4/8المؤرخة في  67 -6 3:ية للجمهورية الجزائرية رقمالجرائد الرسم -
   10/5/1988المؤخرة في  88-19: الجريدة الرسمية للجمهورية   الجزائرية رقم  -

  الخرائط

  .6-5قالمة  25000/1االسم القديم كليرمان ، الخريطة الطبوغرافية : مركز الفجوج-
  1-2قالمة . 25000/1ع ، الخريطة الطبوغرافية االسم القديم قلعة بوصب: مركز قلعة بوصبع  -
   4-3واد زناتي .  25000/1االسم القديم كلوزال ،الخريطة الطبوغرافية : مركز هواري بومدين  -
   8-7قالمة .  25000/1مركز جبالة خميسي ، االسم القديم جبالة خميسي الخريطة الطبوغرافية  -
   8-7حمام مسخطين . ر  ، الخريطة الطبوغرافية االسم القديم مجاز عما: مركزمجاز عمار -
  8-7قالمة . 25000/1مسدوربن الليل، الخريطة الطبوغرافية  ةمشت. االسم القديم : مركزبني مزلين  -
  76:قونو ورقة رقم.  50000/1االسم القديم البان، الخريطة الطبو غرافية : مركزالخزارة -



      المصادر و المراجع 

، الخريطـة الطبوغرافيـة     St Louis de télégrapheاالسـم القـديم مزرعـة    : مركز بن جراح  -
  76: قونو ورقة رقم.  50000/1

  76: قونو ورقة رقم.  50000/1االسم القديم الناظور ، الخريطة الطبوغرافية : مركز الناظور -
  . 8-7قالمة .   25000/1االسم القديم مشتة سيدي سمير، الخريطة الطبوغرافية : مركزسلطاني الشابي -
  . 4-3واد زناتي .  25000/1االسم القديم عين عمارة، الخريطة الطبوغرافية : مركز عين عمارة -
   6-5قالمة . 25000/1االسم القديم بن طابوش، الخريطة الطبوغرافية : مركز صالح صرفاني  -
   6-5قالمة .  25000/1مركز صالح صالح، الخريطة الطبوغرافية  -
  
 :ةالمراجع باللغة الفرنسي -

- Cherrad .S : Les Centres Ruraux Dans La Périphérie De Constantine 

Annales De L’U R A M A . volume 1. année 1997. 

- Lakehal. a    base économique  et rôle spatiale des petites villes dans L’est 
Algérien. Thèse de doctorat.  Université Constantine 1996.  

- Marc cote : MUTATION RURALE EN Algérie, cas des hautes plaines de 

l’Est, thèse de doctorat d’état, Université de Nice OPU 1981, 2ème Edition. 

- Marc cote : Hiérarchie des centres dans le monde rural de l’Est Algérien, 

1978. 

- M.PEYERI MHOFF : Enquête su les résultats de la colonisation officielle de 

1871 à 1895, Tome II P407. 

- LAYAB. A : Dynamique urbaine et promotion administrative, thème de 

doctorat d’état 1994. 

- LAKEHAL. A : Thèse 3ème cycle, essai Méthodologique de définition des 

petites villes Algériennes : Exemple de petite ville de l’Est Algérien, 

Strasbourg 1982. 

- Document : MARC cote, Macrocéphalie et Micro-urbanisation, cas de 

Sahara Algérien, Séminaire international Biskra 20 et 21 Novembre 1999. 

 

 

 



      المصادر و المراجع 

 

 Instrument d’Urbanisme :  

 

- Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme commune d’El fedjoudj , 

1996  

- Plan d’occupation des sols n°1 commune d’El Fedjoudj , 1997  

- Plan d’occupation des sols n° 2 commune d’El Fedjoudj , 2002  

- Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme commune de Bendjerah , 

1997  

- Plan d’occupation des sol N° 1 commune de Bendjerrah , 2000 

- Plan d’occupation des sol N°2 commune de Bendjerrah , 2002 

- Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme commune de Medjez Amar  , 

1997  

- Plan d’occupation des sol N°1commune de Medjez Amar  , 1999 

- Plan d’occupation des sol N°2 commune de Salah Serfani ,  1998 

- Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme commune de Djeballah 

Kemissi   , 1997 

- Plan d’occupation des sol N°1commune de Djeballah Kemissi , 1998 

- Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme commune de Beni Mezline , 

1995  

- Plan d’occupation des sol N°1commune de Beni Mezline , 2000 

- Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme commune de Guelaat 

Bousbaa 1995 . 

- Plan d’occupation des sol N°1commune de Guelaat Bousbaa , 1999. 

 

 



  ملخص

نـة ومـع تركـز    يوعه لعدة سياسات متباضالمجال الجزائري لم يعرف تنظيم متجانس نظرا لخ
يستوجب تحديـد التخصـص    االالت عميقة وهذتاخبروز تنمية على الوسط الحضري نتج عنه السياسات 

عات السكانية قالمة والتجم يرةية متعلقة بمقر المدينة الكبلديناميكية مجا أوالوظيفي لكل منطقة وخلق حركة 
ثانوية من اجل الحصول على الحلول والطلبـات العديـدة التـي تحـض      أوسواء كانت رئيسية  األخرى

ابعد  إلىوالوصول , ) الهجرة(التهميش  وتدفق السكان  أوضعف التنمية االقتصادية ,  زمةالالالتجهيزات 
  .عليها التعمير الصغير أطلقناوضعية والتي 

  
نوية يسمح بخلق مناخ او البشري و االقتصادي ما بين المراكز الرئيسية و الثالتفاعل العمراني  أن

يف الضغط على المراكز ، يتطور بتطور البنية الشاملة للمرافق القاعدية و تخفجمي منسععمراني و اجتما
  .الحضرية
  
تنظـيم ،   أكثـر تجعلهـا   ةلم تشهد امتيازات تنموي أغلبيتهاتجمعات سكانية  إلىالمجال مقسم  إذا

كل تجمع تتميـز بحركـة    ةطق التي خصيت سياسة لتوزيع التجهيزات والمراكز المتماشية مع رتبافالمن
اختالالت كبيـرة بـين    ظهور إلى تأدمن الكثير منها وبالتالي  األخرىية في حين حرمة المناطق لمجا

في نوعيتهـا واتجاهاتهـا و هـذا     وعدم التكامل بينها ، المراكز لها وتيرة نمو متباينة األوساطالعديد من 
  .اليومعدة عوامل لها دور في هيكلت وتوجه التحول واختالف نمو ديناميكية المركز  إلىراجع 

 
 

  : المفاهيم االساسية 

مقر المدينة  –المراكز  –التجمعات السكانية  – الثانويةالتجمعات  –التجمعات الرئيسية  –التعمير الصغير 
حركـة   –تجهيزات  –تنمية  –سكنية  أنماط –تنمية  –االستثمار  –فوارق   -الفات اخت –قالمة –الكبيرة 
  .تنظيم مجالي  –ديناميكية  –عزلة  –تهميش  –سكانية 
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     الملحق

  التطور اإلداري للمراكز المدروسة ):01( جدول رقم

  1998إحصاء  1987إحصاء 1977إحصاء 1966إحصاء المراكز

  A C Lتجمع رئيسي A C Lتجمع رئيسي A C Lتجمع رئيسي  A C Lتجمع رئيسي هواري بومدين

 رئيسيتجمع  تجمع رئيسي  تجمع رئيسي تجمع رئيسي قلعة بوصبع

 تجمع رئيسي تجمع رئيسي تجمع رئيسي يحمل اسم بن سميح تجمع رئيسي  الخزارة

 تجمع رئيسي تجمع رئيسي  تجمع رئيسي تجمع رئيسي  الفجوج

 تجمع رئيسي تجمع رئيسي تجمع ثانوي تابع لبلدية بومهرة أحمد تجمع ثانوي تابع لبلدية بومهرة أحمد جبالة خميسي

 تجمع رئيسي تجمع رئيسي تجمع ثانوي تابع لبلدية عين حساينية ع لبلدية عين حساينيةتجمع ثانوي تاب بن جراح

 تجمع رئيسي تجمع رئيسي تجمع ثانوي تابع لبلدية عين حساينية تجمع ثانوي تابع لبلدية عين حساينية مجاز عمار

مشتة تعرف بدوار بني مزلين تايعة بني مزلين
  لبلدية بومهرة أحمد

 تجمع رئيسي تجمع رئيسي تابعة لبلدية بومهرة أحمدمنطقة مبعثرة 

 تجمع ثانوي تجمع ثانوي تجمع ثانوي تابع لبلدية بومهرة أحمد /  الناظور

 تجمع ثانوي  دشرة تابعة لبلدية عين حساينية دشرة تابعة لبلدية عين حساينية دشرة تابعة لبلدية عين حساينية عين عمارة

سم بن طابوش تابعة لبلديةدشرة تحمل ا / صالح صالح صالح
  الفجوج

 تجمع ثانوي تجمع ثانوي

منطقة مبعثرة تابعة لبلدية قالمة تحمل اسم / صالح صرفاني
  شرق -بن طابوش

منطقة مبعثرة تابعة لبلدية مجاز 
  شرق-عمار تحمل اسم بن طابوش

تجمع ثانوي يحمل اسم 
  صالح صرفاني

بومهرة أحمدمنطقة مبعثرة تابعة لبلدية / سلطاني الشابي
  تحمل اسم سيدي سمير

تجمع ثانوي تابع لبلدية   دشرة تحمل اسم سيدي سمير
  جبالة خميسي

  .98/ 87/ 77/ 66: التعداد العام للسكان و السكن لسنوات: من انجاز الباحثة عن المعطيات : المصدر



     الملحق

  دراسةلمنطقة ال االستعماريةالتوزيع المساحي للدواوير و المراكز  ):02( جدول رقم

  المراكز و الدواوير
القطاع العمومي   اإلحتياطات بالهكتار الملكيات بالهكتار

  بالهكتار

المساحة 

  البلدية  الدولة العرش الخواص  اإلجمالية

  3179  158      3021 مركز قالمة
  1542        1542 مركز مجاز عمار
  4721  158      4563 مجموع بلدية قالمة

  1187  35  350    802 مركز كلوزال و سادلر
  289  10  71  04    204 مركز عين عمارة
  536  13  122    401 مركز عين كحول
  6420  64  233  01  6122 مزارع و ملك
  4699  66  2477  87  2069 دوار بني عدي
  4867  83  1360  703  2721 دوار أوالد حريد
  EX-clauzel 12319  795  4613  271  17998مجموع بلدية عين حساينية

Centre de petit 1886      136  2022  
  1330  57  443    830 دشرة بالد قافار
  4540  215  1051    3274 دوار بني مرمي
  11225  333  4286  2390    4216 دوار بني مزلين

  10487  785  6358  2390  10964 مجموع بلدية بومهرة أحمد

  941  28  263    650 مركز كليرمان
  1882        1882 مركز عن اللوبا
  4383  73  1782  189  2339 دوار الفجوج

  EX-Kellerman 4871  189  2045  101  7206مجموع بلدية الفجوج 

  698  06  53    639 مركز قلعة بوصبع

  1997  28  328  531  1110 مركز عن اللوبا
  982  15  214    753 دوار موالفة

  3677  49  595  531  2502 مجموع قلعة بوصبع

  1180  28  279  02 225 871 مركز البان
  4038  84  1499  22  2208 دوار خزارة

  4634  51  1358  03  3222 دوار كاف الريح
  9852  163  3136  27 225 6301 مجموع بلدية الخزارة

Source : Répartition cadastrale des terres de l’Est Algérien   1972. 

 
  
  



     الملحق
  الوالية داخلأصل السكان من ):  03(جدول رقم 

  زالمراك
مكان اإلقامة 

  السابق

هواري   قلعة بوصبع  بن جراح  الفجوج  الخزارة
صالح   الناظور  بني مزلين  جبالة خميسي  مجاز عمار  بومدين

  المجموع  سلطاني شابي  عين عمارة  صالح صالح  صرفاني

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
    83 / /// / / //  4.17  1  6.25  2/// ///  1.27  1  8.77  5  /  /  66.07  74  الخزارة

    86 / /// / / ///////// ///  2.53  2 / /  75.49  77 /  /  الفجوج

    22 / ///  38.88  7 ///////// ///  /  /  38.60  22 / / / /  بن جراح

    60 / /// / / ///////// ///  75.95  60 / / / / / /  بعقلعة بوص

هواري 
  بومدين

/ / / / 4  7.01  / / 48  65.75  4  10.26  / / / / / / 2  10.53  / / / / / / 58    

    26 / ///  16.67  3 ////////  56.41  22// / /  1.76  1 / / / /  مجاز عمار

    39  46.66  7// / / //  4.17  1  6.25  2  65.91  29/ /// / / / / / / / /  جبالة خميسي

    33 / /// / / ////  75  24  20.45  9/ /// / / / / / / / /  بني مزلين

    14 / /// / / //  58.33  14///// /// / / / / / / / /  الناظور

صالح 
  صرفاني

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 7  36.84  / / / / / / 7    

    4 / ///  11.11  2  10.53  2// / / / / / / / / / / / / / / / /  صالح صالح

    7 / /  63.64  7 / / ///////// /// / / / / / / / /  عين عمارة

سلطاني 
  الشابي

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 3  20  3    

    62  6.67  1//  16.67  3  31.58  6/////// /  9.59  7  7.60  6  33.33  19  15.69  16  3.57  4  قالمة

    17  20  3 / / / / / /  8.33  2  6.25  2  13.64  6 / / / / / / / / / /  3.57  4  بومهرة أحمد

    21 / /// / / //  20.83  5///// /// / / / / / /  14.29  16  حمام النبايل

    5 / /// / / ///////// /// / / / /  0.98  1  3.57  4  بلخير

بوعاتي 
  2محمود

/ / 1  0.98  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1  6.67  2    

 8عين
  ف9خلو

/ / 1  0.98  / / / / 1  1.37  / / / / / / / / / / / / / / / / 2    

    8 / /  9.09  1 / / ///////// /      5.06  4 / /  2.94  3 / /  بوليس15هيليو

    9 / ///  16.67  3 ////////  10.26  4  1.37  1 / / / /  0.98  1 / /  ركنية5ال

    15 / /// / /  5.26  1//////  17.95  7  8.22  6 / / / /  0.98  1 / /  وهمدان4ب

    5 / /// / / ///////// ///  5.06  4 / /  0.98  1 / /  النشامية

    4 / /// / / ///////// /////  1.76  1 / /  2.68  3  عين صندل

    7 / /// / / ///////// /////  5.26  3 / /  3.57  4  عين العربي

    6 / /// / / ////  6.25  2/// /  1.37  1// / / / /  2.68  3  بوشقوف



     الملحق
    1 / /// / / //  4.17  1///// ///// / / / / / /  الدهراوة

    4 / /// / /  5.26  1/////// ///  2.53  2  1.76  1 / / / /  واد زناتي

    8 / /  9.09  1 / / ///////// ///// / / / / / /  سالوة عنونة

    1 / /// / / ///////// ///// / / / / / /  رأس العقبة

    2 / /  9.09  1 / / ///////// ///// / / / / / /  برج صباط

    3 / /  9.09  1 / / ////////  5.13  2//// / / / / / /  حمام دباغ

    1 / /// / / ///////// /////  1.26  1 / / / /  تاملوكة

  100  625  100  15  100  11  100  18  100  19  100  24  100  32  100  44  100  39  100  73  100  79  100  57  100  102  100  112  المجموع

  .2004تحقيق ميداني : المصدر

  أصل السكان من خارج الوالية):  04(جدول رقم 
  المراكز

مكان 

اإلقامة 

  السابق

  قلعة بوصبع  جراح بن  الفجوج  الخزارة
هواري

  بومدين
  مجاز عمار

جبالة

  خميسي
  الناظور  بني مزلين

صالح

  صرفاني
  عين عمارة  صالح صالح

سلطاني 

  لشابيا
  المجموع

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  39.48  15 - - - - 100  02 100 01 - - 50 01 - - 80  04 - - 100 01 - - 85.71 06 -  -  سكيكدة
  15.79  06 - --- - --- 100 02 50 01-- 20  01 25 01---- 14.29 01 -  -  عنابة
سوق 

  أهراس
03  100 - - - - - - 01  25  - - - - - - - - - - - - - - - - 04  10.53  

  5.26  02 - - 100 01 - --------- - - 25 01------ -  -  قسنطينة
أم 

  البواقي
-  - - - - - - - 01  25  - - - - - - - - - - - - - - - - 01  2.63  

  2.63  01 - --- - ------- 100 01 - --------- -  -  الطارف
  15.79  06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66.66 06 - - -  -  ميلة

  2.63  01 - --- - --------- - ----- 11.11 01-- -  -  بومرداس
  2.63  01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.11 01 - - -  -  وهران
  2.63  01 - --- - --------- - ----- 11.11 01-- -  -  الجلفة
  100  38  -   100 01 100  01 100 01 100 02 100 02 100 01 100  05 100 04 100 01 100 09 100 07 100  03  المجموع

  .2004 تحقيق ميداني: المصدر



     الملحق

توزيع العمالة على القطاعات اإلقتصادية عبر التعدادات السكانية لسنوات ): 05( جدول رقم

77/87/98   
  

  المراكز

77  87  98  2004  

قطاعات   فالحة  خدمات  صناعة  BTP  فالحة  خدمات  صناعة  BTP  فالحة
  خدمات  صناعة  BTP  فالحة  أخرى

  54  12  29  24  1282  235  472  142  183  155  83  102  85  115  الفجوج
عة قل

  36  2  18  24  545  85  294  101  197  140  28  42  72  66  بوصبع

  47  2  15  51  921  185  332  23  239  184  33  20  33  47  الخزارة
بن 
  29  3  14  20  675  112  147  30  56  36  18  13  36  35  جراح

مجاز 
  24  4  5  11  485  67  140  17  99  72  17  20  29  50  عمار

صالح 
  4  1  6  9  128  27  47  01  53  20  1  5  33  42  صرفاني

صالح 
  9  10  6  4  192  52  85  11  44  40  7  4  18  52  صالح

جبالة 
  9  10  6  20  363  157  133  35  91  145  12  14  7  62  خميسي

سلطاني 
  1  1  3  10  87  73  18  07  22  50  20  13  29  67  الشابي

هواري 
  42  7  18  10  890  79  371  50  179  75  36  22  32  66  بومدين

عين 
  11  0  0  1  130  10  13  0  14  5  3  4  10  34  عمارة

بني 
  7  4  2  21  256  164  68  0  32  68  2  6  4  56  مزلين

  8  1  2  16  245  107  152  7  22  47  21  15  7  28  الناظور
  282  47  124  221  6199  1353  2272  424  1231  1037  281  280  395  720  المجموع

  تحقيق ميداني: المصدر
  

  .1998ادية لسنة توزيع العمالة على القطاعات اإلقتص  ):06( جدول رقم

  الفالحة  القطاعات
البناء و االشغال 

  المجموع  قطاعات أخرى  الصناعة BTPالعمومية 

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  المراكز
  20,08  1517  84,51  1282  /  /  /  /  15,49  235  الفجوج

  08,34  630  86,51  545  /  /  /  /  13,49  85  قلعة بوصبع
  14,65  1106  83,27  921  /  /  /  /  16,73  185  الخزارة
  10,42  787  85,77  675  /  /  /  /  14,23  112  بن جراح
  07,31  552  87,86  485  /  /  /  /  12,14  67  مجاز عمار

  02,05  155  82,58  128  /  /  /  /  17,42  27  صالح صرفاني
  03,23  244  78,69  192  /  /  /  /  21,31  52  صالح صالح
  06,89  520  69,81  363  /  /  /  /  30,19  157  جبالة خميسي
  02,12  160  54,37  87  /  /  /  /  45,63  73  سلطاني الشابي
  12,83  969  91,85  890  /  /  /  /  08,15  79  هواري بومدين
  01,86  140  92,86  13  /  /  /  /  07,14  10  عين عمارة
  05,56  420  60,95  256  /  /  /  /  39,05  164  بني مزلين
  04,66  352  69,60  245  /  /  /  /  30,40  107  الناظور
  100  7552  82,08  6199  /  /  /  /  17,92  1353  المجموع

  .معالجة شخصية+  1998إحصائيات : المصدر



     الملحق

  .عدد مساكن نمط البناء الريفي: مركز جبالة خميسي): 07(جدول رقم 
 عدد المساكن السنة
1993 09 
1994 15 
1995 51 
1996 20 
1997 20 
1998 20 
1999 21 
2000 20 
2001 11 
2002 12 
2003 05 
2004 08 
جميعها خارج المحيط العمراني 20 2005  

  المصلحة التقنية لبلدية جبالة خميسي: المصدر              
  

  .الوحدات الصناعية التابعة للقطاع الخاص: مراكز حوض قالمة): 08( جدول رقم
  الوحدات الصناعية     

  
  المراكز

  الوحدات الصناعية

  البلدية  الثانوي التجمع  التجمع الرئيسي

  الفجوج
  .وحدة إنتاج الفرينة-
وحدة إنتاج الطوب و -

  .مشتقاته

  
/  

  .وحدة إنتاج البالط-
  .تعليب و حفظ الطماطم-
  .وحدة الحليب و مشتقاته-

  /  /  وحدة إنتاج مواد البناء-  قلعة بوصبع
  /  /  /  الخزارة

  /  /  بن جراح
  .وحدة إنتاج الحصى-
  .وحدة إنتاج اآلجر-

  /  /  /  عمار مجاز
  /  /  /  جبالة خميسي
  /  /  /  بني مزلين

  /  /  /  هواري بومدين
  /  وحدة إنتاج البالط-/  صالح صالح
  /  //  عين عمارة

  /  /  /  سلطاني الشابي
  /  /  /  صالح صرفاني

  /  /  /  الناظور

  .2004مديرية الصناعة و المناجم لوالية قالمة : المصدر                     



     الملحق
  حركــة العمالــة داخــل المجــال ):09(جدول رقم 

    بلديات المجال   
  
  مكان العمل

  صالح صرفاني  صالح صالح  عين عمارة  الناظور  سلطاني الشابي  مجاز عمار  جبالة خميسي  بني مزلين  بن جراح  قلعة بوصبع  هواري بومدين  الخزارة  الفجوج

دد
لع
ا

  

دد %
لع
ا

  

دد %
لع
ا

  

دد %
لع
ا

  

دد %
لع
ا

  

دد %
لع
ا

  

% 

ال
دد
ع

  

دد %
لع
ا

  

دد  %
لع
ا

  
دد %  
لع
ا

  

دد %
لع
ا

  

دد %
لع
ا

  

دد %
لع
ا

  

%  

7.9  5  الخزارة
4 76  89,

41 -  - 4  8.51 -  - -  - -  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  

.92  58  الفجوج
06  

-  -  3  5.77  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

91.4  43  -  -  -  -  -  -  قلعة بوصبع
9  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

.82  19  -  -  -  -  -  -  -  -  3.85  2  -  -  -  -  مجاز عمار
61  

-  -  -  -  -  -  1  20  -  -  

.17  4  -  -  -  -  -  -  -  -  90.38  47  -  -  -  -  هواري بومدين
39  

-  -  -  -  4  80  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  100  30  -  -  -  -  -  -  -  -  بن جراح

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  71.43  20  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  جبالة خميسي

10  20  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  بني مزلين
0  8  28.57  -  -  1  20  -  -  -  -  -  -  -  -  

10  19  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الناظور
0  

-  -  -  -  -  -  

  -  -  80  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  صالح صالح

  100  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  صالح صرفاني

  -  -  -  -  -  -  -  -  80  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  سلطاني الشابي

  -  -  -  -  20  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  عين عمارة

10  63  المجمـوع
0  76  10

0  52  100  47  100  30  100  20  10
0  28  100  23  100  5  100  19  10

0  5  100  5  100  6  100  

2004تحقيق ميداني : المصدر 



     الملحق
  

  حركة العمالة للمراكز المدروسة، مراكز داخل الوالية و مراكز خارج الوطن :   )10(جدول رقم 
 

  
بلديات داخل 

  الوالية

    صالح صرفاني  صالح صالح  عين عمارة  الناظور  سلطاني الشابي  مجاز عمار  جبالة خميسي  بني مزلين  بن جراح  قلعة بوصبع  هواري بومدين  الخزارة  الفجوج
 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد  %  العدد %  العدد  %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد  المج

48  58  الفجوج
.7

3
  

/  /  3  3.
89

  

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  61  

.4  5  الخزارة
20

  

76  66
.0

8
  

/  /  4  5  

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  17
5

  

61  47  /  /  /  /  هواري بومدين
.0

3
  

/  /  /  /  /  /  /  /  4  9.
09

  

/  /  /  /  4  33
.3

3
  

/  /  /  /  8  

53  43  /  /  /  /  /  /  قلعة بوصبع
.7

5
  

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  19  

45  30  /  /  /  /  /  /  /  /  بن جراح
.4

5
  

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  85  

58  20  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  ني مزلينب
.8

2
  

8  17
.7

7
  

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  2  

44  20  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  جبالة خميسي
.4

4
  

/  /  1  6.
66

  

/  /  /  /  /  /  /  /  2  

.2  2  /  /  /  /  مجاز عمار
59

  

/  /  /  /  /  /  /  /  19  43
.1

8
  

/  /  /  /  /  /  1  5  

/  /  43  

  6  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  سلطاني الشابي

  22  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  الناظور

  55  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  عين عمارة

  20  4  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  صالح صالح

/  /  14  



     الملحق
  30  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  صالح صرفاني

31  38  قالمة
.9

3
  

25  21
.7

3
  

13  16
.8

8
  

19  23
.7

5
  

32  48
.4

8
  

/  /  11  24
.4

4
  

12  27
.2

7
  

5  33
.3

3
  

3  11
.1

1
  

3  25  

7  35  

7  35  21  

.6  8  هيليوبوليس
72

  

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  28  

.2  3  بومهرة أحمد
52

 

/  /  /  /  /  /  /  /  7  20
.5

8
  

/  /  /  /  4  26
.6

6
  

4  14
.8

1
  

/  /  1  5  

/  /  2  

.1  2  /  /  بلخير
73

  

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  19  

.1  2  /  /  مجاز الصفا
73

  

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  4  

.7  6  /  /  /  /  /  /  النشماية
5

  

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  6  

.6  5  /  /  /  /  غحمام دبا
49

  

/  /  /  /  /  /  /  /  7  15
.9

  

/  /  /  /  /  /  /  /  2  10  

4  

.8  1  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  بوشقوف
33

  

/  /  /  /  1  

.8  1  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  وادي الزناتي
33

  

/  /  /  /  1  

المجموع داخل 
11  الوالية

2
  94

.1
1

  

10
5

  91
.3

0
  

70  90
.9

0
  

72  90  62  93
.9

3
  

29  85
.2

9
  

39  86
.6

6
  

42  95
.4

5
  

14  93
.3

3
  

26  96
.2

9
  

9  75  13  65  15  75  60
8

  

.1  2  /  /  عنابة
73

  

2  2.
59

  

3  3.
75

  

/  /  2  5.
88

  

/  /  /  /  1  6.
66

  

/  /  2  16
.6

6
  

4  20  

/  /  16  

.1  1      /  /  /  /  /  /  أم البواقي
51

  

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  2  

.2  2  /  /  /  /  /  /  قسنطينة
5

  

3  4.
54

  

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  5  



     الملحق

.3  3  /  /  /  /  /  /  سكيكدة
75

  

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  2  10  

/  /  5  

الجزائر 
  العاصمة

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  1  8.
33

  

/  /  /  /  1  

مجموع واليات 
  الوطن

/  /  3  2.
60

  

2  2.
59

  

8  10  

4  6.
06

  

2  5.
88

  

/  /  /  /  1  6.
66

  

/  /  3  25  

6  30  

/  /  30  

مناطق خارج 
.5  7  الوطن

88
  

7  6.
08

  

5  6.
49

  

/  /  /  /  3  8.
22

  

6  13
.3

3
  

2  4.
54

  

/  /  /  /  /  /  1  5  5  25  36  

10  19  المجموع الكلي
0

  11
5

  10
0

  

77  10
0

  

80  10
0

  

66  10
0

  

34  10
0

  

45  10
0

  

44  10
0

  

15  10
0

  

27  10
0

  

12  10
0

  

20  10
0

  

20  10
0

  67
3

  

  2004تحقيق ميداني : المصدر 



     الملحق
  

  توزيع العمالة حسب القطاعات االقتصادية ومكان العمل: مركز الفجوج ):  11(جدول رقم 
  مكان العمل            
   القطاعات

  مناطق أخرى  الخـزارة  بومهرة أحمد  هيليوبولــيس  قالمــة  الفجــوج

 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد
  -  -  -  -  -  -  25  02  13,16  05  29,31  17  القطاع األول

  14,29  01  -  -  -  -  25  02  13,16  05  6,90  04  )صناعة(القطاع الثاني 
  -  -  BTP(  12  20,69  09  23,68  -  -  03  100  05  100(القطاع الثالث 

  85,71  06  -  -  -  -  50  04  50  19  43,10  25  القطاع الثالث
نصيب كل مكان عمل 

  5,88  07  4,20  05  2,52  03  6,72  08  31,93  38  48,74  58  من العمالة

      2004تحقيق ميداني : المصدر 

  

  توزيع العمالة حسب القطاعات االقتصادية ومكان العمل: مركز الخزارة ):  12(جدول رقم  
  مكان العمل                   

  القطاعات
  مناطق أخرى  أم البواقـي  عنــابة  قالمــة  مجاز الصفا  بلخيــر  الخــزارة

 %  العدد %  العدد  %  العدد  %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد
  -  -  -  -  -  -  20  05  100  02  100  02  55,26  42  القطاع األول

  -  -  -  -  -  -  08  02  -  -  -  -  -  -  )صناعة(القطاع الثاني 
  BTP(  03  3,95  -  -  -  -  06  24  -  -  01 100  05  71,43(القطاع الثالث 

  28,57  02  -  -  100  02  48  12  -  -  -  -  40,79  31  القطاع الثالث
  6,09  07  0,87  01  1,74  02  21,74  25  1,74  02  1,74  02  66,08  76  نصيب كل مكان عمل من العمالة

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  



     الملحق
  

  توزيع العمالة حسب القطاعات االقتصادية ومكان العمل: مركز قلعة بوصبع  )13(جدول رقم 
  مكان العمل          
  القطاعات

  مناطق أخرى  سكيكــدة  قسنطينة  النشمايــة  عنــابة  زارةالخ  قالمــة  قلعة بوصبع

 % العدد  %العدد %  العدد  %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد
  -  -  -  -  -  -  66,67  04  -  -  -  -  -  -  46,51  20  القطاع األول

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10,52  02  -  -  )صناعة(القطاع الثاني 
  -  -  BTP(  07  16,28  07  36,84  -  -  01  33,33  -  -  -  - 03  100(القطاع الثالث 

  -  -  -  -  100  02  33,33  02  66,67  02  10  04  52,63  10  37,21  16  القطاع الثالث
نصيب كل مكان عمل 

  -  -  3,75  03  2,5  02  7,5  06  3,75  03  05  04  23,75  19  53,75  43  من العمالة

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  

  توزيع العمالة حسب القطاعات االقتصادية ومكان العمل: ز هواري بومدين مرك):  14(جدول رقم 
  مكان العمل              

  القطاعات
  مناطق أخرى  عنــابة  الفجـوج  حمام دبـاغ  قالمــة  مجاز عمـار  هواري بومدين

 % العدد %  العدد  %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  100  02  17,02  08  القطاع األول

  -  -  -  -  -  -  -  -  53,85  07  -  -  -  -  )صناعة(القطاع الثاني 
  -  - BTP(  10  21,28  -  -  06  46,15  -  -  -  -  02  100(القطاع الثالث 

  100  05  -  -  100  03  100  05  -  -  -  -  61,70  29  القطاع الثالث
  نصيب كل مكان عمل

  6,49  05  02,60  02  3,90  03  6,49  05  16,88  13  02,60  02  61,04  47  من العمالة

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
 



     الملحق
  

  توزيع العمالة حسب القطاعات االقتصادية ومكان العمل: مركز بن جراح ): 15(جدول رقم 
  مكان العمل                  

  القطاعات
  مناطق أخرى  قسنطـينة  أم البواقي  قالمــة  بن جراح

 %العدد %  دالعد %  العدد %  العدد %  العدد
  -  -  -  -  100  01  18,75  06  43,33  13  القطاع األول

  -  -  -  -  -  -  09,37  03  -  -  )صناعة(القطاع الثاني 
  -  -  -  -  -  -  BTP(  05  16,67  09  28,13(القطاع الثالث 

  -  -  100  03  -    43,75  14  4  12  القطاع الثالث
  -  -  04,55  03  01,52  01  48,48  32  45,45  30  نصيب كل مكان عمل من العمالة

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  

  توزيع العمالة حسب القطاعات االقتصادية ومكان العمل: مركز حبالة خميسي ):  16(دول رقم ج
  مكان العمل                  

  القطاعات
  مناطق أخرى  بني مزليـن  قالمــة  جبالـة خميسـي

 %العدد %  العدد %  العدد %  العدد
  -  -  62,5  05  -  -  75  15  لالقطاع األو

  100  06  -  -  36,36  04  -  -  )صناعة(القطاع الثاني 
  -  -  -  -  BTP(  02  10  04  36,36(القطاع الثالث 

  -  -  37,5  03  27,28  03  15  03  القطاع الثالث
  13,33  06  17,78  08  24,45  11  44,44  20  نصيب كل مكان عمل من العمالة

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  

  



     الملحق
  

  توزيع العمالة حسب القطاعات االقتصادية ومكان العمل: مركز مجاز عمار ): 17(ل رقم جدو
  مكان العمل                  

  القطاعات
  مناطق أخرى  قالمــة  حمـام دبـاغ  هواري بومدين  مجـاز عمـار

 %العدد %العدد %  العدد %  العدد %  العدد
  -  -  -  -  28,57  02  50  02  36,84  07  القطاع األول

    -  33,33  04  -  -  -  -  -  -  )صناعة(القطاع الثاني 
  BTP(  -  -  -  -  -  -  03  25  02  100(القطاع الثالث 

  -  -  41,67  05  71,43  05  50  02  63,16  12  القطاع الثالث
  04,55  02  27,27  12  15,91  7  9,09  04  43,18  19  نصيب كل مكان عمل من العمالة

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  

  توزيع العمالة حسب القطاعات االقتصادية ومكان العمل: مركز بني مزليـن ) 18(رقم جدول 
  مكان العمل                  

  القطاعات
  مناطق أخرى  بومهرة أحمـد  بوشقــوف  عنابـة  بني مزلين

 %العدد %العدد %  العدد %  العدد %  العدد
  100  03  28,57  02  -  -  -  -  80  16  القطاع األول

  -  -  -  -  100  02  100  02  -  -  )صناعة(اع الثاني القط
  -  -  BTP(  -  -  -  -  -  -  02  28,57(القطاع الثالث 

  -  -  42,86  03  -  -  -  -  20  04  القطاع الثالث
  8,83  03  20,59  07  5,88  02  5,88  02  58,82  20  نصيب كل مكان عمل من العمالة

  2004تحقيق ميداني : المصدر
  

  



     الملحق
  

  توزيع العمالة حسب القطاعات االقتصادية ومكان العمل: اظـور مركز الن ):19(جدول رقم 
  مكان العمل                   

  القطاعات
  مناطق أخرى  بومهرة أحمد  قالمـة  الناظـور

 % العدد %  العدد %  العدد %  العدد
  -  -  75  03  -  -  63,16  12  القطاع األول

  -  -  25  01  -  -  -  -  )صناعة(القطاع الثاني 
  -  -  -  -  -  -  BTP(  02  10,53(الثالث القطاع 

  -  -  -  -  100  03  26,31  05  القطاع الثالث
  -  -  15,38  04  11,54  03  73,08  19  نصيب كل مكان عمل من العمالة

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  

  توزيع العمالة حسب القطاعات االقتصادية ومكان العمل: مركز صالح صالح  ):20(جدول رقم 
  مكان العمل            
  القطاعات

  مناطق أخرى  بومهرة أحمد  سكيكدة  عنابـة  قالمـة  مجاز عمار  صالح صالح

 %العدد % العدد %العدد %العدد %  العدد %  العدد %  العدد
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  100  04  القطاع األول

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )صناعة(القطاع الثاني 
  -  -  -  -  -  -  -  -  BTP(  -  -  -  -  06  85,71(القطاع الثالث 

  100  01  100  01  100  02  100  04  14,29  01  100  01  -  -  القطاع الثالث
نصيب كل مكان عمل من 

  05  01  05  01  10  02  20  04  35  07  05  01  20  04  العمالة

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  



     الملحق
  

  عات االقتصادية ومكان العملتوزيع العمالة حسب القطا: مركز صالح صرفاني  )21(جدول رقم 
  مكان العمل            
  القطاعات

  مناطق أخرى  قالمـة  حمـام دباغ  صالح صرفاني

 % العدد %  العدد %  العدد %  العدد
  60  03  -  -  -  -  100  06  القطاع األول

  -  -  14,29  01  -  -  -  -  )صناعة(القطاع الثاني 
  BTP(  -  -  -  -  04  57,14  02  40(القطاع الثالث 

  -  -  28,57  02  100  02  -  -  القطاع الثالث
نصيب كل مكان عمل من 

  العمالة
06  30  02  10  07  35  05  25  

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  

  توزيع العمالة حسب القطاعات االقتصادية ومكان العمل: مركز سلطاني الشابي ): 22(جدول رقم 
  مكان العمل            
   القطاعات

  مناطق أخرى  عنابـة  جبالة خميسي  قالمـة  حمد بومهرةأ  سلطاني الشابي

 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد
  -  -  -  -  -  -  40  02  100  04  100  04  القطاع األول

  -  -  -  -  -  -  20  01  -  -  -  -  )صناعة(القطاع الثاني 
  -  -  BTP(  -  -  -  -  02  40  -  -  01  100(القطاع الثالث 
  -  -  -  -  100  01  -  -  -  -  -  -  ثالقطاع الثال

نصيب كل مكان عمل من 
  -  -  6,67  01  6,67  01  33,34  05  26,66  04  26,66  04  العمالة

  2004تحقيق ميداني : المصدر 



     الملحق
  

  توزيع العمالة حسب القطاعات االقتصادية ومكان العمل: مركز عين عمارة   ):23(جدول رقم 
  مكان العمل        
 القطاعات

  مناطق أخرى  قالمـة  عين عمارة  الجزائر العاصمة  هواري بومدين  وادي الزناتي  عين عمارة

  %  العدد  %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد

  -  -  -  -  100  01  -  -  -  -  -  -  -  -  القطاع األول
القطاع الثاني 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )صناعة(

القطاع الثالث 
)BTP(  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  100  03  -  -  100  01  100  02  100  04  100  01  القطاع الثالث
نصيب كل مكان 
  -  -  25  03  8,33  01  8,33  01  16,67  02  33,34  04  8,33  01  عمل من العمالة

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  



     الملحق

  )الدراسة(حركة السكان بسبب التعليم جداول 

  

  :مدين مركز هواري بو: )24(قم جدول ر

  

  مكان الدراسة        

  الطور    

  قسنطينة  عنابة  حمام دباغ  قالمة  هواري بومدين

 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد
  -  -  -  - 1,75  2 4,39 5 93,86 107  الطور األول والثاني
  -  -  -  -  -  - 7,32 3 92,68 38  الطور الثالث
  -  -  -  - 22,86  8 11,43 4 65,71 23  الثانوي والتقني
  -  -  -  -  -  - 100 4  -  -  التكوين المهني
  28,57  2  14,29  1  -  - 57,14 4  -  -  الجامعي

نصيب كل مكان دراسة من 

  المتمدرسين
168  83,58  20  9,95  10  4,97  1  0,5  2  1  

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  :مركز الفجوج  ) :25(جدول رقم 

  

  مكان الدراسة        

  الطور    

  قسنطينة  عنابة  قالمة  وجالفج

 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد
  -  -  -  -  -  - 100 167  الطور األول والثاني
  -  -  -  -  -  - 100 52  الطور الثالث
  -  -  -  -  100 30  -  -  الثانوي والتقني
  -  -  -  -  100 06  -  -  التكوين المهني
  5,55  1  16,67  3  77,78 14  -  -  الجامعي

سة من نصيب كل مكان درا

  المتمدرسين
219  80,22  50  18,31  3  1,1  1  0,37  

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  

  

  

  



     الملحق

  :مركز قلعة بوصبع ):26(جدول رقم 

  
  مكان الدراسة        

  الطور    

  عنابـة  قالمة  هيليوبوليس  قلعة بوصبع

 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد
  -  -  -  -  0,85 1 99,15 117  الطور األول والثاني
  -  -  7,84  4  5,88 3 86,28 44  الطور الثالث
  -  -  5,88  1  76,47 13 17,65 3  الثانوي والتقني
  -  -  50  2  -  - 50 2  التكوين المهني
  75  3  25  1  -  -  -  -  الجامعي

نصيب كل مكان دراسة من 

  المتمدرسين
166  85,57  17  8,76  8  4,12  3  1,55  

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  

    :مركز الخزارة  ):27(جدول رقم 

  
  مكان الدراسة        

  الطور    

  عنابـة  قالمة  هيليوبوليس  بلخير  الخزارة

 %  العدد  %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد

  -  -  -  -  -  -  -  - 100 138  الطور األول والثاني
  -  -  -  -  -  - 4,08 2 95,92 47  الطور الثالث
  -  -  15  3  5  1  -  - 80 16  الثانوي والتقني
  -  -  -  -  -  -  -  - 100 6  التكوين المهني
  66,67  2  33,33  1  -  -  -  -  -  -  الجامعي

نصيب كل مكان دراسة 

  من المتمدرسين
207  95,83  2  0,93 1  0,46 4  1,85  2  0,93  

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  

  

  

  



     الملحق

  :مركز بني مزلين ):28(جدول رقم 

  
  مكان الدراسة        

  الطور    

  قالمــة  بومهرة أحمد  بني مزلين

 %  العدد %  العدد %  العدد

  -  -  -  - 100 43  الطور األول والثاني
  -  -  -  - 100 11  الطور الثالث
  14,29  1  85,71 6  -  -  الثانوي والتقني
  -  -  -  -  -  -  التكوين المهني
  100  5  -  -  -  -  الجامعي

نصيب كل مكان دراسة 

  من المتمدرسين
54  81,82  6  9,09  6  9,09  

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  

  مركز جبالة خميسي ): 29(جدول رقم 

  
  مكان الدراسة        

  الطور    

  قالمــة  بلخير  بومهرة أحمد  جبالة خميسي

 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد

  -  -  -  -  -  - 100 73  الطور األول والثاني
  -  -  -  -  -  - 100 24  الطور الثالث
  10,53  2  31,58  6  57,89 11  -  -  الثانوي والتقني
  100  6  -  -  -  -  -  -  التكوين المهني
  100  2  -  -  -  -  -  -  الجامعي

نصيب كل مكان دراسة 

  من المتمدرسين
97  78,23  11  8,87  6  4,84  10  8,06  

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  
  

  

  



     الملحق

  :مركز بن جراح): 30(جدول رقم 

  
  مكان الدراسة        

  الطور    

  قالمــة  بن جراح

 %  العدد %  العدد

  -  - 100 81  الطور األول والثاني
  15,79  6 84,21 32  الطور الثالث
  100  13  -  -  الثانوي والتقني
  100  4  -  -  التكوين المهني
  100  6  -  -  الجامعي

نصيب كل مكان دراسة 

  من المتمدرسين
113  79,58  29  20,42  

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  

  :مركز مجاز عمار  ):31(جدول رقم 

  
  مكان الدراسة        

  الطور    

  قالمــة  حمام دباغ  هواري بومدين  مجاز عمار

 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد

  -  -  -  -  -  - 100 71  الطور األول والثاني
  -  -  12,5  4  3,13 1 84,37 27  الطور الثالث
  -  -  85,71  6  14,29 1  -  -  الثانوي والتقني

  100  2  -  -  -  -  -  -  ين المهنيالتكو
  100  3  -  -  -  -  -  -  الجامعي

نصيب كل مكان دراسة 

  من المتمدرسين
98  85,22  2  1,74  10  8,69  5  4,35  

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  

  

  

  



     الملحق

  :مركز صالح صالح  ):32(جدول رقم 

  
  مكان الدراسة        

  الطور    

  قالمة  اغحمام دب  هواري بومدين  مجاز عمار  صالح صالح

 %  العدد %  العدد  %  العدد %  العدد  %  العدد

  -  -  -  -  -  -  -  - 100 37  الطور األول والثاني
  7,14  1  -  -  -  - 92,86 13  -  -  الطور الثالث
  11,11  1  66,67  6 22,22  2  -  -  -  -  الثانوي والتقني
  -  -  100  1  -  -  -  -  -  -  التكوين المهني
  100  1  -  -  -  -  -  -  -  -  الجامعي

نصيب كل مكان دراسة 

  من المتمدرسين
37  59,68  13  20,97  2  3,22  7  11,29  3  4,84  

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  

  :مركز صالح صرفاني  ):33(جدول رقم 

  
  مكان الدراسة        

  الطور    

  عنابـة  حمام دباغ  قالمة  مجاز عمار  صالح صرفاني

 %  العدد %  العدد  %  العدد %  العدد %  العدد

  -  -  -  -  -  -  -  - 100 32  الطور األول والثاني
  -  -  -  -  -  - 100 8  -  -  الطور الثالث
  -  -  100  1  -  -  -  -  -  -  الثانوي والتقني
  -  -  -  - 100  1  -  -  -  -  التكوين المهني
  100  1  -  -  -  -  -  -  -  -  الجامعي

نصيب كل مكان دراسة 

  من المتمدرسين
32  74,41  8  18,60  1  2,33 1  2,33 1  2,33 

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  

  

  

  



     الملحق

  :مركز سلطاني الشابي ): 34(جدول رقم 

  
 مكان الدراسة    

 
  

  الطور

سلطاني 

  الشابي
  عنابة  قالمة  هيليوبوليس  بومهرة أحمد  بلخير  جبالة خميسي

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد

الطور األول 

  والثاني
27  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  100  9  -  -  الطور الثالث
  -  -  -  -  33,33  2  33,33  2  3,33  2  -  -  -  -  الثانوي والتقني
  -  -  100  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  التكوين المهني
  100  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الجامعي

نصيب كل مكان 

دراسة من 

  المتمدرسين

27  60  9  20  2  4,44  2  4,44  2  4,44  2  4,44  1  2,22  

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  

  :مركز عين عمارة ): 35(جدول رقم 

  
  مكان الدراسة        

  الطور    

  عنابة  قالمة  هواري بومدين  عين عمارة

 %  العدد  %  العدد %  العدد %  العدد

  -  -  -  -  -  - 100 26  الطور األول والثاني
  -  -  -  -  100 10  -  -  الطور الثالث
  -  -  -  -  100 3  -  -  الثانوي والتقني
  -  -  -  -  -  -  -  -  التكوين المهني
  75  3  25  1  -  -  -  -  الجامعي

نصيب كل مكان دراسة 

  من المتمدرسين
26  60,46  13  30,23  1  2,33 3  6,98 

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  

  

  



     الملحق

 :مركز الناظــور ): 36(جدول رقم 
  

  مكان الدراسة       

  طورال    

  قالمة  بلخير  بومهرة أحمد  بني مزلين  الناظور

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد %  العدد

  -  -  -  -  -  -  -  - 100 40  الطور األول والثاني
  -  -  -  -  30 3 70 7  -  -  الطور الثالث
  -  -  22,22  2  77,78 7  -  -  -  -  الثانوي والتقني
  100  4  -  -  -  -  -  -  -  -  التكوين المهني

  100  8  -  -  -  -  -  -  -  -  معيالجا
نصيب كل مكان دراسة 

  من المتمدرسين

40  56,34  7  9,86  10  14,08  2  2,82  12  16,90  

  2004تحقيق ميداني : المصدر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     الملحق

  الحركة بسبب الخدمة الصحيةجداول 

  

   77عدد سكان العينة : مركز هواري بومدين  ): 37(جدول رقم 

  المكان            

  وع الخدمةن

  قسنطينة  وادي الزناتي  قالمة هواري بومدين

 %  العدد %  العدد % العدد % العدد
  -  -  9,09 7 51,95 40 38,96 30  الفحص العام

 16,88  13  -  - 83,12 64  -  - الفحص االختصاصي
  6,49  5  3,9 3 51,95 40 37,66 29 مكان شراء الدواء

  7,79  6  3,9 3 62,34 48 25,97 20  المتوسـط
  2004تحقيق ميداني : المصدر  

  

   119عدد سكان العينة : مركز الفجوج  ):38(جدول رقم 

 المكان             

  نوع الخدمة

  عنابــة  هيليوبوليس  قالمة الفجوج

 %  العدد %  العدد % العدد % العدد
  -  -  3,36 4  50,42 60 46,21 55 الفحص العام

  12,61  15  -  -  87,39 104  -  - الفحص االختصاصي
  3,36  4  3,36 4  51,26 61 42,02 50 مكان شراء الدواء

  5,04  6  2,52 3  63,03 75 29,41 35  المتوسـط
  2004تحقيق ميداني : المصدر      

  

   80عدد سكان العينة : مركز قلعة بوصبع  ):39(جدول رقم 

 المكان              

  نوع الخدمة

  عنابــة  هيليوبوليس  قالمة قلعة بوصبع

 %  العدد % العدد % العدد % العدد
  -  -  10  8  48,75 39 41,25 33 الفحص العام

  12,5  10  -  -  87,5 70  -  - الفحص االختصاصي
  5  4  2,5  2  50 40 42,5 34 مكان شراء الدواء

  6,25  5  3,75  3  62,5 50 27,5 22  المتوسـط
  2004تحقيق ميداني : المصدر      

  

  



     الملحق

   115عدد سكان العينة : ـزارة مركز الخ ):40(جدول رقم 

 المكان              

  نوع الخدمة

  عنابــة  بومهرة أحمد  قالمة الخـزارة

 %-  العدد % العدد % العدد % العدد
  -  -  6,09  7  40,87 47 53,04 61 الفحص العام

  16,52  19  -  -  83,48 96  -  - الفحص االختصاصي
  3,48  4  1,74  2  33,91 39 60,87 70 مكان شراء الدواء

  6,96  8  2,61  3  52,17 60 38,26 44  المتوسـط
  2004تحقيق ميداني : المصدر      

   34عدد سكان العينة : مركز بني مزلين  ):41(جدول رقم 

 المكان              

  نوع الخدمة

  بومهرة أحمد  قالمة بني مزلين

 %  العدد % العدد % العدد
  8,83 3  58,82 20 32,35 11 الفحص العام

  -  -  100 34  -  - الفحص االختصاصي
  17,65 6  82,35 28     مكان شراء الدواء

  8,82 3  79,41 27 11,77 4  المتوسـط
  2004تحقيق ميداني : المصدر 

  

   45عدد سكان العينة : مركز جبالة خميسي  ):42(جدول رقم 

 المكان              

  نوع الخدمة

  بــةعنا  بومهرة أحمد قالمة جبالة خميسي

 %  العدد %  العدد % العدد % العدد
  -  -  11,11  5  62,22 28 26,67 12 الفحص العام

  6,67  3  -  -  93,33 42  -  - الفحص االختصاصي
  6,67  3  8,89  4  66,66 30 17,78 8 مكان شراء الدواء

  4,44  2  6,67  3  73,33 33 15,56 7  المتوسـط
  2004تحقيق ميداني : المصدر      

  

 

 

 

  



     الملحق

   66عدد سكان العينة : مركز بن جراح  ):43(رقم جدول 

 المكان             

  نوع الخدمة

  عنابــة  قالمة بن جراح

 %  العدد %  العدد % العدد
  -  - 77,27  51 22,73 15 الفحص العام

  13,64  9 86,36  57  -  - الفحص االختصاصي
  9,09  6 75,76  50 15,15 10 مكان شراء الدواء

  7,58  5 80,30  53 12,12 8 المتوسـط
  2004تحقيق ميداني : المصدر 

  

   44عدد سكان العينة : مركز مجاز عمار  ):44(جدول رقم 

 المكان              

  نوع الخدمة

  قسنطينة  قالمة  هواري بومدين مجاز عمار

 %  العدد %  العدد % العدد % العدد
  -  -  63,64  28  6,82 3 29,54 13 الفحص العام

  1,36  5  88,64  39  -  -  -  - تصاصيالفحص االخ
  1,36  5  59,09  26  4,55 2 25 11 مكان شراء الدواء

  1,82  3  70,45  31  4,55 2 18,18 8  المتوسـط
  2004تحقيق ميداني : المصدر     

  
   20عدد سكان العينة : مركز صالح صالح  ):45(جدول رقم 

 المكان              

  نوع الخدمة

  عنابة  المةق  مجاز عمار صالح صالح

 %  العدد %  العدد % العدد % العدد
  -  -  70  14  20 4 10 2 الفحص العام

  10  2  90  18  -  -  -  - الفحص االختصاصي
  10  2  80  16  10 2  -  - مكان شراء الدواء

  5  1  80  16  10 2 5 1  المتوسـط
  2004تحقيق ميداني : المصدر 

  

  

  

  



     الملحق

   20العينة عدد سكان : مركز صالح صرفاني  ):46(جدول رقم 

 المكان             

  نوع الخدمة

  عنابة  قالمة  مجاز عمار صالح صرفاني

 %  العدد %  العدد %  العدد % العدد
  -  -  80 16  10 2 10 2 الفحص العام

  15  3  85 17  -  -  -  - الفحص االختصاصي
  10  2  70 14  20 4  -  - مكان شراء الدواء

  10  2  75 15  10 2 5 1  المتوسـط
  2004تحقيق ميداني : در المص   

  

   15عدد سكان العينة : مركز سلطاني الشابي  ):47(جدول رقم 

 المكان              

  نوع الخدمة

  قالمة  بومهرة أحمد  جبالة خميسي سلطاني الشابي

 %  العدد % العدد % العدد % العدد
  80  12  20  3  -  -  -  - الفحص العام

  100  15  -  -  -  -  -  - الفحص االختصاصي
  86,67  13  13,33  2  -  -  -  - مكان شراء الدواء

  86,67  13  13,33  2  -  -  -  -  المتوسـط
  2004تحقيق ميداني : المصدر                       

  
   12عدد سكان العينة : مركز عين عمارة  ):48(جدول رقم 

 المكان             

  نوع الخدمة

  قالمة هواري بومدين عين عمارة

 %  لعددا %  العدد % العدد
  83,34  10 8,33  1 8,33 1 الفحص العام

  100  12  -  -  -  - الفحص االختصاصي
  91,67  11 8,33  1  -  - مكان شراء الدواء

  84,62  11 7,69  1 7,69 1 المتوسـط
  2004تحقيق ميداني : المصدر                

  

  

  

  



     الملحق

   26عدد سكان العينة : مركز الناظـور  ):49(جدول رقم 

 انالمك              

  نوع الخدمة

  قالمة  بومهرة أحمد  بني مزلين الناظور

 %  العدد % العدد % العدد % العدد
  80,77  21  11,54  3  -  - 7,69 2 الفحص العام

  100  26  -  -  -  -  -  - الفحص االختصاصي
  84,62  22  15,38  4  -  -  -  - مكان شراء الدواء

  88,46  23  7,69  2  -  - 3,85 1  المتوسـط
  2004تحقيق ميداني :  المصدر                      

  

  )التجارة(الحركة بسبب قضاء الحاجيات 

   77عدد سكان العينة : مركز هواري بومدين  ):50(جدول رقم 

 المكان                 

  نوع الخدمة

  قسنطينة  وادي الزناتي  قالمة هواري بومدين

 %  العدد %  العدد % العدد % العدد
  -  -  5,20  4 16,88 13 77,92 60  مواد غذائية
  -  -  6,49  5 23,38 18 70,13 54 خضر وفواكه
  7,79  6  12,99  10 63,64 49 15,58 12  أثاث خشبي
  -  -  9,09  7 29,87 23 61,04 47 لوازم مدرسية

  -  -  6,49  5 42,86 33 50,65 39  لحوم
  6,49  5  10,39  8 67,53 52 15,59 12 أحذية وألبسة
 12,99  10  9,09  7 77,92 60  -  -  مجوهرات

 15,58  12  -  - 84,42 65  -  - أدوات نحاسية
  5,2  4  9,09  7 85,71 66  -  - لوازم اإلعالم اآللي
  2,60  2  -  - 97,40 75  -  - زرابي وأفرشة
  -  -  5,19  4 94,81 73  -  - لوازم رياضية
  7,79  6  20,78  16 71,43 55  -  - أدوات كهربائية

  3,90  3  5,19  4 90,91 70  -  - حاجيات ظرفية وكمالية أخرى
  5,19  4  7,79  6 64,94 50   17  المتوسط

  2004تحقيق ميداني : المصدر     

  

  



     الملحق

  119عدد سكان العينة : مركز الفجوج  ):51(جدول رقم 

  

  المكان         

  نوع الخدمة

  سطيف  عنابة  سكيكدة قالمة الفجوج

 %  العدد % العدد %  العدد % العدد % العدد
  -  -  -  -  -  - 36,97 44 63,03 75  مواد غذائية
  -  -  -  -  -  - 54,62 65 45,38 54  خضر وفواكه
 5,04  6 3,36  4  -  - 75,63 90 15,97 19  أثاث خشبي
  -  - 4,68  2  -  - 38,66 46 59,66 71  لوازم مدرسية

  -  -  -  -  -  - 66,39 79 33,61 40  لحوم
 1,68  2 3,36  4 3,36  4 77,31 92 14,29 17  أحذية وألبسة
  -  - 1,68  2 4,20  5 87,40 104 6,72 8  مجوهرات

  -  -  -  - 2,52  3 97,48 116  -  -  أدوات نحاسية
 7,56  9 1,68  2  -  - 90,76 108  -  - لوازم اإلعالم اآللي
 7,56  9 2,52  3  -  - 89,92 107  -  -  زرابي وأفرشة
 5,04  6 1,68  2 1,68  2 75,63 90 15,97 19  لوازم رياضية
 4,20  5 2,52  3 3,36  4 65,55 78 24,37 29  أدوات كهربائية
حاجيات ظرفية 

  وكمالية أخرى
4  3,36  109 91,60 2  1,68 1  0,84 3  2,52 

 2,52  3 1,68  2 0,84  01 73,11 87 21,85 26  المتوسط
  2004تحقيق ميداني : المصدر                   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



     الملحق

  

  80عدد سكان العينة : مركز قلعة بوصبع  ):52(جدول رقم 

  

  مكانال         

  نوع الخدمة

  سطيف  عنابة  قالمة هيليوبوليس قلعة بوصبع

 %  العدد % العدد %  العدد % العدد % العدد
  -  -  -  - 42,5  34 7,5 6 50 40  مواد غذائية
  -  -  -  - 56,25  45  -  - 43,75 35  خضر وفواكه
 6,25  5  2,5  2 67,50  54  -  - 23,75 19  أثاث خشبي
  -  -  5  4 37,5  30 5 4 52,5 42  لوازم مدرسية

  -  -  -  - 37,5  30 5 4 57,5 46  لحوم
 6,25  5 3,75  3 86,25  69  -  - 3,75 3  أحذية وألبسة
  -  - 3,75  3 88,75  71  -  - 7,5 6  مجوهرات

  -  -  -  - 96,25  77 3,75 3  -  -  أدوات نحاسية
 8,75  7  2,5  2 88,75  71  -  -  -  - لوازم اإلعالم اآللي
  5  4  5  4  90  72  -  -  -  -  زرابي وأفرشة
  -  -  2,5  2 97,5  78  -  -  -  -  لوازم رياضية
  -  -  7,5  6  80  64  -  - 12,5 10  أدوات كهربائية
حاجيات ظرفية 

  وكمالية أخرى
2  2,5  -  -  70  87,5  3  3,75 5  6,25 

  2,5  2  2,5  2 73,75  59 1,25 1 20 16  المتوسط
  2004تحقيق ميداني : المصدر                   

  
  

  

  

  

  

  

  

  



     الملحق

  

  115عدد سكان العينة : مركز الخزارة  ):53(جدول رقم 

  

  المكان         

  نوع الخدمة

  عنابة  قالمة  الخزارة

 %  العدد %  العدد %  العدد
  -  -  17,39  20  82,61  95  مواد غذائية

  -  -  22,61  26  77,39  89  خضر وفواكه

  2,61  3  68,69  79  28,70  33  أثاث خشبي

  -  -  49,57  57  50,43  58  لوازم مدرسية

  -  -  43,48  50  56,52  65  لحوم

  1,74  2  69,56  80  28,70  33  أحذية وألبسة

  0,87  1  99,13  114  -  -  مجوهرات

  1,74  2  98,26  113  -  -  أدوات نحاسية

  0,87  1  95,65  110  3,48  4  لوازم اإلعالم اآللي

  1,74  2  98,26  113  -  -  زرابي وأفرشة

  1,74  2  91,30  105  6,96  8  لوازم رياضية

  1,74  2  89,56  103  8,70  10  ئيةأدوات كهربا

حاجيات ظرفية 

  وكمالية أخرى

10  8,70  99  86,08  6  5,22  

  1,74  2  71,30  82  26,96  31  المتوسط
  2004تحقيق ميداني : المصدر               
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     الملحق

  

  34عدد سكان العينة : مركز بني مزلين  ):54(جدول رقم 

  

  المكان            

  نوع الخدمة

  عنابة  قالمة  هرة  أحمدبوم  بني مزلين

 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد
  -  -  38,24  13  -  -  61,76  21  مواد غذائية

  -  -  35,29  12  -  -  64,71  22  خضر وفواكه

  -  -  94,12  32  5,88  2  -  -  أثاث خشبي

  -  -  88,24  30  11,76  4  -  -  لوازم مدرسية

  -  -  70,59  24  -  -  29,41  10  لحوم

  -  -  82,35  28  17,65  6  -  -  أحذية وألبسة

  -  -  100  34  -  -  -  -  مجوهرات

  5,88  2  94,12  32  -  -  -  -  أدوات نحاسية

  11,76  4  88,24  30  -  -  -  -  لوازم اإلعالم اآللي

  8,82  3  76,47  26  14,71  5  -  -  زرابي وأفرشة

  -  -  100  34  -  -  -  -  لوازم رياضية

  11,76  4  88,24  30  -  -  -  -  أدوات كهربائية

ت ظرفية وكمالية حاجيا

  أخرى

-  -  6  17,65  24  70,59  4  11,76  

  2,94  1  79,41  27  5,88  2  11,77  4  المتوسط
  2004تحقيق ميداني : المصدر     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     الملحق

  

  45عدد سكان العينة : مركز جبالة خميسي  ):55(جدول رقم 

  

  المكان            

  نوع الخدمة

  عنابة  قالمة  بومهرة  أحمد جبالة خميسي

 %  العدد % العدد % العدد % العدد
  -  -  15,56 7  -  - 84,44 38  مواد غذائية
  -  -  33,33 15  -  - 66,67 30 خضر وفواكه
  6,67  3  93,33 42  -  -  -  -  أثاث خشبي
  -  -  26,67 12  6,67 3 66,66 30 لوازم مدرسية

  -  -  95,56 43  4,44 2  -  -  لحوم
  -  -  88,89 40  11,11 5  -  - أحذية وألبسة
  2,22  1  97,78 44  -  -  -  -  مجوهرات

  6,67  3  93,33 42  -  -  -  - أدوات نحاسية
  4,44  2  95,56 43  -  -  -  - لوازم اإلعالم اآللي
  6,67  3  80 36  13,33 6  -  - زرابي وأفرشة
  -  -  88,89 40  11,11 5  -  - لوازم رياضية
  6,67  3  88,89 40  4,44 2  -  - أدوات كهربائية

ةحاجيات ظرفية وكمالي

  أخرى

-  -  -  -  40  88,89  5  11,11  

  4,44  2  75,56 34  4,44 2 15,56 7  المتوسط
  2004تحقيق ميداني : المصدر             

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     الملحق

  

  66عدد سكان العينة : مركز بن جراح  ):56(جدول رقم 

  

 المكان         

  نوع الخدمة

  عنابة  قالمة بن جراح

 % العدد %  العدد % العدد
  -  -  46,97  31 53,03 35 يةمواد غذائ

  -  -  54,55  36 45,45 3 خضر وفواكه
  -  -  86,36  57 13,64 9 أثاث خشبي
  3,03  2  54,55  36 42,42 28 لوازم مدرسية

  -  -  71,21  47 28,79 19 لحوم
  3,03  2  89,39  59 7,58 5 أحذية وألبسة
  1,52  1  98,48  65  -  - مجوهرات

  3,03  2  96,97  64  -  - أدوات نحاسية
  4,55  3  95,45  63  -  - لوازم اإلعالم اآللي
  3,03  2  96,97  64  -  - زرابي وأفرشة
  1,52  1  98,48  65  -  - لوازم رياضية
  6,06  4  93,94  62  -  - أدوات كهربائية
حاجيات ظرفية

  وكمالية أخرى

-  -  60  90,91  6  9,09  

  3,03  2  81,82  54 15,15 10 المتوسط
  2004ي تحقيق ميدان: المصدر               
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     الملحق

  
  44عدد سكان العينة : مركز مجاز عمار  ):57(جدول رقم 

  

  المكان              

  نوع الخدمة

  قسنطينة  وادي الزناتي قالمة مجاز عمار

 %  العدد %  العدد % العدد % العدد
  -  -  6,82  3  15,91 7 77,27 34  مواد غذائية
  -  -  4,55  2  40,91 18 54,54 24  خضر وفواكه
  -  -  4,55  2  84,09 37 11,36 5  أثاث خشبي
  -  -  -  /  34,09 15 65,91 29  لوازم مدرسية

  -  -  9,09  4  90,91 40  -  -  لحوم
  -  -  9,09  4  88,64 39 2,27 1  أحذية وألبسة
  2,27  1  -  -  97,73 43  -  -  مجوهرات

  13,64  6  -  -  88,36 38  -  -  أدوات نحاسية
  9,09  4  6,82  3  84,09 37  -  -  لوازم اإلعالم اآللي
  9,09  4  11,36  5  79,55 35  -  -  زرابي وأفرشة
  -  -  6,82  3  93,18 41  -  -  لوازم رياضية
  -  -  9,09  4  90,91 40  -  -  أدوات كهربائية

حاجيات ظرفية وكمالية 

  أخرى

-  -  36  81,82  3  6,82  5  11,36  

  4,55  2  4,55  2 75 33 15,90 7  المتوسط
  2004اني تحقيق ميد: المصدر             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     الملحق

  
  20عدد سكان العينة : مركز صالح صالح  ):58(جدول رقم 

  

 المكان              

  نوع الخدمة

  وادي الزناتي  قالمة  مجاز عمار صالح صالح

 %  العدد  %  العدد % العدد % العدد
  -  -  60  12  30 6 10 2 مواد غذائية
  -  -  85  17  15 3  -  - خضر وفواكه
  -  -  85  17  15 3  -  - أثاث خشبي
  -  -  80  16  20 4  -  - لوازم مدرسية

  -  -  100  20  -  -  -  - لحوم
  15  3  85  17  -  -  -  - أحذية وألبسة
  5  1  95  19  -  -  -  - مجوهرات

  -  -  100  20  -  -  -  - أدوات نحاسية
  20  4  80  16  -  -  -  - لوازم اإلعالم اآللي
  25  5  75  15  -  -  -  - زرابي وأفرشة
  20  4  80  16  -  -  -  - لوازم رياضية
  10  2  90  18  -  -  -  - أدوات كهربائية

حاجيات ظرفية وكمالية

  أخرى

-  -  -  -  20  100  -  -  

  5  1  85  17  5 1 5 1 المتوسط
  2004تحقيق ميداني : المصدر                           

  
  

  

  

  

  

  

  

  



     الملحق

  

  20عدد سكان العينة : مركز صالح صرفاني  ):59(جدول رقم 

  

 المكان              

  نوع الخدمة

  وادي الزناتي  قالمة  مجاز عمار صالح صرفاني

 %  العدد  %  العدد % العدد % العدد
  -  -  45  9  20 4 35 7  مواد غذائية
  -  -  85  17  15 3  -  -  خضر وفواكه
  15  3  80  16  5 1  -  -  أثاث خشبي
  10  2  75  15  15 3  -  - لوازم مدرسية

  25  5  75  15  -  -  -  -  لحوم
  10  2  90  18  -  -  -  -  أحذية وألبسة
  15  3  85  17  -  -  -  -  مجوهرات

  20  4  80  16  -  -  -  - أدوات نحاسية
  10  2  90  18  -  -  -  - لوازم اإلعالم اآللي
  5  1  95  19  -  -  -  - زرابي وأفرشة
  25  5  75  15  -  -  -  - لوازم رياضية
  5  1  95  19  -  -  -  - أدوات كهربائية
حاجيات ظرفية 

  وكمالية أخرى

-  -  -  -  19  95  1  5  

  10  2  80  16  5 1 5 1  المتوسط
  2004تحقيق ميداني : المصدر                           

  
  

  

  

  

  

  

  

  



     الملحق

  15عدد سكان العينة : مركز سلطاني الشابي  ):60(جدول رقم 

  

  المكان              

  نوع الخدمة

  قالمة  بومهرة أحمد  جبالة خميسي سلطاني الشابي

 %  العدد %  العدد % العدد % العدد
  -  -  13,33  2  -  - 86,67 13  مواد غذائية
  66,67  10  33,33  5  -  -  -  -  خضر وفواكه
  86,67  13  13,33  2  -  -  -  -  أثاث خشبي
  20  2  66,67  10  13,33 3  -  -  لوازم مدرسية

  80  12  20  3  -  -  -  -  لحوم
  66,67  10  33,33  5  -  -  -  -  أحذية وألبسة
  100  15  -  -  -  -  -  -  مجوهرات

  100  15  -  -  -  -  -  -  أدوات نحاسية
  86,67  13  13,33  2  -  -  -  -  لوازم اإلعالم اآللي
  66,67  10  33,33  5  -  -  -  -  زرابي وأفرشة
  73,33  11  26,67  4  -  -  -  -  لوازم رياضية
  93,33  14  6,67  1  -  -  -  -  أدوات كهربائية

حاجيات ظرفية وكمالية

  أخرى

-  -  -  -  -  -  15  100  

  66,66  10  20  3  6,67 1 6,67 1  المتوسط
  2004تحقيق ميداني : المصدر             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     الملحق

  12عدد سكان العينة : مركز عين عمارة  ):61(جدول رقم 

  

 المكان              

  نوع الخدمة

  قسنطينة  قالمة  هواري بومدين عين عمارة

 %  العدد %  العدد % العدد % العدد
  -  -  41,67  5  16,66 2 41,67 5 مواد غذائية
  -  -  75  9  8,33 1 16,66 2 خضر وفواكه
  16,66  2  83,33  10  -  -  -  - أثاث خشبي
  -  -  75  9  25 3  -  - لوازم مدرسية

  -  -  66,67  8  33,33 4  -  -  لحوم
  16,66  2  83,33  10  -  -  -  - أحذية وألبسة
  8,33  1  91,67  11  -  -  -  -  مجوهرات

  33,33  4  66,67  8  -  -  -  - أدوات نحاسية
  41,67  5  58,33  7  -  -  -  - الم اآلليلوازم اإلع

  50  6  50  6  -  -  -  - زرابي وأفرشة
  16,66  2  83,33  10  -  -  -  - لوازم رياضية
  33,33  4  66,67  8  -  -  -  - أدوات كهربائية

حاجيات ظرفية وكمالية

  أخرى

-  -  -  -  7  58,33  5  41,67  

  16,66  2  66,67  8  8,33 1 8,33 1  المتوسط
  2004تحقيق ميداني  :المصدر             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     الملحق

  

  26عدد سكان العينة : مركز الناظـور   ):62(جدول رقم 

  

 المكان          

  نوع الخدمة

  قالمة بومهرة أحمد الناظور

 %  العدد %  العدد % العدد
  3,85  1 3,85  1 92,30 24 مواد غذائية
  84,62  22 15,38  4  -  - خضر وفواكه
  80,77  21 19,23  5  -  - أثاث خشبي
  88,46  23 11,54  3  -  - لوازم مدرسية

  61,54  16 38,46  10  -  - لحوم
  84,62  22 15,38  4  -  - أحذية وألبسة
  96,15  25 3,85  1  -  - مجوهرات

  100  26  -  -  -  - أدوات نحاسية
  96,15  25 3,85  1  -  - لوازم اإلعالم اآللي
  88,46  23 11,54  3  -  - زرابي وأفرشة
  80,77  21 19,23  5  -  - لوازم رياضية
  96,15  25 3,85  1  -  - أدوات كهربائية
حاجيات ظرفية

  وكمالية أخرى

-  -  2  7,69  24  92,31  

  80,77  21 11,54  3 7,69 2 المتوسط
  2004تحقيق ميداني : المصدر                     
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