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  ةــــــــــــة العامـــــالمقدم

: عوامل تقدم المدن و البلدان، لما لھ من أھمیة بالغة في مختلف المجاالتأھم یعد النقل بصفة عامة من 

التجمعات العمرانیة یعبر عن حیویة المدن أو  ، إذ  االقتصادیة، االجتماعیة، الثقافیة، البیئیة و االستراتیجیة

جال االقتصادي، تتمثل في كونھ نشاط إنتاجي و العنصر األساسي الذي ال استغناء عنھ ة  في المتأھمیف. عموما 

و ھو عنصر قاعدي لقیام الصناعات .إلخ...، الخدماتیة، الصناعیة،ةالحركة التجاری إلحیاء، تدعیم و تنشیط

بفضل  أصبحیة،فبعد أن كان توطین الصناعة على أساس موقع الموارد األول. بتوفیره للمواصالت المختلفة

  . توفیر المنشآت القاعدیة الكبرى و خاصة السكة الحدیدیة التي لھا طاقة و سرعة كبیرتینبالنقل مستقال عنھا 

و الثقافیة یعد الملحم بین  ةمن الناحیة االجتماعیأما .و كذلك بالنسبة لمكان اإلقامة تجاه مكان العمل و التسوق

  ف أرجاء اإلقلیم، مما یزید من كثافة العالقات و  الحركات السكانیة مختلف أحیاء المدینة الواحدة أو مختل

  و بالتالي االندماج االجتماعي لھم و مسایرتھم لمختلف التحوالت التي تحدث في المدینة، أیا كان موقعھا

  . في الحیاة االجتماعیة إشراكھمو  

  ي عن طریق مختلف وسائل النقل الجماعي و فیما یخص البیئة، فلقد أصبح النقل وسیلة لتقلیص التلوث البیئ

میثاق أثینا لسنة أیضا كما نص علیھا . طور تطبیقھافي ي فھالنامیة  ، أما الدولو التي تبنتھا كل الدول المتقدمة 

 ةادیو زأساسا لتحسن المستوى المعیشي مذھل و ذلك أنھ في ھذه العشریة زادت الحركیة بشكل  إذ.1998

على تقدم دال ، و ھذه الحركیة تؤخذ دائما على أنھا مؤشر )taux de motorisation(معدل الحصول على آلیة

لم یتم التحكم فیھا، ألنھا زادت عن الحد المعقول و ، إال أنھا أصبحت في المقابل خطرا یھددھا إن فقط  المدینة

ي،  الجو: تلف أنواعھبمختلوث الإلى و عرقلة و تعقید حركة المرور خاصة في مراكز المدن أوال إلى تؤدي 

و بذلك فإن تطویر . غیر المتجددة اتلطاقالكبیر لستھالك االباإلضافة إلى  إلخ، ...البري، المائي، الضجیج

 وسائل النقل الجماعي الفعالة و الناجعة، یساھم أوال في تحبیذ استعمال ھذه الوسیلة لتجنب حركة المرور

حفاظا على الطاقات غیر المتجددة كالحافالت الكھربائیة،  و إلخ،...، تقلیص السرعة التجاریة، االزدحامالكبیرة

  .األقل تلویثا الزیتالذي یعتبر  )GPL(الغاز و  وسائل النقل التي تستعمل الطاقة الشمسیة

و أخیرا و من الناحیة االستراتیجیة فإن الدول عندما تفكر في فك العزلة عن المناطق الریفیة أو المناطق 

یكون ذلك عن طریق النقل  ، من أجل محو الفوارق الجھویة فة عامة و دمجھا في الحیاة العادیةالمعزولة بص

كان ذلك عن طرق شبكة السكة  و الجنوب  في السیاسة الجزائریة و لتطویر منطقة الھضاب العلیاأوال، ف

و ال نتحدث . أو مجال ما و الذي یزید من درجة النفوذیة ألي مدینة، ة و بالتالي النقل الجماعي خاصةیالحدید

فقط عن وسائل النقل بل عن نجاعتھا و فعالیتھا في ھذه المیادین، سواء من حیث اختزال أو ربح الوقت أو 

و كلما زاد عدد السكان، النشاطات و التوسعات العمرانیة، كلما كان توفیر النقل . توفیر الراحة و األمن للمتنقل

  ذا تتجھ مختلف دول العالم خاصة المتقدمة منھا نحو النقل السریع و تطویر وسائلھ ضرورة ملحة، و لھ
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لنقل بالسكة الحدیدیة، ا ، الحافالت الكھربائیة،)TGV(القطارات السریعة: المتنوع مثل و

  و النقل یعد المؤشر األساسي لدینامیكیة المدن و مدى تقدمھا، . إلخ...، النقل الجوي) téléphérique(التلفریك

اشرة على مظھرھا الحضري، مثل مختلف المدن الجزائریة التي كان مظھرھا العمراني قبل سنة یؤثر مب و

یختلف تماما عن مثیلھ بعد ھذا التاریخ في مختلف المیادین و ال سیما في قطاع النقل بعد فتح المجال  1990

كبیرا و زاد من كل ھذا أعطى عرضا . علیھلى أقصى حد، حتى أصبح المھیمن إللخواص لالستثمار فیھ 

و التجمع القسنطیني الكبیر خیر مثال على ھذه التحوالت و على .الحركیة و بالتالي حیویة المدن و األقالیم

فعادة النقل بین المدن المتجاورة یعد . الدینامیكیة الحضریة و الذي یعد مجال النقل الحضري في والیة قسنطینة

و ریفیة، أما النقل الحضري فھو النقل أمجاالت شبھ حضریة المدن و مجاالت یخدم  ھنقال شبھ حضري ألن

إال أنھ و لوحدة ھذه المجموعة من المدن و بحكم العالقات . الذي یتم داخل الحدود العمرانیة للمدینة الواحدة

 الكثیفة الموجودة بینھا ألسباب سنتطرق إلیھا تفصیال في العرض أصبحت كتلة حضریة ال جدوى من دراسة

األخرى  ةباقي التجمعات العمرانی عكل تجمع حضري منھا على حدى دون التطرق إلى عالقاتھ منقل لنظام ال

الذي صودق  و التعمیر فكان ذاتھ محل دراسة من طرف المخطط التوجیھي للتھیئة.القسنطیني الكبیر للتجمع

ن النقل من مدینة قسنطینة إلى و محیط النقل الحضري بالنسبة لمدیریة النقل، و ھذا للتفریق بی 1998علیھ سنة 

مدنھا التوابع األربعة، تجمع بكیرة و المدینة الجدیدة علي منجلي و النقل بینھا و بین باقي التجمعات الحضریة 

و للتفرقة بین النقل الحضري داخل .إلخ...زیغود یوسف، بني حمیدان، عین اعبید: الرئیسیة للبلدیات األخرى

نقل من مدینة قسنطینة إلى باقي التجمعات الحضریة لمجال الدراسة أو العكس فإن حدود المدینة الواحدة و ال

  .األول یعد نقال حضریا داخلیا و الثاني نقل حضري خارجي

قسنطینة الكبرى، إقلیم قسنطینة : و في بحثنا استعملنا عدة مصطلحات تدل كلھا على مجال الدراسة و ھي

و ھي كلھا تعبر عن مجال الدراسة المكون من .تجمع الحضري الكبیرالكبرى، التجمع القسنطیني الكبیر، ال

عین اسمارة ، الخروب ، دیدوش مراد، حامة بوزیان، التجمع الحضري الثانوي : مدنھا التوابع’ مدینة قسنطینة 

و أسباب اختیارنا لموضوع النقل الحضري بالحافالت، تعود إلى كونھ .بكیرة و المدینة الجدیدة علي منجلي

  یمثل شبكة النقل األكثر أھمیة في التجمع القسنطیني الكبیر و ذات الدور األساسي في تنظیم المجال الحالي 

و تحقیق الخدمة و التغطیة لكل األحیاء أو ، إن تمت على أسس كمیة و تقدیریة لظاھرة النقل و المستقبلي 

الوسیلة المتاحة،  كما أنھ .ك العزلة عن أخرىالتھمیش عن بعض األحیاء و ف إزالةالمجاالت السكنیة و بالتالي 

األكثر انتشارا و استعماال من طرف المتنقلین، ألنھا تغطي بالخدمة عدد كبیر من الخطوط، و األكثر وفرة 

و الذي یعد .باإلضافة على ثمنھا المنخفض مقارنة بسیارة األجرة كثاني وسیلة مستعملة مباشرة بعد الحافلة

من المتنقلین كان اختیارھم للحافلة لھذا السبب، ثم النسبة  %63.75عمالھا حیث أن نسبة السبب الرئیسي الست

: من أجل األمن و أخیرا من أجل الراحة و تجنب حوادث المرور بأضعف النسب %14.23الموالیة أي 

  .على الترتیب %4.14و  5.72%
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  :ةـیـــــــــــــالــاإلشك

التجمع القسنطیني الكبیر یعاني من بعض المشاكل المختلفة تتضح جلیا بالحافالت في  لحضريو نظام النقل ا

ازدحام الحافالت، طول مدة االنتظار للمتنقلین،  سوء التنظیم في المحطات الحضریة،:في الواقع و تتمثل في

د حتما إلى أسباب معینة و كل ھذا یعو. إلخ...تنقلینماالكتظاظ داخل الحافلة، مشاكل بین الخطوط، استیاء من ال

. قبال معرفة كیفیة تطور نظام النقل بالحافالت، ظروفھ، حالتھ تسلیط الضوء علیھا و  و من أجل معرفتھا و

  :قمنا بطرح اإلشكالیة التالیة من خالل ھذه األسئلة

  الكبیر، محیط النقل الحضري؟ القسنطیني ما ھي أسباب و كیفیة نشأة التجمع الحضري - 1

  ي المراحل التي مرت بھا سیاسة النقل في الجزائر؟ما ھ - 2

  ما ھي المراحل التي مرت بھا سیاسة النقل الجماعي في التجمع القسنطیني الكبیر على وجھ التحدید؟ - 3

  الفوقیة  للنقل؟التحتیة  و ما ھي خصائص و وضعیة الھیاكل  - 4

  ما ھي مختلف خصائص شبكة النقل الحضري الجماعي الحالیة؟ - 5

  ما مدى العرض المقدم من طرف ھذه الشبكة؟ - 6

  ما ھو مستوى تغطیة مختلف أحیاء مدن مجال الدراسة بالنقل؟ - 7

  ما ھي درجة الخدمة بالنقل بین مختلف أحیاء مدینة قسنطینة كدراسة حالة؟ - 8

  ما ھي وضعیة الناقلین و مختلف مشاكلھم؟ - 9

  ري بالحافالت و مختلف انشغاالتھم؟ما ھي مختلف خصائص مستعملي نظام النقل الحض -10

  ما ھي وضعیة عتاد نظام النقل الحضري بالحافالت؟ -11

  ما ھي آثار النقل الحضري بالحافالت على البیئة، حالة مدینة قسنطینة؟ -12

  :و لإلجابة على ھذه األسئلة و حال لھذه اإلشكالیة تضمن البحث أربعة فصول و ھي

v ة في نظام النقل الحضري بالحافالت في قسنطینة الكبرىالعوامل المؤثر" :الفصل األول". 

و تناولنا فیھ العناصر المؤثرة في نظام النقل الحضري بالحافالت في قسنطینة الكبرى، حیث تناولنا أھمیة 

موقعھ ثم أسباب و كیفیة نشأتھ من أجل معرفة مختلف العالقات الموجودة بین مدنھ أو تجمعاتھ الحضریة بصفة 

باإلضافة إلى سیاسة النقل الجماعي في الجزائر، أي التحوالت العامة للنقل ثم مسار ھذه السیاسة في عامة، 

 .التجمع القسنطیني الكبیر و المراحل التي مر بھا النقل الجماعي بالحافالت

v الھیاكل التحتیة و الفوقیة للنقل الحضري بالحافالت في التجمع القسنطیني الكبیر" :الفصل الثاني". 

و تعرضنا فیھ إلى الھیاكل التحتیة و الفوقیة للنقل العمومي بالحافالت في التجمع القسنطینة الكبیر، حیث أن  

األولى تعتبر القاعدة األساسیة التي یقوم علیھا النقل أما الھیاكل الفوقیة فتعبر عم مدى و كیفیة ھیكلة شبكة 

 .النقل
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v الحافالتتقییم شبكة النقل الحضري ب" :الفصل الثالث". 

ثم تطرقنا ).، أحجام المتنقلینالمقدم  العرضخطوط، ال( تناولنا فیھ بالتحلیل شبكة النقل الحضري بالحافالت  

و كدراسة حالة تتمثل في مجال مدینة . مواقف الحافالت انطالقا منأحیاء  المدن بالنقل  درجة تغطیةإلى 

    یر من الحافالت و الخطوط القادمة إلیھا، المارة علیھاقسنطینة تناولنا درجة الخدمة بالنقل لوجود عدد كب

 .و المنطلقة منھا

v و أثره على  الناقلین، المتنقلین، العتاد:تقییم عناصر نظام النقل الحضري بالحافالت" :الفصل الرابع

 ".البیئة

و ھذا لمعرفة وضعیة .بیئةالناقلین، المتنقلین ،العتاد و أثره على ال:تم فیھ تقییم عناصر نظام النقل الممثلة في

في قسنطینة  الناقلین، ظروف عملھم، و كذلك معرفة من ھم مستعملي نظام النقل الحضري بالحافالت

  .في إطار دراسة حالة لمدینة قسنطینة أیضاو أخیرا وضعیة العتاد و أثره السلبي على البیئة .الكبرى

  :و لقد مرت عملیة إنجاز البحث بعدة مراحل و ھي

  :لة البحث النظريمرح - 1

ھذه المرحلة كانت صعبة نوعا ما لقلة المراجع النظریة عن النقل الحضري كموضوع من أجل تشكیل خلفیة 

نظریة ، لذلك فلقد توجھنا إلى المدرسة العلیا لتطبیق تقنیات النقل البري من أجل الحصول على مراجع دقیقة 

باإلضافة إلى قلة الدراسات التي . أفادتنا إلى حد بعید دو رغم ذلك فلقإال أن معظمھا تقني أكثر منھ نظري 

و رسالة ماجستیر  1998تتناول مجال الدراسة، عدا المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر المصادق علیھ سنة 

  .علي منجلي إال أنھا ال تتناول المدینة الجدیدة ةحول قسنطینة و مدنھا التوابع و تجمع بكیر

في طور المصادقة علیھ و لم نتمكن من اإلطالع علیھ إال بعد أشھر مخطط النقل كان  ولى في فترة البحث األو 

أما فیما یتعلق بالدراسات األكادیمیة، فھي أوال قدیمة كما أن مجال دراستھا إما یقتصر على مدینة . و بصعوبة

دراسة  "تتناول موضوع) EMA(و تتمثل في الدراسة التي قامت بھا مؤسسة مترو الجزائر.قسنطینة أو مركزھا

نھا دراسة شاملة رغم كوأي قدیمة  1989و التي أجریت سنة  ،"و إعادة ھیكلة شبكة النقل لمدینة قسنطینة

بعد ھذا .إلخ، و لذلك فلقد اعتمدنا علیھا في المنھجیة خاصة...الكثافة السكانیة، خدمة المجال ،الحركیة: تناولت

حیث قامت المؤسسة السابقة  1997إال سنة ) مخطط للنقل أو المرور( التاریخ لم تكن دراسات أو مخططات

المرور في  حركة بدراسة من أجل تحسین ظروف) BETUR(بالتنسیق مع مكتب الدراسات للنقل الحضري

و لذلك .للنقل الحضري و بعد ھذه السنة لم تكن ھناك دراسات كبیرة أو مخططات حقیقیة.مركز مدینة قسنطینة

  .م اإلحصائیات الخاصة بأعداد الحافالت من المیدان مباشرةفلقد كانت معظ

  

  

  



 المقدمة العامة 

 

5

  :مرحلة البحث المیداني - 2

أوال االتصال بمختلف الھیئات و المصالح تم ھي المرحلة الحاسمة و المھمة في البحث و التي من خاللھا 

  :التالیة

Ø المصالح التقنیة لبلدیة الخروب. 

Ø المصالح التقنیة لبلدیة حامة بوزیان. 

Ø مصالح التقنیة لبلدیة دیدوش مرادال. 

Ø المصالح التقنیة لبلدیة عین اسمارة. 

Ø الفرع البلدي للمدینة الجدیدة علي منجلي. 

Ø مصلحة النقل و المرور لبلدیة قسنطینة. 

Ø مدیریة األشغال العمومیة. 

Ø قسمة األشغال العمومیة لدائرة الخروب. 

Ø مدیریة التعمیر، البناء و السكن. 

Ø  التھیئة العمرانیةمدیریة التجھیز و(ANAT). 

Ø الدیوان الوطني لإلحصاء(ONS). 

Ø مصلحة األرشیف لبلدیة قسنطینة. 

Ø  مكتب الدراسات التقنیة و العمرانیة(URBACO). 

Ø مدیریة تنظیم شؤون النقل. 

Ø المدرسة الوطنیة لتطبیق تقنیات النقل البري لمدینة باتنة(ENATT). 

طیات و المعلومات الدقیقة سواء على مستوى مدینة قسنطینة و لقد كانت ھناك صعوبة في الحصول على المع

التي لھا لجنة للنقل و المرور أو المدن التوابع التي لیس لھا مصلحة للنقل و خاصة البیانات المتعلقة 

ثم قمنا في مرحلة أخرى بالتحقیق المیداني عن .بالتجھیزات التحتیة و في أغلب األحیان كان ذلك شفاھیا فقط

. الناقلین، المتنقلین و العتاد : من أجل معرفة خصائص مختلف عناصر نظام النقل  ةبیا نیاستتمارة اسطریق 

نظرا للمأل المباشر لالستمارات و صعوبة ھذه العملیة و التي أشھر ) 03(حیث دامت ھذه العملیة ثالث

  .سنتطرق إلیھا تفصیال في الفصل الرابع

  :مرحلة معالجة المعطیات و التحریر - 3

حسب . جداول، خرائط و أشكال بیانیة: و تم في ھذه المرحلة تفریغ بیانات االستمارات و استغاللھا على شكل

  .ما تقتضیھ عناصر الدراسة، ثم تحلیلھا و نتاج ذلك األطروحة التي سنعرضھا فیما یلي
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  ـــةــــــــــدمـــمق

نظام النقل العمومي الحضري بالحافالت ھو نظام مھیكل حول مجموعة من العناصر تتمثل في حظیرة 

و ھذا النظام بالطبع لھ .الحافالت أوال، عمال النقل و المتنقلین باإلضافة إلى الھیاكل الفوقیة و التحتیة للنقل

  .و في العالقات ما بینھا من جھة أخرى مؤثرات خارجیة تتحكم في ھذه العناصر من جھة

في خاصة تتمثل و ھذا من عدة جوانب الذي یعتبر القاعدة األساسیة لقیام النقل، تتمثل أوال في المجال و ھي 

على الھیاكل التحتیة، الموقع بشكل مباشر ة الكبرى التي تؤثر یسیالموقع بالنسبة لمختلف المجموعات التضار

الحركیة نحوه أو العكس، مدى من زید التي تلوالیة و بالتالي معرفة أھمیة مجال الدراسة بالنسبة لباقي مجال ا

  أھمیتھ، درجة اتصالھ و الموقع بالنسبة ألھم محاور النقل الكبرى أي مدى .إلخ..جذبھ للسكان، الوظائف،

  .و نفوذیتھ

التي فقط تطرق إلى المؤثرات السكانیة سنكننا و ل ،، السكنیة، الصناعیة و التجاریة و كذلك المؤثرات السكانیة

أما المؤثرات المتبقیة فسنتطرق ، عبر نظام النقل الحضري بالحافالت تعد السبب الرئیسي في التنقالت الیومیة 

و عموما فإنھ ال یمكن معرفة نسبة .نظرا لعدم توفر المعطیات الالزمةإجماال عن طریق الید العاملة إلیھا 

مقابل من إجمالي السكان عموما في التنقالت عن طریق نظام النقل بالحافالت الحضریة  المتنقلین أو الزیادة

حركة المرور، الحركیة، أسبابھا : ، في عدم وجود دراسات شاملة و حقیقیة تقیس ظاھرة النقلالزیادة السكانیة

 اسبھا مع القدرة الشرائیة لھمتنلتوفرھا و المتنقلین یتوجھون إلى الحافالت نظرا نسبة كبیرة من  ، إال أنإلخ...

  .بالدرجة األولى

المؤثر األخیر و المھم أیضا یتمثل في استراتیجیة الدولة المتخذة في قطاع النقل عبر مختلف الفترات و خاصة 

و الممثلة أساسا ، تلك التي شھدت تحوالت عمیقة و ھامة أدت إلى أن یأخذ النقل منعرجا آخر و وجھا جدیدا 

  .، أو بتعبیر أخر تغیر اإلطار القانوني للنقل البري خاصةمن النظام المخطط إلى النظام الحرفي االنتقال 

  .؟ الحضري بالحافالت في قسنطینة الكبرى ذه العوامل في نظام النقلفإلى أي حد تحكمت ھ
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  والیة قسنطینة ): 01(خریطة رقم

  الموقع االداري للتجمع القسنطیني الكبیر
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Ø  مدینة قستطینة"موقع استراتیجي للتجمع القسنطیني الكبیر یثمن بعاصمة الشرق"  

  : الموقع اإلداري - 1

دوائر ) 03(ـن ثالث و م یتكون التجمع القسنطیني الكبیر إداریا من مقر الوالیة الموجود في بلدیة قسنطینة ،

بلدیات من مجموع ) 05(زیان ، كما یتكـون من خمسقسنطینة،الخروب و حامة بو: مشكلة للوالیة و ھي 

  قسنطـــینة التي تقع في مركز التجمع ، الخروب ، حامة بوزیان ، عین اسمارة : اثنا عشرة بلدیة وھي) 12(

أي بلدیاتھا التوابع و التي تبعد تجمعاتھا الرئیسیة عن  ،)01(و دیدوش مراد ، كما ھو موضح في الخریطة رقم

،  ھذا التجمع الحضري الكبیر یتوسط تقریبا والیة قسنطینة.كم 15و  10بمسافة تتراوح ما بین  مدینة قسنطینة

  :ـده أو یقع بالتقریب في مركزھا یح

  .بلدیتي زیغود یوسف و بني حمیدان :  من الشمال -

  .بلدیة ابن بادیس: من الشرق  -

  .بلدیة أوالد رحمون : من الجنوب و الجنوب الشرقي  -

  .بلدیة ابن زیاد:  رب من الغ -

  .بلدیة مسعود بوجریو: من الشمال الغربي  -

من المساحة اإلجمالیة للوالیة  %  32.31، بنسبة  2كم 731.32: كما یتربع التجمع على مساحة ھامة تقدر بـ 

  . )1( 2كم 2263.19: و المقدرة بـ 

یشكل الحلقة األولى المحیطة بالمدینة  و بذلك فإن التجمع یحتل موقعا ممتازا من الناحیة اإلداریة، كونھ

  .إلخ...المتروبولیة ، عاصمة الشرق الجزائري قسنطینة ، نقطة تجمع الطاقات البشریة ، االقتصادیة ،  العلمیة 

من إجمالي السكان  % 89.23، مشكلین بذلك نسبة  )2(نسمة 612144بلغ عدد السكان الحضر للتجمع 

  .)3(نسمة 43165:  دد سكان المدینة الجدیدة علي منجلي المقدر بـباإلضافة إلى ع، الحضر للوالیة

  :الموقع الجغرافي - 2

الكبرى الموجودة في یمثل التجمع القسنطیني الكبیر نقطة اتصال أو مركز عبور بین مختلف األقـالیم الجغرافیة 

، كما ھو موضح في اءو الھضاب الـــعلیا و الصحر  الساحل ، األطلس التلي ، السھول: الجزائر و ھي 

  ول ــــــإذ یقع جزؤه الشمالي في نطاق األطلس التلي ، أما جزؤه الجنوبي ففي نطــــاق السھ.)02(الخریطة رقم

حیث .إلخ...الل أودیة ، ودیان جبال ، ھضاب، تـ: ضاریس متباینة و الھضاب العلیا، مما جعلھ یحتوي على ت

  : ت  مثل صخرة مدینة قسنطینة ، ھذه الجبال ذات اتجاه نجد مجموعة من الجبال ضعیفة  اإلرتفاعا

  أما شرق .شمال شرق ، تتخللھا منخفضات تتمثل أساسا في حوض الرمال و واد بومرزوق  –جنوب غرب 
  

  . 2002مصالح الكادستر لبلدیة قسنطینةالدیوان الوطني لإلحصاء ، حسب ):1(

  . 1998التعداد العام للسكن و السكان ): 2(

   .2004تقدیرات المصالح البلدیة للمدینة الجدیدة علي منجلي ):3(
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  .التجمع القسنطیني الكبیر ، الموقع الجغرافي): 02(خریطة رقم
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م ، تحتل تقریبا  1282جبل الوحش التي تصل أعلى قمة بھا إلى  التجمع نجد الســلسلة الــجبلیة الكبیرة

أما .م  1316: الجھة الشرقیة للتجمع ، أما غربھ نجد السلسلة الجبلیة شطابة بأعلى قمة تقدر بـ  أغـلــب مناطق

ھضبة الخروب ، ھضبة عین الباي و ھضبة : في الجھة الجنوبیة نجد مجموعة من الھضاب تتمثل في 

  .م 800و  600بوفریكة و التي  یتراوح ارتفاعھا ما بین 

  : نقل الكبرىالموقع بالنسبة لمحاور ال - 3

یحتل التجمع القسنطیني الكبیر موقعا ھاما و استراتیجیا بالنسبة لمحاور النقل الكبرى ، مما یعطیھ أھمیة بالغة 

جعلھ مجاال مفتوحا لجمیع  ما او ھذعلى مستوى والیة قسنطینة ، على الصعید الجھوي و حتى الوطني ، 

التجاریة، الثقافیة ، : یكون مجاال للتبادالت المختلفةل، حولھ التجاھات ، و متفتحا على ماالتدفقات و من جمیع ا

الشيء الذي یثمن مرة أخرى موقعھ و یجعلھ محط األنظار لتوطین مختلف  .إلخ...االجتماعیة ، العلمیة 

ھذه المحاور الكبرى ، و المشاریع خاصة في المدن التوابع ، لالستفادة قدر اإلمكان من ھیاكل النقل المتوفرة

ثلة أساسا في شبكة ھامة من الطرق الوطنیة و الوالئیة البریة ، خطوط السكة الحدیدیة و أخیرا الخطوط مم

  .الجویة ممثلة في المطار الدولي محمد بوضیاف

منھا ) 06(طرق وطنیة تمر على الوالیة ، ستة ) 07(فبالنسبة للطرق الوطنیة البریة ، فإنھ من إجمالي سبعة 

و التي سنتطرق  ،)03(كما ھو موضح في الخریطة رقم ) 10(دا الطریق الوطني رقم یمر على التجمع أي ع

  .إلیھا بالتفصیل في عنصر شبكة طرق التجمع القسنطیني الكبیر 

الذي یربط المناطق الساحلیة بالجنوبیة ، حیث یربط ) 03(و من أھم ھذه الطرق الوطنیة ، الطریق الوطني رقم 

 جھة و بأم البواقي و باتنة جنوبا من جھة أخرى و یصل إلى غایة بسكرة و توقرتقسنطینة بسكیكدة شماال من 

الذي یربط والیة قسنطینة بمیلة من الجنوب الغربي ، یمتد إلى سطیف ، ) 05(و كذلك الطریق الوطني رقم 

 .وطنأي یصل عاصمة الشرق الجزائري بعاصمة ال ،برج بوعریریج ، البویرة و إلى غایة الجزائر العاصمة

باإلضافة إلى الطرق الوطنیة األخرى التي تربط التجمع بمختلف أرجاء الوالیة و الوالیات المجاورة شماال ، 

، أي  % 50.42كم من الطرق الوطنیة بنسبة   114.65على التجمع إذ یحتوي ، شرقا ، جنوبا و غربا 

كما یحتوي على ، كم  227.378البالغ  نصف إجمالي أطوال الطرق الوطنیة الھامة المارة على الوالیة ككل و

  .كم  402.9: من إجمالي أطوال الطرق الوالئیة و المقدرة بـ % 33.73

  و ھي بذلك تقارب ضعف الكثافة اإلجمالیة للوالیة  2كم 100كم لكل  15.33: كثافة الطرق الوطنیة تقدر بـ  

ساكن ، مساویة بذلك  100كم لكل  0.03: كما تقدر أیضا بـ ، )  1( 2كم 100كم لكل  9.67: و المقدرة بـ

و ھذا ما یجعل التجمع القسنطیني الكبیر یوفر عرضا ھاما فیما یخص الطرق ،) 2(لكثافة الطرق الوطنیة للوالیة 

لمستثمرین اللمجال ، السكان و النشاطات حالیا و مستقبال و یجعلھ محط أنظار  كثافة ھامة ، أي خدمة أكبربو 

  .ت في مختلف المجاال
  

  .2003مدیریة األشغال العمومیة لوالیة قسنطینة  :)2(،)1(
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  .والیة قسنطینة ، موقع التجمع القسنطیني الكبیر بالنسبة ألھم محاور النقل): 03(خریطة رقم
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ھاما في  تحقیق  و التي تلعب  دورا، ) 1(كم  18.85كما ینفرد التجمع بأربع طرق محیطیة ، مجموع أطوالھا 

السیولة في حركة المرور و الزیادة في السرعة التجاریة، و منھ تساھم في زیادة الدینامیكیة على مختلف 

الذي یمر بمحاذاة مدینة عین اسمارة ، و الذي وصلت  ر المنجزباإلضافة إلى الطریق السیا، ویات المست

من أھمیة بالغة على  للتجمع و الوالیة ككل ، لما لھو ھو یمثل ثروة كامنة ، كم  16األشغال بھ إلى تحصیل 

المبرمج ، اآلتي من مصر مرورا  "غرب- شرق" إذ أنھ جزء من الطریق السیار، الصعید الوطني و القاري 

 100بإمكانھ خلق الذي  ووالیة جزائریة  24یعبر على ھذا الطریق و .إلى موریطانیا  و متجھا على الجزائر

  .ي ھذه الوالیات  و العدید من األقطاب االقتصادیة المصغرةف )2(ألف منصب شغل 

ھي باإلضافة إلى محطتین بریتین لنقل المسافرین إلى مختلف الوالیات ، توجدا في مدینة قسنطینة ، األولى 

ة التي تتواجد بحي بیمحطة المسافرین الغرھي لمسافرین الشرقیة التي توجد بحي التوت و الثانیة امحطة 

  .بوالصوف

  أما بالنسبة للسكة الحدیدیة ، فھي تعتبر من أھم الھیاكل التحتیة للنقل نظرا للخصائص التي تنفرد بھا و القدرة 

و طول الخط ،نقل المسافرین و البضائع ، باإلضافة إلى سرعتھا و طول خطوطھا  ىو الطاقة الكبیرتین عل

محطات في جمیع بلدیاتھ عدا بلدیة عین  ھالتجمع و ل تمر على ھأكبر نسبة من،) 3(كم 97المار على الوالیة یبلغ 

یعتبر من أھم محاور السكة الحدیدیة على المستوى الوطني ، إذ یسمح بالتبادالت الكبرى بین ھو و .اسمارة 

المركبات تواجد سكیكدة ، عنابة، الطارف و جیجل ، حیث ت: الشمال و الجنوب أي بین الوالیات الساحلیة 

  .أم البواقي ، تبسة ،خنشلة ، باتنة و بسكرة : یناءات و والیات الھضاب العلیا و الجنوب الصناعیة و الم

من  % 79.92: طن من البضائع بنسبة تعبئة تقدر بـ  1850594بلغت طاقة ھذا الخط ،  2003سنة و في 

: نفس السنة ھو أما عدد المسافرین المحقق في  ،)4(طن  2315492: و المقدر بـ  الوزن اإلجمالي المتوقع 

 3064905: من عدد المسافرین اإلجمالي المتوقع و المقدر بـ  % 53.30مسافر بنسبة تعبئة   1633135

 ،كما أن ھذا الخط یساھم في النقل الحضري الخارجي لمدینة قسنطینة و كذلك النقل الشبھ حضري،) 5(مسافر

  .كل جید مستغلة بش فھو یعد طاقة متوفرة و كامنة في نفس الوقت غیر

ذو مساحة  1958أما بالنسبة للخطوط الجویة فھي ممثلة في المطار الدولي محمد بوضیاف الذي أنجز سنة 

خطوط في شبكة النقل  03تستغل جدیدة دخول شركات جویة و الذي شھد مؤخرا .ھـ  240: إجمالیة تقدر بـ 

  :ات األخیرة بلغ و في الخمس سنو، الداخلي الجوي و خط بالنسبة للنقل الجوي الدولي

مسافر بالنسبة للنقل  228116و  مسافر بالنسبة للنقل الداخلي 414581: متوسط عدد المسافرین -

 .الخارجي أو الدولي 
  

  .2003مدیریة األشغال العمومیة لوالیة قسنطینة ): 1(

(2) : journal le quotidien du , « la solution des trois tunnels », 25/02/2004. 
(3) : DPAT , monographie de la wilaya de constantine 2000. 

  .2004ة لوالیة قسنطینة یمدیریة النقل بالسكك الحدید): 5(،)4(
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  . )1(رحلة للنقل الدولي 2321رحلة للنقل الوطني و  6322أما حركة الطائرات فلقد بلغت  -

قات وطیدة ما بینھا و تتمثل خاصة في و ھذا التجمع القسنطیني الكبیر تشكل حول نویات حضریة ، نشأت عال

التابع لبلدیة " بكیرة "التجمعات الحضریة الرئیسیة للبلدیات الخمس باإلضافة إلى التجمع الحضري الثانوي 

  .روب و عین اسمارة خحامة بوزیان و المدینة الجدیدة علي منجلي المقسم مجالھا ما بین بلدیتي ال

و مجال دراستنا الحالیة حسب الخریطة  قل الحضري في قسنطینة الكبرى و ھذا التجمع الحضري ھو مجال الن

التطور  إشكالیةحیث أن ھذه العالقات التي فرضت نفسھا لعدة أسباب متمحورة أساسا حول ، )04(رقم 

  ى عدم جدوى دراسة التطور الحضري لكل مدینة على حدىــینة ، أدت إلــولیة قسنطــالعمراني للمدینة المتروب

ما أدى إلى ، متجاھل العالقات القویة فیما بینھا و المرتبطة بالسكن ، النقل و الحركات الیومیة للسكان بینھاو 

إعداد مخطط توجیھي للتھیئة و التعمیر مشترك ما بین البلدیات الخمسة إلمكانیة اإلحاطة بكل المشاكل، 

  عن طریق المرسوم التنفیذي دق علیھالذي صو، العالقات المختلفة الموجودة بینھا نتائج التطورات و

  .1998فیفري  25:لـ  89 – 83 

  :مدینة قسنطینة - 1

نسمة  475789: و كذلك سكانا المقدر عددھم بـ   )*(ھـ 5979: ھي أكبر مدن التجمع مساحة و التي تقدر بـ  

نجد شمالھا  حیث، المشكل من قبل المدن المحیطة بھاتقع في مركز المثلث الحیوي  ،1998خالل إحصاء 

و جنوب المدینة المطار الدولي محمد بوضیاف  الذي ینتمي إلى . تجمع بكیرة ، حامة بوزیان و دیدوش مراد 

مجال بلدیتھا و جنوب جنوب غربھا المدینة الجدیدة علي منجلي ،أما جنوب غربھا مدینة عین اسمارة و جنوب 

شبكة طرق التجمع أو یمثل عقدة الطرق التي تتفرع  كما أنھا المركز الذي تتفرع منھ، شرقھا مدینة الخروب

  الطریق السیار بجزئیة المنجز و غیر المنجز یمر على كل جزئھا الجنوبي و .باتجاه مختلف المدن التوابع

  .منطقة جبل الوحش لیتجھ بعدھا نحو الشمال في و الشرقي لیقطع شمال شرقھا و بالضبط 

من حیث نوع ، مستوى و حجم الوظائف و الخدمات المدنیة بالنسبة  و ھي ال زالت تمثل طبقة وظیفیة علیا

  . كما أنھا قطب تجاري بالغ األھمیة، )2(للمراكز العمرانیة األخرى الواقعة في فلكھا

  :مدینة الخروب  - 2

  نسمة 239  65الذین بلغ عددھم  أیضا ھـ ، سكانا  1630ھي ثاني مدن التجمع مساحة حیث تبلغ مساحتھا  

و ھي واقعة طبعا  ،كم  16: ك أھمیة كونھا ثاني قطب حضري بعد مدینة قسنطینة التي تبعد عنھا بـ و كذل

  الغربیة السكة الحدیدیة  ةولي محمد بوضیاف ، یحدھا من الجھجنوب شرق مدینة قسنطینة و شرق المطار الد

  .  )03(و الطریق الوطني رقم 

  
  .2004إدارة المطار ): 1(

  . 100000/1من خریطة التجمع الملمتریة حة مختلف مدن التجمع بطریقة المربعات تم حساب مسا(*): 

  .16ص.1984،دیوان المطبوعات الجامعیة  "دراسة في جغرافیة العمران"محمد الھادي لعروق ، ): 2(
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  .التجمع القسنطین الكبیر ، موقع التجمعات الحضریة لمجال الدراسة): 04( خریطة رقم 
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  : مدینة حامة بوزیان - 3

 و ھي مدینة عرفت تحوال ،تقع بالضبط شمال شمال غرب مدینة قسنطینة و جنوب غرب مدینة دیدوش مراد 

عمیقا لمجالھا الغني فالحیا الذي شھد تحضرا كبیرا و بوتیرة سریعة عن طریق التوطین الصناعي لمختلف 

  و تحویل میاھھا المخصصة للسقي إلى االستھالك ، إلخ...صناعیة مصنع االسمنت ، المخبزة ال: المشاریع 

من سكان البلدیة یعیشون في التجمع الرئیسي الذي یقدر عدد سكانھ    % 80الیومي لمدینة قسنطینة و أكثر من 

و المدینة لیست تجمع حضري متجانس بل ھي . نسمة و ھي بذلك ثالث المدن التوابع سكانا 36422: بـ 

  .ھـ  399: تھ بـمساحالذي تقدر من األقطاب الثانویة حول المركز القدیم مجموعة 

  :مدینة دیدوش مراد - 4

الواقعة في رأس المثلث الحیوي شماال و تقع شمال مدینة قسنطینة ، یحدھا من الجنوب الشرقي الطریق السیار 

  . 03ي رقم غرب المبرمج و من الجھة الغربیة الطریق الوطن - شرق

  روب ــث المدن التوابع أھمیة بعد الخـــو ھي في المقابل ثال، ن 28327و عدد سكانھا ھـ  772حتھا تبلغ مسا 

مثل المنطقة ،السكانیة و السكنیة لمدینة قسنطینة  األحمالو عین اسمارة و تلقت مشاریع ھامة الستقبال 

سیو اقتصادیة التي تشھدھا المدینة أصل التحوالت السو كانتوالتي ، ھـ  100 :التي تقدر مساحتھا بـ الصناعیة

  .خترق وسطھایي ذو ما یثمن موقعھا خط السكة الحدیدیة المزدوج ال ،حالیا

  :مدینة عین اسمارة  - 5

الجزائر العاصمة الممثل في  –سطیف  -قسنطینة:تقع جنوب غرب مدینة قسنطینة ، على محور ھام للنقل ھو

ة صغیرة أصبحت ثاني أھم المدن التوابع حیث أخذت حجما و بعد أن كانت قری،)05(الطریق الوطني رقم 

  .ھـ 626: نسمة على مساحة تقدر بـ  20318:  بـ1998سكانیا معتبرا بلغ سنة 

  .كما أنھا منطقة ذات وجھة صناعیة و منجمیة  ،و لقد استفادت من توطین مختلف المشاریع الصناعیة 

  :التجمع الثانوي بكیرة  - 6

أیضا من التطور السریع بحكم وقوعھ داخل المثلث الحیوي و أیضا لقربھ من مدینة  ھذا التجمع استفاد 

  .ھـ 243: نسمة على مساحة تقدر بـ  14101یبلغ عدد سكانھ ،قسنطینة حیث یقع شمال أحیائھا مباشرة 

  :المدینة الجدیدة علي منجلي  - 7

ثلثي ر بالجھة الشرقیة  المقد الممثل فيا من مجالھنسبة أكبر  ،ھذه المدینة تقع جنوب غرب مدینة قسنطینة 

ھـ  498: المتبقي المقدر بـ ) 1/3(و الثلث  ،ھـ تنتمي إلى بلدیة الخروب  1002مساحتھا اإلجمالیة أو ) 2/3(

  .أي الجھة الغربیة تابعة لبلدیة عین اسمارة 

إلى  طریق حضري یقسمھا و ھو 101و لقد تم توقیعھا على شبكة ھامة من الطرق تتمثل في الطریق الوالئي 

و شمالھا ) 24( 79و یمر شرقھا الطریق الوطني ، الشارع الرئیسي لھاھ جزئین شمالي و جنوبي كما أن

  .إلى أنھا تنتمي إلى شبكة حضریة ھامة  ،باإلضافةغرب –الطریق السیار شرق 
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  كما یحدھا من الجھة الشمالیة  ،كما  یشكل المطار الواقع شرقھا منطقة ارتفاق یحد من توسعھا في ھذا االتجاه 

و الغربیة ارتفاق األراضي الزراعیة التي یحمیھا القانون المعمول بھ و الطبوغرافیا الصعبة ، و ھذا دلیل على 

  ھـ  1500و ھذه المدینة المتربعة على ، ) 1( (conurbation)عدم إمكانیة حدوث ظاھرة التالحم الحضري 

  التوازن داخل التجمع القسنطیني الكبیر إحداثجاءت من أجل  ، )2(نسمة 292903و التي برمجت الستقبال 

 .و الحد من حجم تجمعات المدن التوابع و تجنب التالحم الحضري بینھا و بین مدینة قسنطینة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، معھد  2001مذكرة تخرج . "قعالمدینة الجدیدة علي مننجلي بین التخطیط و الوا "خمیس الربیع ، ناصر محمد رضا ،):1(

  .21صفحة .علوم األرض 

مذكرة . "المفھوم ، السیاسات و الفاعلون:السكن االجتماعي بالمدینة الجدیدة علي منجلي  "منال اسطمبولي ، نھاد لھشیلي ،): 2(

  .44صفحة .معھد علوم األرض. 2003تخرج 
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  :ــةــــــــقدمــــم

  

دیریة تنظیم شؤون النقل ھو التجمع القسنطیني الكبیر، ھذه الوحدة لقد كان محیط النقل الحضري حسب م

و ھذا لوجود عالقات متینة ، محط اھتمام الكثیر من الدراسات و المقاالت العلمیةمؤخرا الحضریة التي كانت 

و كثیفة حالت دون جدوى دراسة أي موضوع خاص لكل مدینة منھ على حدى دون التطرق إلى عالقاتھا بباقي 

  .مراكز الحضریة للتجمع و خاصة مدینة قسنطینةال

  

و المخطط  1982لسنة  (PUD)في المخطط لتوجیھي للتعمیر أوال و كذلك من الجانب التخطیطي الممثل 

و بالتالي سنحاول .و الخاص بنفس مجال الدراسة 1998التوجیھي للتھیئة و التعمیر الذي صودق علیھ سنة 

التي أدت إلى وحدة حضریة و كذلك مراحل النمو السكاني لمراكزھا  معرفة أسباب نشوء ھذه العالقات

و كل ھذا ساھم في وجود حجم كبیر من الحركیة في مختلف االتجاھات انعكست . باإلضافة إلى حجم العمالة

  .إلخ...إضافة خطوط جدیدة، زیادة  في عدد الحافالت : على تطور شبكة النقل الجماعي بالحافالت

  

  .الحضري الجماعي بالحافالت مخصص بالدرجة األولى لخدمة األحیاء، لربطھا بمركز المدینة كما أن النقل

و لذلك فإن ھذه الخدمة یجب أن تغطي جمیع األحیاء و ال سیما األحیاء ذات الكثافات المعتبرة حیث یكون أكبر 

و الخدمة عن طریق و التي یجب أن تؤخذ بعین االعتبار عند توطین المواقف و المحطات .تركز سكاني

  .مسارات الخطوط و أعداد الحافالت
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  القسنطیني الكبیرالحضري نشأة التجمع : أوال

سنحاول في ھذا العنصر معرفة أسباب أو كیفیة نشوء التجمع الحضري القسنطیني الكبیر و مختلف العالقات 

ألربعة، تجمع بكیرة و المدینة الجدیدة علي منجلي، الحالیة الكثیفة بین مدینة قسنطینة و كال من المدن التوابع ا

و المترجمة عن طریق التنقالت الیومیة بمختلف وسائل النقل و خاصة وسائل النقل الجماعي من بینھا 

و تعدتھا إلى العالقات المباشرة بین مختلف المدن التوابع في حد ذاتھا باإلضافة إلى الحركیة الكثیفة .الحافالت

و كذلك تطورات األحجام السكانیة عبر مختلف التعدادات الرسمیة .الجدیدة من مختلف الوجھاتنحو المدینة 

لمعرفة مختلف نتائج و انعكاسات نقل األحمال السكانیة و السكنیة لمدینة قسنطینة إلى المجال .للسكن و السكان

تعمیر المستقبلیة في التجمع من باإلضافة إلى معدالت النمو في تلك الفترات و توجھات ال.المحیط بھا مباشرة

  .أجل تصور اتجاھات األحجام الكبیرة للتنقالت

  :أسباب نشأة التجمع القسنطیني الكبیر - 1

األوزان الدیموغرافیة الكبیرة ، معدالت النمو : لقد كان لمختلف مدن التجمع الحالي بشتى خصائصھا الحالیة 

األراضي الزراعیة، توطین مختلف المشاریع في فترات زمنیة الحالیة ، االستھالك الكبیر لألراضي بما فیھا 

  قصیرة و متسارعة، أسباب وجیھة لوالھا ما كانت لتشھد ھذا النمو و بنفس الوتیرة في مختلف المیادین، 

عود إلى فكل ھذا یو یتغیر طابعھا من الریفي إلى الحضري و من المراكز الحضریة الصغیرة إلى الكبیرة،

تعرضت إلیھا مدینة قسنطینة الخاصة بكیفیة توسعھا كمدینة میتروبولیة في أقوى مراحل نموھا المشاكل التي 

  .جعلتھا تكملھ في مجاالت مدن أخرى خارجة عن حدود مجال تعمیرھا

  :و فیما یلي ھذه األسباب من األھم إلى المھم 

   :الموضع - 1- 1

ألول ممثل في موضع مدینة قسنطینة الذي أظھر ھو من األسباب األولیة لنشأة التجمع و ھذا من جانبین، ا

عوائق مختلفة للتوسع و كذلك لإلطار المبني في حد ذاتھ، حیث یتمیز بطبوغرافیة معقدة تتباین ما بین األودیة، 

باإلضافة إلى حساسیة الموضع المعرض لألخطار الطبیعیة الممثلة أساسا في االنزالقات .التالل و الھضاب

و مقابل ذلك أبدت مواضع .)1(من أراضیھا إلى ھذه األخطار %80انات، إذ تتعرض حوالي األرضیة و الفیاض

المدن التوابع و المدینة الجدیدة علي منجلي أراضي محبذة للتعمیر و التي یمكنھا استقبال مختلف المشاریع 

  :السكنیة و في مختلف القطاعات فمثال

  .متوسطة الصالحیة للتعمیر  %34و  لتعمیرمن أراضیھا قابلة ل  %44.5نسبة  :مدینة الخروب -

 . من أراضیھا لصالح الفئتین السابقتین أیضا %55 :مدینة عین اسمارة -
  

،مجلة حولیات جامعة قسنطینة "أبعاد التنمیة العمرانیة لمدینة قسنطینة، آلیات تحضر التوابع"محمد الھادي لعروق، ): 1(

  .04:،ص1997

 ،%10و  0عظمھا باالنبساط و بانحدارات ضعیفة تتراوح ما بین أراضي المدینة الجدیدة تتمیز م -
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باإلضافة إلى أن األراضي ،شمال و شمال غرب المدینة %12 إلى 10المتوسطة من االنحدارات  و كذلك

  . %9.73أما األراضي متوسطة الصالحیة للتعمیر فھي بنسبة ، %44.70تشكل نسبة  للتعمیرالصالحة 

  :الیة التي شھدتھا مدینة قسنطینة معدالت التعمیر الع- 2- 1

  حیث أن النمو العمراني الكبیر للمدینة عبر مختلف الفترات كان ذو وتیرتین ھما النمو الدیموغرافي من جھة 

  .و النمو المجالي من جھة أخرى

Ø النمو الدیموغرافي:  

  ریبا، و یعود ذلك إلى تقسنة تضاعف عدد سكان المدینة مرتین  32أنھ خالل  أدناه نجد) 01(من الجدول رقم

  .تطور الحجم السكاني لمدینة قسنطینة و معدالت النمو):01(جدول رقم

  )%(معدل النمو  عدد السكان  السنة

1966  245621    

3.15  

  

1977  345566    

2.48  

  

1987  441651      

0.74  1998  478969    

  ).1:(المصدر

ادي ــا القیــو تنموي، بتعاظم دورھالمدینة كقطب اقتصادي و الھجرة بعد تصاعد أھمیة  ارتفاع الزیادة الطبیعیة

في میدان التأطیر و ازدھار القطاع الثالث و إلى توطن العدید من المشروعات الصناعیة و االجتماعیة و ھو ما 

وسع دائرة الطلب على العمل إلى نطاقات أبعد من حدود المدینة و زاد من قدرة استقطابھا للتیارات 

و كانت نتائج ذلك ظھور أزمة في السكن مظاھرھا انتشار األحیاء القصدیریة و البناء الفوضوي .)1(السكانیة

  .على ضفاف األودیة أو المناطق الغیر قابلة للتعمیر بصفة عامة

Ø النمو المجالي:  

صبحت أ 1937ھـ سنة  234ھو األخر أخذ بعدا كبیرا مثل النمو الدیموغرافي فبعد أن كانت المساحة المعمرة 

بلغت  1993و  1977كما أنھ بین سنتي .سنة 57مرة خالل  20أي تضاعفت ،)2( 1993ھـ سنة 4547

و ھذا راجع إلى عدة أسباب أھمھا تدخل الدولة .)3(سنة/ھـ224بمعدل سنوي قدره .ھـ1989المساحة المعمورة 

و إرساء الھیكل األساسي  في عملیة التعمیر، عبر إنشاء مناطق السكن الحضري الجدید و المناطق الصناعیة

للبنى التحتیة في المدینة ، و ھي العوامل التي شكلت قوى الدفع األساسیة لتوسیع دائرة النمو و ارتفاع 

  و ھذا بالطبع أدى على استنفاذ أراضي التعمیر المستقبلي قبل أوانھا و في فترة .)4(مؤشرات استھالك المجال
رسالة ماجستیر، معھد علوم . "حول مدینة قسنطینة، تحوالتھا، أدوارھا و وظائفھاالمدن التوابع  "فؤاد بن غضبان،): 1(

  .98: صفحة.2001.جامعة قسنطینة.األرض

  .10:صفحة. محمد الھادي لعروق، مصدر سابق): 4(،)3(،)2(

  .قصیرة و ندرة الجیوب الحضریة القابلة للتعمیر
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  :الموقع- 3- 1

 ھذه األخیرة إذ أن وجود.للمدن األربعة و المدینة الجدیدة علي منجلي و یتمثل في موقع مدینة قسنطینة بالنسبة 

في الحلقة األولى للمدن أو التجمعات المحیطة بمدینة قسنطینة أي بفعل الجوار جعلھا المستھدفة الستقبال 

  .أھم محاور الحركة باإلضافة إلى قرب المسافة بینھا ووجودھا على.األحمال السكانیة و السكنیة لھا

و بالتالي كانت ھذه العناصر الثالثة أھم األسباب لنشأة التجمع باإلضافة إلى تدعیم الجانب التخطیطي الممثل 

  و كذلك المخطط التوجیھي للتھیئة  1982و سنة  1973في مختلف المخططات التوجیھیة للتعمیر لسنة 

  ".التجمع القسنطیني الكبیر" ت عنوانو برامجھا ھذه المعادلة تح التي دعمت توصیاتھا. 1998و التعمیر لسنة 

و كانت بذلك المدن التوابع األربعة، التجمع الثانوي بكیرة و المدینة الجدیدة علي منجلي المجال الثاني لتكملة 

  .تطور مدینة قسنطینة من حیث النمو الدیموغرافي، االقتصادي، الثقافي و االجتماعي

  :الكبیر مراحل النمو السكاني للتجمع القسنطیني - 2

   التجمع القسنطیني الكبیرلتجمعات الرئیسیة لبلدیات األحجام السكانیة ل):01(شكل رقم

  .و التجمع الثانوي بكیرة
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  .معالجة شخصیة)+ 1(المصدر

  تي ، یأ1998نسمة، سنة  478969: ، نجد أنھ بعد حجم سكان مدینة قسنطینة المقدر بـ)01(من الشكل رقم
  

  .فؤاد بن غضبان، مصدر سابق): 1(
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ن و بعد ذلك مدینة حامة بوزیان  65344:سكان مدینة الخروب كثاني أكبر حجم سكاني في التجمع بـ حجم

  ن  19980: ن،و أخیرا مدینة عین اسمارة و تجمع بكیرة بـ  28292: ن، مدینة دیدوش مراد بـ 36698:بـ

تجمعات صغیرة خاصة التجمعات الحضریة الثالثة األخیرة  التي لم  بعد أن كانت ،ن على التوالي 14076و 

  ن 11473على عكس تجمع حامة بوزیان الذي كان حجمھ آنذاك ، 1966ن سنة  3600یكن حجمھا یتعدى 

ن، كل ھذه التحوالت كانت نتیجة استھدافھا بنقل األحمال السكانیة و السكنیة أو التعمیر 9529: و الخروب بـ

الخاص بمعدالت نمو سكانھا عبر ثالث فترات ) 02(و الشكل رقم، الخاص بمدینة قسنطینة إلیھا  بصفة عامة

  .زمنیة، یعطینا صورة أوضح عن مقدار تطور السكان بغض النظر عن حجم المدینة

  و التجمع الثانوي بكیرة  التجمع القسنطیني الكبیرالتجمعات الرئیسیة لبلدیات ):02(شكل رقم

  .السنویةمعدالت النمو 
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  .معالجة شخصیة)+ 1(:المصدر

  :1977/ 1966فترة  -

، كونھ التجمع األقرب من مدینة قسنطینة مقارنة %4.86: نجد أن أكبر معدل للنمو ھو لصالح تجمع بكیرة بـ

: وب بمعدل نمو یقدر بـو في المرتبة الثالثة مدینة الخر %4.81: ثم مدینة حامة بوزیان بـ.بالمدن األخرى

: ،و أخیرا مدینتي دیدوش مراد و عین اسمارة بـ %3.15: ، و في المرتبة الموالیة مدینة قسنطینة بـ 4.18%

و بالتالي فإنھ في ھذه الفترة ال زالت مدینة قسنطینة تشھد نموا سكانیا .على الترتیب %2.78و  2.99%

كما أن ھذه الفترة تشھد تقاربا نوعا ما في .وابع و تجمع بكیرةمعتبرا و بدایات تفریغ فائضھا نحو المدن الت

و بالتالي ھناك توزیع متوازن . معدالت النمو ، أقصى فارق بینھا ھو درجتین على عكس المراحل الموالیة

  .بینھا للبرامج السكنیة

  

  .فؤاد بن غضبان، مصدر سابق): 1(
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  :1987/  1977فترة  -

   :عدالت النمو مقارنة بالفترات األخرىھي الفترة التي شھدت أكبر م

ن سنة  2815، و انتقل بذلك عدد سكانھا من  %14.13حیث وصل معدل نمو مدینة عین اسمارة إلى  -

بعد أن كانت ھذه ، مرات) 04(أي تضاعف حجم سكانھا تقریبا أربع، 1987ن سنة  10558إلى  1977

  . المدینة تجمعا شبھ حضري تابع لبلدیة العثمانیة

 1977ن سنة 14962، حیث انتقل عدد السكان من %9.45في المرتبة الثانیة مدینة الخروب بمعدل نمو  -

  .سنوات 10، أي تضاعف عدد سكانھا مرتین و نصف خالل 1987ن سنة 36924إلى 

، حیث ارتفع من %7.42في المرتبة الموالیة تجمع بكیرة الذي ارتفع معدل نموه في ھذه الفترة إلى  -

  .أي تضاعف مرتین خالل عشریة من الزمن،1987ن سنة 4850إلى  1977سنة  ن2370

سنة  %6إلى  1966سنة  %2.99مدینة دیدوش مراد ھي األخرى شھدت ارتفاع لمعدل نموھا من  -

  .1987سنة  8839إلى  1966ن سنة  4932، أي تضاعف عدد سكانھا تقریبا مرتین أیضا من 1987

قسنطینة فلقد شھد معدل نموھما انخفاضا مقارنة بالتجمعات األخرى و بمعدالت أما مدینتي حامة بوزیان و  -

 %4.81بعد أن كان  1987سنة   %4.25نموھا للفترة السابقة حیث أصبح معدل نمو مدینة حامة بوزیان 

  .، أي انخفض بنسبة ضئیلة 1966سنة 

كان بین سنوات حدود ھذه الفترة و كان فارق الس %2.48أما بالنسبة لمدینة قسنطینة فلقد انخفض إلى 

و ھذا االنخفاض راجع إلى العجز في األراضي القابلة للتعمیر و انتقال تعمیرھا إلى باقي مراكز ، ن96085

  .التجمع

بین  %11.65الوقوف عنده في ھذه الفترة ھو الفارق الكبیر في معدالت النمو و الذي وصل إلى  و ما یمكن 

أما بالنسبة للمدن التوابع و تجمع بكیرة فلقد وصل الفارق فیما بینھا إلى .نةمدینتي عین اسمارة و قسنطی

اإلسكان، التجھیزات القاعدیة، : و ھذا یدل على االختالفات في توطین المشاریع المختلفة فیما بینھا  9.88%

  .إلخ...المشاریع الصناعیة

  :1998/  1987فترة  -

ا في معدل نموھا خالل ھذه الفترة ھي أوال مدینة دیدوش مراد، ذات التجمعات الوحیدة التي بقیت تشھد ارتفاع

أما .ذات ثاني أكبر معدل نمو أیضا %7.42: و بكیرة بـ %11.15: أكبر معدل نمو في ھذه الفترة و المقدر بـ

   %5.97لى إالتجمعات األخرى فلقد شھدت معدالت نموھا انخفاضا، فبالنسبة لمدینة عین اسمارة انخفض 

تشبع على و ھو فارق ھائل إن دل على شيء إنما یدل ، عن الفترة السابقة %8.16: دار االنخفاض كان بـو مق

، ثم مدینة حامة بوزیان %5.32أما بالنسبة لمدینة الخروب فلقد انخفض إلى ، ھذه المدینة في فترة قصیرة 

نة حامة بوزیان فذلك یعود إلى و بالنسبة لمدی %0.74و أخیرا مدینة قسنطینة إلى  %2.09حیث انخفض إلى 
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طابعھا الفالحي و وجود األراضي الزراعیة التي یحمیھا القانون من عملیة التعمیر و بذلك لم تشھد النمو الذي 

  .شھدتھ المدن األخرى

  و ما یمكن الخروج بھ ھو أن ھذه الفترة ھي فترة تشبع للمدن التوابع، و ھذا ما تدل علیھ معدالت نموھا 

نتقال التعمیر إلى المدینة الجدیدة علي منجلي التي جاءت لھذا الھدف أال و ھو تجنب التالحم الحضري و كذلك ا

بین مدن التجمع و لعدم استنفاذ أراضي التعمیر المستقبلي للمدن التوابع حسب آفاق و تقدیرات المخطط 

لم تجد  1990 ففي سنة و فعال.1988و الذي صودق علیھ سنة  1982التوجیھي للتھیئة و التعمیر لسنة 

عملیة بناء مساكن  43السلطات بدا من الشروع في إنجازھا بعد استحالة إیجاد أراضي ضروریة لدفع أشغال 

لیتقدم والي والیة قسنطینة في نفس السنة بطلب استعجالي .مسكن في المراكز الحضریة للتجمع 7716عددھا 

إلنجاز دراسة حول المدینة الجدیدة ، ثم تأكدت عن  (URBACO)إلى مكتب الدراسات و اإلنجازات في التعمیر

  .)1(1998طریق المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر سنة 

و ھذا عن االحتیاجات في السكن و التي كانت تقابلھا االحتیاجات في العقار، حیث أن النمو الدیموغرافي 

و في المقابل االمكانات المتاحة في المراكز .2000ھـ إلى غایة سنة  4072: یتطلب احتیاجات عقاریة تقدر بـ

  .2000ھـ، فما بالك بعد سنة  370أي عجز قدره ،  ھـ3702الحضریة للمدن التوابع و تجمع بكیرة ال تتعدى 

  .وحدات الجوار تشكل حي 04وحدة جوار و كل  20و ھذه المدینة مقسمة إلى 

سكن في وحدات  8633ن، مقابل 43165جلي ، بلغ عدد سكان المدینة الجدیدة علي من2004و في سنة 

: بینما وحدات الجوار المتبقیة لم یشرع بعد في إنجازھا نھائیا، أي .فقط 09، و 08، 07، 06، 01: الجوار

 48805ن و  292903ھذه المدینة مبرمجة الستقبال .20و 19، 18، 17، 16، 15، 14، 12، 10

ألف مقعد بیداغوجي للجامعة، أنجز منھا  20التي تشھد إنجاز  03باإلضافة إلى أن وحدة الجوار رقم .)2(مسكن

لم ینجز بعد  04و كذلك مستشفى جامعي في وحدة الجوار رقم ، سریر 2000: بـمقعد و حي جامعي  8000

كما أن ھناك منطقة ، خاصة بإنجاز مستشفى عسكري و لقد تم إنجازه نھائیا 11وحدة الجوار رقم ، أما نھائیا

  .تعددة في المدینةللنشاطات الم

  :حجم العمالة في التجمع القسنطیني - 3

عامل في  79351: ،یوضح أن أكبر حجم للعمالة في غیر الفالحة ھو لصالح مدینة قسنطینة بـ)03(الشكل رقم

: الخروب في المرتبة الثانیة بـثم مدینة الخروب في مدینة .القطاع الثاني و الثالث أي دون القطاع األول

  : مراد، و عین اسمارة بـ و ھو متقارب على مستوى كل من المدن حامة بوزیان، دیدوش.لعام 11514

  

، معھد علوم  2001مذكرة تخرج ". المدینة الجدیدة علي منجلي بین التخطیط و الواقع"خمیس الربیع، ناصر محمد رضا،): 1(

  .13: األرض ، صفحة

مذكرة ". المفھوم، السیاسات و الفاعلون : ماعي بالمدینة الجدیدة علي منجليالسكن االجت" منال اسطمبولي، نھاد لھشیلي ، ): 2(

  .44: ، معھد علوم األرض ، صفحة 2003تخرج 
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و بالتالي یمكن تخیل حجم المرتبة خصوصا من مدینة قسنطینة .عامل على الترتیب 3351و  4574، 5005

النقل الجماعي،إال أن أغلبھم  تقلون عبر وسائلفحجم العمالة ال یعني بالضرورة أن كل العمال ین. و الخروب

  .عدد العمال في غیر الفالحة لمدینة قسنطینة و مدنھا التوابع):03(شكل رقم
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  .1998التعداد العام للسكن و السكان  :المصدر

لخاص للمؤسسة كما أن ھناك من فھناك من یستفید من النقل ا. و بنسبة أكبر النقل الجماعي یستعملون بكثرة 

و لكن الزیادة في عدد العمال أو كبر حجمھا یعني . إلخ...سیارة خاصة، سیارة أجرة:یستعمل وسائل نقل أخرى

حتما الزیادة في حجم المتنقلین عبر نظام النقل العمومي الحضري بالحافالت و تؤثر فیھ بشكل مباشر 

التي تتناسب مع القدرة الشرائیة للمواطن و األقل تكلفة خصوصا خصوصا و أن الحافلة ھي الوسیلة الوحیدة 

في ھذه الفترة أي فترة انحالل الشركات العمومیة و انتھاج االقتصاد الحر و بالتالي تخلي الدولة عن التكفل 

ات الكلي بالعامل و بالتالي الكثیر من الشركات حذفت النقل الخاص للعمال كما أن الشركات الخاصة و المؤسس

  .المصغرة ال تتكفل بنقل العامل

  الكثافات السكانیة للمراكز الحضریة لمجال الدراسة: ثانیا

لقد تم تقسیم مجال مدینة قسنطینة ،المدن التوابع األربعة، تجمع بكیرة و المدینة الجدیدة علي منجلي إلى وحدات 

ھي الحي و لیس القطاعات أو التجمعات و ھذا ألن الوحدة األساسیة للنقل الحضري .سكنیة متمثلة في األحیاء

و ھذا من أجل .الشبھ حضري، المحلي أو البلدي و الوالئي: العمرانیة على عكس أنواع النقل األخرى أي

و لقد تم ھذا ، استخراج مختلف أنواع األحیاء حسب مؤشر الكثافة السكانیة و فیما بعد تقییم خدمتھا بالنقل

  :ناصر و مؤشرات و ھيالتقسیم إلى أحیاء وفقا لعدة ع

  :العامل الطبوغرافي -

  .مثل األودیة التي تفصل و تحد العدید من أحیاء مدینة قسنطینة أي واد الرمال و بومرزوق 
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  .یم األحیاءــــــــــــــــــــــــــــــــتقس): 05(خریطة رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ظام النقل الحضري بالحافالتالعوامل المؤثرة في ن                              :         الفصل األول

 

26

  : العامل التاریخي -

ء القدیمة التي عرفت تقسیمھا الحالي منذ القدم و كذلك التوسعات الجدیدة التي ظھرت و ھو خاص أوال باألحیا

  .مؤخرا و أخذت طابعا ممیزا

  :وحدة نمط السكن -

حیث أن وحدة نمط السكن تعطي تقسیم معین لألحیاء ، فھناك أحیاء یغلب علیھا أو یسود بھا النمط الجماعي 

حي .إلخ...، فیاللي1955أوت 20و كذلك حي الدقسي، الزیادیة ،  مثل حي ساقیة سیدي یوسف بقسنطینة مثال

  .جبل الوحش الوحش یسود بھ نمط السكن الفردي الحدیث

  : عوامل بشریة -

  .ةیوھي أھم العوامل أیضا التي تحدد الحي و تتمثل في الطرق و كذلك السكة الحدید

لى وحدة الحي و ھذا خاصة  بالنسبة للمدن على أساس الدراسات السابقة لمجال الدراسة و التي اعتمدت ع -

  . التوابع األربعة و التجمع الثانوي بكیرة

على أساس حدود المقاطعات اإلحصائیة المستعملة من قبل الدیوان الوطني لإلحصاء خالل التعداد العام  -

  :و بذلك فإن.للسكن و السكان، أما بالنسبة للمدینة الجدیدة فكان على أساس وحدات الجوار

التي و تجمع بكیرة  التوابع باإلضافة إلى المدن، )05(حي حسب الخریطة رقم 50مدینة قسنطینة قسمت إلى 

  : )06(تقسیمات المدن التوابع للدراسات السابقة حسب الخریطة رقم على  اعتمدنا فیھا

 .حي 21مدینة الخروب قسمت إلى  -

 .حي 15مدینة دیدوش مراد قسمت إلى  -

 .حي 13قسمت إلى مدینة حامة بوزیان  -

 .حي 12مدینة عین اسمارة قسمت إلى  -

 .أحیاء 06تجمع بكیرة قسم إلى  -

منھا وحدات جوار ) 07(وحدة جوار حسب الخریطة رقم 20المدینة الجدیدة علي منجلي قسمت إلى  -

 . تم إنجازھا كلیة ، أخرى في طور اإلنجاز و منھا من لم یتم إنجازه نھائیا

سكانیة ألحیاء مدینة قسنطینة ، الكثافة السكانیة للمدن التوابع و تجمع بكیرة و الكثافة لقد تم دراسة الكثافة ال

  .السكانیة لوحدات  المدینة الجدیدة علي منجلي كل على حدى

  و ھذا لعدم إمكانیة المقارنة بینھا ووضعھا في سلم واحد للكثافات حیث تكون مرتفعة بالنسبة لمدینة قسنطینة 

اء المدن التوابع ذات كثافات ضعیفة أو ضعیفة جدا و بالتالي ال یمكن أن تعطینا فكرة عن و تظھر جمیع أحی

  التركزات السكانیة الحقیقیة لھا ،لذلك فإجراء المقارنة یجب أن یكون بین المدن المتكافئة في عدد سكانھا 

لھذه األخیرة و التي ھي في  و مراحل تطورھا عمرانھا، سكانھا ووزنھا أیضا و كذلك المدینة الجدیدة بالنسبة

  .طور اإلنجاز و بدایات استقبال األحمال السكانیة من مدینة قسنطینة أو المدن التوابع في الوقت الحاضر
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  ).التقسیم إلى أحیاء( المدن التوابع و تجمع بكیرة ): 06(خریطة رقم
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یة لمدینة مبرمجة و فتیة بمدینة قدیمة ذات نسیج عمراني كثیف و مدن و بالتالي ال یمكن مقارنة الكثافات السكان

  .شھدت تطورات عمرانیة ھامة منذ عشریتین

  :الكثافة السكانیة عبر أحیاء مدینة قسنطینة - 1

المنطقة الصناعیة،  :اإلطار المبني للحي فقط مثل أحیاءمساحة  لقد تم حساب الكثافات السكانیة باالعتماد على

مبروك األسفل الذي حذفنا منھ مساحة المنطقة المشجرة، حي المنصورة حذف منھ مساحة المنطقة  حي سیدي

و بالنسبة .و ھذا من أجل الحصول على الكثافات الحقیقیة و ال تموھھا المساحات الغیر سكنیة.إلخ...العسكریة

د العام للسكن و السكان لسنة لعدد السكان فلقد تم االعتماد على معطیات الدیوان لإلحصاء الخاصة بالتعدا

، بعد القیام ببعض التعدیالت على المعطیات تمثلت أساس في حذف سكان األحیاء القصدیریة التي تم 1998

و نقلت بذلك إلى مناطق أخرى مثل الحي القصدیري الموجود في حي األمیر عبد القادر .امتصاصھا

ألمیر عبد القادر السفلي و كذلك األحیاء القصدیریة من حي ا"طنوجي " و األحیاء القصدیریة (gans)العلوي

نسمة في  249.83و عودة إلى الكثافة السكانیة فإن متوسطھا بالنسبة لمدینة قسنطینة ھو .لحي الكلمتر الرابع

  .الھكتار

  :الموالیة )08(فئات الموالیة من األحیاء كما توضحھ الخریطة رقم) 05(و لقد تم استخراج الخمس

  :ھـ/ن 427أكبر من "ت كثافة سكانیة مرتفعة جدا أحیاء ذا -

أحیاء، یعود سبب ارتفاع الكثافة في ھذه األحیاء إلى عدة عوامل مختلفة من حي ) 09(و تضم ھذه الفئة تسعة

فبالنسبة ألحیاء الجباسین، الصنوبر، اإلخوة عباس، بیدي لویزة و التوت یعود السبب إلى انتشار النمط .إلى أخر

وفي حي اإلخوة عباس تم إحداث تغییرات على المسكن المتمثل ).09(صلب كما تبینھ الخریطة رقمالفوضوي ال

الستغالل ،)1(إلى السكن الفوضوي الصلب عن طریق التوسع العمودي 2كم  64في المحتشدات ذات مساحة 

السكن الفوضوي أما فیما یخص حي سیدي مبروك السفلي، فباإلضافة إلى تواجد .العقار الكائن إلى أقصى حد

إلى كما یعود سبب  ارتفاع الكثافة السكانیة في  المدینة أو المركز القدیم .الصلب ینتشر نمط السكن التقلیدي

و بسبب ارتفاع القیمة العقاریة لألرض أدى سكان،النمط األوروبي و التقلیدي و وجود عدد كبیر من الانتشار 

  و ساقیة سیدي یوسف فإن 1955أوت  20أما بالنسبة لحي .قیاو أف إلى استغالل العقار إلى أقصى حد طولیا

  .بالنسبة للحي الثاني 09السبب یعود إلى انتشار النمط الجماعي الحدیث المتعدد الطوابق التي یصل عددھا إلى 

  :"ھـ/ن 427- 338" أحیاء ذات كثافة سكانیة مرتفعة -

، )الكدیة(بلوزداد:تیب من األكبر إلى األقل كثافةأحیاء و ھي على التر) 06(و یدخل في إطار ھذه الفئة ستة

فبالنسبة للحي األول یعود السبب إلى انتشار النمط .البریدعة، الحطابیة، فیاللي، سعدة خلخال، سیدي مسید

  . األوروبي و وجود حجم سكاني كبیر في مساحة عقاریة صغیرة، نظرا الرتفاع القیمة العقاریة لألرض أیضا
  

السیاسات السكنیة و انعكاسھا على نوعیتھ حالة األحیاء الشمالیة "ریم،مصباح لیلیاء،بولجمر لمیاء،بن مشیش م):1(

  .75:   ص.2001.مذكرة تخرج،معھد علوم األرض، جامعة قسنطینة".الشرقیة
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  .المدینة الجدیدة علي منجلي، التقسیم إلى وحدات جوار): 07( الخریطة رقم
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ا بالنسبة لحي البریدعة، الحطابیة، سیدي مسید فإن انتشار النمط الفوضوي الصلب و القصدیري أدى إلى أم

  و في حي فیاللي یسود .معدالت مرتفعة لشغل المسكن و الغرفة و بالتالي ارتفاع الكثافة السكانیة للحي ككل

لمرة النمط النصف جماعي الذي أحدثت النمط الجماعي المتعدد الطوابق، و كذلك حي سعدة خلخال و لكن ھذه ا

  .علیھ تعدیالت أدت إلى زیادة عدد األسر في المسكن

  :"ھـ/ن 338- 161" الكثافة السكانیة المتوسطة  -

حي و تضم كل من حي الدقسي ) 15(و ھذه الفئة تضم أكبر عدد من األحیاء مقارنة بالفئات األخرى و عددھا 

اتساع إلى مط الجماعي الحدیث أیضا إال أن كون الكثافة المتوسطة یعود و الزیادیة اللذان یتواجد بھما الن

كوحیل : المساحات غیر المبنیة الممثلة في الطرق و المساحات الخضراء و كذلك بالنسبة لكل من األحیاء

و لقد كانت عملیة .، باإلضافة إلى وجود حجم متوسط من السكان أیضا1962جویلیة 05لخضر، بوجنانة، 

األحیاء القصدیریة من حیي األمیر عبد القادر العلوي و السفلي سبب في وجود كثافة سكانیة  امتصاص

و أخیرا حیي باب القنطرة و المنظر الجمیل اللذان ینتشر . متوسطة بھما رغم وجود النمط الفوضوي الصلب

  .بھما النمط الفردي الحدیث و األوروبي المعروفان بانخفاض معدل شغل المسكن بھما

  :"ھـ/ن161-72"الكثافة السكانیة الضعیفة -

حیث أن حي سیدي مبروك العلوي یتمیز بتواجد النمط .حي 14ھي ثاني فئة تضم أكبر عدد من األحیاء أي 

  و كذلك بالنسبة لحي جبل الوحش .الفردي الحدیث أو األوروبي و المساحات الغیر مبنیة ذات مقاییس كبیرة

شار الكبیر للنمط الفردي الحدیث و بالنسبة لكل من حي الكیلومتر و شعاب و الریاض فذلك یعود إلى االنت

رصاص، فرغم وجود النمط الفوضوي الصلب، إال أن المساحات الشاغرة و مساحة التجھیزات المختلفة 

مط و في المنطقة الصناعیة یعود إلى التواجد المحدود للن.معتبرة في كلیھما و التابعة لشركة الكھرباء و الغاز

أما حي بوالصوف فھو متعدد األنماط بین الفردي الحدیث، الجماعي الحدیث و الفوضوي الصلب .القصدیري

لكل و صغر حجم السكان بالنسبة .مع سیادة النمط الجماعي، حیث ھناك عمارات و مشاریع سكنیة لم تسكن بعد

تشر بھ النمط الفوضوي الصلب، حي بومرزوق الذي یسود بھ النمط الجماعي و حي باردو الذي ین :من األحیاء

أما حي اإلخوة .النمط الفردي ، حي صالح باي إلى حجم السكان الصغیر الذي یتواجد بھ بكثرةبن الشرقي 

كما .بعد إلى فوضوي صلب مثل حي اإلخوة عباسیحول عرفة فیعود ذلك على سیادة نمط المحتشد الذي لم 

و الفوضوي الصلب المشتت بسبب العامل الطبوغرافي المتمثل انتشار النمط القصدیري بیتمیز حي بودریار 

  .في االنحدار

  : "ھـ/ن 72أقل من " كثافة سكانیة منخفضة جدا  -

الكلمتر الخامس، :مثل فئة الكثافة السكانیة المرتفعة و ھذه األحیاء ھي) 06(و تضم أقل عدد من األحیاء أي ستة

و ھي تمثل أحیاء التوسعات الجدیدة التي لم تشھد بعد كثافات زواغي، سیساوي، سركینة، النخیل و الباردة 

  .سكانیة مرتفعة
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  مدینة قسنطینة) : 09(و ) 08( الخریطة رقم

  .الكثافة السكانیة و أنماط السكن
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  : الكثافة السكانیة عبر أحیاء المدن التوابع و تجمع بكیرة - 2

  :(*)فئات الموالیة) 05(نیة للمدن التوابع و تجمع بكیرة إلى الخمسلقد تم تقسیم الكثافة السكا

  .ھـ/ن 326.46 – 173.56: كثافة سكانیة مرتفعة  -

  .ھـ/ن 173.56 -132.76:كثافة سكانیة مرتفعة نسبیا -

  .ھـ/ن 132.76 - 99.01: كثافة سكانیة متوسطة -

  .ھـ/ن 99.01 -30.47:كثافة سكانیة ضعیفة نسبیا -

  .ھـ/ن 30.47 - 2.76:كانیة ضعیفةكثافة س -

  :"انتشار األحیاء ذات الكثافة السكانیة المرتفعة و الضعیفة نسبیا"مدینة الخروب - 1- 2

  :أحیاء الكثافة السكانیة المرتفعة -

 450جیني سیدار، :، ثالثة منھا متواجدة في شمال المدینة أوال و ھي)06(نجد أنھا ستة) 10(من الخریطة رقم

مسكن 1013مسكن،  1039و األحیاء الثالثة المتبقیة تقع جنوب المدینة تتمثل في حي .سكنم 900مسكن و 

و بذلك شھدت .و ھي نفس األحیاء التي برمجت الستقبال الفائض السكاني لمدینة قسنطینة.مسكن 1600و 

 1600حي  و خاصة.تعمیرا كبیرا و سریعا و ال زالت تستقبل النمو السكاني لمدینة قسنطینة على حد األن

مسكن  1039ن و حي  5447: مسكن بـ 1013ن، حي  12421: مسكن الذي یحتوي على أكبر حجم بـ

  و من األسباب أیضا في ارتفاع الكثافة سیادة النمط الجماعي بھا حسب ما توضحھ الخریطة رقم.ن6541:بـ

  .الخاصة باألنماط العمرانیة للمدینة) 11(

  :ة نسبیاأحیاء الكثافة السكانیة المرتفع -

ن، فھو حي عتیق 6531: و تقتصر على حي طنجة الذي باإلضافة إلى أنھ یحتوي على حجم سكاني معتبر بـ

یعود إلى كما أن سبب ارتفاع الكثافة .و شعبي، یسود بھ النمط الفردي القدیم و نسبة قلیلة من النمط الجماعي

لمسكن، بسبب صغر المساحة و قلة عدد وجود نمط المحتشدات الذي یحتوي عادة على معدل كبیر لشغل ا

  .الغرف، كما توجد نسبة قلیلة من النمط النصف جماعي

  :أحیاء الكثافة السكانیة المتوسطة -

مسكن الواقع جنوب شرق المدینة، حیث یقدر حجم  250تحتوي ھذه الفئة أیضا على حي وحید و ھو حي 

كونھ حي في  ، وإلى سیادة النمط الجماعي بھ و ھو حجم سكاني معتبر أیضا باإلضافة.ن4496: سكانھ بـ

  .طور التوسع حال دون وجود كثافة مرتفعة

  :أحیاء الكثافة السكانیة الضعیفة نسبیا -

  حي اإلخوة سبیقة الذي یسود بھ النمط :و ھي ) 08(و تضم ھذه الفئة أكبر عدد من األحیاء و عددھا ثمانیة
  

  .فؤاد بن غضبان، مصدر سابق(*):

  



 ظام النقل الحضري بالحافالتالعوامل المؤثرة في ن                              :         الفصل األول

 

33

  

  

  

  .الكثافة السكانیة و أنماط السكن: مدینة الخروب): 11(،)10(رائطالخ
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مسكن الذي یسود بھ النمط الجماعي إال  1200الفردي الحدیث و ھو تحصیص في طور اإلنجاز أیضا، حي 

ذي ینتشر بھ وجود مساحات شاغرة و كونھ في طور التوسع جعلھ ضمن ھذه الفئة، حي زغیدة الطاھر الأن 

الذي یتواجد بھ النمط الفوضوي الصلب مقابل استخدامات غیر  1955أوت20النمط الفردي الجاھز،حي 

سكنیة و مساحات شاغرة، حي السوق الذي ینتشر بھ النمط الفردي الحدیث و القدیم و أخیرا حیي صراوي ، 

  .وجود أحجام سكانیة صغیرةبوھالي و المنى حیث ینتشر بھم النمط الفردي الحدیث باإلضافة إلى 

  :أحیاء الكثافة السكانیة الضعیفة -

حیث .ماسینیسا، الوفاء،المنار، الھناء و منطقة النشاطات: أحیاء و ھي) 05(یندرج في إطار ھذه الفئة خمسة

باإلضافة إلى وجود حجم سكاني صغیر مثل حي الھناء الذي .تشترك جمیعھا في وجود النمط الفردي الحدیث

  .ن928بھ 

  :"السكانیة المتوسطةالكثافة انتشار " مدینة دیدوش مراد - 2- 2

  :توضح) 12(الخریطة رقم

  :أحیاء الكثافة السكانیة المرتفعة -

و ھذا النتشار النمط الجماعي بالحي األول باإلضافة  ،أول نوفمبر و الزھور: تحتوي ھذه الفئة على حیین ھما

  أما ، ، كما توجد نسبة قلیلة من النمط الفردي الحدیث و القدیمن2336:إلى وجود حجم سكاني معتبر یقدر بـ

) 13( إلى انتشار النمط الجماعي و الفردي القدیم حسب ما توضحھ الخریطة رقمذلك الحي الثاني فیعود 

  .باألنماط العمرانیة لمدینة دیدوش مراد الخاصة

  :أحیاء الكثافة السكانیة المرتفعة نسبیا -

الحیاة ، فبالرغم من وجود النمط الفردي الحدیث و صغر حجم السكان مقارنة بأحیاء و تضم حي وحید ھو 

الكثافة المرتفعة إال أن وجود نمط المحتشدات و الفردي القدیم باإلضافة إلى صغر مساحتھ حال دون وجود 

  .كثافة سكانیة متوسطة أو ضعیفة

  :أحیاء الكثافة السكانیة المتوسطة -

زیغود یوسف الذي بالرغم من كونھ : و ھي) 05(أكبر عدد من األحیاء و عددھا خمسة و ھي الفئة التي تضم

ن، إال أن كبر المساحة و تباین األنماط السكنیة جعلھ ذو كثافة 3343: یحتوي على أكبر حجم سكاني یقدر بـ

  .متوسطة باإلضافة إلى وجود مساحات شاغرة

  :أحیاء الكثافة السكانیة الضعیفة نسبیا -

قربوعة عبد الحمید الذي یحتوي على النمط الریفي مع تواجد األماكن الشاغرة ، : و ھي) 04(ا أربعةعددھ

حي عبود یعقون الذي یحتوي على السكن المدعم و النمط الفردي الجاھز ، حي میموزا الذي یحتوي على 

إلضافة إلى أنھ في طور النمط الفردي الجاھز باإلضافة إلى وجود نسبة كبیرة من النمط الفردي الحدیث با

  .و أخیرا حي سیدي عراب لوجود النمط الریفي و األماكن الشاغرة، التوسع
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  ".الكثافة و أنماط السكن"ة دیدوش مراد نمدی): 13( ، )12(الخریطة 
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  :أحیاء الكثافة السكانیة الضعیفة -

  حدیث الذي یحتوي على النمط الجماعي و النصف جماعي حي ال: تحتوي ھذه الفئة على ثالث أحیاء و ھي

ن، حي قصر كالل المتعدد األنماط یحتوي على 336: و في المقابل یحتوي على حجم سكاني صغیر یقدر بـ

لى وجود النمط إن باإلضافة  807: النمط الفردي الحدیث، الریفي، و المحتشد و أخیرا المنطقة الصناعیة بـ

  .النصف جماعي

  :"انتشار أحیاء الكثافة الضعیفة"دینة عین اسمارةم- 3- 2

  ):14(تحتوي ھذه المدینة على أربع فئات فقط مثلما ھو مبین في الخریطة رقم

  :أحیاء الكثافة السكانیة المرتفعة -

ن لسیادة النمط الجماعي 6111: مسكن و الذي یحتوي على أكبر حجم سكاني بـ 1650و تقتصر على حي 

و ھو من األحیاء التي استقبلت فائض .الخاصة باألنماط العمرانیة للمدینة) 15(یطة رقممثلما توضحھ الخر

النمو السكاني لمدینة قسنطینة و سدت عجزھا فیما یخص األراضي القابلة للتعمیر باإلضافة إلى صغر 

  .مساحتھ

  :أحیاء الكثافة السكانیة المتوسطة -

الذي یغلب علیھ نمط الفردي ) 05(ي الطریق الوطني رقمو یدخل في إطار ھذه الفئة حي وحید أیضا ھو ح

  .ن مقابل مساحة معتبرة للحي3218: القدیم و نسبة قلیلة من النمط الجماعي، بحجم سكاني یقدر بـ

  :أحیاء الكثافة السكانیة الضعیفة نسبیا -

بھما النمط الفردي حي الشمس و أبناء العم بوستة حیث ینتشر : أحیاء ضمن ھذه الفئة و ھي) 06(توجد ستة

جویلیة الذي تتباین أنماطھ بین الفردي الجاھز و الفردي القدیم  05مسكن، حي  212الحدیث و كذلك حي 

أما حي عجابي العربي فیحتوي على النمط الجماعي و النصف جماعي بحجم سكاني .ن995:بحجم سكاني

  .للحي ن مقابل مساحة معتبرة1679:قدره

  :ة الضعیفةأحیاء الكثافة السكانی -

: حي المنتزه الذي في مجملھ تحصیصات، حي بلكرفة الذي یحتوي على نمطین ھما: تتمثل في أربعة أحیاء ھي

الفردي الحدیث و الریفي بنسبة قلیلة مقارنة باألول  باإلضافة إلى وجود استخدامات غیر سكنیة تتمثل في 

ردي الحدیث باإلضافة إلى النمط الجماعي مع أما حي جیریك فیغلب علیھ أیضا النمط الف.منطقة النشاطات

  ن و الذي یسود بھ النمط النصف جماعي 1745: و أخیرا حي حریشة عمار بـ.وجود مساحات شاغرة

  .و الفردي الحدیث على مساحة واسعة
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  .الكثافة السكانیة و أنماط السكن: عین اسمارة  14،15خرائط 
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  :"انتشار أحیاء الكثافة السكانیة الضعیفة "حامة بوزیانمدینة - 4- 2

  :أحیاء الكثافة السكانیة المرتفعة -

و ھو حي بن سبع الذي یسود بھ النمط الفوضوي ) 16(تقتصر ھذه الفئة على حي وحید كما تبینھ الخریطة رقم

الخاصة ) 17(لخریطة رقم، مثلما تبینھ اھـ3.45: ابل مساحة صغیرة تقدر بـن، مق866:بعدد سكان یقدر بـ

  .باألنماط العمرانیة للمدینة

  :أحیاء الكثافة السكانیة المرتفعة نسبیا -

ن تقطن النمط الفوضوي و الفردي القدیم في  1206: كسابقتھا یندرج في إطارھا حي وحید ھو الجلولیة بـ

  .ھـ7.38:مساحة صغیرة أیضا تقدر بـ

  :أحیاء الكثافة السكانیة المتوسطة -

ن تقطن النمط الفردي القدیم ، 10616الغیران الذي رغم احتوائھ على أكبر حجم سكاني أي : حیي تضم

ھـ و وجود مساحات شاغرة تتخلل النسیج 86.31: األكواخ و الفوضوي إال أن كبر مساحة الحي المقدرة بـ

ن تسكن النمط 1542العمراني حال دون وجود كثافة سكانیة كبیرة، و كذلك حي لبیاضي الذي یحتوي على 

  .الفوضوي

  :أحیاء الكثافة السكانیة الضعیفة نسبیا -

الحامة، بوستة و برغلي الذي یحتوي على النمط : ھي الفئة التي تحتوي على أكبر عدد من األحیاء و ھي

و كذلك حي عین اسداري .كبر مساحة الحیین األولین ىالریفي المشتت و وجود المساحات الشاغرة باإلضافة إل

  ذي یسود بھ النمط الفردي الحدیث و الجماعي، أما حي بن الشاوي فینتشر بھ نمط األكواخ، الفوضوي ال

ن و أخیرا السطایح الذي یحتوي 2395:و الجماعي و في حي الشراكات یتواجد النمط الفوضوي الصلب بـ

  .على النمط الریفي المشتت

  :أحیاء الكثافة السكانیة الضعیفة -

ن تقطن النمط الریفي 1251: یتنة الذي یحتوي على أضعف حجم سكاني في المدینة ككل بـالزو: و ھما حیین

  .ن مع وجود مساحات شاغرة و تواجد النمط الریفي1362: و حي ابشیر بـ

  :"المنخفضة السكانیة انتشار الكثافة "تجمع بكیرة- 5- 2

ي ثالث فئات فقط من الكثافات أي دون الكثافة مقارنة بالمدن السابقة و نظرا لقلة األحیاء بھذا التجمع فإنھ یحتو

  .)18(المرتفعة و المتوسطة حسب الخریطة رقم

  :أحیاء الكثافة المرتفعة -

نمط المحتشدات حسب الخریطة و تتمثل في حي بكیرة العلیا النتشار النمط الفوضوي الصلب و وجود 

ن ثاني أكبر 2749سكاني قدره ، بحجم 01ن و كذلك تحصیص بكیرة 5659بحجم سكاني قدره ) 19(رقم

  .حجم سكاني ألحیاء بكیرة، و الذي ینتشر بھ النمط الفوضوي
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  .الكثافة السكانیة و أنماط السكن: حامة بوزیان  17و  16خریطة 
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  :أحیاء ذات كثافة سكانیة ضعیفة نسبیا -

على النمط الفردي الحدیث بحجم سكاني قدره  الذي یحتوي 03تحصیص بكیرة : و تضم ثالث أحیاء و ھي

و كذلك حي بكیرة السفلي الذي یحتوي على النمط الجماعي و .ھـ42: ن و بثاني أكبر مساحة تقدر بـ1657

و أخیرا حي مشیھرة الذي یسود .ن2550السكن المدعم باإلضافة إلى وجود مساحات شاغرة ، حجمھ السكاني 

  .ن859دره بھ النمط الفوضوي بحجم سكاني ق

  :أحیاء ذات كثافة سكانیة ضعیفة -

و تتمثل في حي بكیرة لمنطقة النشاطات و ھذا لوجود النمط الجماعي و بنسبة قلیلة باإلضافة إلى صغر حجم 

  .السكان

  :المدینة الجدیدة علي منجلي - 6- 2

  :)20(الموضحة في الخریط رقم ھناك ثالث فئات متباینة للكثافة في المدینة الجدیدة و ھي

  :"ھـ/ن358.99كثافة سكانیة مرتفعة أكبر من "الفئة األولى، -

ن على مساحة قدرھا  12985: بـ) 08(أكبر كثافة سكانیة مسجلة على مستوى وحدة الجوار رقم 

أي عدد سكان كبیر في مساحة صغیرة باإلضافة إلى انتشار النمط الجماعي الذي عادة ما یشھد .ھـ19.96

  .ھـ و ھي كثافة مرتفعة جدا/ن650.551أكبر كثافة ھي  كثافات مرتفعة فكانت

  :"ھـ/ن358.99-153.69: كثافة سكانیة متوسطة"الفئة الثانیة، -

  204.43، 157.053:بكثافات سكانیة تقدر بـ) 07(و ) 06(،)09(تضم ھذه الفئة ثالث وحدات جوار ھي

ازھا نھائیا و ھي مخصصة للسكن تم إنج)06(حیث أن وحدة الجوار رقم .ھـ على الترتیب/ن 216.262و 

فإن ) 07(أما وحدة الجوار رقم).densification(عملیة تكثیف لإلطار المبنيكما أنھا تشھد اآلن االجتماعي 

نسبة كبیرة منھا مخصصة للسكن االجتماعي، باإلضافة إلى التحصیصات التي وصلت نسبة إنجازھا إلى 

و ھي مخصصة أیضا للسكن االجتماعي فقط تقدر نسبة ) 09(و في األخیر وحدة الجوار رقم.فقط 05%

  .مقارنة بالوحدات األخرىفي وحدة الجوار ھذه و ھذا ما یفسر ضعف الكثافة السكانیة  %60: اإلنجاز فیھا بـ

  :"ھـ/ن153.69أقل من : كثافة سكانیة ضعیفة"الفئة الثالثة، -

  .ھـ/ن53.405: بكثافة سكانیة تقدر بـ) 01(قمو تضم ھذه الفئة وحدة جوار واحدة فقط و ھي وحدة الجوار ر

إال أن نسبة اإلنجاز .رغم أنھا مخصصة للسكن االجتماعي المنجز من قبل دیوان الترقیة و التسییر العقاري

فقط و بالتالي فھي في طور اإلنجاز مما أدى إلى وجود كثافة ضعیفة  %30إلى  %20فھي تتراوح ما بین 

  .بھذا الشكل
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  .الكثافة السكانیة و أنماط السكن: تجمع بكیرة 19و  18الخرائط 
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  .للمدینة الجدیدة علي منجلي الكثافة السكانیة  20: الخریطة
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  :خالصة الباب األول

نطیني الكبیر، ھو إشكالیة مما سبق یتضح جلیا أن أھم سبب في نشأة الوحدة الحضریة الممثلة في التجمع القس

عائق الموضع و ندرة الجیوب التي تعاني أیضا من و . النمو السكاني و المجالي للمدینة المتربولیة قسنطینة

حال دون استكمال نموھا داخل مجالھا الحضري، فكان یجب أن تكمل نموھا في مجاالت  مماالقابلة للتعمیر 

حیث كانت عبارة عن تجمعات صغیرة تشھد .تجمعات المحیطة بھاأخرى و التي كانت الدائرة األولى من ال

  . حركة ھجرة منھا إلى مدینة قسنطینة، أصبحت اآلن تستقبل فائضھا السكاني أي ھجرة في االتجاه المعاكس

  و كل ھذا أحدث تحوال جذریا في نموھا السكاني و مظھرھا العمراني بسبب االرتفاع الكبیر لمعدالت النمو

و بالتالي أصبحت في . 1987/ 1977بالنسبة لمدینة عین اسمارة في الفترة  %14.13لت إلى و التي وص

  .فترة قیاسیة مدن بأتم معنى الكلمة

و بذلك نشأت عالقات و ارتباطات و ظیفیة بینھا أدت إلى تشكیل كتلة حضریة موحدة ھي التجمع القسنطیني 

  .الكبیر

ألراضي القابلة للتعمیر بالمقارنة مع االحتیاجات اإلجمالیة ھذه المدن ھي األخرى شھدت عجزا من حیث ا

المقدرة  فكان التوجھ ھذه المرة إلى المدینة الجدیدة علي منجلي التي جاءت كحل لتجنب التالحم الحضري بین 

و أصبحت في الوقت الحالي موضوع الساعة و وجھة مختلف .مدن التجمع و استقبال الفائض السكاني لھا

تعمیر و بذلك فھي تشھد حركیة متزایدة إلیھا مترجمة عن طریق خطوط النقل الحضري بالحافالت مشاریع ال

و بما أن النقل الحضري العمومي بالحافالت وحدتھ األساسیة الحي، أي .أو سیارات األجرة و بحجم كبیر أیضا

ة و التي یجب أن تحضى موجھ إلى تغطیة جمیع األحیاء السكنیة، و خاصة ذات الكثافات السكانیة المعتبر

باھتمام خاص من حیث توزیع الھیاكل الفوقیة للنقل و تحدید مسارات الخطوط، فقمنا باستخراج مختلف أنواع  

  .الكثافات في أحیاء مراكز الدراسة

سیدي مبروك السفلي، اإلخوة عباس، سعدة : كثافات مرتفعة و مرتفعة نسبیا في أحیاء: مدینة قسنطینة  -

  .، الجباسین، الحطابیة و البریدعة1955أوت 20وت، المركز القدیم، الكدیة، خلخال، الت

 1600مسكن،  1013مسكن،  1039: الكثافات المرتفعة في أحیاء التوسعات الجدیدة: مدینة الخروب -

  .مسكن و الحي القدیم طنجة 900مسكن، 

  .بر و الحیاةالزھور، أول نوفم: الكثافة المرتفعة في أحیاء: مدینة دیدوش مراد -

  .عین اسداري و الجلولیة خاصة:الكثافة المرتفعة في أحیاء: حامة بوزیان -

  .05مسكن، الطریق الوطني  1650:الكثافة المرتفعة في أحیاء: عین اسمارة -

  .01بكیرة العلیا و تحصیص بكیرة : الكثافة المرتفعة في أحیاء: تجمع بكیرة -

  .07و  06، 09:و متوسطة في وحدات الجوار 08عة في وحدة الجوار رقم الكثافة المرتف: المدینة الجدیدة -

  ؟الحضري بالحافالت النقل بخدمة فما مدى تغطیتھا 
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  مقدمــــة

  سیاسة النقل ھي مجموعة التوجھات المحددة من طرف السلطات العمومیة ، بعد القیام بدراسات التخطیط 

اع النقل،االستثمارات الكبرى التي یجب إنجازھا و تمویلھا و أخذ آراء السكان محددین بذلك دور مختلف أنو

  في إطار األھداف المسطرة  تعاملینو كذلك تحدید التسعیرة  ووسائل حث الم ،باإلضافة إلى  كیفیة عملھا

أو في سیاسة ) على مستوى المناطق الحضریة(و التي یجب أن تكون مندمجة بصورة جدیة في سیاسة التعمیر 

وبالتالي فسیاسة النقل التي تطرقنا إلى تعریفھا سابقا ، ).على مستوى األقالیم أو البلدان(مرانیة ككل التھیئة الع

  . إلخ...طرقات ، محطات ، مواقف ، حظائر: لھا معنى واسع یشمل السیاسة الخاصة بالھیاكل التحتیة للنقل 

یعود بالفائدة على الجمیع ، باإلضافة إلى و كذلك  السیاسة الخاصة بمختلف أنواع النقل و تبني نمط نقل معین 

و ھذا العنصر األخیر ھو الذي أحدث تحوال جذریا للمظھر . مختلف المتعاملین فیھ أي خواص أو عمومیین 

أن كل ما یتعلق بھیاكل النقل  مع العلمفإن دراستنا ستقتصر نوعا ما علیھ ،  لذلكو .الحضري للمدن الجزائریة

  فكانت ھي المتعامل الرئیسي، تھا ، إلستراتجیتھا و أھمیعموما ة بقي تحت مسؤولیة الدول

في انتظار فتح المجال للخواص .إلخ...التمویل ، اإلنجاز ، التسییر : و المستثمر الغالب  في مختلف قطاعاتھ 

  .بھدف االستثمار فیھ إلى حد كبیر

السیاسة العامة للنقل ، و ال یمكن  و سیاسة النقل الحضري الجماعي للمسافرین عبر الطرقات ، ھي جزء من

  كما أن تنظیم النقل الحالي ھو نتاج لسیاسة النقل المطبقة على مدى عدة سنوات ، .دراستھا بمنعزل عنھا 

و سیاسة .و صورة للقوانین المختلفة المحددة لھذه السیاسة و تطبیق لمخططات النقل المجسدة لھا في المجال 

فرین عبر الطرقات في الجزائر أو في التجمع القسنطیني الكبیر  مرت بعدة النقل الحضري الجماعي للمسا

مراحل تحدد أساسا بصعود الكفة لصالح المتعامل الممثل في الدولة و الجماعات المحلیة تارة ، ثم لصالح 

د على و ھذا تأثرا بالتحوالت االقتصادیة العامة للبال.تارة أخرى ) مؤسسات و أفراد ( المتعاملین الخواص 

و بالتالي ، غرار المجاالت األخرى و بتعبیر آخر قبل و بعد انتھاج النظام االقتصادي الحر بدل النظام الموجھ 

   1988قبل سنة ، األولى مھا إلى مرحلتین متباینتین تماماالمراحل التي مرت بھا سیاسة النقل یمكن تقسی

  .الثانیة بعد ھذا التاریخو 
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  ل الجماعي للمسافرین عبر الطرق في الجزائر و الفاعلونسیاسة النق: أوال

  ":ھیمنة الدولة في قطاع النقل و قوانین تعجیزیة للخواص" ، 1988مرحلة ما قبل سنة  - 1

ھذه المرحلة تمیزت بالسیطرة الغالبة للدولة في إطار النقل البري عبر الطرقات ، رغم وجود بعض األفراد 

ھل ممارسة النقل : و السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو .نافستھم كانتا ضعیفتین الخواص إال أن مساھمتھم و م

  ؟أو منعدما فقط ؟و ما ھي األسباب التي جعلت حضورھم ضعیفا  1988من طرف الخواص كان بعد سنة 

غایة  و إجابة عن ھذه  األسئلة سنقوم بتتبع مراحل تطور النقل في الجزائر ابتداء من قبل االستقالل بقلیل إلى

  .1988سنة 

  : 1962قبل  -

قبل االستقالل كانت تغطیة الطلب الخاص بالنقل في المدن من طرف متعاملین خواص و ھم المعمرون  

و ھذا عن طریق اتفاقیات مع السلطة الفرنسیة آنذاك ، حیث كانوا متمركزین .األوروبیون و بعض الجزائریین 

  .صصین في ھذه المھنة أي كان النقل على أسس و قواعد سلیمةخاصة في المناطق الكبرى للوطن و كانوا متخ

  : 1963سنة  -

بعد االستقالل مباشرة غادر المعمرون البالد ، بعد أن كانوا متحكمین في زمام النقل في الجزائر و خلفوا  

  سنوات ، ) 10(وراءھم عتادا قدیما عمره أكبر من عشر 

ي كیفیة تلبیة مختلف احتیاجات المتنقلین ، فما بالك تغطیة الطلب و فراغا نتج عنھ ظھور أزمة في  النقل و ف

  باإلضافة إلى عدم وجود أصحاب الكفاءة المھنیة لتولي مھام اإلدارة.

و لھذه األسباب .وتسییر المؤسسات عوضا عن كفاءات المعمرین ، و عجز العرض المقدم من طرف النقل 

في إطار التسییر الذاتي للنقل البري بجمیع . ) 1( 1963فریل أ 01، في  (ONT)أسس الدیوان الوطني للنقل 

  أنواعھ ، و مھمة الدیوان تتمثل في مراقبة 

و تنظیم مؤسسات النقل التي خلفھا المستعمر و التنسیق بینھا و ھذا حفاظا على القطاع العام ، و خوفا من 

  :وزعة كما یلي انتقال األمالك الشاغرة إلى ملكیة األفراد ، و ھذه  المؤسسات م

حیث كانت تقوم ، )2(من الحركة الوطنیة للمسافرین  %60الجزائر العاصمة التي كانت تستحوذ على  -

، النقل  (SATA)المؤسسة الجزائریة للنقل بالسیارات البلدیة : مثل  (TCL)بالتغطیة مواصالت العقید لطفي 

  . (MORY)لشعبیة مثل وكالة سفر البلدي بالحافالت لسھل متیجة ووكاالت السفر الجزائریة ا

مؤسسة نقل : و مؤسساتھا تتمثل في ، ) 3(من الحركة الوطنیة للمسافرین  % 39وھران التي كانت بھا  -

و مركب النقل  (SOTAC)، الشركة الوطنیة للنقل بالسیارات البلدیة  (TVRO)مسافري المنطقة الوھرانیة 

  . (CTBA)لبلدیة بلعباس 
  

اسي الخیر ، عمرون العید ،تطور النقل البري للمسافرین في الجزائرمذكرة تخرج ، المعھد الوطني لتطبیق ف: )3(،)2(،)1(

  .05،06: ص. 1993تقنیات النقل البري لوالیة باتنة ، 
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، و مؤسسات النقل بھا تتمثل في  ) 1( % 7: قسنطینة ، أین كانت أضعف نسبة للحركة الوطنیة للمسافرین بـ  -

  .للنقل بالسیارات باإلضافة إلى المؤسسات الفردیة الخاصة  كة الجزائریةالشر

م ینتھي و في ھذه الفترة كانت ھناك إجراءات تعجیزیة للخواص بعدم تجدید حظائرھم ، و بالتالي فإن دورھ

نوا بعد أن كا، و ھذا ما أدى إلى اختفائھم تدریجیا و حل محلھم القطاع العام بانتھاء صالحیة الحافالت

الدیوان الوطني للنقل سرعان ما شھد عجزا واضحا في تولي و لكن  المتحكمین في زمام النقل في الجزائر،

عدم وجود تخطیط و كل ھذا بسبب نتج عنھ میدانیا عجز في تلبیة الطلب الخاص بالنقل ، المھمة المنوط بھا 

  .مسبق و نظرة مستقبلیة على أسس علمیة في النقل

  : 1967سنة  -

و الذي عرف النقل على . ) 2(، المتضمن تنظیم النقل البري 1967جویلیة  22: لـ  130- 67در القانون ص 

أنھ كل نشاط تقوم عن طریقھ شخصیة معنویة أو فیزیائیة بنقل األشخاص أو البضائع من نقطة إلى أخرى 

للمنفعة الخاصة لألشخاص،  نقل للحساب الخاص أي: كما قسم النقل إلى قسمین. بواسطة آلیة مھما كان نوعھا

كما أن المادة الخامسة منھ تقول بأن النقل العمومي لصالح .و نقل عمومي یعود بالفائدة على الصالح العام 

و المادة السابعة تنص على أن كل تصریح بالنقل لشخص فیزیائي .الفائدة العمومیة محتكر من طرف الدولة

تقسم  16في النقل و المادة رقم  ھممارسة نشاط ھبإمكانا لم یكن یمكن أن یجدد في فترة ال تتعدى سنتین إذ

  :نشاطات نقل المسافرین إلى 

  .نشاطات نقل المسافرین بالسكة الحدیدیة  -

  النشاطات المنتظمة لنقل المسافرین عبر الطرقات و الخاضعة لمسار، توقیت و تردد محدد  معلن عنھ مسبقا -

  .في نقاط محددة من المسار و التي تقوم بنقل ووضع األشخاص 

النشاطات الظرفیة لنقل المسافرین عبر الطرقات ، وفقا الحتیاجات عامة و ظرفیة للصالح العام بطلب من  -

  .شخص أو مجموعة أشخاص، تعید المتنقلین إلى نقطة انطالقھم األولى

من التنظیم  145ا للمادة نشاطات النقل الحضریة المنظمة من طرف البلدیات داخل محیطھا الحضري تطبیق -

تنص على أن الوزیر المكلف بالنقل ھو الذي  22الخاص بالبلدیة  و المادة رقم  1967جانفي  18 :لـ 67-24

و الذین یمكن أن یكونوا مؤسسات نقل ، ت النقل المسجلة في مخططات النقلیعین المتعاملین لتطبیق نشاطا

عة من البلدیات أو أشخاص معنویین ، و في حاالت استثنائیة للقطاع االشتراكي أو بلدیات أو مؤسسات مجمو

و البلدیات أو مؤسسات مجموعات من البلدیات یمكنھا أن تمنح حق االمتیاز بخدمة .أشخاص فیزیائیون 

لصالح جماعات قدماء المجاھدین  %50المواصالت باسمھا في مخطط النقل لھیئات معنویة أو فیزیائیة بنسبة 

  كما أن صالحیة التسجیالت القدیمة في میدان النقل تتوقف و تنزع كل حقوقھا فور .اإلطار  المنظمة في ھذا
  

  .6:صفحة .مصدر سابق .فاسي الخیر ، عمرون العید  :)1(

  .640:، صفحة  1967أوت  04: الجریدة الرسمیة لـ ): 2(
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  للمؤسسات المعنویة و استثناء و بالتالي فإنھ حسب ھذه المواد كانت األفضلیة.صدور مخططات جدیدة للنقل 

لألشخاص و بأفضلیة كذلك إلى مؤسسات قدماء المجاھدین الذین منحت لھم الدولة حافالت صغیرة و أصبح 

سنة  % 9، و تراجع إلى 1981سنة  من العرض الكلي المقدم من طرف النقل % 10القطاع الخاص یمثل 

و في ھذه الفترة نشأت الوكاالت البلدیة للنقل .نقل عموما و لكن بقیت الدولة ھي المسیطرة على ال.)  1( 1984

  .الحضري الجماعي في المدن لضمان النقل 

  : 1971سنة  -

نوفمبر  13لـ  73- 71، عن طریق التنظیم  (SNTV)قامت الدولة بإنشاء المؤسسة الوطنیة لنقل المسافرین  

شتراكي بدل التسییر الذاتي للنقل ، حیث تم دمج بدل الدیوان الوطني للنقل ، في إطار التسییر اال) 2( 1971

  المؤسسات المسیرة ذاتیا و كانت مھمتھا األساسیة ضمان الخدمة بالنقل الجماعي للمسافرین عبر الطرق ، 

و النقل ما بین المدن ، فكانت لھا وحدات عبر كل أرجاء الوطن ، و بفضل الوسائل التي كانت تملكھا كانت 

المسافرین داخل الوطن ، كما تضمن أیضا النقل بالنسبة لبعض الخطوط الدولیة بین  تغطي أغلب احتیاجات

الجزائر و الدول المجاورة ، و كذلك النقل باألجرة للطلبة و عمال المؤسسات العمومیة ، ھذا األخیر كان 

لنقل بإنشاء ھذه المؤسسة أصبح القطاع العمومي ھو المحتكر و ) 3(من نشاطاتھا  %20یستحوذ على 

المسافرین عبر الطرق أو للنقل الحضري و اضمحالل مشاركة الخواص و ھذا لعدم قدرتھم على منافسة 

  . النقل  میدانفي أو االستثمار رغم وجود إطار قانوني یسمح لھم بالمساھمة .مؤسسة فتیة و قویة

  :1981سنة  -

حیات الوالیة و البلدیة في قطاع المحدد لصال ،) 4( 1981دیسمبر  26المؤرخ في  375-81صدر المرسوم  

النقل البري لتكملة أعمال الشركتین الوطنیتین لنقل المسافرین و النقل بالسكك الحدیدیة ، و ھذا لضمان النقل 

النقل الحضري و الشبھ حضري من طرف الشركات الوالئیة و البلدیة ، مما یضعف مرة أخرى مساھمة 

  .الحضريالخواص في مجال النقل 

  : 1982 سنة -

المتضمن التدابیر المتعلقة بممارسة أعمال النقل  1982أفریل  17: الموافق لـ  148- 82صدر المرسوم رقم  

و الذي یھدف إلى تلبیة احتیاجات النقل التي یستلزمھا السیر المنسجم لالقتصاد الوطني  و تطویره  ،) 5(البري 

و ھذا .یة من حیث الكلفة ، نوع الخدمة، المدة و األمن حسب شروط تعود بالمزید من النفع على الجماعة الوطن

  القانون أعطى تراخیص للقطاع الخاص سواء أشخاص معنویین أو فیزیائیین ، الصالحیات لالستثمار في قطاع 
  

  .  50، 41، 31 :صفحة.مصدر سابق .فاسي الخیر ، عمرون العید : )4(،)3(،)1(
،المدرسة الوطنیة لتطبیق تقنیات "لبري الجزائري في ظل التحوالت االقتصادیة الجدیدةقطاع النقل ا "نصر الدین معتوق،) : 2(

  .24:صفحة.1998النقل البري لباتنة ، مذكرة تخرج 

  .784 :صفحة.ھـ  1402جمادى الثانیة  26: الجریدة الرسمیة لـ ) : 5(
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المتعلق  1967جویلیة  22خ في المؤر 131- 67باإلضافة إلى أن ھذا المرسوم ألغى أحكام المرسوم  ،النقل 

و في ، المتضمن تنظیم النقل البري و المذكور سابقا 1967جویلیة  22المؤرخ في  130-67بتطبیق األمر 

  :المادة الرابعة منھ حدد المتعاملین للقیام بخدمات النقل و ھم 

  .الشركات الوطنیة للنقل العمومي  -

  .یات أو الوالیات أو مجموعة منھا مؤسسات النقل العمومي التي تنشئھا البلد -

األشخاص الطبیعیین أو المعنویین ذوو النظام العمومي و المرخص لھم القیام بخدمات في مجال النقل  -

  .العمومي 

جمیع المؤسسات الوطنیة ، الوالئیة أو البلدیة و التي بمقتضى عملھا الرئیسي  ، یجب علیھا حیازة وسائل  -

  .خاصة بھا 

شخاص الطبیعیین أو المعنویین ذوي النظام الخاص و الذین بمقتضى عملھم الرئیسي ، یجب علیھم جمیع األ -

  .حیازة وسائل خاصة بھم 

  : 1983سنة  -

 1983ماي  07المؤرخ في  306-83ووفقا للمرسوم ) 1984- 1980( وفقا لتعلیمات المخطط الخماسي 

المؤسسة الوطنیة لنقل المسافرین ، و ھذا من أجل  تم إعادة ھیكلة، ) 1(المتضمن إعادة ھیكلة المؤسسات 

مؤسسات عمومیة لنقل ) 05(إنعاشھا و تحریرھا من الضغوطات الھیكلیة ، فنتجت عن ھذه العملیة خمس 

  : المسافرین ، منتشرة عبر الوطن و ھي 

  .(TVC)مؤسسة العمومیة لنقل مسافرین  الوسطال -

 . (TVO)المؤسسة العمومیة لنقل مسافرین الغرب -

 .(TVSO)المؤسسة العمومیة لنقل مسافرین الجنوب الغربي  -

 .(TVE)المؤسسة العمومیة لنقل مسافرین الشرق -

 .(TVSE)المؤسسة العمومیة لنقل مسافرین الجنوب الشرقي -

و ھذا التقسیم كان محاولة إلزالة المركزیة أو التخفیف من مركزیة تخطیط و تسییر النقل و بھدف إعطاء 

  المالیة للمؤسسات الجدیدة و تمتعھا بالشخصیة المعنویة و كذلك االستقاللیة في البرمجة و التسییر االستقاللیة 

و األھم من ھذا زیادة مراقبة الدولة للنقل بمختلف أنواعھ إال أن المؤسسة  ، و الخضوع للقانون التجاري

  :العمومیة لنقل مسافرین الوسط أوكلت لھا المھام التالیة 

  .یة توزیع الوسائل ما بین المؤسسات الخمس الجدیدةتسییر عمل -

  .تأخذ على عاتقھا االستثمارات الخاصة بالنقل -

  .تموین الشركات الخمس بقطع الغیار  -
  

  .40صفحة . نصر الدین معتوق ، مصدر سابق ): 1(
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  .تسییر دیون االستثمار  -

ط ، فمقابل ذلك بقیت المؤسسة العمومیة لنقل و بذلك یتبین أن محاولة التخفیف من المركزیة كانت شكلیة فق

مسافرین الوسط ھي المسیر ، الممول و الممون و بالتالي ھي وجھ أخر أو تسمیة أخرى فقط للشركة األم 

(SNTV) و ھنا بدأت معاناة ھذه الشركة التي تحملت األعباء و الصعوبات التالیة ،:  

  .الصعوبات المتعلقة بتسییر دیون االستثمار  -

  .جعلتھا الدولة المتعامل الوحید مع البنوك -

تحملت ھذه الشركة جدیدة النشأة اقتطاعات من حسابھا البنكي ، تعویضا لدیون االستثمار المتراكمة من  -

  .الشركة األم السابقة و خاصة الدیون المتعلقة بالھیاكل التحتیة للنقل

عاق مسیري ھذه المؤسسة في ھذه المرحلة ، و صعوبات معترضة في إطار عملیات إعادة التنظیم مما أ -

نتیجة لكل ھذا وجدت ھذه الشركة نفسھا في وضعیة متناقضة تتمثل في تحقیق مھمتین مختلفتین تماما ، فمن 

جھة یجب علیھا تحقیق مردودیة كمؤسسة اقتصادیة، و من جھة أخرى علیھا بتحمل المسؤولیة العامة للبالد في 

ن أي نشاطھا الخاص و آخر لصالح  الفائدة االقتصادیة العامة للبالد تحت رقابة النقل حیث تقوم بنشاطی

  .السلطات العمومیة وھذا وجھ الختالل أنظمة النقل

  : 1985سنة  -

المحدد لشروط ممارسة أعمال النقل العمومي البري  1985جانفي  15صدر القرار المؤرخ في  

منھ على أنھ یقوم أساسا األشخاص الطبیعیین أو المعنویین و الذي تنص المادة الرابعة  ،)1(للمسافرین

الخاضعین لقانون خاص و المرخص لھم بممارسة النقل العمومي البري للمسافرین بتقدیم الخدمات على 

االتصاالت البریة ذات األھمیة المحلیة و بصفة ثانویة قابلة للرجوع فیھا ، الخدمات على الخطوط المتوسطة 

الخطوط الجھویة ، و في ھذا القرار كان ھناك تفصیل فیما یخص مھام الخواص رغم  االتصال و على

  . محدودیة مجال تدخلھم ، و كذلك تفصیل في مھام الجماعات المحلیة 

و دعم ھذا القرار بقرار أخر في نفس السنة و ھو القرار المحدد لشروط و كیفیات تحضیر مخططات نقل 

ذي ینص على أن المواصالت ذات األھمیة المحلیة تضمنھا مؤسسات الجماعات و ال. المسافرین عبر الطرقات 

  .المحلیة و المؤسسات الخاصة

في ھذه الفترة بدأت تظھر جلیا االختالالت في النقل الجماعي ال سیما الحضري و نقص كبیر في العرض 

الضخم ، بعد انسحاب حیث وجدت المؤسسات العمومیة نفسھا غیر قادرة على تحمل ھذا العبء ، المقدم

تدعیمات الدولة ، باإلضافة إلى االحتیاجات المتزایدة دون توقف في میدان النقل الخاص بالفئات االجتماعیة 

عمال المؤسسات ، اإلدارات المتمدرسین ، طالب الثانویات و الجامعات باإلضافة إلى االحتیاجات : المختلفة

  السبعینات و التي نتیجة لسیاسة التطور المكثف التي انتھجت في العائدة ألسباب تجاریة و اجتماعیة و ھذا 

  
  .72صفحة .ھـ  1405ربیع الثاني  28: الجریدة الرسمیة لـ ): 1(
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الھیاكل التعلیمیة ، الصناعیة و إعادة الھیكلة اإلداریة و بالتالي فإن  : التعمیر یتمحور خاصة حول جعلت 

ؤسسات المحلیة الممثلة في الوكاالت البلدیة للنقل ، واجھت مشاكل حادة المؤسسات الوطنیة الكبرى للنقل و الم

راجعة إلى تدھور حالة الحافالت ، و ضعف التمویل الخاص بتجدیدھا ، فكانت نتیجة ذلك الزیادة المرتفعة في 

تصادي ، علما أن النقل خدمة عمومیة جد حساسة من الجانب االق.األثمان و االنخفاض المستمر لنوعیة الخدمة

اسیة التي كانت تمر بھا البالد و ھي المرحلة یو كان ذلك متزامنا مع األوضاع الس، االجتماعي و السیاسي 

و لذلك بدأت تظھر تدریجیا القرارات و القوانین ، االنتقالیة من نظام اشتراكي یعتمد على الدولة إلى نظام حر

  .ل العبء عن الدولة ھم صالحیات أكبر للدخول إلى السوق و حمل التي تعطي

  : 1987سنة  -

یدرس طلب : " و الذي ینص على ما یلي  20/05/1987صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  

الترخیص بممارسة عمل النقل العمومي البري للبضائع أو المسافرین وزیر النقل ، ثم یرسل بعد الموافقة علیھ 

  .)1("اعتمادھا في إطار االستثمار االقتصادي الخاص الوطنيإلى اللجان المختصة ،المخولة للحصول على 

و بالتالي ففي ھذا الوقت بالتحدید بدأ االعتماد الحقیقي على الخواص في مختلف المجاالت و خاصة في قطاع 

و صدور قوانین و مراسیم لتطبیق .النقل ، و ھذا بفضل التعدیالت المحدثة على مختلف النصوص القانونیة 

الجدیدة ، لتأتي مرحلة جدیدة مختلفة تماما عن سابقتھا من حیث المتعاملین ، العرض و المظھر السیاسة 

  .الحضري للمدن و ھي المرحلة الموالیة

  ":دخول قوي للخواص مقابل االنسحاب الكلي للدولة"  1988المرحلة الثانیة بعد  سنة  - 2

عبر الطرقات ، أصبح في البدایة و تدریجیا لصالح في ھذه المرحلة جاء وجھ جدید للنقل الجماعي للمسافرین 

كانت قفزة نوعیة لھم و انسحاب كلي تقریبا للدولة إلى غایة الوقت  1990المتعاملین الخواص ، ثم بعد سنة 

  .و فیما سیأتي سنتتبع ھذا التطور .الحاضر

  : 1988سنة  -

و الذي  1988جانفي  12و المؤرخ في  الموجھ للمؤسسات العمومیة 01-88: صدر المرسوم التنفیذي رقم  

و تصبح إنتاجیة أكثر و تعتمد على نفسھا و تتعامل بحریة وفقا  ینص على استقاللیة المؤسسات لتحسین فعالیتھا

بما فیھا المؤسسات الوطنیة ، الوالئیة و الوكاالت البلدیة للنقل الجماعي للمسافرین عبر .) 2(للقانون التجاري 

و في . دولة تخلت عن تدعیم ھذه المؤسسات ، و علیھا بتحقیق مردودیتھا كمؤسسة تجاریةأي أن ال.الطرقات 

  و المتعلق بتوجیھ و تنظیم النقل البري ، ، )  3( 1988ماي  10: الصادر في  17-88نفس السنة صدر القانون 
  

سات و تنظیم المجال، رسالة ماجستیر، التخطیط ،السیا:عبد الحكیم كبیش ، النقل الجماعي للمسافرین في والیة سطیف ): 1(

  .121:ص.2001.جامعة قسنطینة معھد علوم األرض 
  .51:صفحة . نصر الدین معتوق ، مصدر سابق ): 2(

  .783: صفحة.ھـ 1408رمضان  24: الجریدة الرسمیة لـ  ):3(
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اعي للمسافرین عبر الذي كان األداة القانونیة التي وضعت إطار لتعریف و تطویر عملیة خوصصة  النقل الجم

و ھذا للوقوف بوجھ الوضعیة السابقة التي ال تستطیع أن تتحملھا المؤسسات العمومیة . الطرقات في الجزائر

قانون  ألنإضافة إلى أن ھذا القانون یتمیز بطابعھ المسبق و االستثنائي فیما یخص الخوصصة ، .لوحدھا 

كما أن نصوص .، أي بعد المرحلة االنتقالیة  1995ة الخوصصة عموما لم یؤخذ بعین االعتبار إال في سن

، ألن النقل الجماعي للمسافرین كان حتمیة وسط  1998تحریر النقل الجوي و البحري لم تكن إال في سنة 

شھد خوصصة سریعة نظرا ألھمیتھ القصوى  بالتالي الفترة ، و ذهاألوضاع التي كانت تمر بھا الجزائر في ھ

  .تغناء عنھو عدم إمكانیة االس

  : 1991سنة  -

و الذي یحدد الشروط العامة  ،)1(1991جوان  01المؤرخ في  195-91صدر المرسوم التنفیذي رقم  

، و الذي  1988ماي  10لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرین و البضائع للقانون السابق الصادر في 

طبیعیین و المعنویین ذوي الطابع العام أو الخاص یمكن لألشخاص ال: " تنص المادة التاسعة منھ على ما یلي 

ممارسة نشاطات النقل العمومي للمسافرین عبر الطرقات ، و تستغل كل الخطوط ذات المنفعة المحلیة أو 

الخطوط ذات المنفعة العامة و المسجلة في المخطط الوطني للنقل و كذلك الخطوط الحضریة المسجلة في 

  .بعد كان مسموح استثنائیا استغالل الخطوط المحلیة من طرف الخواص  و ھذا".مخطط النقل الحضري 

  :1997سنة  -

صدر القرار المتضمن الموافقة على النظام النموذجي الستغالل خدمات نقل المسافرین العمومي  

تعملة و المحدد اللتزامات الناقل ، قواعد وضع اآللیات في السیر المس. )2( 1997أفریل  26الصادر في .البري

  . في النقل البري العمومي للمسافرین ، التعریفة ، المخالفات و العقوبات اإلداریة تجاه  ھذه المخالفات 

  :2001سنة  -

و الذي . )3(، و المتضمن توجیھ و تنظیم النقل البري  2001جویلیة  07الصادر في  13- 01صدر القانون  

  .المتعلق بتوجیھ و تنظیم النقل البري و المذكور سابقا 1988ماي  10: لـ  17- 88:یلغي أحكام القانون رقم 

و ما یمیز ھذا القانون ھو طابعھ التفصیلي  و الشامل على كل عناصر النقل خالفا للقوانین السابقة ، و الذي 

حیث تنص المادة الثالثة .فصول ) 06(یربط أساسا سیاسة النقل بسیاسة التھیئة العمرانیة ، إذ یحتوي على ستة 

  تساھم منظومة النقل البري في تجسید سیاسة التھیئة العمرانیة،  التنمیة االقتصادیة :" منھ على ما یلي 

أما المادة الخامسة منھ تنص على ".و االجتماعیة و الدفاع عن التراب الوطني و حمایة البیئة و المحافظة علیھا 

  كما أنھ یعطي .ولویة لتطویر النقل الجماعي إعطاء األأن منظومة النقل البري لألشخاص یجب أن تھدف إلى 
  

  .1045: صفحة .ھـ  1411ذو القعدة  19: الجریدة الرسمیة لـ ): 1(

  .مدیریة النقل لوالیة قسنطینة : )2(

 .04: صفحة .2001جویلیة  08: الجریدة الرسمیة لـ : )3(



 ظام النقل الحضري بالحافالتالعوامل المؤثرة في ن                              :         الفصل األول

 

52

  : و تكلیفھا بما یأتي صالحیات أكبر للجماعات المحلیة 

  .قبة الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل تنظیم و مرا -

 .تنظیم النقل العمومي -

 . اإلحصائیات و اإلعالم  ،ترقیة البحث ، الدراسات -

 .إنجاز المنشآت القاعدیة و التجھیزات الضروریة للنقل أو تكلف ھیئات معینة لھذا الغرض -

 في التشریعالتأكد من مطابقة المنشآت القاعدیة و التجھیزات للمقاییس المطلوبة  -

 .و التنظیم المعمول بھما      

و أن إعداد المخططات الرئیسیة ، كما یحتوي ھذا القانون على فصل خاص بالمنشآت القاعدیة و التجھیزات 

للسكك الحدیدیة و الطرقات یجب أن یندرج ضمن سیاسة التھیئة العمرانیة الوطنیة و األخذ بعین االعتبار 

  كما أنھ یفتح المجال للخواص لالستثمار في إنجاز و استغالل ، و الدفاع الوطنيمقتضیات التنمیة الوطنیة 

  .توزیع مھام تسییر النقل الجماعي على مختلف الھیئات):02(جدول رقم

  مستویات التدخل  المؤسسة القانونیة  المستوى

1  

  وزارة النقل

  .السیاسة الوطنیة للنقل

 .اإلطار القانوني العام

  ات األخرىالتنسیق مع القطاع

  التھیئة العمرانیة وزارة

  وزارة العمران

  وزارة الداخلیة

  وزارة التجارة

  وزارة المالیة

  .التنسیق بین مخططات النقل و مخططات التھیئة العمرانیة 

  التنسیق بین مخططات النقل و مخطط التھیئة الحضریة

  .مراقبة أمن الطرقات 

  .تحدید التسعیرة

  .تحدید التسعیرة

  یةالوال  2

  .مخططات النقل الوالئیة

  .مخططات النقل ما بین المدن 

  .مخططات النقل الحضریة

  البلدیة   3

  مخطط حركة المرور 

  تنظیم تسییر المحطات البریة ، حظائر التوقف 

  .و إشارات المرور

  ).1:(المصدر  
  

(1): Mohamed arezki isli, « transports urbains et interurbains en Algérie , l’ouverture au secteur  
privé des transports urbains» ,CREAD,alger 2002,p25  



 ظام النقل الحضري بالحافالتالعوامل المؤثرة في ن                              :         الفصل األول

 

53

و بالتالي فإن ھذه .الھیاكل التحتیة الستقبال المسافرین و التعامل معھم ، باإلضافة إلى أنھ دعم جانب المراقبة

انت نتیجة التحوالت األدوات القانونیة التي سمحت بدخول الخواص بشكل قوي في میدان النقل الجماعي ك

العمیقة التي حدثت في البالد من مركزیة القرارات ، السیاسات ، التخطیط و التنفیذ إلى الالمركزیة التي 

سمحت بتوزیع المھام بین الدولة ، الوالیة و البلدیة و إعطاء الصالحیات الكاملة لھا للمشاركة في التخطیط 

) 02(و الجدول رقم ، م فقط بعد أن كانت فاعلة في كل العملیات العام ، حیث أصبحت الدولة تلعب دور المنظ

  .، یوضح توزیع مھام تسییر النقل على مختلف الھیئات السابق

و لھذا سجل نشاط النقل الحضري الجماعي للمسافرین عن طریق الحافالت ، خوصصة متسارعة منذ سنة 

نقل الحضري و الخاصة بالتجمعات ، لیس عن طریق خوصصة المؤسسات العمومیة الكبیرة لل 1990

و لكن الشركات العمومیة المحلیة للنقل و عددھا ، لعاصمةاللجزائر  (ETUSA)الحضریة الكبیرة مثل شركة 

و بالتالي تمیزت ھذه الفترة بالدخول القوي إن لم نقل العنیف للخواص ، مما أحدث تحوال .كبیر انحل معظمھا 

یة فقط ، و ھذا یعود للتسھیالت التي قدمتھا الدولة في ھذا اإلطار و الحضري في غضون عشر سریعا للمظھر

ذلك بالسماح باستیراد وسائل النقل الجماعیة و كذلك خفض نسبة الرسوم الجمركیة ، و فتح السوق الجزائریة 

ثل للخواص و األجانب فدخلت الشركات األجنبیة للوطن و التي تقوم بصناعة و بیع وسائل النقل العمومیة م

، التي تصنع الحافالت من  (SNVI)، باإلضافة إلى الشركة الوطنیة للمركبات الصناعیة (DAEWOO)شركة 

  .(SONACOME)نوع 

شكل رقم(04):  تطور أعداد المتعاملین العمومیین 
و الخواص في النقل الحضري الجماعي في الجزائر
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  ).1:  (المصدر
 

(1) : Mohamed arezki isli.o.p.cit.p30. 
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فبعد . و بعدھا  ، في أثنائھا 1990نة ، التحول الجذري لوضعیة النقل قبل سأعاله) 04(یتضح من الشكل رقم 

، أصبح عددھا أقل من نصف عدد الشركات الخاصة  1985أن كانت الھیمنة مطلقة للشركات العمومیة سنة 

 .) 1(شركة عمومیة فقط  79شركة مقابل  8625بلغ عدد الشركات الخاصة  2000، و سنة  1990سنة 

بالنسبة لمؤشر عدد الحافالت ، أین كان  1995بالتحدید سنة  و ،1990و لكن ھذا الفارق الھائل كان بعد سنة 

  :الموالي ) 05(أھم عرض للحافالت الخاصة مقابل انخفاض كبیر للحافالت العمومیة ، كما یوضحھ الشكل رقم

شكل رقم (05) : تطور عدد الحافالت للقطاع العام و الخاص 
التابعة للنقل الحضري في الجزائر
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  ) .2: (المصدر

أي لیست ھناك مؤسسات خاصة و لكن عدد الحافالت لكل مؤسسة ھو حوالي حافلة لكل مؤسسة خاصة ، 

من كبیرة كبیرة مسیطرة على عدد ھام من الخطوط الحضریة ، عكس المؤسسات العمومیة التي لھا حظیرة 

حافلة ، ثم انخفض ھذا العدد إلى   61بلغ عدد الحافالت لكل مؤسسة عمومیة  1985حیث سنة ، الحافالت 

و منھ ففي غضون عشریة من الخوصصة ،   .)3( 2000سنة   حافالت 9ثم إلى  1990حافلة سنة 12

  :وضعیة النقل الحضري الجماعي في الجزائر تسمح بتقصي ما یلي 

 .تحسین محسوس للعرض بفضل الدخول القوي للخواص  •

 توازن غیر محقق بعد بین العرض و الطلب ، ألن التطور اإلیجابي للعرض واجھ طلبا متزایدا  •

  .الدیموغرافي و الحضريو سریعا تحت تأثیر النمو          

 .نوعیة الخدمة المقدمة ردیئة و غیر كافیة  •

  
(1),(2),(3) : mohamed arezki isli .o.p.cit.  
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فخوصصة النقل سمحت حقیقة بتوفیر حظیرة ھامة من الحافالت و بسرعة ، إال أن التنظیم العام لھ لم یستفد 

 .منھا ھذا النشاط في الوقت الحاضر  من نفس التقدم و الدلیل على ذلك النقائص التي یعاني

  :التنظیم الحالي للنقل في الجزائر - 3

Ø  كیفیة االستثمار في قطاع النقل الجماعي بالحافالت:  

  :تم الترخیص للخواص باستثمار خطوط نقل المسافرین بقرار من 

  .وزارة النقل بالنسبة للخطوط الوطنیة  -

 .و الحضریة  مدیر النقل للوالیة بالنسبة للخطوط المحلیة -

  :    حیث تخضع ممارسة نشاط نقل المسافرین عبر الطرق إلى رخصة مسلمة وفقا إلى الشروط التالیـــة 

إیداع الملف على مستوى مدیریة النقل الوالئیة ، یتضمن طلب خطي و الوثائق الالزمة المحددة من  -

  .طرف المدیریة

 .متالئمة مع نوعیة الخط حیازة وسائل نقل عن طریق الملكیة أو اإلیجار تكون -

أن یكون الخط المطلوب مسجال ضمن مخططات النقل الوطنیة بالنسبة للخطوط ذات المنفعة الوطنیة و  -

و أخیرا ضمن مخططات النقل  ضمن المخططات الوالئیة بالنسبة للخطوط ذات المنفعة المحلیة

  .الحضریة بالنسبة للخطوط ذات المنفعة الحضریة

Ø ة النقل الجماعي كیفیة تحدید تسعیر: 

من طرف وزارة ) مراسیم و تعلیمات (تحدید تسعیرة مختلف أنواع النقل یكون عن طریق نصوص قانونیة  

  :التجارة ، أما النصوص التي تحدد أسعار النقل الحضري الجماعي ھي 

 .)1(المتعلق بالمنافسة 1995جانفي  25: لـ  06-95التنظیم  -

المتعلق بتقسیم األمالك و النشاطات الخاضعة لنظام األسعار  1995یل أفر 26: لـ 119-95المرسوم    -

 .)2(المقننة 

Ø  كیفیة تمویل النقل الجماعي:  

  :إن الدولة الجزائریة ، عن طریق میزانیتھا و میزانیة الجماعات المحلیة تقوم بتمویل بتمویل النقل عن طریق  

رق، سكك حدیدیة، محطات ، إشارات المرور ط: منحة من قروض االستثمار خاصة بالھیاكل التحتیة  -

  .إلخ...

، و شركة  (SNTV)الشركة الوطنیة لنقل المسافرین: إعانات استثمار تقدم للمؤسسات العمومیة مثل -

، التي تخدم خطوط لیس لھا مردودیة و مخصـــصة لمســـافرین  (SNTF)النقل بالسكك الحدیدیة 

و بالتالي فالمبالغ المخصصة من ) .إلخ ...فئات المحرومةالطالب، الـــ( یستفیدون من تخفیضــات 

 میزانیة الدولة للنقل معتبرة كل سنة ، عكس الجماعات المحلیة ، فالمصاریف المخصصة للنقل من 
  

(1),(2): mohamed arezki isli .o.p.cit.p35.  
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  .طرفھا ضعیفة -

Ø كیفیة مراقبة النقل البري:  

و النقل الحضري للمسافرین على وجھ الخصوص محددة من طرف القانون مراقبة النقل البري على العموم  

، و كذلك عن طریق  )1(، المتعلق بتنظیم أمن و شرطة حركة المرور1987فیفري  10: الصادر في  87-89

  .لجان تفتیشیة من مدیریات النقل

  :في الجزائر الحضري بالحافالتتقییم عام لوضعیة النقل  - 4

  :الحضري الجماعي الحالیة في الجزائر بالخصائص التالیة تتمیز وضعیة النقل 

Ø  عدم انتظام مواقیت مرور الحافالت. 

Ø  اكتظاظ  الحافالت. 

Ø  خطوط غیر مالئمة الحتیاجات المسافرین. 

Ø  مواصالت غیر منظمة. 

Ø  فترات انتظار طویلة للركاب. 

Ø أسعار النقل مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائیة للمواطن. 

Ø لة طول مدة الرح. 

Ø االنخفاض التدریجي لسرعة المرور في الوسط الحضري بسبب االزدحام المتزاید لحركة المرور. 

Ø انخفاض السرعة التجاریة. 

Ø  ، حالة الطرق و عدم احترام سوء أمن متدھور راجع إلى حالة الحافالت ، عدم تكوین السائقین

 .الراجلین لقوانین المرور

  يآفاق تنظیم النقل الحضري الجماع - 5

من أجل تغییر الوضعیة السابقة ، قامت الدولة بإجراءات معینة لتحسینھا و تنظیم النقل الحضري مستقبال ، 

  :فكان ھذا عن طریق التدعیم القانوني بإصدار القوانین و الوثائق التالیة 

 .قاالمتعلق بتوجیھ و تنظیم النقل البري الذي تطرقنا إلیھ ساب 2001أوت  07: لـ  03-01القانون  §

و الذي . ) 2(المتعلق بتنظیم األمن و شرطة حركة المرور 2001أوت  07: لـ  14-01القانون  §

تضمن تدعیم لمقاییس أمن الطرقات ، تنظیم المراقبة التقنیة لآللیات و زیادة العقوبات مقابل 

 .مخالفات المرور 

 حیث یھدف إلى  2002إصدار وزارة النقل لمخطط معمم یحدد كیفیة إنجاز مخططات النقل لسنة  §

  .وضع قاعدة منھجیة مرجعیة موحدة إلنجاز مخططات النقل و كیفیة عملھا §

  
.51صفحة . نصر الدین معتوق ، مصدر سابق  ) :1(  

(2) :mohamed arezki isli , o.p.cit.p35. 
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Ø مشروع مترو الجزائر : 

لحضري بالحافالت ، من ازدحام في ھو جزء من السیاسة التي انتھجتھا الدولة لحل مشاكل النقل الجماعي ا 

حركة المرور بسبب كثرة اآللیات الخاصة إلى رداءة الخدمة المقدمة و ھذا عن طریق التجربة التي شرع في 

تطبیقھا في الجزائر العاصمة ، بتطبیق نمط النقل الحضري الجماعي بالسكك الحدیدیة ممثال في مشروع  

« LE METRO D’ALGER » و الذي ) 1( 1984نوفمبر   24:    لـ 348 – 84قم بصدور المرسوم ر 

یتضمن إنشاء مؤسسة إلنجاز السكة الحدیدیة الحضریة ، و استغاللھا في منطقة الجزائر العاصمة ، حیث 

لحدید و المؤسسة و امؤسستین وطنیتین ھما مؤسسة البناء إلى أسندت مھمة القیام بأشغال ھذا المشروع 

  .) 2(الھندسیة المدنیة للحدید

و ھذا بعد مرحلة طویلة من الدراسة و الھدف كان حل مشكلة التنقالت الحضریة و جذب أكبر عدد ممكن من 

الركاب للتقلیص من استعمال السارة الخاصة في الوسط الحضري ،و تحمل العبئ الممثل في الطلب المكثف 

باإلضافة إلى التخلص من حركة  على حافالت النقل الجماعي لما یتمیز بھ من طاقة كبیرة و خدمة جیدة

  إال أن ھذا المشروع لم ینتھ إنجازه إلى حد اآلن  .كما یحترم الوقت بشكل جید ، المرور لوجود مسار خاص

و ھذا لنقص اإلمكانیات المادیة و المالیة لحفر األنفاق باإلضافة إلى تصدع العمارات المجاورة بسبب الھزات 

  .الناتجة عن عملیات الحفر

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  30:ص.نصر الدین معتوق ، مصدر سابق): 1(

  . 60:ص.مصدر سابق.فاسي الخیر ، عمرون العید ): 2(
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  في التجمع القسنطیني الكبیر و الفاعلون بالحافالت الحضري  مسار سیاسة النقل: ثانیا

مختلف القوانین الصادرة بعد عرض لتاریخ السیاسة الوطنیة للنقل الجماعي ، و تتبع أھم تطوراتھا من خالل 

في ھذا اإلطار و كذلك المراسیم و األوامر و بروز مرحلتین متباینتین في مسار ھذه السیاسة ، سنتطرق فیما 

یلي إلى انعكاسات السیاسة العامة للنقل و خصائصھا في مجال دراستنا أي التجمع القسنطیني الكبیر ، لمعرفة 

تلفة و تأثیرھا على المجال ، فما ھي خصوصیات النقل الجماعي ظروف تطبیق قوانین النقل البري المخ

  .الحضري في مجالنا؟ 

الفاصل بین مرحلتین مختلفتین تماما في ھي  1988سنة مثلما ھو الحال بالنسبة لكل المدن الجزائریة فإن 

  وجیھ المتعلق بت 1988ماي  10: لـ  17-88أو بتعبیر آخر القانون ،تاریخ النقل الحضري الجماعي 

إال أن النقل في التجمع یتمیز بنوع من الخصوصیات و فیما یلي أھم التطورات الخاصة .و تنظیم النقل البري 

  .في مجال دراستنا1988بتاریخ النقل قبل و بعد سنة 

  ":اقتصار مجال النقل الحضري على مدینة قسنطینة " 1988مرحلة ما قبل  - 1

  :  1962قبل سنة  -

عبارة  المجاورة لھا ل كانت قسنطینة ھي مركز عاصمة الشرق ، و كانت الوالیات الحالیة قبل تاریخ االستقال

 ونو كان المتحكم. مدینة قسنطینة فقط  یقتصر علىعن دوائر تابعة لھا و بالتالي كان محیط النقل الحضري 

ریق االتفاقیات  ھم الخواص المعمرون أیضا، و ھذا عن طبالحافالت في العرض المقدم في النقل الحضري 

 )خدمات األسواق بالنقل، باإلضافة إلى حافلة 20بحوزتھ حوالي  الذي (BARAT)حیث كان آنذاك المعمر 

Services des marchés )   كم  60و  50ما بین عموما ، و ھي خطوط نقل غیر حضریة تتراوح أطوالھا

و كان یقوم ، مدینة قسنطینة بالخروبكانت تقتصر في التجمع القسنطیني الكبیر على الخط الذي یربط  ،

  . حسب تصریح فرد من العائلة  1896المتعامل الخاص خطابي الذي بدأ العمل منذ سنة  بخدمتھ 

و كانت مقابل ذلك . أما المدن التوابع األخرى الحالیة فكانت عبارة عن أریاف، و لم تشھد بعد التطور الحالي 

إذ أن كال .ر التابعة لقسنطینة ، أو النقل بین مختلف مراكز العواصم تستفید من النقل المخصص لصالح الدوائ

: قسنطینة ، و عین اسمارة من الخطوط - من بكیرة ، دیدوش مراد و حامة بوزیان تستفید من الخط سكیكدة

الجزائر و كانت تخدم ھذه الخطوط الطویلة مؤسسة تابعة للخواص المعمرین  -سطیف ، قسنطینة -قسنطینة

في ھذه الفترة  أي قبل االستقالل كانت مھنة . « L’algérienne des transports »،"جزائریة للنقلال" ھي

مھنة ، مثل المتعامل خطابي الذي الالنقل على أصولھا ، و كان ھؤالء المتعاملین الخواص متخصصین في 

كما كان متخصص في خط كان یملك ورشات لتصلیح و صیانة الحافالت ،  إذكانت لھ استراتیجیة في النقل، 

واحد و المذكور سابقا ، ولھ نظام معین یسیر علیھ و سنتطرق فیما سیأتي إلى العوامل التي جعلت ھذا المتعامل 

  الخاص یقف بوجھ القوانین التعجیزیة تجاه الخواص ، لالستفادة قدر اإلمكان 
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لفترة كانت ھناك تغطیة للطلب الخاص في ھذه ا.و التي جعلتھ یستمر رغم الصعوبات إلى یومنا ھذامن خبرتھ 

  .بالنقل الجماعي الحضري نوعا ما 

  : 1962سنة  -

و العمال الذین كانوا . ھي سنة االستقالل التي غادر فیھا المعمر الوطن ، بما في ذلك المتحكمین في النقل 

إلى غایة السنة في قسنطینة، ھم الذین تولوا مھمة النقل مكانھ مباشرة   (BARAT)یعملون لدى الخاص 

حامة بوزیان  –قسنطینة : على الخط  التي تعملتعاونیة عطایلیة و بلمبارك  ظھرتو في ھذه الفترة . الموالیة

  .حافالت  04أو  03بحظیرة مكونة من 

  :  1967سنة  -

یة و خلقت بذلك المؤسسة االشتراك (La nationalisation des transports )في ھذه السنة تم تأمیم النقل 

مجلس  ، حیث كان ھناكالتابعة للبلدیة ، و التي كانت تتمتع بصالحیة مؤسسة   (RMTC)للنقل الحضري 

أما الخواص فكانت القوانین ، باإلضافة إلى االستقاللیة المالیة و المعنویة، عمال یسیر المؤسسة مع المدیر

 یحق لھ تجدید الحظیرة ، حتى یصل الخاص الذي یملك عدد معین من الحافالت ال، و تعجیزیة بالنسبة لھم 

و ھذا ما أدى إلى اضمحالل الخواص و مجيء مرحلة تعتمد على الجماعات .عدد الحافالت إلى حد أدنى 

سنوات ) 06(یوضح العرض الذي قدمتھ ھذه المؤسسة في مدة ستة )  06(المحلیة و مؤسساتھا و الشكل رقم 

، تقلص إلى أقل من النصف سنة  1975حافلة سنة  44: ض بـ فبعد أن كان العر.معبر عنھ بعدد الحافالت 

و ھذا یرجع إلى قدم العتاد ، عدم توفر قطع الغیار ، ضعف . حافلة ، أي سنة انحاللھا مباشرة  21: بـ 1980

  .الصیانة و عدم توفر حافالت جدیدة لتجدید الحظیرة 

شكل رقم(06): تطور عدد حافالت المؤسسة االشتراكیة للنقل 
الحضري لمدینة قسنطینة (1980-1975).
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  .47:ص .1983،معھد علوم األرض، ،جامعة قسنطینةمدینة قسنطینة، رسالة ماجستیر مكفس سلیمان،النقل الداخلي في:،)1(

1975 1976 1977 1978 1979 1980 



 ظام النقل الحضري بالحافالتالعوامل المؤثرة في ن                              :         الفصل األول

 

60

ھو حالة الطرق ، ففي سنة و و باإلضافة إلى ھذه األسباب ، ھناك أیضا عامل أثر بشكل واضح على العتاد 

في فترة كان من المفروض  ،) 1(ا من جملة أطوالھ % 25إلى  % 20بلغت نسبة الطرق المحفرة من  1970

أن یزید فیھا عدد الخطوط و عدد الحافالت العاملة على كل خط لمواجھة الطلب الناتج عن النمو السكاني 

الكبیر الذي كانت تشھده المدینة آنذاك و األعداد الھائلة من المتنقلین القادمین من مختلف البلدیات و الوالیات 

  أدى إلى ظھور أزمة حادة في النقل من مظاھرھا الزیادة في فترات االنتظار  ذاكل ھ. المجاورة أو غیرھا 

و ما .السیارات الخاصة ، سیارات األجرة و السیر على األقدام: و لجوء المسافرین إلى وسائل أخرى مثل 

یة للنقل المؤسسة االشتراك كانت تعاني منھ المؤسسات العمومیة بصفة عامة في ھذه الفترة كانت تعاني منھ

  ) 07(الحضري بقسنطینة و ھو كثرة العمال مقارنة بحظیرة الحافالت الموجودة و الموضح في الشكل رقم 

  تطور أعداد عمال و حافالت المؤسسة): 07(شكل رقم 

  ).1978- 1975(االشتراكیة للنقل الحضري 
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  .معالجة شخصیة)+2: (المصدر 

 31إلى  1975حافلة إلى سنة  44عدد الحافالت في تناقص مستمر  من فترة ثالث سنوات و بینما ففي  ، أدناه

  1977عامل سنة  503عامل إلى  534فإن عدد العمال شھد في نفس الفترة انخفاض من  1978، حافلة سنة 

ارتفاع مستمر حیث  فھو فيلكل حافلة أما عدد العمال . عامل في السنة األخیرة  512یرتفع مرة أخرى إلى ل

 1977، و في سنة  1976سنة 12.37إلى بشكل طفیف ،ثم ارتفع  1975عامل لكل حافلة سنة  12.14كان 

  ى مختلف لو ھؤالء العمال موزعون ع.1978عامل لكل حافلة سنة  16.52و أخیرا إلى  14.37ارتفع إلى 

  

  . 47:ص. مكفس سلیمان ، مصدر سابق: )2(،)1(

 السنة

 عدد
 الحافالت
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ارتفاع عدد العمال و . قة ، القباضة ، الرقابة ، رئاسة الرقابة ، نواب رئاسة الرقابة و التفتیشالسیا: القطاعات 

من طرف الدولة و الھدف أن ھذه المؤسسة كغیرھا من المؤسسات العمومیة األخرى مدعمة بھذا یعود إلى 

اص لھم الحق في العمل ، األساسي من النظام االشتراكي ھو تشغیل أكبر عدد ممكن من  العمال أي كل األشخ

و لذلك فجزء .أما أن تحقق المؤسسات مردودیة اقتصادیة ذاتیة فھذا یأتي في مراتب مختلفة عدا المرتبة األولى 

و لم تكن ھذه .كبیر من المیزانیة مخصص ألجور العمال مقابل نقص في میزانیة صیانة و تجدید العتاد 

بل أیضا من قدم العتاد ،و بمعدالت استھالك مطلقة لنسبة كبیرة  المؤسسة تعاني من تناقص عدد الحافالت فقط

  .الموالي یوضح عمر الحافالت لمؤسسة النقل االشتراكیة ) 03(من الحافالت و الجدول رقم 

  .1980عمر حافالت حظیرة المؤسسة االشتراكیة للنقل الحضري سنة ):03(جدول رقم

  العمر

  )سنة(

عدد 

  الحافالت

النسبة 

)%(  

معدل 

  )%(الستھالكا

  مالحظات

اقترح إلغاؤھا بسبب التعطالت الطویلة   100  50.68  75   09أكثر من 

  100  12.16  18  08  .و المتكررة

07  11  7.43  100  

06  0  0.00  /    

 05حافلة ذات صنع وطني و  38منھا   60  4.73  07  05

حافالت معطلة بسبب عدم توفر قطع 

  .الغیار الضروریة

04  08  5.40  40  

03  29  19.59  5 -20  

      100.0  148  المجموع

  .معالجة شخصیة)+ 1:(المصدر

منھا ھي  %50.68حافلة ، فإن  148:و بالنظر إلى عدد الحافالت الكبیر المقدر بـ 1980ففي ھذه السنة أي 

منھا ھي حافالت مستھلكة كلیة و ھذه  %70.07سنوات باإلضافة إلى أن  09حافالت قدیمة عمرھا أكثر من 

نسبة اقترح إلغاؤھا ، ألنھا بدل تقدیم الخدمة و تعویض وسائل النقل بثمن منخفض مقابل النقل الخاص و ال

اختزال الوقت بدل المشي على األقدام ، فإنھا أصبحت مصدر للتعطل عن المصالح المختلفة بسبب التعطالت 

: معدل استھالك كبیر یقدر بـ ذات  % 4.73كما أن .الكثیرة و المتعددة باإلضافة إلى محدودیة سرعتھا 

و عجز ھذه ،حافلة فقط مقابل الزیادة في عدد المتنقلین و عدد التنقالت 22و بالتالي ففي ھذه السنة بقیت  60%

  .المؤسسة التي في كل مرة تلقى دعما من الدولة

  في عدد الخطوط  صحبھ زیادةو بالنسبة لمؤشر عدد الخطوط أیضا، فمقابل النقص المتواصل لعدد الحافالت ،  

  

  .54: ص.مكفس سلیمان، مصدر سابق): 1(
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  :الموالي ) 04(حسب الجدول رقم 

  أعداد الخطوط و الحافالت للمؤسسة االشتراكیة للنقل):04(جدول رقم

  ).1980- 1975(في الفترة 

  عدد الحافالت لكل خط  عدد الحافالت  عدد الخطوط  السنة

1975  14  44  3.14  

1976  14  43  3.07  

1977  18  35  1.94  

1978  17  31  1.82  

1979  17  31  1.82  

1980  15  21  1.4  

  .معالجة شخصیة )+1: (المصدر

الذي یبین أن االنخفاض في عدد الحافالت یقابلھ أیضا الزیادة في عدد الخطوط مما أدى إلى انخفاض عدد 

كما . حد لصالح خطوط جدیدة ھذا ما أدى أیضا إلى تقلیص الخدمة على مستوى الخط الوا.الحافالت لكل خط 

أن حافلة لكل خط غیر كافیة نھائیا و خاصة خالل ھذه المرحلة التي تشھد فیھا المدینة نموا سكانیا ،سكنیا و 

  .اقتصادیا معتبرا

الجامعة ، : خطوط ھي  10األولى تخدم .بومزو و كریكري : و في ھذه المرحلة كانت ھناك محطتین ھما

  لجمیل ، فیاللي ،حي الشھداء ،صالح باي ،سیدي مسید ، بكیرة ، األمیر عبد القادر فضیلة سعدان ، المنظر ا

  .سیدي مبروك ، اإلخوة عباس ، الكلمتر الرابع و باردو: و الثانیة تخدم أربعة خطوط  ھي .و المنصورة 

من  %60و كان النقل یغطي .خطوط المحطة األخرى  مختلفة عنو بالتالي كل محطة لھا خطوط خاصة بھا 

مساحة المدینة و النسبة المتبقیة أي المناطق الغیر مخدومة بالنقل ھي مناطق التوسعات الحدیثة التي لم یواكب 

القماص ، الریاض، و المناطق الصناعیة : توسعھا التطور في خدمة النقل و ربطھا بمركز المدینة و ھي 

  یوضح تطور أعدادھم في الفترة) 08(الشكل رقم أما بالنسبة ألعداد المتنقلین  ف.لوادي الرمال و بومرزوق

حیث ) 1975-1969(حیث نجد أن االرتفاع الكبیر للركاب كان قوي خاصة في الفترة ).1963-1979( 

و ھذا لتوفر الحافالت .متنقل  27701: المتنقلین بـ  وصل في السنة األخیرة من ھذه الفترة إلى أقصى حد من

   1978متنقل سنة  23289بدأ ینخفض تدریجیا إلى أن یصل إلى  1976نة في ھذه الفترة ثم ابتداء من س

  .و ھذا االنخفاض یترجم حالة الحظیرة ، قدم العتاد و انخفاض عدد الحافالت طبعا   

  
  .56:ص.مكفس سلیمان ، مصدر سابق): 1(
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  تطور أعداد متنقلي النقل الجماعي بالحافالت): 08(شكل رقم

  ).1979- 1963(في الفترة 
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  .معالجة شخصیة ) + 1: (صدر الم

  : 1979سنة  -

، و حلت محلھا وكالة بلدیة أخرى للنقل في بلدیة  (RMTC)انحلت ھذه الوكالة البلدیة للنقل في قسنطینة 

الوكالة ، و ھذا ألن مع تغییر طفیف في االسم فقط، ناتجة عن إعادة الھیكلة لسابقتھا  (RCTC)قسنطینة 

المنحلة لم تستطع تحقیق توازنھا فما بالك األرباح و كانت عاجزة عن تسدید دیونھا و تسییر نفسھا ، فكانت 

عملیة إعادة الھیكلة من أجل إعطائھا نفسا جدیدا و دعما آخر ، فمنحت لھا االستقاللیة المعنویة دون المالیة ، 

مكون من ممثل البلدیة  ، القباضة البلدیة ، جمعیة حمایة  ،" مجلس الرقابة و المراقبة " مع فرض مجلس یسمى

،  (RCTC)و بعد عملیة إعادة الھیكلة ھذه و التي نتجت عنھا . المستھلك ، المجلس النقابي ومدیریة النقل 

   المؤسسة االشتراكیة للنقل الحضري في قسنطینة نفسھا ، بدأت الحظیرة تتجدد بعد أن كانت الحافالت قدیمة

، و ھذا عن طریق التدعیمات من طرف البلدیة بالحافالت و لیس برؤوس األموال،  (BERLIET)نوع  من و 

 150فكل سنة كانت تدخل حافالت جدیدة إلى حظیرة المؤسسة أو الوكالة ، فكان لھا في ھذه الفترة حوالي 

  .حافلة 

  

  
  .مكفس سلیمان ، مصدر سابق): 1(
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   : 1981سنة  -

الخروب الذي كان منذ مدة طویلة و كذلك النقل نحو ري ، نحو المدن التوابع األخرى عدا بدأ النقل الشبھ حض

و بالتالي كانت الخدمة بالنقل ذات مستوى ال بأس بھ ، في .إلخ ...إلى زیغود یوسف ، القرارم ، عین اعبید 

ي كان لھا في ھذه الفترة من خطابالخاصة مؤسسة و ال مدیریة النقل تابعة إلى مدیریة التجارة ،فیھا فترة كانت 

  .قسنطینة  - لخروباحافلة تعمل على خط  16إلى  10

  : 1985سنة  -

  على فئة معینة ھي قدماء المجاھدین ، أیضا أعطیت ترخیصات للخواص بالمشاركة في النقل و لكن تقتصر 

    1986نوفمبر  06في  و. التدریجي من تدعیم مؤسساتھا  باالنسحابو ھو الوقت نفسھ الذي بدأت فیھ الدولة 

لوكالة البلدیة للنقل في قسنطینة ، الشیئ تقریبا تابعة لحافلة  20حطمت خاللھا ، حدثت مظاھرات في قسنطینة 

  :لتأتي بعدھا مرحلة جدیدة ھي المرحلة الموالیة . الذي حطم كیانھا و أضعفھا 

  ":عات المحلیةالدخول القوي و الكلي للخواص مكان الجما"  1988مرحلة ما بعد  - 2

  في ھذه المرحلة جاءت قوانین تحریر ممارسة النشاطات و فتح المجال للخواص من أجل تغطیة الطلب 

و مكافحة العجز في العرض المقدم من طرف خدمة النقل، و بالتالي ظھر وجھ جدید للنقل الحضري الجماعي 

ي ھذه الفترة نقص تدعیم البلدیة للوكالة البلدیة في قسنطینة یختلف تماما عن سابقھ أو یعاكسھ تماما ، كما أنھ ف

  .للنقل في قسنطینة

  : 1995سنة  -

في ھذه السنة ، حدث ھناك صراع بین المتعاملین الخواص و عمال الوكالة البلدیة للنقل في قسنطینة حول  

البلدیة للنقل  فكانت إضرابات من الطرفین ، انتھت بانحالل الوكالة. إلخ ...المحطات الحضریة ، الخطوط 

و توقفت عن العمل بسبب انسحاب تدعیم الدولة أوال و عدم تحقیق توازنھا ثانیا و خرج   (RCTC)بقسنطینة 

  م الذین أداروا ھم ھ، أو عن طریق التقاعد ، و المتبقي من (Départ volontaire)منھا العمال إما إرادیا 

  . 2003سنة  شتراكیة للنقل الحضريخطوط و أعداد حافالت المؤسسة اال) : 05(جدول رقم 

  عدد الحافالت  الخط  الرقم

  02  المدینة الجدیدة- بومزو  01

  01  دیدوش مراد-باب القنطرة  02

  03  جبل الوحش- بوالصوف  03

  01  المطار-بن عبد المالك  04

  02  الخروب-جبل الوحش  05

  09  المجموع  

  .تنظیم شؤون النقل لوالیة قسنطینةمدیریة : المصدر 
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  ، الموجود مقرھا في المنطقة  (STU)تعاونیة تسمى مؤسسة النقل الحضري اآلن لمؤسسة التي أصبحت ا

خطوط حضریة كما ھو موضح في الجدول  05حافالت تخدم  09اآلن فیفري و تملك  24الصناعیة 

عكس  أعاله،و ھي تمثل في الوقت الحاضر المتعامل الذي یحتوي على أكبر حظیرة من الحافالت) 05(رقم

حیث أصبحت اآلن ، في المتوسط ى الحافالت ھو حافلة لكل متعاملالمتعاملین اآلخرین الذین معدل حیازتھم عل

  .مؤسسة ذات طابع اقتصادي بحت

  ما ھي یا ترى األسباب التي جعلت الوكالة البلدیة للنقل في قسنطینة أو مؤسسات النقل بصفة عامة تنحل ؟

الوكالة إلى خروجھا عن مھمتھا األساسیة المسطرة لھا من نقل المسافرین في  النحاللاألولى سباب األترجع 

الوسط الحضري إلى نقل العمال و الطلبة ، أي تخصصوا في میدان آخر في النقل و ھذا لكون ھذه الخطوط 

نتظار او األخیرة مربحة و ذات مردودیة أكبر و بالتالي نتج عن ھذا عجز في تلبیة الطلب على النقل الحضري 

المتنقلین بالساعات مما جعلھم یحتجون على ھذا الوضع،و السبب اآلخر الذي جعل الشركات الوطنیة تضعف، 

مظاھرھا ، من  (la Stratégie d’exploitation )تفلس و تنحل بسھولة ھو عدم وجود استراتیجیة االستغالل

ة االحتكار لشركة معینة ،و لكن ھذا ربما من أجل عدم إعطاء فرص ،مثال ھو التنویع في حافالت الحظیرة

  (SONACOME)و أخیرا حافالت من نوع  (MAN)ثم )  (BERLIETمن نوع تارة التنوع في الحافالت 

سلبیتھ ، أنھ عندما یأتي غالف مالي لصیانة الحظیرة أو تجدیدھا، یكون ھناك رأسمال ضائع على شكل 

ذه الحافالت فیما بینھا ، فعندما تنتھي صالحیة حافلة ال مخزون ألنھ ال یمكن تبادل قطع الغیار أو أجزاء ھ

عكس خطابي الذي كان .یمكن استغالل أجزائھا الصالحة لحساب حافالت أخرى ، فما تبقى ھو رأسمال ضائع 

بعدھا ثم  (CHAUSSON)متخصص في نوع واحد من الحافالت  ففي البدایة كانت لھ حافالت من نوع 

حتى عندما غیرت الشركة الوطنیة لنقل  و التي لھا نفس محرك النوع السابق،و  ،(Berliet)حافالت من نوع 

نوع  التي ھي من نفس النوع السابق أیضا بحافالت منحظیرتھا القدیمة  (EPTVE)مسافري الشرق 

(Sonacome)  و وضعتھا في الحظیرة القدیمة(La casse)  رغم وجود حافالت سلیمة كلیة و قامت ببیعھا ،

ملیون  2.5و  2حافلة مبلغ الواحدة ما بین  20اشترى لمتعامل خطابي حوالي  1987زاد العلني سنة في الم

و بالتالي ھذا المتعامل لم یتعرض .سنتیم ، قام باستغالل الحافالت الجدیدة مباشرة و صیانة الحافالت المعطلة 

استراتیجیة في العمل لم تتمیز  فكانت لھ خطة و.لرأس المال الضائع لتخصصھ في نوع موحد من الحافالت 

  .بھا الشركات العمومیة للنقل التابعة للدولة التي تمیزت بطابع التبذیر 

مستند علیھ یقضي برفض  مسبق ، صدر أمر من مدیریات النقل دون وجود قانون  1995و في نفس السنة أي 

  سنة  15لحظیرة آنذاك سنوات ، بینما كان متوسط عمر ا 10وجود حافالت في الخدمة یزید عمرھا 

سنوات تعد على األصابع ، فكان ھذا األمر غیر مدروس العواقب نقمة  10و الحافالت التي عمرھا أقل من 

خسر كل رأسمالھ و خاصة بالنسبة للحافالت  ھممنإذ أن الكثیر على الناقلین و المتاجرین في عتاد النقل آنذاك 

لمناطق الجبلیة لوالیة جیجل نظرا لمؤھالتھا التقنیة و قدرتھا مخصصة لسابقا ، التي كانت  (TATA)من نوع 
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على الصعود في ھذه المناطق ، و بسبب تدھور الحالة األمنیة انتقل سكان المناطق الجبلیة نحو المناطق 

الداخلیة و ھناك من قسنطینة من استثمروا أموالھم في شراء ھذه الحافالت ، و بعد صدور األمر كانت الخسارة 

كل ھذا أثر على العرض في .ألغي ھذا القرار و لكن بعد فوات األوان قصیرة بمدة و یرة بالنسبة لھم و بعدھا كب

و بفضل القوانین الجدیدة القتصاد  ذه الفترةھ و بعد. ھذه الفترة ألنھ ھناك من انسحب كلیة من مھنة النقل 

متعاملین و تحقیق أكبر عرض مقابل السوق و انفتاحھ لمختلف الشركات سمح بدخول موجة أخرى من ال

االنسحاب الكلي للجماعات المحلیة فیما یخص النقل الریفي ، الحضري و الشبھ حضري حسب الوضعیة 

 الذي یبین عدد ) 06(في الجدول رقم  وضحةمن طرف مدیریة النقل و الم 2003دیسمبر  31المحددة في 

ث نجد أن أكبر عدد من المتعاملین یوجد على مستوى النقل حی. الحافالت و المتعاملین في مختلف أنواع النقل

 %92.62ھو أوال لصالح القطاع الخاص على مستوى كل أنواع النقل الجماعي بالحافالت بنسبة و الحضري 

  فالقطاع األول لھ أكبر نسبة من المتعاملین بالنسبة للنقل الحضري.لصالح القطاع العام  % 7.38مقابل نسبة 

  ینمتعاملال أعداد الحافالت حسب مختلف أنواع  النقل و كال): 06(جدول رقم

  .2003سنة ) القطاع العام أو الخاص (

  نوع النقل

  عدد الحافالت لكل متعامل  عدد الحافالت  عدد المتعاملین

القطاع 

  العام

القطاع 

  الخاص

القطاع   القطاع العام

  الخاص

القطاع   القطاع العام

  الخاص

  1.62  08  162  08  100  01  ما بین الوالیات

  الحضري

  والشبھ حضري
0  642  0  769  0  1.2  

  1.04  0  185  0  177  0  النقل الریفي

النقل الخاص 

  للمؤسسات
75  33  162  73  2.16  2.21  

      1189  170  952  76  المجموع

  .لجة شخصیةمعا+2003مدیریة النقل : المصدر 

و ھذا في إطار سیاسة الدولة لفك  % 18.59ثم النقل الریفي بنسبة .  % 67.44و الشبھ حضري بنسبة 

ثم النقل ما بین ، دور كبیر في دمج الریفیینلھ العزلة عن المناطق بمختلف الوسائل من بینھا النقل الریفي الذي 

أما القطاع الثاني فمعظم . % 3.47بنسبة  و أخیرا النقل الخاص للمؤسسات %10.50الوالیات بنسبة 

لصالح النقل الخاص للمؤسسات و النسبة الضئیلة المتبقیة لصالح النقل ما بین  % 98.68بنسبة و المتعاملین 

و تنعدم مشاركتھ في النقل الریفي أو الحضري و الشبھ حضري الذي یسیطر علیھ القطاع الخاص .الوالیات

  .اد الحافالت لكل متعاملو كذالك بالنسبة ألعد.كلیة
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حافالت لكل  08: أما بالنسبة لعدد الحافالت لكل متعامل ھو لصالح النقل ما بین الوالیات و للقطاع العام بـ 

متعامل و یقتصر طبعا على مؤسسة واحدة تتمثل في مؤسسة نقل مسافري الشرق و المتمثلة في وحدة قسنطینة 

لقطاع الخاص فھو اأما النقل من طرف .عاملة  تزالت بحوزتھا حافالو التي رغم تدھور حظیرتھا ال .للنقل 

حافلة  2.21و  2.16ثم النقل الخاص للمؤسسات بمعدلي .حافلة لكل متعامل في نفس نوع النقل 1.62بمعدل 

 كال المتعاملین ألنھ ذومن و ھذا لكونھ محبذ .لكل متعامل بالنسبة للقطاع العام و القطاع الخاص على التوالي

حافلة لكل متعامل خاص مع  1.2: و في المرتبة الثالثة النقل الحضري و الشبھ حضري بـ . مردودیة أكبر

  .حافلة لكل متعامل 1.04: و أخیرا النقل الریفي بـ .انعدام متعاملي القطاع العام

مح بتغطیة و بالتالي فإن الدخول القوي للخواص في قطاع النقل أدى إلى توفیر عرض كبیر من الحافالت س

العجز السابق الذي شھده القطاع و خاصة في ما یتعلق بالنقل الحضري و كذلك توفر حظیرة ھائلة و إن كانت 

مقابل التخلي الكلي للقطاع العام عن المساھمة في النقل الحضري ، مستغلة كلیة و بطریقة جیدة و منظمةغیر 

م خصوصا عند قیامھم باضرابات  فإن ذلك یؤدي إلى مما یؤدي إلى منح حریة كاملة لھم في التصرف و التنظی

شلل كامل في النقل مقابل تعطل مصالح السكان الذین یلجئون بذلك إلى وسائل النقل األخرى التي أثمانھا تفوق 

العام یمكنھ إحداث التوازن و تغطیة مختلف النقائص التابع للقطاع باإلضافة إلى أن النقل لھم  القدرة الشرائیة

  .ودةالموج

معدل حافلة لكل متعامل و ھذا یصعب من التحكم في الوضع و عدم إمكانیة ذات كما أن المؤسسات الخاصة 

في غیاب منسق و منظم لھم عدا النقابة و التي ال یمتثل .الحوار و االتفاق مع ھذا العدد الھائل من المتعاملین 

التي لھا عدد كبیر من الحافالت یمكنھا تحقیق فالمؤسسة .كما أن ھذا یؤثر على نوعیة الخدمة .لھا الجمیع

ول من الخوصصة لنرتقب بعدھا األشطر الو بالتالي فربما ھو . مردودیة و فائدة أكثر من المؤسسات الفردیة 

تنظیم ھؤالء المتعاملین تحت إطار مؤسسات خاصة كبیرة متخصصة في النقل و الخطوط عن طریق اتفاقیات 

  .ؤدي إلى التنظیم و سھولة التسییرمع مدیریة النقل ، مما ی

  :المستوى التخطیطي للنقل في التجمع القسنطیني الكبیر  - 3

وجدنا بأنھ لیس ھناك تنسیق بین الھیئات و المصالح المتدخلة في تنظیم النقل و كل جھة تعتقد بأن األخرى ھي 

ن األخرى ، و ھذا یسمح من جھة المقصرة بدل محاولة خلق مركز لدراسات النقل و التجھیز على غرار البلدا

المختلفة و كذلك التنسیق بین مختلف الھیئات و اإلدارات  ھفي النقل لحل مشاكلمتخصصة بوجود ھیئة واحدة 

أما فیما یخص مختلف مخططات النقل فھي . التي لھا عالقة مع النقل أو بمعنى أدق یلعب دور المنسق بینھا 

المنجز من قبل  2002نقل ، مما أدى إلى رفض مخطط النقل لسنة غیر متوفیة لشروط و مقاییس مخطط ال

  ) .إلخ...عدد التنقالت الیومیة ، تقدیر العجز (المدیریة ، ألن المخطط یجب أن یكون دراسة فعلیة لواقع النقل 

دون إنجاز مخطط للنقل و كذلك دراسة مستقبلیة الحتیاجات النقل باإلضافة إلى أنھ ال یمكن إنجاز مخطط 

  :و أھمیة ھذه المخططات تكمن في النقاط التالیة للمرور،
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   :من الناحیة التقنیة  - 1

  .االستغالل األمثل لشبكة النقل  -

  .تحقیق التوازن بین العرض و الطلب  -

  .تحسین ظروف النقل  -

  .التقسیم العقالني لشبكة الطرق بین مختلف أنواع النقل -

  .االستغالل األمثل للوسائل المتاحة -

  :من الناحیة االقتصادیة  - 2

  .اقتصاد الطاقة من خالل تدعیم النقل الجماعي  -

  .االستغالل العقالني للھیاكل التحتیة الموجودة حالیا  -

  .تقلیص تكلفة النقل  -

  .ربح الوقت و منھ تحسین االنتاجیة  -

  :من الناحیة العمرانیة  - 3

  .إعادة ھیكلة المجال -

  .للمجالضمان التسییر الجید  -

   :من الناحیة االجتماعیة - 4

  ) .إلخ ... سھولة الوصول إلى العمل ، إلى التجھیزات الجماعیة ( تحسین نمط الحیاة للسكان 

  :من الناحیة البیئیة  - 5

  .تحسین إطار الحیاة عن طریق حمایة المراكز الحضریة و تقلیص التلوث و اإلزعاج الصوتي  

عن وزارة النقل ،  2002لكیفیة تحضیر مخططات النقل الصادر في مارس و في ھذا فإن الدلیل المنھجي 

  .یوضح كل مراحل و كیفیات إعداد مخطط النقل 

  : كیفیة التعامل مع المستثمرین §

بالنسبة لكیفیة منح استغالل الخط الحضري على مستوى مدیریة تنظیم الشؤون العامة للنقل لوالیة قسنطینة 

ل و كذلك بالنسبة للوالیات األخرى ، و لذلك فإن المدیریة لھا الحریة في كیفیة فھي من صالحیات مدیر النق

جاء قرار بتجمید منح  2002و في سنة ، الخطوط تكون بطریقة غیر موضوعیة و عملیة منح.تنظیم النقل 

ج و لكن الخطوط المبرم. 2004في بدایة سنة  لحضریة ، و جاء مؤخرا قرار یلغیھرخص استغالل الخطوط ا

لخط الحضري اإذ ال یمكن لطالب غیر متاح، وضعھا حیز االستغالل من المفروض اإلعالن عنھا ، إال أن ذلك 

أو  ھمعرفة الخط الممنوح إلیھ إال بعد إعطائھ الخط بصفة نھائیة ، أي یوضع أمام األمر الواقع ، فإما یستغل

فیجب علیھم  (ANSEJ)لدعم تشغیل الشباب و الستفادة الشباب من حافالت من طرف الوكالة الوطنیة. یتركھ

، و ھذا إلعطاء خطوط  (Promesse de lignes)إحضار وثیقة التعھد بمنح الخط من طرف مدیریة النقل 
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و لحصول الشخص الطبیعي أو المعنوي على الخط یجب علیھ إحضار .لمجموعة من الشباب لالستثمار فیھا 

  :الوثائق التالیة 

  .طلب خطي  -

 .رمادیة البطاقة ال -

 .وثیقة المراقبة التقنیة للحافلة  -

ثم بعدھا تعطى لھ ، ثم تعطى لھ شھادة علیھا العنوان ، االسم و رقم الحافلة و التي تمكنھ من فتح سجل تجاري

االسم و اللقب ، المقر االجتماعي و رقم : بطاقة التوقیت للنقل العمومي للمسافرین علیھا المعلومات التالیة 

  .فقط أما بالنسبة لبطاقة النقل الحضري فیسجل علیھا بدایة و نھایة العمل.لة تسجیل الحاف

  :على مستوى المراقبة  §

  و أعیدت  2003لمدیریة في شھر أفریل عنھا ابالنسبة للمراقبة المتمثلة في عملیات التفتیش للحافالت توقفت 

بة و لجنة المراق. قبال الخاصة بالمدیریة، و ھذا في یومین من األسبوع عدا أیام االست 2004في فیفري مؤخرا 

تستھدف خطوط معینة تلقت بشأنھا شكاوى من طرف المتنقلین و ھذا لضبط  و التفتیش مھامھا ھادفة ، أي

إال .الحافالت المخالفة باإلضافة إلى الخرجات التحسیسیة بالتنسیق مع مصالح الشرطة من أجل توعیة الناقلین 

، كعدم إكمال أوالكمتنقلین  اتحدث في المیدان و التي نتعرض لھات الھائلة التي أنھ و بالنظر إلى المخالف

إنزال الركاب من حافلة إلى أخرى ، التوقف في وسط الطریق لصعود و نزول الركاب و تعبئة الحافلة  ،الدورة

  .یعبر عن وجود نقص في الرقابة ، التفتیش و الردع  ،إلخ ...إلى حد كبیر 

  :تنظیم النقل  §

تبقى عملیة تنظیم النقل الحضري في التجمع القسنطیني الكبیر في بدایاتھا األولى ، كما أنھا عملیة صعبة إذ أنھ 

في السابق كان من السھل تنظیم النقل عندما كانت مؤسسة واحدة للنقل الحضري ، أي یمكن التعامل مع ممثلھا 

جدا أمام العدد الھائل للمتعاملین حیث لم یھیكل النقل  و التنسیق بین مختلف الجھات ، أما حالیا فالعملیة صعبة

في قسنطینة خاصة أو التجمع القسنطیني الكبیر بصفة عامة على شكل مؤسسات بل أفراد ، حیث نجد لكل 

أما فیما یخص مساھمة البلدیة في مجال النقل .لجنة تنسیقیة بین كل ھؤالءغیاب متعامل حافلة في المتوسط في 

شرع فیھ مؤخرا من أجل ترسیمھا ألن معظم المواقف غیر  الذي ییر المحطات وتنظیم  المواقف فھي تقوم بتس

  . رسمیة

 05ملیون سنتیم ، لتخصیص  100: استفادت بلدیة قسنطینة من غالف مالي بـ  2004و مؤخرا في سنة 

جبل الوحش ، من  -تافرنت: قطاعات معزولة عن طریق الخطوط التالیة  05: حافالت للنقل المدرسي لـ 

و حي ) طریق المریج (الكلم الرابع ، جامع الطرشة - السیلوك ، بونفة و أجدور –المنیة و  بن الشرقي 

و لكل خط حافلة ، فھاتھ الحافالت الخمس تقوم بتنقلین في الیوم لصالح النقل المدرسي .المنصورة –الریاض 

حیث قامت البلدیة .نقل الحضري في األوقات األخرى أي صباحا و مساء و ھذا بالموازاة مع الخدمة لصالح ال



 ظام النقل الحضري بالحافالتالعوامل المؤثرة في ن                              :         الفصل األول

 

70

بمبادرة منھا عن طریق المجلس الشعبي الوالئي بكراء ھذه الحافالت من الخواص الذین یعملون على نفس 

كما ھناك أیضا وعد من الدولة بإعطاء حافالت للمدن الكبرى الثالثة للوطن . د ج یومیا  1000الخطوط مقابل 

المحلیة للنقل الحضري مرة لتشكیل الوكاالت حافلة للجزائر العاصمة  150ة لوھران ، حافل 50: كما یلي 

حافلة للجزائر العاصمة  و لكن یبقى ھذا وعدا لحد اآلن حسب تصریح مسؤولي النقل لبلدیة  50و أخرى 

  . قسنطینة

  آفاق سیاسة النقل الجماعي الحضري في التجمع القسنطیني الكبیر - 4

العنصر معرفة الدراسات و المشاریع المستقبلیة المسطرة و التي من شأنھا حل مشكلة سنحاول في ھذا 

التنقالت الحضریة في مدینة قسنطینة خاصة و التجمع القسنطیني الكبیر عامة و ھذا للرقي بخدمة النقل إلى 

قسنطینة و مدینة حیث ھناك اتفاقیات بین مدینة  ،أعلى مستوى و بالتالي تحقیق فائدة عمومیة أكبر للجمیع

(GRENOBLE)  2000سنوات في الفرنسیة في إطار التوأمة بین المدینتین بمجیئ مندوبیة من فرنسا  ،

،  (Tramway)من أجل دراسة جدوى و صالحیة مشروع الحافالت الكھربائیة   2003و دیسمبر 2001

  تحدید العرض یتم خاللھا دراسة میدانیة ب لمدینة الجدیدة و ھذا بعد القیامالمخطط للربط بین مدینة قسنطینة و ا

  .و الطلب من خالل دراسة حركة المرور 

و دراسة  ،من میزانیة الدولة للدراسة )1(ملیون د ج  30ھذا المشروع الخاص ببلدیة قسنطینة خصص لھ مبلغ 

ھما   راسةو ھذا من طرف مكتبین للد 2005فعالیة و امكانیة تحقیق ھذا المشروع تستمر إلى غایة أكتوبر 

(BETUR)  للجزائر العاصمة و مكتب الدراسات الفرنسي(INGEROP) ، حیث شرع في القیام بتحقیقات

میدانیة من أجل تحصیل المعطیات الدیموغرافیة ، االقتصادیة و مختلف أنواع التنقالت من مكان اإلقامة إلى 

ب ھذه المعطیات یمكن التحدید النھائي و حس.مكان العمل و عدد الطلبة و بالتالي تحدید الطلب على النقل 

، في 2015للشبكة و تحدید الجزء الذي لھ األولویة بھذا المشروع المبرمج على المدى المتوسط أي في آفاق 

  .انتظار نتائج التحقیقات المیدانیة

تحقیق و باإلضافة إلى ما سبق فمدینة قسنطینة توجھت إلى استراتیجیة تحسین حركة مرور اآللیات أوال و 

أنفاق في وسط مدینة قسنطینة على مستوى مفترق الطرق أدیس أبیبا  في  03إنجاز برمجة السیولة و ذلك ب

إطار مشاریع التنمیة المحلیة و في إطار السیاسة الوطنیة للنقل المتبناة من طرف وزارة النقل لتحسین حالة 

كم  107000لى كامل التراب للوصول إلى الطرقات الجزائریة و لتكثیف شبكة الطرق ، كما تكون موزعة ع

من الطرق في حالة جیدة  % 80باإلضافة إلى الوصول إلى نسبة  ،) 2(من الطرق على مستوى الوطن ككل 

  .) 3( 2006إلى غایة 
 

(1) : journal le quotidien du 26/02/2004, « le tramway pas avant 2015 ».  
(2),(3) : journal le quotidien du 25/02/2004, « la solution des trois tunnels ». 
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و الذي من المفروض أن یربط مركز مدینة  ،  (Téléphérique)كما أنھ ھناك  برمجة لمشروع التلیفیریك 

مارا على حي األمیر عبد القادر ، الجامعي قسنطینة بحي األمیر عبد القادر العلوي ، بحیث یبدأ من المستشفى 

یصل إلى غایة مرتفعات جبل لم م ،  فإن  2500طاطاش و لكن ھذا الخط قصیر طولھ سیدي مسید إلى 

و تمویل دراسة .شخص في الساعة على األقل  1000فعلیھ بنقل ، لذلك الوحش لن یكون مجدیا أو ذا مردودیة

لھ ، كما المشروع غیر مربح فلن یقوم بتموی إن لم یتأكد من أنمن طرف البنك الفرنسي ، تتم ھذا المشروع 

  . على مختلف محاور الحركة كلفت مدیریة النقل بتحدید عدد التنقالت الیومیة
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  :الثانيالباب  خالصة

على مختلف القطاعات، ال سیما قطاع النقل الجماعي للمسافرین  ابالغ البالد أثرللقد كان لتغییر النظام العام 

باالنسحاب .إلخ...السكن، الصناعة، التجارة: عن باقي القطاعات األخرى عبر الطرقات، و الذي كان متمیزا

الكلي تقریبا للدولة، بعد العجز الواضح لھا في سنوات الثمانینات، مما أدى إلى انحالل الشركات العمومیة التي 

ھا الذاتیة كانت تحضى بدعم الدولة و من بینھا شركات النقل، خاصة المحلیة دون االھتمام بتحقیق مردودیت

و ھذا طبعا في إطار االستراتیجیة العامة للبالد آنذاك و الممثلة في أن العمل حق للجمیع، و بالتالي  ، كمؤسسة

كان ھناك فائض كبیر في عدد العمال باإلضافة إلى عدم وجود استراتیجیة استغالل و الكفاءات الخبیرة في 

و التي تعرضت إلى  (SNTV)قل المسافرین عبر الطرقاتو مثال على ذلك المؤسسة الوطنیة لن.مجال النقل 

و وحدة قسنطینة للنقل التابعة للمؤسسة الوطنیة لنقل مسافري الشرق مثال على .تقسیمات مختلفة بھدف إنعاشھا

و .وضعیة ھذه الشركات العمومیة للنقل و التي تتمیز بحظیرة ضعیفة، حافالت في حالة سیئة و أخرى معطلة

بخدمة بعض الخطوط الوالئیة الطویلة، خدمة النقل باألجرة لصالح الطلبة الجامعیین و العمال ھي اآلن تقوم 

كما بقیت تتحكم في المحطات البریة بتنظیم عمل الحافالت و ھذا لتحقیق .باإلضافة إلى مؤسسات أمن الدولة

  .مردودیتھا الذاتیة

یر تمیز بانسحاب الجماعات المحلیة كلیة عن طریق و في المقابل فإن النقل الحضري في التجمع القسنطیني الكب

انحالل الوكالة المحلیة للنقل البلدي عند فتح مجال االستثمار للخواص بصفة مطلقة ، على عكس المدن األخرى 

إلى یومنا ھذا و التي  (ETUSA)مثل الجزائر العاصمة حیث بقیت مؤسسة النقل الحضري للجزائر العاصمة

أدى إلى كثرة المتعاملین  كل ھذا.لقة في التصرف من طرف الخواص و تحقیق التوازنتحد من الحریة المط

الخواص و نقص في التنظیم المالحظ على مستوى المحطات الحضریة، المسارات،المحطات الحضریة 

ن و تحول النقل من خدمة عمومیة ھدفھا األساسي تلبیة رغبات المتنقل إلى ھدف تجاري بحت دو.إلخ...النھائیة

  .االھتمام بنوعیة الخدمة المقدمة

و ربما تعتبر ھذه مرحلة أولى في إطار تجربة دخول الخواص یمكن أن تأخذ منحى أخر في السنوات المقبلة و 

خاصة أن ھناك مشروع في طور التحقیق بإعداد مخطط نقل حقیقي على مستوى المدیریة من جھة و شروع 

نطینة في تنظیم النقل عن طریق تحدید المواقف القانونیة و ترسیمھا الجماعات المحلیة الممثلة في بلدیة قس

باإلضافة إلى وعود من الدولة بتقدیم دعم عن طریق الحافالت للمدن الكبرى لخدمة النقل الحضري و بالتالي .

  .عودة المؤسسة العمومیة المحلیة للنقل الحضري
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  :خالصة الفصل األول

ل مركز ثقل والیة قسنطینة سواء من حیث الموقع ، إذ یتواجد في وسط الوالیة التجمع القسنطیني الكبیر یمث

من إجمالي  %89.23حول المدینة المتروبولیة قسنطینة، أو من حیث حجم السكان الحضر الذین یمثلون نسبة 

من الطرق  %50.42و كذلك من حیث أھم محاور النقل المختلفة، إذ یحتوي على .السكان الحضر للوالیة

  .من الطرق الوالئیة المارة على الوالیة ككل %33.73الوطنیة و 

  د اآلن ــغرب إلى ح - ار شرقـــــطریق السیــكم من ال16یة، ــرق المحیطـــكم من الط 18.85افة إلى ــباإلض

للسكة الحدیدیة  03و محطتین بریتین للمسافرین إلى مختلف الوالیات و جزء ھام من الطریق الوطني رقم

كل ھذه ، و ما یزید موقعھ إشعاعا ھو المطار الدولي محمد بوضیاف المتواجد جنوب بلدیة قسنطینة.زدوجةالم

  .العوامل السابقة تزید من جاذبیتھ و بالتالي زیادة الحركیة نحوه من مختلف المناطق

فیة استكمال نمو و لقد كانت ھناك ظروف ممیزة و أسباب معینة لنشأة ھذه الوحدة الحضریة تتمثل أساسا في كی

المدینة المترو بولیة قسنطینة بعد أن أظھر موضعھا عجزا بسبب العوائق الطبیعیة المختلفة، فأدى ذلك إلى 

تطورھا على حساب مجاالت التجمعات المحیطة بھا و التي أصبحت بعد ذلك مدنا تابعة لھا،الشيء الذي أحدث 

معدالت النمو أدت إلى تشبعھا ھي األخرى و عدم إمكانیة  تغیرا جذریا لھا و جعلھا تشھد ارتفاعات مذھلة في

كل ھذا نتج .استقبالھا لالحتیاجات المختلفة للتعمیر، أدت إلى توجھھ إلى المدینة الجدیدة علي منجلي كحل أمثل 

عنھ  تشكیل ارتباطات وظیفیة متعددة بین مختلف مراكزه، أدت إلى أن تكون ھناك تنقالت كثیفة و خاصة عبر 

  طوطــــدد الخـــام النقل بالحافالت لیصبح محیط النقل الحضري ھو كافة مجال التجمع مما أدى إلى زیادة عنظ

و الحافالت العاملة علیھا من أجل تغطیتھا بخدمة النقل و تسھیل مختلف المعامالت خاصة بعد دخول الخواص 

  یھـــــالمتعلق بتوج 1988ماي 10: لـ17 -88:و بالضبط بعد صدور القانون 1988بقوة إلى القطاع بعد سنة 

و تنظیم النقل البري و الذي حرر القطاع من احتكار الدولة و دعم بقوانین أخرى تجاریة خاصة لتسھیل 

الخاص بتوجیھ و تنظیم النقل  2001أوت  07: لـ 03- 01المعامالت في السوق باإلضافة إلى القانون األخیر 

  اكل التحتیة ــــ واسعا للخواص باالستثمار في المشاریع الكبرى الخاصة بالھیالبري و الذي فتح ھذه المرة مجاال

و خصوصا و أن الدولة في السنوات المقبلة ستتخلى عن ھذا تمویل ھذا القطاع حسب تصریحات وزیر 

  .األشغال العمومیة

ء مظھر حضري جدید كل العوامل السابقة زادت من حجم العالقات و إلغاء عامل المسافة مما ساھم في إعطا

  للتجمع القسنطیني الكبیر رغم النقائص الموجودة و المتعلقة أساسا باالعتناء بالجانب الكمي دون النوعي 

  .ترقى بعد خدمة النقل إلى المستوى المطلوب لم و
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  ة ـــــــــــــــدمـــمق

نظام النقل عموما و نظام النقل الحضري بالحافالت خاصة یتھیكل حول عنصرین ال ثالث لھما ، فاألول یتمثل 

التي یكون علیھا  ،الوطنیة، الوالئیة و الحضریة خاصة: في الھیاكل التحتیة الممثلة في مختلف أنواع الطرقات

  .ھا تؤثر على كمیة و نوعیة الخدمة المقدمة، فمختلف خصائصعادة مسار الحافالت

  

 التي تعدأما العنصر الثاني فیتمثل في الھیاكل الفوقیة الممثلة في المحطات الرئیسیة أي محطات االنطالق  

وجھات مختلفة، و كذلك المحطات النھائیة مخصصة لنقاط تجمع مختلف الخطوط أو مجموعة معینة منھا 

اء أو المناطق المستھدفة بالخدمة للربط بینھا و بین مناطق المحطات السابقة المتواجدة على مستوى األحی

، و التي تعطي لنا مدى ھیكلة المتواجدة أساسا في مركز مدینة قسنطینة و أخیرا المواقف الموزعة على المسار

  .شبكة النقل من خالل خصائصھا المختفة

  

یث تمثل مسارھا، كما أن الھیاكل الفوقیة تمثل العالقة بین فالھیاكل التحتیة لھا تأثیر مباشر على الحافالت ح

  .المتنقلین و نظام النقل بالحافالت 

  

  تنقلین حولھا؟مفما ھي خصائص ھذه الھیاكل ، حالتھا و نوعیتھا؟ و ما ھي مختلف اقتراحات الناقلین و ال
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  :مقدمة الباب األول

  

الممثلة أساسا في شبكة الطرق ، تعتبر القاعدة التي یقوم علیھا نظام النقل الجماعي التجھیزات القاعدیة للنقل و 

و معرفة خصائص ھذه الشبكة ، . الحضري في التجمع القسنطیني الكبیر و أي نظام نقل أخر في أي مجال ما

شر على فعالیة شبكة أنواع طرقھا ، مقاییسھا و حالتھا ، یمكننا من معرفة كیفیة تأثیرھا المباشر و غیر المبا

و تغطیتھا لمختلف أحیاء مدینة قسنطینة و أحیاء المدن )عدد الخطوط ،توزیعھا و عدد الحافالت(النقل الحالیة 

و حسب ما یملیھ علینا مجال الدراسة و الذي یعتبر محیط . التوابع ، تجمع البكیرة و المدینة الجدیدة علي منجلي

فاألول ھو التصنیف . ین للطرق یخدمان بحثنا موضوعا و مجاال النقل الحضري ، فسنتطرق إلى تصنیف

 اإلداري للطرق أي وطنیة ، والئیة و بلدیة و بالنسبة لھذه األخیرة سیتم التطرق فقط إلى الطرق الحضریة

  ألنھ لو كان النقل الحضري في حدود مجال مدینة واحدة الكتفینا بدراسة تصنیفات الطرق الحضریة ، . منھا

أن النقل الحضري في التجمع القسنطیني الكبیر متضمن في حدود عدة مدن تربط بینھا طرق غیر  و بما

أما التصنیف الثاني و األدق فھو خاص .حضریة منھا الوطنیة و الوالئیة خاصة ، فإنھ وجب علینا التطرق إلیھا

  .المدینة الجدیدة علي منجلي بالطرق الحضریة في مدن التجمع باإلضافة إلى التجمع الحضري الثانوي بكیرة و
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  شبكة طرق ھامة على مستوى التجمع القسنطیني الكبیر: أوال

  :التصنیف اإلداري للطرق - 1

) 07(یتربع التجمع القسنطیني الكبیر على شبكة ھامة من الطرق الوطنیة، الوالئیة و البلدیة ، و الجدول رقم 

  .تفصیال لكل بلدیة و  ة و الوالئیة  مقارنة بباقي مجال الوالیةالموالي یوضح نصیبھ من الطرق الوطنی

من إجمالي أطوال  % 49.71كم من الطرق الوطنیة بنسبة  116.85حیث نجد أن التجمع یحتوي على 

من إجمالي أطوال  %33.36كم من الطرق الوالئیة بنسبة  135.364و على ، الطرق الوطنیة للوالیة 

بة للطرق األولى فإن بلدیة قسنطینة تحتوي على أكبر نسبة من أطوال الطرق الوطنیة فبالنس.الطرق الوالئیة 

: ثم تلیھا بلدیتي حامة بوزیان و الخروب  بنسبتین متقاربتین . %40.99: المارة على التجمع تقدر بـ

  اد و أخیرا بلدیة دیدوش مر ، %10.27ثم بلدیة عین اسمارة بنسبة ، على التوالي %20.97و  21.01%

  .نصیب بلدیات التجمع القسنطیني الكبیر من الطرق) : 07(رقم  جدول

  البلدیات

  المجموع  الطرق الوالئیة  الطرق الوطنیة

  )كم(

  النسبة

  الطول  )%(

  )كم(

  النسبة

)%(  

  الطول

  )كم(

  النسبة

)%(  

  16.82  107.8  14.76  59.9  20.38  47.9  قسنطینة

  11.61  74.44  12.31  49.94  10.42  24.5  الخروب

  2.48  15.90  1.97  8.00  3.36  7.9  دیدوش مراد

  3.83  24.55  0.00  0.00  10.44  24.5  حامة بوزیان

  4.61  29.52  4.32  17.52  5.10  12.0  عین اسمارة

  39.35  252.21  33.36  135.4  49.71  116.8  إجمالي التجمع

  60.65  388.65  66.64  270.4  50.29  118.2  باقي مجال الوالیة

  100  640.87  100  405.8  100  235.07  المجموع

  .معالجة شخصیة+ 2003مدیریة األشغال العمومیة حوصلة الطرق ، : المصدر 

و ھذا یعود إلى عدد الخطوط المارة  على مجال البلدیة من جھة و طولھا من .  %6.76و ھي  بأضعف نسبة

و منھا تتفرع إلى مختلف البلدیات حیث أن بلدیة قسنطینة تحتوي على عقدة أغلب الطرق الوطنیة . جھة أخرى

  .كما تمثل بلدیة حامة بوزیان عقدة طرق أخرى تتفرع منھا إلى مختلف الوالیات الشمالیة، األخرى

  :الطرق الوطنیة  - 1- 1

و ھي الطرق التي تربط والیة قسنطینة بمختلف الوالیات األخرى ، كما تربط بین مختلف التجمعات الرئیسیة  

  التجمع القسنطیني الكبیر، و فیما یلي عرض لكل الطرق الوطنیة المارة على مجال الدراسة  و الھامة لبلدیات

  ).21(طرق وطنیة مارة على الوالیة ككل و الموضحة في الخریطة رقم 09من إجمالي  07و عددھا 
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  التجمع القسنطیني الكبیر شبكة الطرق) : 21( خریطة رقم
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  : )03(ق الوطني رقم الطری -

و بین والیة أم البواقي و باتنة من الجنوب ، و یمتد   یربط بین والیة قسنطینة و سكیكدة من الشمال ، و بینھا 

 53.92كم ، بنسبة  39.5بسكرة و توقرت ، یبلغ طول جزئھ المار على التجمع : إلى غایة والیات الجنوب 

م و یمر على أربع بلدیات و  7، متوسط عرضھ  كم73.25البالغ  من طولھ اإلجمالي المار على الوالیة و %

دیدوش مراد ، حامة بوزیان ، قسنطینة و الخروب مخترقا تجمعاتھا الرئیسیة ،كما یمر على العدید من : ھي 

األمیر عبد القادر ، باب القنطرة ممثال في الطریق الحضري شارع زعموش : أحیاء مدینة قسنطینة و ھي 

  .ازاة مع السكة الحدیدیة ، ثم الكلمتر الرابع ، القماص إلى غایة الخروب علي بالمو

آلیة في الیوم باتجاه  15000الشمالي یشھد  هأن جزء ، إذطریق الوطني حركة كبیرة لآللیاتو یشھد ھذا ال

  .آلیة في الیوم  7000: التجمع و مدینة قسنطینة ، أما جزؤه الجنوبي فیشھد حركة تقدر بـ 

   ) :05( یق الوطني رقم الطر -

قسنطینة و عین اسمارة، بدایتھ توجد في : جزؤه المار على والیة قسنطینة یقتصر على بلدیات التجمع و ھي 

 05و المنطقة الصناعیة من جھة و  1955أوت 20مدینة قسنطینة ابتداء من محول بن بولعید مارا بین حي 

كم و عرضھ یتراوح  25.9دینة عین اسمارة ، یبلغ طولھ جویلیة و بوالصوف من الجھة األخرى إلى غایة م

  م ، و ھو یربط والیة قسنطینة بمیلة من الجنوب الغربي و یمتد إلى سطیف ، البویرة  14و  7ما بین 

آلیة في  18000و ھو الطریق الوطني الذي یشھد أكبر حركة لآللیات حیث سجلت بھ ، و الجزائر العاصمة 

  .الیوم 

  ):20(ني رقم الطریق الوط -

یصل والیة قسنطینة بوالیة قالمة من الجنوب الشرقي ، یبلغ طول جزئھ المار على التجمع و بالضبط على  

كم یبلغ عرضھ  35.834من إجمالي طولھ المار على الوالیة و البالغ  % 4.19كم بنسبة  1.5بلدیة الخروب 

  .م  7

  ) : 27(الطریق الوطني رقم -

جیجل من الشمال الشرقي ، یمر على بلدیتین من التجمع ھما قسنطینة و حامة بوزیان،إذ یربط والیة قسنطینة ب

بن الشرقي و الجباسین ، ثم مخترقا حي بوذراع : أنھ یمر على الجھة الغربیة لمدینة قسنطینة مارا بین األحیاء

و . طي الغربيممثال في الطریق المحی1955أوت  20و حي  1962جویلیة  05صالح لیمر بعدھا بین حي 

كم ، أي بنسبة  16.4، یبلغ طول جزئھ المار على التجمع  05ینتھي إلى غایة بدایة الطریق الوطني رقم 

م ، 14و  07أما عرضھ فیتراوح ما بین . كم  27.4من إجمالي طولھ المار على الوالیة و البالغ  % 59.85

  .عآلیة في الیوم باتجاه التجم 6000یسجل ھذا الطریق الوطني 
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  ): أ 27( الطریق الوطني أو الوصلة -

،  03الطریق الوطني رقم : توجد ھذه الوصلة في بلدیة حامة بوزیان و تصل بین ثالث  طرق وطنیة و ھي  

  .م  14كم و عرض طریقھا  2.2، یبلغ طولھا  27، الطریق الوطني ) 02( 79الطریق الوطني 

  :) 24( 79الطریق الوطني رقم  -

سابقا ، یربط والیة قسنطینة بباتنة من الجھة الجنوبیة یمر على الجامعة  24الوالئي رقم  و ھو الطریق

غرب  -المركزیة ، حي النخیل إلى غایة المطار الدولي محمد بوضیاف ، أین یتصل بالطریق السیار شرق

كم  26خروب،حیث توقفت بھ األشغال ، طول جزئھ المار على الوالیة و حصرا على بلدیتي  قسنطینة و ال

م ، یشھد ھو اآلخر  7كم و عرضھ  28.2: من إجمالي طولھ المار على الوالیة و المقدر بـ  % 99.2بنسبة 

  .آلیة یومیا  15000: حركیة كبیرة تقدر بـ 

  :  ) 02( 79الطریق الوطني  -

زئھ المار على سابقا ، یصل والیة قسنطینة بمیلة من الجھة الغربیة ، طول ج) 02(و ھو الطریق الوالئي 

من  % 18.32كم بنسبة  5.35التجمع القسنطیني الكبیر ، أي على بلدیتي قسنطینة و حامة بوزیان یبلغ  

: تقدر الحركیة بھ بـ . م  06كم، عرض ھذا الطریق  29.2: إجمالي طولھ المار على الوالیة و المقدر بـ 

  .آلیة یومیا  6000

  :الطرق الوالئیة  -2 - 1

منھا یمر على التجمع القسنطیني الكبیر ، و ھي  17یق والئي یمر على والیة قسنطینة فإن طر 31من بین 

 101تقوم بربط التجمعات الرئیسیة للبلدیات الغیر متصلة عن طریق الطرق الوطنیة مثل الطریق الوالئي 

قوم أیضا بالربط كما ت.الذي یربط بین بلدیتي الخروب وعین اسمارة مباشرة ، الغیر متصلتین بطریق وطني 

و فیما یلي . بین التجمعات الرئیسیة ، الثانویة  بمختلف تجمعات البلدیات المجاورة التابعة للوالیات األخرى 

أھم الطرق الوالئیة التي تربط أحیاء مدینة قسنطینة بمختلف الطرق الوطنیة ، أو تصل ما بین مدن بلدیات 

  : ي التجمع،كما تخدم النقل الحضري الجماعي و ھ

كم و عرضھ  2.5یبلغ طولھ  03الذي یربط مركز مدینة قسنطینة بالطریق الوطني  : 44الطریق الوالئي   -

  .م  05

  .م 7كم و عرضھ 1.2جدیدة ، یبلغ طولھ و ھو طریق حضري یؤدي باتجاه المدینة ال : 24الطریق الوالئي  -

،واقعا بین حیي عوینة  27بالطریق الوطني  و الذي یربط حي مركز مدینة قسنطینة  :02الطریق الوالئي  -

  .م  5كم و عرضھ  4.4طولھ ، الفول و الماكیزار

  .م  05كم و عرضھ  5.3طولھ  27یربط حي صالح باي بالطریق الوطني رقم  :أ 2الطریق الوالئي  -

ج أن یصبح یربط مركز مدینة قسنطینة بمختلف أحیائھا الشمالیة الشرقیة و المبرم :51الطریق الوالئي  -

  .م  15و  07و عرضھ ما بین .كم  16.8امتداد لشارع الشرق ، طولھ 
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و ھو الطریق الذي یربط بلدیتي الخروب و عین اسمارة مرورا بالمدینة الجدیدة علي  :101الطریق الوالئي  -

  .منجلي حیث یعد شارعھا الرئیسي و یحتوي على أكبر حجم من الحركة 

  الطریق الذي یحد الجامعة المركزیة على كامل الجھة الجنوبیة و یفصل بینھا  و ھو:175الطریق الوالئي  -

  .و بین حي شعاب رصاص، و ھذا الطریق یؤدي إلى بلدیة الخروب مرورا بالتجمعات الثانویة بونفة و أجدور

   :الطرق البلدیة - 3- 1

تلف أنحاء البلدیة  و تسمح بفك و ھي الطرق التي تخدم المناطق الریفیة للبلدیات أساسا، كما تربط بین مخ

 تخدم النقل الریفيفالطرق الریفیة أما العزلة عن سكانھا منھا الطرق الحضریة التي سنتطرق إلیھا الحقا و 

  .فقط

  : التصنیف الوظیفي لشبكة طرق التجمع القسنطیني الكبیر - 2

  .ي التجمع القسنطیني و ھذا التصنیف نخصصھ للطرق الحضریة ، و التي تمثل مسار النقل الحضري ف

  :شبكة الطرق المحیطیة  - 1- 2

ھي مجموعة من الطرق دورھا األساسي ، ھو التخفیف من حركة المرور الكثیفة في مراكز المدن و خاصة 

فك االختناق على مدینة قسنطینة ، التي تعاني بحدة من ھذا المشكل و ھي قد تكون أجزاء من الطرق الوطنیة 

  .ا إلى طرق مزدوجة لتحقیق السیولة في حركة المرور تم تھیئتھا ، توسیعھ

و ھو ممثل في شارع الصومام الموجود في مدینة قسنطینة ، یصل بین بدایة  : الطریق المحیطي الجنوبي -

، أي حي بن بولعید إلى محول سیدي مبروك،أسفل حي الدقسي ، مارا على حي  05الطریق الوطني رقم 

  .، و عرضھكم  2.9التوت ، یبلغ طولھ 

، یمر ھذا الطریق المحیطي على  27و ھو جزء من الطریق الوطني رقم  :الطریق المحیطي الغربي  -

  .كم و عرضھ 2.5األحیاء الغربیة و الجنوبیة الغربیة لمدینة قسنطینة ، یبلغ طولھ 

، ) 24(79ي و ھو یربط حي بوالصوف و المنطقة الصناعیة بالطریق الوطن :الطریق المحیطي ماسینیسا  -

و لحد اآلن لم یؤخذ كمسار للنقل الجماعي .و ھو الطریق الذي تعرض إلى انزالق أرضي، كم  04یبلغ طولھ 

  . بالحافالت 

الذي تم تھیئتھ و أصبح طریقا مزدوج  03في الطریق الوطني رقم  ممثلو ھو  :الطریق المحیطي للخروب  -

مدینة الخروب كما ھو موضح في الشكل  یبلغ طولھ  و یمر على كامل شرق، الحركة باتجاھین منفصلین

  .كم 9.45

  :شبكات الطرق الحضریة للتجمع القسنطیني الكبیر - 2- 2

  :شبكة الطرق الحضریة لمدینة قسنطینة  - 1- 2- 2

  :، و ھيكم  500یبلغ طول شبكة الطرق الحضریة لمدینة قسنطینة عموما حوالي  
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  ة قسنطینة ، شبكة الطرقمدین): 22(خریطة رقم
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  :الطرق الرئیسیة أو األولیة  §

و ھي الطرق التي تربط التجمعات العمرانیة الثانویة بالتجمع الرئیسي و تصنف على أساس عرضھا الذي 

م و فیما یلي عرض ألھم الطرق الرئیسیة المتضمنة في مسار حافالت النقل الجماعي  09یكون أكبر من 

  ).22(جاھات و ھذا حسب الخریطة  رقملمختلف االت

، یفصل حي سیدي مبروك األسفل و األعلى عن  03المتصل بالطریق الوطني رقم  :شارع بن بعطوش  -

حي الدقسي عبد السالم ، ذو ثالث أروقة باتجاھین یفصل بینھما رصیف مشجر  و یعرف حركة مرور كثیفة 

أن رواق منھ خصص للحافالت الحضریة لتجنب تعقد حركة  حالة ھذا الشارع جیدة باإلضافة إلى. لآللیات 

  . المرور خاصة في ساعات الذروة

و ھو امتداد للشارع السابق ، یفصل أحیاء اإلخوة عباس ، ساقیة سیدي یوسف عن سیدي  :شارع الشرق  -

 51الوالئي  و ھو مبرمج ألن یمتد مكان الطریق.مبروك العلوي و المنصورة و كذلك جبل الوحش و الزیادیة 

  .إال أن القرار الرسمي لم یصدر بعد ، و ھذا الشارع ذو اتجاھین غیر منفصلین 

یحد حي القنطرة من الجھة الغربیة و یربطھ بوسط المدینة جسر باب  القنطرة و جسر  :شارع زعموش علي -

  .03سیدي راشد ، و ھو جزء من الطریق الوطني رقم 

الجامعة اإلسالمیة و الحي الجامعي أسفل  (لمتواجد بین حي المنظر الجمیل و ھو الطریق ا :شارع شیقیفارة  -

  .من الجھة األخرى 1955أوت 20من جھة و حي فیاللي و) نحاس نبیل

  .و ھو نفسھ المحول الجنوبي الذي تعرضنا إلیھ في شبكة الطرق المحیطیة :شارع الصومام  -

   امل الجھة الغربیة و یفصلھ عن حي السیلوكیحد حي المنظر الجمیل على ك:شارع قدور بومدوس -

  .و المنشار

، و امتداد لشارع زعموش 03و ھو جزء حضري أیضا من الطریق الوطني رقم  :شارع جیش التحریر -

  علي ابتداء من مفترق طرق جسر سیدي راشد و یفصل بین حي سیدي مبروك السفلي من جھة و الصنوبر

  .و التوت من الجھة األخرى 

 :ویةــــــــرق الثانــــــــالط §

و ھي الطرق التي تتفرع عن الطرق الوطنیة و الرئیسیة بصفة عامة، كما أنھا الفاصلة بین األحیاء و تربطھا 

طریق عواطي مصطفى ، شارع بن بولعید ، : م و أھمھا  9و 7ببعضھا البعض و عرضھا یتراوح ما بین 

  .شارع روماني ، شارح رحماني عاشور 

 :الثیة الطرق الث §

و ھي الطرق التي تتخلل األحیاء و تقسمھ إلى وحدات سكنیة ، كما أنھا المحددة لخطة الحي و عرضھا یكون 

  .م  7أقل من 
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  قسنطینةأفاق تنظیم حركة المرور الحالیة في مدینة - 2- 2- 2

سین حركة و من أجل تح.تشھد شبكة طرق مدینة قسنطینة حركة مرور كثیفة خاصة تلك المتواجدة في المركز

المرور ، و في غیاب دراسات شاملة و حقیقیة ، قامت بلدیة قسنطینة أو المصالح المختصة لھا تحدیدا بالقیام 

مؤخرا بإجراءات معینة للتخفیف من حدتھا بحضور ممثلي الجمعیات ، المدیریات و مصالح األمن ، حیث أفاد 

ور في مدینة قسنطینة أو العنصر الذي یؤثر علیھا االجتماع المنعقد  بینھم على أن أساس مشكلة حركة المر

فكان أوال . و كثافة الحركة بھا   بحدة ھو الوقوف العشوائي لآللیات على جانبي الطرقات بالرغم من ضیقھا

، بمنع التوقف على جانبي الطریق بالنسبة لبعض  (Voies de dégagement)التفكیر في إنشاء طرق اإلخالء 

و ھذا تسھیال للعملیات التجاریة للمدینة أي .ف على جانب واحد بالنسبة للبعض اآلخرالطرق و منع التوق

الشحن، التفریغ  و حركة مرور اآللیات المختلفة بما فیھا حافالت النقل الجماعي الحضري خاصة، التي تعاني 

تمركز الخدمات و  أساسا و بشكل كبیر من ھذا المشكل نتیجة عدم وجود حظائر ذات أدوار متعددة من جھة

بقلب المدینة من جھة أخرى الشيء الذي یسبب في كثیر من األحیان اختناقات حادة  و أحیانا شلل تام بشوارع 

مدة و ملتقیات طرق المدینة ینتج عنھ أیضا خلل في الخدمة المقدمة من طرف النظام،إذ أن الحافالت تقضي 

  . ما قضتھ طوال مسار الرحلة  في وسط المدینة أي على مسافة أمتار ، أضعافطویلة 

 2.3و كانت نتائج ھذا االجتماع المنعقد منع المكوث بالطرق الموالیة و السماح للسیارات التي ال یتعدى وزنھا 

  : دقیقة، من أجل شحن و تفریغ السلع و ھي  15طن ، أي السیارات النفعیة بالتوقف عبرھا لفترة ال تتعدى 

  : انت الطرق المعنیة باإلخالء النھائي لآللیات على جانبیھا ممثلة في ك : منع المكوث على الجانبین ♦

  .1962جویلیة  05ابتداء من ملتقى الطرق المقابل لمقتصدیة الجیش إلى نھایة محول  : شارع شیقیفارة -

  .ابتداء من العمارات إلى غایة ملتقى الطرق نحاس نبیل :شارع قدور بومدوس -

  .ن بنایة إدارة الري إلى غایة مفترق الطرق المقابل للثكنة العسكریة م :شارع الدكتور كالمات -

  .من جسر سیدي راشد إلى غایة محول سیدي مبروك : شارع جیش التحریر -

  .من محول سیدي مبروك إلى غایة ملتقى طرق الدقسي  : شارع بن بعطوش -

  .من ملتقى طرق الدقسي إلى مفترق الطرق الزیادیة  :شارع الشرق  -

  .من ساحة الشھداء إل غایة جسر سیدي راشد  :شارع زعبان  -

  .من ساحة عمیروش إلى غایة شارع قدور بومدوس :شارع بلزرق  -

  .من المنعرج إلى غایة شارع قدور بومدوس :نھج بغریش  -

  .من ساحة خمیستي إلى غایة ساحة أول نوفمبر  :نھج مریم بوعتورة  -

  .نوفمبر  01یدي مبروك إلى غایة ساحة بحي س  :نھج محجوب اسماعیل  -

  شارع حركاتي رمضان -

  شارع عدوي اسماعیل  -



الھیاكل التحتیة و الفوقیة للنقل الحضري بالحافالت في التجمع القسنطیني الكبیر:               الفصل الثاني  

 

84

  .من ساحة السمار إلى غایة شارع یوغوسالفیا :شارع طاطاش بلقاسم  -

  .من ثانویة یوغرطة إلى غایة ساحة عمیروش :شارع  االستقالل  -

  .سابقا  )monoprix(لتجاریة من ثانویة رضا حوحو إلى غایة الوحدة ا : 1965جوان  19نھج  -

  .من الوحدة التجاریة السابقة إلى ساحة الشھداء :نھج دیدوش مراد  -

  .من ساحة الشھداء إلى غایة مدخل سیدي مسید :شارع زیغود یوسف  -

  .من ساحة عمیروش إلى غایة شارع شیقیفارة  :شارع الحریة  -

تم االخالء النھائي لأللیات من التوقف على جانبیھا و ھذا و بالتالي فإن أھم مسارات النقل الحضري بالحافالت 

  .یساھم إلى حد كبیر في فعالیتھ

 و ھو خاص بالطرق التي یكون فیھا تعقد حركة المرور أقل حدة من  : منع المكوث على جانب واحد ♦

  :سابقتھا و منع المكوث على جانب واحد یحل نسبیا مشكل حركة المرور

  .المكوث بالنسبة للجھة الیسرى في اتجاه الحركةمنع  :شارع بولمعیز  -

  .منع المكوث بالنسبة للجھة الیمنى في اتجاه الحركة : شارع بودربالة -

  .منع المكوث بالنسبة للجھة الیسرى في اتجاه الحركة :شارع بوجریو  -

  .منع المكوث بالنسبة للجھة الیمنى في اتجاه الحركة  :شارع بلوزداد  -

  .منع المكوث بالنسبة للجھة الیمنى في اتجاه الحركة :ر شارع بلمیا -

  .منع المكوث في الجھة الیمنى في اتجاه الحركة  :شارع قیقایا عمار  -

  ).ناحیة المتحف( منع المكوث في الجھة الیسرى في اتجاه الحركة  :نھج طویا حسین  -

  ).ناحیة المتحف( حركة منع المكوث في الجھة الیمنى في اتجاه ال :نھج سالمي سلیمان  -

  .منع المكوث في الجھة الیمنى في اتجاه الحركة  :نھج حمیروش بشیر -

 :منع المكوث على جزء أو جھة من الطریق  ♦

و یعني عدم المكوث في جزء معین من الطریق ، أین تكون حركة المرور معقدة في ھذا الجزء أو في تلك 

   :النقطة و الطرق المعنیة بھذا اإلجراء ھي 

یمنع المكوث على الجانب الموالي التجاه الحركة باستثناء الجھة الیمنى من الساللم إلى  :شارع الجمھوریة  -

  .غایة مدخل إدارة صندوق الضمان االجتماعي 

یمنع المكوث على جانبیھ باستثناء محطة سیارات األجرة ، من مستوى الممر  : شارع مداوي بوجمعة -

  .ق الغابيالعلوي نحو اتجاه الطری

  .یمنع الوقوف على الجانبین باتجاه الحركة استثناء للجھة الیمنى بالمنطقة العلویة :شارع دباح لویزة  -

باستثناء الجھة الیسرى  (TRANSAT)یمنع المكوث على الجانبین إلى غایة نزل  :شارع عوا طي مصطفى  -

  . 29من محطتي سیارات األجرة إلى غایة البنایة رقم 
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یمنع المكوث على جانبیھ باستثناء الجھة الیمنى باتجاه النزول من الساللم عند مقر  : 1955أوت  20شارع  -

  .جمعیة سائقي سیارات األجرة  إلى غایة السوق 

باستثناء الجھة الیمنى في اتجاه النزول من الساللم إلى غایة عمارات الصندوق  :شارع رحماني عاشور  -

  . الوطني للتوفیر و االحتیاط

باستثناء الجھة الیمنى في اتجاه النزول من الساللم ابتداء من مدرسة طارق ابن  :شارع قیطوني عبد المالك  -

  .زیاد 

باستثناء الجھة الیمنى في اتجاه النزول من الساللم إلى غایة نھج بولمعیز و على  :نھج سي عبد اهللا بوھروم  -

  .الجھتین إلى غایة شارع خمیستي

 :الوقوف على الجانبین  منع المكوث و ♦

على ، عند جمیع المنعرجات ، ممرات بن بولعید ، شارع عبان رمضان، شارع كنیدي :و ھذا بالنسبة لـ 

  .عند الملتقیات ، المحوالت و مفترقات الطرق، الجسور

 :منع المكوث و الوقوف عند الساحات العمومیة  ♦

، المؤسسات العمومیة و الخاصة عند  اإلداریةالھیئات  و ھذا باستثناء سیارات االجرة ، الحافالت و سیارات 

  ساحة األمم المتحدة ، ساحة السمار ، ساحة خمیستي ، ساحة أول ماي :مواقفھا و المؤشرة بلوحات دالة و ھي 

  .ساحة كریكري، ساحة أول نوفمبر ، ساحة عجابي 

  .دي و ھذا خاص فقط بشارع العربي بن مھی :المكوث بالتناوب النصف شھري  ♦

باإلضافة إلى ھذه التعدیالت من أجل تحسین حركة المرور في المدینة ، یشرع اآلن في وضع لوحات دالة 

  دة اإلدارات ــــبالطرق السریعة ووضع جھاز مراقبة السرعة أي الرادار و سیتم استبدال األماكن المحجوزة لفائ

عواطي مصطفى قبل المنعرج و تخصص و المؤسسات العمومیة من منعرجات بولقرینات إلى غایة شارع 

كما سیشرع في القیام بمخطط ، ارع عواطي مصطفى و نزل بانورامیكالمنعرجات لفائدة سكان عمارات ش

حركة المرور للمدینة بواسطة األرقام بالتعاون مع الدرك الوطني من أجل القضاء نھائیا على أزمة حركة 

  .المرور

اكل التحتیة ، خاصة الطرقات فتتمثل في إنجاز الجسور الطرقیة أو الطرق أما بالنسبة للعملیات الخاصة بالھی

ذات المستویات المختلفة ، من أجل تفادي نقاط تالقي و تقاطع اآللیات إلى حد كبیر و بالتالي الزیادة من فعالیة 

الوطني مثل الممر العلوي و الذي ھو في طور اإلنجاز بحي التوت أسفل الجامعة على الطریق . الطرق 

  .، تجنبا لتقاطع الطرقات)24(79

فإن .و بالتالي فإنھ نظرا لضخامة میزانیة إنجاز طرق جدیدة و كذلك صعوبة موضع البلدیة من جھة أخرى

المصالح التقنیة البلدیة التجأت إلى سیاسة تكثیف الشبكة الحالیة و استغاللھا إلى أقصى حد عن طریق 

  .المحوالت و الجسور الطرقیة 
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  مدین الخروب ، شبكة الطرق 09و شكل رقم ) 23( خریطة رقم
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لقد تم تقسیم شبكة طرق المدن التوابع وفق المقاییس الھندسیة للطریق من جھة و كثافة حركة المرور من جھة  

  .ت الخمسأخرى و كذلك االعتماد على التقسیمات المعمول من طرف مختلف المصالح التقنیة للبلدیا

  :شبكة طرق مدینة الخروب - 3- 2- 2

تحتوي مدینة الخروب على شبكة ھامة من الطرق مدعمة بالطریق المحیطي الذي یجزئ المدینة إلى جزئین  

و ھذه الشبكة مخططة على شكل شطرنجي یسمح باختیارات متعددة للمسار، مما یزید في . شرقي و غربي 

  ).23(بینھ الخریطة رقم درجة النفوذیة إلى المدینة حسب ما ت

  :الطرق الرئیسیة  -

  : تمثل طبعا فيت و

 900الطریق المحیطي السابق الذي یفصل ما بین األحیاء ماسینیسا،المنى،و المنار من جھة و اإلخوة سبیقة،  -

  .مسكن و الوفاء من جھة أخرى250زغیدة الطاھر، ،1955أوت 20، مسكن

بین حیي في البدایة الممثل في شارع األمیر عبد القادر الواقع  03 الجزء الحضري من الطریق الوطني رقم -

مسكن، ثم 1039و  مسكن1013حیي  بین ثم مسكن من جھة و منطقة النشاطات من الجھة األخرى 1200

  . مسكن و الھناء من جھة و حیي طنجة و بوھالي العید من الجھة األخرى450صراوي، السوق،:بین األحیاء 

   :یة الطرق الثانو -

، كما تتفرع منھا لخدمة مختلف األحیاء الضاحویة للمدینة خاصةو ھي الطرق التي تربط الشارعین السابقین 

  .غیر مسماةو طرق أخرى ، شارع أول نوفمبر ، شارع نابتي رشید و شیھاني بشیر: مثل 

  :الطرق الثالثیة -

من األحیاء تكون مسار للحافالت كونھا تتمیز و التي في كثیر .تحتوي المدینة على شبكة كثیفة من ھذه الطرق 

كما تحتوي المدینة على ثالث مفترقات طرق من الدرجة الثانیة حسب ما ھو موضح في .بمقاییس ھندسیة كبیرة

و كذلك مفترق طرق من ، اثنین منھما یصالن الطریق المحیطي بشبكة الطرق األخرى ) 09(الشكل رقم 

  .لة الطرق فمعظمھا في حالة جیدةأما بالنسبة لحا.الدرجة األولى

یوضح مقاییس بعض الطریق األولیة ، الثانویة و الثالثیة للمدن دیدوش الموالي ) 09(كما أن الشكل رقم 

  .مراد،عین اسمارة و الخروب

  :شبكة طرق مدینة حامة بوزیان و تجمع بكیرة - 4 - 2- 2

شبكة ھامة من الطرق و خاصة الرئیسیة  نجد أن مدینة حامة بوزیان تحتوي على) 24(من الخریطة رقم  

  منھا كما تطرقنا إلیھ سابقا في شبكة الطرق الوطنیة للتجمع مما یسمح باختیارات مختلفة في المسار 

(le choix d’itinéraire)  بسھولة النفوذیة للمدینة و منھا إلى وجھات مختلفة یسمح و الذي.  

بكیرة بحكم الجوار مع مدینة حامة بوزیان ووجود تواصل  و لقد قمنا بإدراج شبكة طرق التجمع الثانوي

  كما أدرجت ضمنھا أیضا في مخطط شبكة الطرق ضمن المخطط التوجیھي للتھیئة .لخطوط الشبكة ما بینھما 
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  الخاصة بمدینة حامة  بوزیان و تجمع بكیرة ، شبكة الطرق 24خریطة رقم 
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  :و المتمثلة في الطرق التالیة.كم 25:ول شبكة طرق مدینة حامة بوزیان بـیقدر ط، و التعمیر

  :الطرق األولیة -

  :و تتمثل أساسا في األجزاء الحضریة للطرق الوطنیة الموجودة في المدینة و ھي  

  .المتواجد أقصى جنوب المدینة على مستوى حي الشراكات ) 02(79الطریق الوطني  -

مساره وسط الحي السابق والواقع بین حیي بوستة و بن سبع من جھة وحي ابشیر  المار 27الطریق الوطني 

  .من الجھة األخرى

المار على كامل الجھة الشرقیة للمدینة و الذي یربطھا مباشرة بمدینة دیدوش مراد  03الطریق الوطني رقم  -

  .و یمر بالضبط على حیي الشراكات و الحامة 

  ).2(03،27،79: التي تربط ما بین الطرق الوطنیة الثالثة أ أو الوصلة27الطریق الوطني -

شارع جیش التحریر و الممثل في الشارع الرئیسي للمدینة و الذي یشھد أكثف حركة للمرور و أكبر تركز 

  .لمختلف أنواع التجارة و الخدمات

  .مفترق طرق أي بأكبر عقدیة مقارنة بمدن التجمع األخرى 22كما تحتوي المدینة على 

  :الطرق الثانویة  -

  .و ھي موضحة في نفس الخریطة السابقة و التي تقوم بالربط بین مختلف الطرق الرئیسیة السابقة  

  :الطرق الثالثیة  -

و ھي غیر مستعملة من طرف مسار النقل ، ھذه الطرق غیر موضحة كلیة على الخریطة لصغر المقیاس

  .ارجيالحضري للمدینة المقتصر على النقل الحضري الخ

أیضا الذي یتبع مساره مسار  03بكیرة فالطرق األولیة تتمثل أساسا في الطریق الوطني رقم أما بالنسبة لتجمع 

السكة الحدیدیة مرورا بجنوب و غرب التجمع و الذي یحده في نفس الوقت من ھذه الجھة و كذلك الشارع 

لتجمع بمدینة حامة بوزیان من الجھة الشمالیة یربط ا والرئیسي الذي یخترق التجمع و یربطھ بالطریق السابق 

  .الغربیة

فإن أجزاء كبیرة منھا تتطلب الترمیم و إعادة التعبید و إنجاز  حامة بوزیان أساسا،طرق  و بالنسبة لحالة

لتأكل الطرقات و حفرھا من جراء  ةأساسیالتي تعتبر عوامل المجاریر لھا و بالوعات لتصریف میاه األمطار 

  .یاه بھاتراكم الم

  توضح الطرق المبرمجة و المقترحة السابقة )24(مشاریع المستقبلیة للنقل فإن الخریطة رقمأما فیما یتعلق بال

و ھذا لتدعیم شبكة الطرق الحالیة و بالدرجة األولى حل مشكلة المرور التي تعاني منھا المدینة من سنة إلى 

  : التالیة و تتمثل الطرق المبرمجة.أخرى 

  

  



الھیاكل التحتیة و الفوقیة للنقل الحضري بالحافالت في التجمع القسنطیني الكبیر:               الفصل الثاني  

 

90

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، مقطع عرضي للطرق االولیة و الثانویة للمدن التوابع  09شكل رقم 
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عند الحي المسمى رحلي على  03طریق یربط بین شارع جیش التحریر الوطني و الطریق الوطني رقم  -

یر بقیمة مالیة جسر صغ باإلضافة إلى كما أعدت لھ بطاقة فنیة م و الذي كان محل دراسة تقنیة، 886مسافة 

  .ملیون د ج  26: لألشغال تقدر بـ 

قدرت و كانت ھي األخرى محل دراسة تقنیة ، م1200: تھیئة الطرقات بحي برغلي التي تقدر مسافتھا بـ  -

  .د ج  13603326.75: قیمة أشغالھا بـ 

بإنجازه یمكن  و الذي، م1500طریق یربط جیش التحریر الوطني و حي السطحة و الذي یمتد على مسافة  -

  .التخفیف من ضغط المرور على مركز المدینة إال أن الدراسة لم تنجز بعد

  :أما الطرق المقترحة فھي 

و الذي ھو اآلن طریق غیر معبد رغم حركة ، م1500الطریق الرابط بین حي شاوي و السطحة على مسافة  -

 یمكنھ المساھمةفة سكانیة مرتفعة و ھو الذي حیین كل منھما ذو كثاأیضا بین لوقوعھ و المرور الكثیفة علیھ 

  .في تخفیف حركة المرور على المدینة

م و ھو طریق غیر 700: طریق یربط بین شارع جیش التحریر الوطني و العقیبة على مسافة تقدر بـ  -

  .موجود نھائیا

  .م500طریق یربط بین شارع جیش التحریر و مكان السوق األسبوعي للسیارات على مسافة  -

إال أنھ و نظرا لكبر الغالف المالي للطرقات سواء من حیث إنجاز الدراسة أو المشروع فإن البلدیة اكتفت 

ھذه الطرق من بلإلنجاز فإن البلدیة قدمت عریضة أما بالنسبة .فقطبإنجاز بعض الدراسات للطرقات المبرمجة 

فستشھد حركة المرور نامج الطرق ھذا من بر %25 ت نسبةحققإذا ما تو ، أجل تحصیل میزانیة مخصصة لھا

و إمكانیة خدمة مختلف األحیاء خاصة التي تشھد مشاریع ، و ضواحیھاخاصة بمركز المدینة  تحسن ملحوظ

العدید من المشاریع تحصیص عین اسداري ، الزویتنة و بن الشاوي حیث أنجزت : سكنیة متواصلة مثل 

  .یة معتبرةكثافة سكانأیضا و التي تشھد  السكنیة مؤخرا

  :شبكة طرق مدینة دیدوش مراد  - 5- 2- 2

  :و تتمثل في :الطرق األولیة  -

الذي یمر على كل الجھة الغربیة للمدینة حسب الخریطة رقم ) 03(الجزء الحضري من الطریق الوطني رقم  -

  د یوسف المنطقة الصناعیة ، أول نوفمبر،الزھور،زیغو:أو یحدھا غربا و بالضبط األحیاء التالیة) 25(

كما ،  المستشفى العسكريیتواجد و بوسبعة موسى، و من الجھة الغربیة للطریق حي قربوعة عبد الحمید حیث 

  .یتوازى تقریبا مع حدود محیطھا العمراني من ھذه الجھة 

شارع العربي بن مھیدي طریق أولي أخر ھو یتفرع عن الطریق األولي السابق عند مدخل المدینة الجنوبي  -

متواجدا في البدایة بین أحیاء المنطقة الصناعیة و میموزا  ،ئن داخل النسیج العمراني للمدینة و المار وسطھاالكا

  حیث یكون في البدایة محاذیا للسكة الحدیدیة ثم یمر  من جھة و حي أول نوفمبر والزھور من الجھة األخرى،



الھیاكل التحتیة و الفوقیة للنقل الحضري بالحافالت في التجمع القسنطیني الكبیر:               الفصل الثاني  

 

92

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، شبكة طرق مدینة دیدوش مراد 25خریطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الھیاكل التحتیة و الفوقیة للنقل الحضري بالحافالت في التجمع القسنطیني الكبیر:               الفصل الثاني  

 

93

داخل حي زیغود یوسف و في أقصى  شمال المدینة یقع حي الحیاة على جانبھ األیمن و نفس الحي  همسار

  . 03حیث یتصل مرة أخرى بالطریق الوطني رقم ، السابق على جانبھ األیسر

  :الطرق الثانویة  -

نة كما تربط أیضا بین الطرق و ھي الطرق المتفرعة عن الطرق السابقة و التي تربط بین مختلف أحیاء المدی

و مساره موازي ، شارع زیغود یوسف و ھو متواجد في نفس الحي المسمى علیھ  و تتمثل أساسا في، الرئیسیة

ھذین ، 1955أوت20كما یتوازى معھما شارع ثانوي أخر ھو شارع  ، لمسار شارع العربي بن مھیدي

ي، و ھي الطرق الثانویة المسماة باإلضافة إلى لرئیسور متوسطة مقارنة بالشارع االشارعین یشھدان حركة مر

  .لم یتم تسمیتھا بعدطرق أخرى 

   :الطرق الثالثیة  -

و ھذه الطرق غیر مسماة في الغالب و ھي التي تربط بین مختلف أحیاء الحي الواحد و ھي مستعملة فقط من 

مفترق طرق أي وجود  12ذه على كما تحتوي شبكة الطرق ھ.طرف مسار خط النقل الحضري الداخلي للمدینة

  .للمسار  ة عقدیة تسمح بتوفیر اتجاھات مختلف

و فیما یخص حالة الطرق فھي كلھا في حالة جیدة ، عدا النقاط أو األجزاء التي تكون فیھا أشغال خاصة 

ل و سرعان ما یعاد إصالحھا من قب.المیاه،الصرف الصحي أو الغاز: على مختلف الشبكات  تقنیةبعملیات 

المصالح البلدیة ، و عدا ھذا فالطرق ال تعاني من انحدار طولي كبیر یعیق حركة المرور أو متعرضة إلى 

كما ال توجد مقاطع خطیرة . و غیر معبدة أو محفرة بل على العكس ةأخطار طبیعیة مختلفة أو في حالة متدھور

  صصة من طرف البلدیة و خاصةو ھذا بفضل المبالغ المالیة المخ، للطریق حیث تكثر حوادث المرور

و التي سمحت بإنجاز العدید من الطرق   أي من میزانیة الدولة (PCD)المخططات البلدیة للتنمیة  من طرف

المبرمجة في إطار المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر من جھة و كذلك ترمیم الطرق و إصالح األرصفة من 

  .جھة أخرى عبر مختلف أحیاء المدینة 

  :شبكة طرق مدینة عین اسمارة  - 6- 2- 2

  :و تتمثل أساسا في:الطرق الرئیسیة  -

  الممتد من شمال شرق المدینة إلى جنوب غربھا و الذي یقع بین أحیاء جیریك ) 05(الطریق الوطني رقم -

كما یقع داخل الحي الذي یحمل نفس االسم حسب ما ، من جھة و حي فلتان من جھة أخرىمسكن  212و 

و جزؤه . من الجھة األخرى 1962جویلیة  05ثم بین حیي بلكرفة من جھة و  ).26(ریطة رقمتوضحھ الخ

الجنوبي الغربي المحاذي للغابة یعد طریق محیطي للمدینة حیث یجنب المرور وسط المدینة و بالتالي تجنب 

   .حركة المرور الكثیفة

مسكن و عجابي العربي من  1650اض ،الشارع الرئیسي بوراس و الذي یفصل بین تحصیص المنتزه، الری -

  ، زعتر الطیب و لونیسي محمد من الجھة األخرى و جزء من ھذا 1955أوت 20جویلیة ، 05جھة و أحیاء 



الھیاكل التحتیة و الفوقیة للنقل الحضري بالحافالت في التجمع القسنطیني الكبیر:               الفصل الثاني  

 

94

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، مدینة عین اسمارة ، شبكة الطرق 26خریطة 
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عدیدة اختیارات توفیر بالتالي دینة و م شبكة طرق المیتدعمستقبال سیتم الشارع لم ینجز بعد و الذي بإنجازه 

  .ذیة للمدینةوللمسار تزید من درجة النف

  :الطرق الثانویة  -

و ھي  ،المؤدي إلى مدینة الخروب من الناحیة الجنوبیة الشرقیة للمدینة 101و تتمثل في الطریق الوالئي 

  .طرق متفرعة عن الطرق االولیة السابقة و غالبا غیر مسماة 

  .فقط ھذه الطرق مستعملة من قبل مسار حافالت النقل الداخلي للمدینة:الثیة الطرق الث -

  .أما فیما یخص حالة الطرق فمعظمھا في حالة جیدة 

 :مشاریع الطرق المستقبلیة  •

لغابة الجنوبیة الغربیة للمدینة ،باإلضافة إلى لالحدود الشمالیة بمحاذاة للمدینة مبرمج تتمثل في طریق محیطي 

   .بھدف تدعیم شبكة الطرقو ھذا  05صل الشارع الرئیسي بوراس بالطریق الوطني یوي أخر طریق ثان

  ، غرب- و أیضا الجزء المتبقي من الشارع الكبیر و طریق یربطھ بالطریق المؤدي إلى الطریق السیار شرق

  .و ھذا طبعا من أجل تخفیف حركة المرور على المركز

  :ي منجليشبكة طرق المدینة الجدیدة عل - 7- 2- 2

تحتل مساحة  ،تحتوي المدینة على شبكة متنوعة من الطرق الرئیسیة ،الثانویة و الثالثیة و بمقاییس ھامة

إذ أن وحدات ،  أن ھذه الطرق لم تنجز بعد كلیةإال،  %28ھـ من المساحة اإلجمالیة للمدینة أي بنسبة 420

، ثم وحدة  %95بنسبة  11الجوار رقم  ،ثم وحدة %100أنجزت طرقھا بنسبة  08، 07، 06، 02: الجوار

أما وحدات الجوار المتبقیة  %15بنسبة إنجاز  13و أخیرا وحدة الجوار  %25بنسبة إنجاز  01الجوار رقم 

  :، و على العموم و بالنیبة للطرق المنجزة و المبرمجة معا فإنتنجز بعد طرقھا نھائیافلم 

  .م5000لشوارع الرئیسیة طولھا ا  -

 .م 2345ع الثانویة طولھا لشوارا  -

  في إنجازھا في شرع الدراسة و  أنھیت ، حیثلم تنجز بعد التي و.م 13000الشوارع المحیطیة طولھا   -

 .2004سنة  أواسط 

فأحیانا ینتھي إنجاز طرق معینة ، .أما بالنسبة لوضعیة الطرقات فھي نسبیة إلى عملیات التجھیز بقنوات الغاز 

  ى حالة سیئة بسبب عملیة حفر الطریق من أجل إدخال قنوات الغاز إلى وحدات الجوارثم تعود مرة أخرى إل

  : توضح) 27(و الخریطة رقم

  :الطرق األولیة  -

و تتمثل في الشارع الكبیر الذي یقسم المدینة الجدیدة إلى قسمین شمالي و جنوبي و ھو ذاتھ الطریق الوالئي 

و المحور الثاني یتمثل في الشارع العمودي علیھ و الذي یربط .ارةالرابط بین مدینتي الخروب و عین اسم101

  ).24(79غرب و الطریق الوطني -المدینة بالطریق السیار شرق
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  .ار و المحددة لھا و ھي الطرق الرابطة بین مختلف وحدات الجو :الطرق الثانویة  -

  .و ھي الطرق المؤدیة إلى الوحدات السكنیة  :الطرق الثالثیة  -

  :شبكة طرق التجمع القسنطیني الكبیر و حوادث المرور - 3

  ،إن حادث المرور ھو أخطر عنصر یھدد أي سائق آللیة ما، كما یھدد أیضا الراكبین و المشاة على حد سواء

خلل ما سواء خاص بالھیاكل التحتیة أي الطرقات، بإشارات المرور أو لسبب و یعود حادث المرور عادة إلى  

و التطرق إلى ھذا العنصر یفیدنا في معرفة وضعیة نظام النقل الجماعي بالحافالت .متعلق بالسائق في حد ذاتھ 

ن حادث على و بعبارة أخرى عنصر األمن في أثناء التنقل،أل بالنسبة لحوادث المرور مقارنة باآللیات األخرى

مستوى حافلة واحدة یھدد عدد كبیر من المتنقلین أي عدد كبیر من األرواح البشریة عكس الحوادث في اآللیات 

فحتى لو كان عدد الحافالت التي تعرضت إلى .األخرى و التي یكون فیھا عدد الضحایا قلیل مقارنة بالحافالت

  یعرفنا على حجم المسؤولیة الملقاة على عاتق السائق أوال حوادث مرور قلیل، فحجم الكارثة یعتبر كبیر و ھذا 

و بالمنعرجات  (*)الجھة األخرى فیما یخص اإلعالم بالنقاط السوداء للطرق الجماعات المحلیة منو على 

و اتخاذ إجراءات كالتقلیل من حركة المرور في اتجاه .م على األقل 200: الخطیرة بالفتات قبل مسافة تقدر بـ 

و اإلحصائیات المحصل علیھا من .ھذا  لتجنب الحوادث نھائیا أو على األقل تقلیصھا إلى حد كبیر معین و

  مصلحة الحمایة المدنیة تخص الوالیة ككل إال أنھا یمكن أن تعطینا نظرة حول وضعیة المرور في التجمع 

  .حسب التوقیت الزمني حوادث المرور في والیة قسنطینة):11(شكل رقم
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  .2003مدیریة الحمایة المدنیة لوالیة قسنطینة : المصدر

الذین یسجل و . النقطة السوداء للطریق ھي كل مفترق طرق ، كل مدخل و مخرج للتجمع العمراني :النقاط السـوداء للطرق (*): 

  .سنوات 05حوادث بشریة في مدة  10على مستواھم على األقل 
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  ) 06(نجد أن أكبر عدد لحوادث المرور یسجل مابین الساعة السادسة) 11(فمن الشكل ، القسنطیني الكبیر

و أكبر عدد للحوادث في ھذه الفترة یسجل في فترة .غایة الثامنة زواال ،أي من بدایة الیوم إلى نھایتھصباحا إلى 

ھي فترة العودة إلى  حیث تكون حركة المرور جد كثیفة على الطرقات و، سا 18سا إلى  16الذروة أي من 

حادث  89، 2003حیث سجل سنة .إلخ...مكان العمل، الدراسة، التسوق:مكان اإلقامة من مختلف الوجھات

و ھي أعلى نسبة للحوادث  من إجمالي الحوادث في السنة %14.78مرور خالل ھذه الفترة الزمنیة،أي بنسبة 

یوضح أن أیام  )12(فالشكل رقم ،تكثر فیھا الحوادث و بالنسبة ألیام األسبوع التي.مقارنة بالفترات األخرى

  حیث سجل في نفس السنة ، بدایة و نھایة األسبوع ھي التي تسجل أكبر نسبة للضحایا و خاصة یوم السبت

  .حوادث المرور حسب أیام في والیة قسنطینة):12(شكل رقم 
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  .2003الیة قسنطینة مدیریة الحمایة المدنیة لو: المصدر

یوضح )13(و للتدقیق أكثر فإن الشكل رقم. في ھذا الیوم من إجمالي الحوادث % 17.44حادث بنسبة  105

و أھم أسباب ھذه الحوادث ھو ، %7.37أن ثاني أكبر نسبة للضحایا مصدومین عن طریق الحافالت بنسبة 

سرعة من جھة أخرى و ھذا العنصر لیس في عدم احترام قوانین المرور بالدرجة األولى و كذلك عامل ال

  .أساسا األمنعنصر لتوفره على  صالح النقل الجماعي الذي عادة ما یلجأ إلیھ المواطن

، ثم تلیھا الطرق  %56.48أما بالنسبة للطرق التي تسجل أكبر نسبة للحوادث ھي الطرق الوطنیة بنسبة 

 و السبب األول و الرئیسي في ذلك یعود إلى %13.79بة و أخیرا الطرق البلدیة بنس %29.73الوالئیة بنسبة 

كثافة حركة المرور أوال و بدرجة ثانیة إلى السرعة الكبیرة و المفرطة، إال أنھ قد تم مؤخرا استعمال جھاز 

  اآللیة من و ھذا اإلجراء سیمكن من تثبیط سرعة  ،خاصة بالنسبة للطرق السریعة اآللیاتالرادار لقیاس سرعة 
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  .في والیة قسنطینة عدد الضحایا المصدومین حسب نوع اآللیات): 13(مشكل رق
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  .2003مدیریة الحمایة المدنیة لوالیة قسنطینة : المصدر

  .المتعلقة بھذا السبب و بالتالي یدعم قوانین الردع من الحوادثجھة و بطریقة غیر مباشرة التقلیل 

و ھذا ألنھا تشھد . 2003حادث سنة  444:سنطینة ھي التي سجلت أكبر من الحوادث بـكما وجدنا أن بلدیة ق

  .حركة مرور كثیفة ووجھة أكبر نسبة من المتنقلین بمختلف وسائل النقل

  .حسب نوع اآللیة قسنطینةفي والیة تطور عدد حوادث المرور ):14(شكل رقم
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  .2003یة المدنیة لوالیة قسنطینة مدیریة الحما: المصدر
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، أي الوزن الثقیل ،الوزن اآللیاتیوضح تطور أعداد حوادث المرور حسب نوع ) 14(و الشكل رقم

حیث نجد أن حوادث المرور في تزاید كل سنة و بالنسبة لكل أنواع .الخفیف،الحافالت و الدراجات الناریة

 2003حیث سجلت سنة ، الثالثة بعد الوزن الثقیل و الخفیفاآللیات بما فیھا الحافالت التي تحتل المرتبة 

  .حادث 54حوالي 

حسب الطرق الوطنیة ) 2000-1993(یوضح تطور أعداد حوادث المرور في الفترة  )15(و الشكل رقم

یمكن تقسیم ھذه الطرق إلى خمس فئات حسب ، إذ الوالئیة الھامة في الوالیة ككلبمختلف أجزائھا و الطرق 

  .دث المرور خالل ھذه الفترةعدد حوا

   :"طرق ذات عدد كبیر جدا من الحوادث "الفئة األولى، -

ثم الطریق .حادث230السریع الشمالي الذي أكبر عدد من الحوادث عددھا  03تتمثل في الطریق الوطني رقم 

طنیین ھو عامل و السبب الرئیسي في الحوادث بالنسبة لھذین الطریقین الو. حادث  208: بـ  27الوطني رقم 

و في ، الموضع أي االنحدار مثل منحدر المنیة و كثرة المنعرجات باإلضافة إلى حركة المرور الكثیفة أیضا

 191: العادي الشمالي بـ  03ثم الطریق الوطني رقم ، حادث 201:بـ 20المرتبة الثالثة الطریق الوطني رقم 

بمختلف أجزائھ أي السریع و العادي،  03ني رقم و بالتالي فأكبر نسبة كانت على الطریق الوط.حادث 

  .الشمالي و الجنوبي

  :"طرق ذات عدد كبیر من الحوادث "الفئة الثانیة، -

حادث ، و ھذا بسبب عدم وجود ممرات فوقیة  164: السریع الجنوبي بـ  03تتمثل في الطریق الوطني رقم 

لمتر الخامس، حیث على مستوى ھذا الجزء من للمشاة أو جسور للمشاة و مثال على ذلك حي سیساوي و الك

الطریق سجلت حوادث مرور كثیرة أدت إلى قطع الطریق من طرف سكان الحي عدة مرات خالل سنة 

باإلضافة إلى كثافة حركة المرور حیث أنھ المدخل الجنوبي الشرقي لمدینة قسنطینة التي تشھد أكبر ، 2003

  .حركة مرور وافدة

   : "رق ذات عدد متوسط من الحوادثط"الفئة الثالثة،  -

  بجزئیھ السریع  05ني رقمالطریق الوط ھيو ،  و كلھا أیضا طرق وطنیة حادث مرور 95إلى  126من 

  .الشمالي و الجنوبي) 02(79والطریق الوطني  و العادي

   :"طرق ذات عدد ضعیف من الحوادث "الفئة الرابعة، -

و أخیرا  101و الطریق الوالئي  79ة ما بین الطریق الوطني ، الوصل 175و تتمثل في الطرق الوالئیة 

  .101الطریق الوالئي 

  :"طرق ذات عدد ضعیف جدا من الحوادث"  الفئة الخامسة، -

  .133و  131،  10و تقتصر على الطرق الوالئیة  
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  لوالیة قسنطینة  2000 - 93، تطور أعداد حوادث المرور في الفترة  15شكل رقم

  تحت نفس العنوان وع في ملف وحدهموض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الھیاكل التحتیة و الفوقیة للنقل الحضري بالحافالت في التجمع القسنطیني الكبیر:               الفصل الثاني  

 

102

منھم تعرضوا  %24.33و بالنسبة لتعرض الركاب إلى حوادث مرور فإن نتائج التحقیق المیداني تدلي بأن 

  .لم یتعرضوا ألي حادث مرور %75.67لحوادث مرور متفاوتة الخطورة، أما نسبة 

  

  القسنطیني الكبیر أثر الموضع على شبكة الطرق في التجمع: ثانیا

یعد الموضع من أھم العناصر لدارسة أي نظام نقل ، إذ أنھ القاعدة األساسیة التي تستقبل الھیاكل التحتیة للنقل ، 

و ال تقف .أي الطرقات بمختلف أنواعھا ، الوطنیة ، الوالئیة و الحضریة ، التي یقوم علیھا نظام النقل عموما 

تى و أنھ بعد إنشاء ھذه الطرقات فإن العناصر المختلفة للموضع أي أھمیة الموضع إلى ھذا الحد ، ح

االنحدارات ، اللیثولوجیا و جیومرفولوجیة األراضي تؤثر بشكل أو بآخر على مدى نجاح نظام النقل ، فمثال 

  المناطق شدیدة االنحدارات و الطرق المعرضة ألخطار طبیعیة قد تكون من األسباب التي تتحكم في فعالیة 

، و نجاعة نظام النقل ال سیما في الوسط الحضري ، فأحیانا تشل حركة المرور بسبب أحد عناصر الموضع

فإلى أي حد تتحكم الخصائص المختلفة للموضع في السیر الحسن لنظام النقل الحضري الجماعي في التجمع 

  .؟ القسنطیني الكبیر

  :االنحدارات ♦

الطرقات ، فلھ تأثیر أیضا على سرعة اآللیات في الطریق و بالتالي  كما لالنحدار أھمیة و تأثیر على عملیة شق

فأھمیة ھذا العنصر تكمن في تحدید أسباب النقائص التي یعاني منھا نظام النقل .تأثیر على حركة المرور

كما ھو  تتباین االنحدارات في بلدیات التجمع بین ضعیفة ، متوسطة ، قویة و قویة جدا،. الحضري الجماعي

  ).28(ضح في الخریطة  رقممو

  :" % 3إلى  0من  "االنحدارات الضعیفة -

توجد نسب ھذه االنحدارات في الجھة الجنوبیة للتجمع ، أي في بلدیتي قسنطینة و الخروب متناسبة مع تواجد 

 % 16ھضبة عین الباي ، ھضبة الخروب و ھضبة عین اسمارة ، تحتل ھذه الفئة نسبة : الھضاب الممثلة في 

  .الفئة  المحبذة سواء لشق الطرقات أو لتحقیق أكبر سرعة لآللیات  مساحة مجال الدراسة ، علما أنھا من

  : " % 12.5إلى  3من "االنحدارات المتوسطة  -

  و تتواجد ھي األخرى ، %44ھـ بنسبة 8152تحتل ھذه الفئة أكبر نسبة من مساحة التجمع ، أي ما یقارب 

  .نحدارات السابقة باإلضافة إلى تواجدھا في أقصى شمالھ و شمال غربھبنسبة أكبر في ذات مجال اال

  :  "% 25إلى  12.5من  "االنحدارات القویة  -

توجد خاصة في الجزء الشمالي للتجمع ، و ھذا لوجود مجموعة من الجبال تتمثل في جبل الوحش ، جبل 

  .من مساحة التجمع ككل   % 25نسبة  ه الفئة من االنحداراتھذشطابة ، أم سطاس و أوالد سالم ، تحتل 
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  ، التجمع القسنطیني الكبیر ، االنحدارات 28خریطة 
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  : % 25االنحدارات القویة جدا  األكبر من  -

من مساحة التجمع، و توجد في أقصى الشمال الشرقي للتجمع و جنوبھ الغربي وفقا  % 15تشكل نسبة 

  .جبل الوحش و شطابة: لیتین للسلسلتین الجب

  :االنحدارات و شبكة الطرق  - 1

من خالل تحلیل خریطة االنحدارات وجدنا بأن الجزء الجنوبي من التجمع تغلب علیھ االنحدارات الضعیفة و 

و بذلك نستنتج أن الطرق الواقعة .و القویة جدا   المتوسطة ، أما الجزء الشمالي فتغلب علیھ االنحدارات القویة

في الجھة الشمالیة ھي ذات انحدارات معتبرة و توجد في مناطق متضرسة و بالتالي ھذا یؤثر على سرعة 

الحافالت و اآللیات األخرى و بالتالي ھذا عامل یؤثر على مدة التنقل و ھي تتمثل أساسا في الطرق الوطنیة 

، والطرق ) 27(الطریق الوطني الواقع شمال شرق مدینة قسنطینة ، ) 03(الطریق الوطني رقم : التالیة 

الذي یوجد في مناطق ) 02(  79عدا الطریق الوطني رقم  ،إلخ ...  133،  21أ ،  2،  02،  44: الوالئیة 

،  20الجنوبي، ) 03(رقم : أما الطرق الواقعة في الجھة الجنوبیة وھي  الطرق الوطنیة ، متوسطة االنحدار

إلخ ، و  الطریق السیار .... 05،  14،  18،  40،  131، 101:  و كذلك الطرق الوالئیة  05، ) 24( 79

و منھ فإن نسبة كبیرة من الطرقات و خاصة . غرب ، توجد في مناطق متوسطة و ضعیفة االنحدار  –شرق 

في فعالیة خدمة النقل ھام الموجودة في الجزء الجنوبي توجد في مناطق منبسطة نوعا ما و بالتالي فھذا عنصر 

  .تواھا من حیث مدة التنقل و األمنمسو ي الجماع

  :اـــــیـــــــــاللیثولوج ♦

یمكننا من خالل ھذا العنصر معرفة طبیعة األراضي التي شقت علیھا الطرقات و مدى مقاومتھا لألحجام و 

مختلف و مقاومة أراضیھا لاألوزان الھائلة التي تمر علیھا و بالتالي استنتاج حالة الطرقات حالیا و مستقبال 

، نجد أن الصخور التي تتكون منھا أراضي التجمع تنقسم إلى ثالث ) 29(فمن الخریطة رقم. األخطار الطبیعیة

  :أنواع وفقا لدرجة مقاومتھا 

  :الصخور الصلبة  -

و تتمثل في الكلس و الحجر الرملي ، و ھي منتشرة عبر مختلف بلدیات التجــمع ، و توجد خاصــة في أقصى 

و كذلك جنوبھ الغربي في بلدیة عین ، قي و بالضــبط في بلدیــات دیدوش مراد قسنطینة  و الخروبشمالھ الشر

و تتمیز ھذه الصخور بقوة تحملھا لمختلف المنشآت التحتیة أو الفوقیة و تعتبر قاعدة متینة لھا و ھي .اسمارة 

  .المحبذة لشق الطرقات و كذلك لتحمل األوزان الثقیلة

  :المقاومة  الصخور متوسطة -

 ، الكونغلومیرا  (calcaire marneux)، الكلس المارني (calcaire lacustre)و ھي الكلس الصفیحي 
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توجد خاصة في بلدیة   حیثیتواجد بنسبة قلیلة في أراضي بلدیات التجمع و ھذا النوع من الصخور ، و الشیست

ولشق الطرقات في ھذا النوع من الصخور یجب أخذ  احتیاطات معینة عند إنشاء مختلف طبقات  ،قسنطینة

  .الطریق

  :الصخور اللینة -

تتمثل في الطین و المارن و ھي تشكل أكبر نسبة من أراضي التجمع و یتمیز ھذا النوع من الصخور بعدم 

كما تكون أیضا معرضة لألخطار الطبیعیة .قاعدیة و كذا إلى الثقل الناتج عن اآللیاتتحملھ الكبیر للمنشآت ال

  .المختلفة 

  :شبكة الطرق و التكوین الصخري   - 2

: إن أغلب طرق التجمع القسنطیني الكبیر توجد على أراضي لینة من الطین أو المارن مثل الطرق الوطنیة 

تتواجد على أراضي متوسطة الصالبة أو صلبة و بالتالي فھي  ، و أجزاء صغیرة منھا 03،  05، ) 02( 79

تكون معرضة لالنزالقات و التصدعات خصوصا عند توفر عامل االنحدار و بالتالي یجب ھنا أخذ االحتیاطات 

على  ، و ھذا یؤثر بشكل أو بآخرالالزمة عند إنشاء طرق جدیدة و كذلك صیانة الطرق الموجودة باستمرار

  . ل الجماعي و خاصة في الفصل الممطرالخدمة بالنق

  : األخطار الطبیعیة و شبكة الطرق  - 3

نجد أنھ باستثناء شرق التجمع و جزء من جنوبھ الغربي المتواجد في عین اسمارة ، ) 30(من الخریطة رقم 

ت و منھ حیث ال توجد أخطار طبیعیة فإن باقي المجال یعاني من العدید منھا و التي تؤثر أساسا على الطرقا

و تتمثل ھذه األخطار أساسا في اإلنزالقات الطینیة و األرضیة في الجزء الشمالي لمجال ، على نظام النقل

، الوصلة ) 02(79و  27الجنوبي ، الطریقین الوطنیین  03الدراسة ،أي في أجزاء من الطریق الوطني رقم 

 800الماء بكثرة حیث أن التساقط أكبر من  و ھذا راجع إلى وجود. إلخ ... 21،  08:أ و الطرق الوالئیة 2

كما أن عنصر الجبس الموجود ، األراضي الطینیة باإلضافة إلى تواجد االنحدارات مم سنویا في المتوسط ، 

حیث أنھ في فترة الفیاضانات یذوب تاركا لإلنزالقات األرضیة، في التكوینات الطینیة ھو من العوامل األساسیة 

ء الجنوبي من التجمع فیعاني أساسا من السیالن العام  و المكثف ، مكان تواجد الطرق أما الجز. تجویفات 

  .إلخ...،  40،  18،  131،  101: و الطرق الوالئیة  05، ) 02(79الجنوبي ،  03الوطنیة 

 :المعترضة من طرف الناقلین حول الطرقالمشاكل : ثالثا

  :المشاكل المتعلقة بحركة المرور - 1

  :لسائقین ھناك مشكالن أساسیان ال ثالث لھما و ھماحسب أراء ا

االزدحام و الذي یزداد حدة في ساعات العمل أي صباحا و مساء و خاصة في مدینة قسنطینة بسبب ضیق  -

  .طرقاتھا و كثافة حركة المرور بھا اآلتیة من كل مكان
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صعوبة التوقف في المواقف إلنزال الركاب و تعبئتھم في الحافلة،حیث أن المواقف تستعمل من طرف  -

  اآللیات الخاصة و سیارات األجرة مما یصعب من عمل السائقین و حدوث مشاكل في كثیر من األحیان حیث 

  .تقوم شرطة المرور بحساب مخالفة ضدهإلنزال الركاب في مكان محاذ للموقف ، ف یضطر السائق

أما عن نقاط المرور الصعبة التي أدلى بھا السائقون فتتمثل خاصة في موقف الدقسي، أي شارع بن بعطوش 

و السبب األخر أیضا ، بالدرجة األولى و ھذا نظرا لكثرة الحافالت إذ یعد موقف الدقسي أكبر نقطة تجمع لھا

  كھ على الطریق أوال باإلضافة إلى التوقف العشوائي لآللیات الخاصة یعود لوجود سوق الخضر و الفوا

  .و سیارات األجرة 

  نقطة المرور الصعبة األخرى تتمثل في  شارع جیش التحریر الواقع بین حي الصنوبر و التوت من جھة 

 ،ھ ضیقو حي سیدي مبروك السفلي من الجھة األخرى،و الذي یشھد حركة مرور كبیرة باإلضافة إلى كون

 ،طریق عواطي مصطفى و مفترق طرق ساحة الشھداء :ذات حركة المرور الصعبةالطرق التالیة تضاف إلیھا 

  السریع  03و بالنسبة للطریق الوطني رقم .طریق الكلمتر الرابع، جسر سیدي راشد، الكورنیش، سیساوي

قات الممطرة حیث یغلق و خاصة جزؤه المار على حي سیساوي یعاني من حالة سیئة و خاصة في األو

مرورا على حي شعاب  175الطریق تماما و تضطر الحافالت إلى انتھاج مسارات أخرى كالطریق الوالئي 

طریق قدور بومدوس، الطریق الواقع أمام الجامعة المركزیة ،باإلضافة إلى مركز المدینة لكل كذلك  .رصاص

  .من الخروب و حامة بوزیان

 :علقة بالطریقالمشاكل المعترضة المت - 2

من إجمالي السائقین  %30.66و لذلك فإن نسبة ، و خاصة المشاكل المتعلقة بحالتھا و مقاییسھا الھندسیة 

یعانون من الطریق غیر المعبد و ھذا خاصة في حي القماص الذي تعتبر طرقھ من أسوأ الطرق في مدینة 

باإلضافة إلى في بن الشرقي الذي ، كذلك ح)02(و ) 01(و أجزاء منھا موضحة في الصور قسنطینة 

، )04(، )03(الموضحة في الصور ي تعاني أیضا من سوء حالتھ ھاالنحدارات الصعبة التي تواجھھا الحافلة ف

من إجمالي السائقین مما یؤثر على  %76.64أما بالنسبة للطرق التي تتواجد بھا حفر فیعاني منھا  .)05(

من إجمالي السائقین یعانون من  %43.07ا بالنسبة لعرض الطریق فإن أم، سرعة الحافلة و على العتاد أیضا

الطریق غیر الواسع و ھذا خاصة في مدینة قسنطینة عكس المدن التوابع التي تتوفر طرقاتھا على مقاییس 

  .من إجمالي السائقین یعانون من عدم تھیئة الطریق نھائیا %41.61كما أن .كبیرة مناسبة للنقل بالحافالت 

  :ا بالنسبة للمشاكل األخرى المعترضة في الطریق یمكن إیجازھا فیما یلي أم

    .وجود الحواجز األرضیة في مناطق شدیدة االنحدار مثل حي جبل الوحش -

    .عدم صالحیة الطریق لالستعمال نھائیا -

  .طعدم وجود مواقف مھیأة مما یضطر السائقین إنزال الركاب في الطریق حیث توجد الالفتة فق -

  .عدم ترسیم مواقف ھامة و ضروریة للسائقین و الركاب أیضا -
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  خالصة الباب األول

الوطني  یتربع التجمع القسنطیني الكبیر على شبكة ھامة من الطرق الوطنیة خاصة الطویلة منھا مثل الطریق

و كذلك الطریق .الذي یربطھ بوالیة سكیكدة شماال و یصل إلى غایة والیتي بسكرة وتوقرت جنوبا) 03(رقم

عقدة ھذه الطرق توجد على مستوى مدینة .الذي یربطھ بوالیة سطیف و الجزائر العاصمة) 05(الوطني رقم

لتجمع معظمھا تمثل مسار حافالت لطنیة و الطرق الو.قسنطینة و منھا تتفرع إلى باقي مجال التجمع فالوالیة

  تضاف إلى ھذه الشبكة شبكة الطرق الحضریة لمجال الدراسة . النقل العمومي الحضري في قسنطینة الكبرى

حیث أن مدینة قسنطینة تتمیز طرقھا بالضیق و كثافة حركة .و التي تختلف مقاییسھا من مدینة إلى أخرى

ات الذروة بالرغم من الشبكة الھامة للطرق المحیطیة التي أنشأت بھدف المرور بھا إلى حد االختناق في ساع

إال أن إشعاع و جاذبیة مركزھا حال دون حل ھذا اإلشكال، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات .حل مشكلة المرور

لح معینة متعلقة أساسا بمكوث اآللیات المختلفة على جانبي الطرق و الذي یعد السبب الرئیسي لھا حسب المصا

أما على مستوى المدن التوابع التي تتمیز مواضعھا باالنبساط نوعا ما فطرقھا تتمتع بمقاییس .البلدیة المختصة

إال أنھا ھي األخرى تعاني من اختناق في حركة المرور على مستوى . كبیرة مقارنة مع المدینة السابقة

عن المركز و خاصة بالنسبة لمدینتي حامة مراكزھا و كل مشاریع طرقھا المستقبلیة تھدف إلى تخفیف الضغط 

أما المدینة الجدیدة المخططة فھي تتوفر على مقاییس عالیة جدا للطرق األولیة، الثانویة .و عین اسمارة بوزیان

  .و لكونھا مدینة في مراحلھا األولى للنمو و ال تعاني من مشاكل في حركة المرور للسبب السابق.و حتى الثالثیة

  السریع الشمالي ) 03(ذه تشھد حوادث مرور كثیرة خاصة على مستوى الطریق الوطني رقمشبكة الطرق ھ

و كل ھذا یؤثر على المتنقل عموما و خاصة على متنقلي نظام ، )27(و الجنوبي باإلضافة إلى الطریق الوطني

إلى عامل الموضع و السبب في ذلك یعود في كثیر من األحیان .النقل بالحافالت حیث یكون حجم الكارثة أكبر

الذي یؤثر على إنشاء، حالة و مقاییس  شبكة الطرق و بطریقة غیر مباشرة على شبكة النقل  و خاصة االنحدار

  .و الذي حال فعال دون تغطیة أحیاء بالنقل على مستوى مدینة قسنطینة خاصة

آلیة في الیوم  18000ى حیث تصل إل.باإلضافة إلى السرعة و كبر عدد اآللیات علیھا أي حجم حركة المرور

  ).24(79و الطریق الوطني  03آلیة یومیا على الطریق الوطني رقم 15000و  05على الطریق الوطني رقم
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  :مقـــــــــــــــــــدمــــة 

التي تعد الرئیسة تتمثل ھذه الھیاكل في ثالث عناصر أساسیة،حیث أن األول یتمثل في المحطات الحضریة 

مع حافالت مختلف الخطوط العاملة و المتجھة إلى مختلف األحیاء و التي یجب أن تتوفر على مختلف مكان تج

التجھیزات الضروریة أوال للحافالت تتمثل في األرصفة التي تعزل حركة المتنقلین عن حركة الحافالت و ھي 

اإلشارات الدالة علیھا،أي مكان صعود و نزول الركاب باإلضافة إلى   تقسیم األروقة بین الخطوط و وضع 

إشارات اإلعالم،و ثانیا التجھیزات الضروریة للركاب والعاملین في النقل على حد سواء، تتمثل في 

و یجب أن تكون المحطة .مخابئ،أماكن للجلوس، أكشاك تقدم خدمات تجاریة مختلفة والمرحاض العمومي

  .نب الحوادث المختلفةبمعزل عن حركة المرور العامة و كذلك حركة الراجلین لتج

العنصر الثاني یتمثل في المحطات النھائیة التي ال تقل أھمیة عن األولى و التي مجھزة على أساس عدد 

الحافالت المتجھة إلیھا حیث أن ھناك محطات نھائیة أكبر من محطات رئیسیة من حیث عدد الخطوط أو 

  .ختلف التجھیزاتالحافالت و لذلك فھي یجب أن تكون مھیأة و تتوفر على م

أما التجھیز الفوقي الثالث فیتمثل في  المواقف أو نقاط نزول و صعود الركاب،أي مختلف النقاط الموزعة على 

  المسارات لخدمة مجال المدینة،و توزیعھا یكون حسب كثافة السكان عبر األحیاء أو عبر المجال عموما 

إلخ، ...الجامعة، التكوین المھني،المدارس :ات التعلیمیة مثلو كذلك نقاط تجمع الناقلین و المتمثلة في التجھیز

مثل المستشفى ،التجاریة مثل وجود سوق یومي أو أسبوعي باإلضافة إلى التجھیزات اإلداریة  :الصحیة

یجب أن و على مختلف المسارات  ھاو توقیع و كل ھذه العوامل تؤخذ بعین االعتبار عند تحدیدھا.المختلفة

یعرقل حركة المرور و ال یعیقھا أیضا كأن یكون سبب في التعرض للحوادث كما ال یكون فیھ كون بشكل ال ت

و ھذه المواقف یجب أن تكون على األرصفة للصعود المباشر .خطر على المتنقل عند صعوده أو نزولھ

للجلوس  للمتنقلین و تجنب التعرض لحوادث كما یجب أن تكون مجھزة بإشارات دالة علیھا ،مخابئ و أماكن

  .حیث ینتظر المتنقلون حافالتھم
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  .مخططات توضیحیة لمحطات باب القنطرة و كریكري 17، 16: أشكال
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  : المحطات الحضریة للتجمع القسنطیني الكبیر:أوال

  :محطات مدینة قسنطینة - 1

ا محطات رئیسیة متواجدة بمركز المدینة أو محطات للحافالت، أربعة منھ 07تحتوي مدینة قسنطینة على 

أھمیة المحطة أوال و عدد بالقرب منھ و الثالث محطات المتبقیة تعد محطات ثانویة و لقد تم ھذا التقسیم أساسا 

  .خطوطھا ثانیة

  :المحطات الرئیسیة - 1- 1

  :محطة باب القنطرة •

ذاة محطة السكة الحدیدیة ، و على مستوى توجد ھذه المحطة كما یدل علیھا اسمھا في حي باب القنطرة بمحا

 ،في غیاب وجود مخططات للمحطات) 07(،)06(مثلما توضحھ الصور شارعي زعموش علي و بشیر شعبان

و ھي جاءت بدل محطة زعموش التي حولت إلى ورشة لبناء حظیرة  للسیارات متعددة الطوابق بھدف التقلیل 

و محطة باب . كل ندرة الحظائر الخاصة بالسیارات الخاصةمن االزدحام بمركز مدینة قسنطینة و حل مش

القنطرة إن صح التعبیر ھي شبھ محطة أخذت أجزاء من الطریق مكانا لھا ، حیث أصبح الرصیف مكان 

النتظار المسافرین ، أما الحافالت فتتوقف على جانب الطریق،مما یسبب ازدحاما كبیرا و عرقلة لحركة 

طر على الركاب عند انطالق الحافالت التي تجد صعوبة في ذلك خاصة في ساعات كما أنھا تشكل خ. المرور

كما أنھا غیر مجھزة بالضروریات و ال تلبي . الذروة ، نظرا للمرور المكثف لآللیات ذات الوزن الثقیل 

ن أما بالنسبة للتغطیة فمن حس ،مرحاض عمومي و  إذ ال تتوفر على مقاعد للجلوس، احتیاجات المسافرین

ي باب القنطرة و األمیر یالحظ أن مكان انتظار المسافرین مغطى بالطریق الجسر المار فوقھا و المتجھ إلى ح

تنقسم ھذه المحطة إلى جزئین ، . إلخ ...عدا ھذا فإنھا ال تتوفر أیضا على شروط األمن ، النظافة .عبد القادر

وما للخطوط الحضریة الداخلیة لمدینة األول یقع على جانب من شارع زعموش علي بالتحدید مخصص عم

  قسنطینة، والثاني على جانب من شارع بشیر شعبان خاص بالخطوط الحضریة الخارجیة لمدینة قسنطینة

  :الجزء األول -

منھا للنقل الداخلي لمدینة قسنطینة ، تربط مركزھا ) 06(خطوط حضریة ، ستة ) 07(یحتوي على سبعة  

لمتبقي ھو خط و الخط ا، )16(ا ھو موضح في الشكل رقمكمو الجنوبیة الشرقیة بأحیائھا الشمالیة الشرقیة 

حافالت خطوط  ھذا الجزء منظمة على شكل صف واحد مقسم بین الخطوط  . بكیرة  خارجي باتجاه تجمع

عبئة فإن أما بالنسبة لكیفیة الت.كلما انطلقت حافلة من مقدمة الخط الواحد تأخذ  مكانھا الحافلة الموالیة و ھكذا

 06سعة ھذا الجزء من المحطة من .الحافلة الموالیة ال تقوم بتعبئة الركاب حتى تغادر الحافلة السابقة المحطة

حافلة تعمل كلھا  62علما أن عدد الحافالت اإلجمالي لھذا الجزء ھو .حافالت فقط بسبب ضیقھا الشدید 07إلى 

ھي نسبة الحافالت المتوسطة وأخیرا  %6.45و من الحافالت صغیرة الحجم ،  % 91.93نسبة  .یومیا

  و بالتالي فالحافالت الصغیرة ھي المسیطرة . و كلھا لصالح خط بكیرة  %1.61الحافالت الكبیرة بنسبة 
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ال أنھ یشكل نقطة تلوث كبیرة لتركز إ. و ھذا مناسب و البد منھ في نفس الوقت لضیق مساحة المحطة 

  .سنة 20یزید عمرھا عن  إذ بسبب قدمھا  )TATA(من نوع  الحافالت الملوثة

  :الجزء الثاني  -

خاص بالخطوط الحضریة الخارجیة لمدینة قسنطینة كما سبق و أن تطرقنا إلیھ و كذلك الخطوط الشبھ 

 35في ھذا الجزء من المحطة ، و حامة بوزیان  وش مرادفاألولى تصلھا بالمدن التوابع الشمالیة دید، حضریة

 %5.71منھا حافالت صغیرة و أخیرا نسبة  %20حافالت كبیرة الحجم ، ھا من %74.29نسبة ، حافلة 

و بذلك یمكن تخیل حجم تعقد حركة المرور في ھذا الجزء بسبب تواجد ، لصالح الحافالت المتوسطة الحجم

أما .ساعات الذروة و الذي تتراوح سعتھ ما بین حافلتین و ثالث حافالت فقط الحافالت الكبیرة و خاصة في

بالنسبة للتعبئة فعادة ما نجد حافلة لكل خط فقط في الصف المشكل من الخطین و كلما انطلقت حافلة تركت 

  .مكانھا للحافلة الموالیة و ھكذا على غرار الجزء األول من المحطة

تنظیمھما رئیس محطة معین من طرف نقابة الناقلین ، یبدأ العمل على الساعة و كال من المحطتین یعمل على 

و الذي یقوم بتنظیم دور الحافالت و ضبط الوقت المحدد لكل حافلة ، صباحا إلى غایة الخامسة مساء) 7:30( 

الجزء و لكن رغم وجود رئیس محطة إال أن التنظیم غیر متحكم فیھ خاصة في . و اإلشارة لھا باالنطالق 

  :األول و ھذا لألسباب التالیة

  .حركة المرور المختنقة في ھذه األجزاء من الطریق  -

عدم امتثال بعض الناقلین ألوامر رئیس المحطة من اجل الزیادة في مدة المكوث للحصول على أكبر عدد من  -

  .الركاب

  .صبح ھناك فوضى في المحطةبعد مناوبة رئیس المحطة و في حالة عدم وجود مسیر خارج أوقات عملھ ت -

 :محطة كریكري •

 09تقع ھذه المحطة بوسط المدینة بالقرب من شارع زبان ، و ھي أیضا محطة صغیرة تتراوح سعنھا من  

حافالت و ھي المحطة الوحیدة المتخصصة في الخطوط الحضریة الداخلیة لمدینة قسنطینة كما یبینھ  10إلى 

  خطوط تربط مركز مدینة قسنطینة بأحیائھا الشمالیة الشرقیة ) 07(عة إذ تحتوي على سب) .17( الشكل رقم 

  .و الجنوبیة الشرقیة

كما  و ھي األخرى متواجدة على طریق حضري و متعرضة لحركة المرور على غرار محطة باب القنطرة

ن إال أ.یوجد بھا مرحاض عمومي ، موقف مغطى و تجارات خدماتیة مختلفة . )08(توضحھ الصورة رقم 

و الطریق الذي تتواجد على  ،الموقف المغطى غیر مستعمل عادة من طرف المتنقلین كما أنھ سعتھ صغیرة

جانبھ الحافالت النتظار دورھا في حالة سیئة ، كما أنھ محفر و ھذه الحفر تصبح بركا مائیة في األوقات 

  النظافة بسبب تسربات قنوات كما تنعدم أدنى شروط  .)09(و ھذه الحالة موضحة في الصورة رقم الممطرة

  الصرف الصحي المعطلة و التي آلت بالمحطة إلى الوضعیة الحالیة ، أما المكان المخصص للحافالت القادمة
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ن حركتھا و یؤدي إلى ازدحام للمحطة و بالضبط مكان إنزال الركاب أصبح حظیرة للسیارات ، مما یصعب م

حافلة تعمل كلھا  47عدد الحافالت اإلجمالي لھذه المحطة . )10(مثلما تبینھ الصورة رقم كبیر

حافالت متوسطة و تنعدم الحافالت الكبیرة بسبب مرتفق %  14.89منھا حافالت صغیرة ، %85.11،یومیا

ة انتظام حافالت ھذه المحطة فھي كلھا في صف بالنسبة لكیفی.جسر سیدي راشد الذي ال یتحمل أوزان كبیرة

أما .واحد مع الخطوط الشبھ حضریة و كلما انطلقت حافلة في مقدمة الصف تركت مكانھا للحافلة الموالیة 

الحافالت القادمة فتدخل من نفس جھة خروج الحافالت األخرى و تنزل الركاب في الساحة الموجودة و التي 

ھناك .ثم تلتحق بالصف من الجھة الخلفیة و ھكذا ، م بدورة حول مقر نقابة الناقلینتكلمنا علیھا سابقا و تقو

األولى في البدایة واألخرى في النھایة فھذه األخیرة یمكنھا القیام ، تینحافلھناك حریة في التعبئة فحتى لو كانت 

  .بالتعبئة

ة على العموم متوسط و ھذا في یشرف على ھذه المحطة رئیسین یسیران عمل الحافالت ، و تنظیم المحط

  :ساعات دوامھما و النقص الموجود في التنظیم یعود إلى 

  .وجود محطة لسیارات األجرة  -

  .وجود حظیرة للسیارات الخاصة و موقف للسیارات الموازیة  -

ور في مرور اآللیات المختلفة على المحطة و بالضبط القادمة من شارع رحماني عاشور مما یعقد حركة المر -

  .المحطة

  .ضیق الطریق و حالتھا السیئة -

 :محطة بومزو •

تقع ھذه المحطة في المدینة القدیمة سیدي راشد و بالضبط في منطقة االتصال بینھا و بین حي الكدیة، بمحاذاة  

و ھي تتوفر على أھم العناصر الضروریة كما أن لھا مكان مخصص خالفا . شارع مصطفى بن بولعید

باإلضافة إلى وجود رصیف مغطى مخصص كمكان النتظار  ،بقتین كریكري و باب القنطرةللمحطتین السا

، مرحاض عمومي إال أنھا ال تتوفر على أماكن للجلوس باإلضافة إلى ) 11(كما تبینھ الصورة رقم  المسافرین

كل مصدر تسربات قنوات الصرف الصحي التي تش الذي یعود إلىعدم توفرھا على أھم عنصر و ھو النظافة 

مصدر أخر  باإلضافة إلى و ھذا المشكل موجود منذ عدة سنوات، تلوث كبیر و انتشار روائح كریھة ال تطاق

للتلوث ھو وجود سوق الخضر و الفواكھ الالشرعي على أرصفتھا و الذي یعیق حركة المتنقلین باإلضافة إلى 

حطة متخصصة تقریبا في الخطوط و ھذه الم. )13(، )12(كما توضحھ الصور الفضالت التي یتركھا 

عدا خط حضري خارجي وحید نحو المدینة الجدیدة كما أنھا مقسمة إلى . الحضریة الداخلیة لمدینة قسنطینة 

  .جزئین یفصل بینھما رصیف

  :الجزء األول  -

  الشرقیة،  یضم حافالت تخدم خمس خطوط حضریة داخلیة تربط  مركز مدینة  قسنطینة بأحیائھا الجنوبیة 
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سعة ھذا .دة باتجاه المدینة الجدیھو و الخط الخارجي  )18(الجنوبیة و الجنوبیة الغربیة مثلما یبینھ الشكل رقم

 علیھغلب كما ت حافلة ، 71حافالت و عدد الحافالت اإلجمالي الذي یعمل علیھ  )10(الجزء من المحطة 

 %16.90من عدد الحافالت اإلجمالي لھذا الجزء ،  %76.06: تقدر نسبتھا بـ التي و  الحافالت الكبیرة

لنسبة لكیفیة انتظام حافالت ھذا الجزء با.لصالح الحافالت المتوسطة%  7.04حافالت صغیرة و أخیرا نسبة 

ثم  1955أوت  20األول في مقدمتھ حافالت ، فھي منظمة في رواقین أو على شكل صفین من الحافالت

أما الصف الثاني فخاص بحافالت ، )مسكن 1100مسكن و  564(شعاب رصاص و أخیرا حافالت زواغي

أما بالنسبة .كلما تقدمت حافلة تتقدم الحافلة الموالیة فإنھ قة تنظیم المحطات السابو بنفس طریقة  ،المدینة الجدیدة

و بالنسبة لخطي .للتعبئة فإن الحافلة الموالیة لذات الخط ال تقوم بالتعبئة حتى تغادر الحافلة التي قبلھا المحطة

فلة السابقة مثال بالتعبئة حتى تغادر الحا 1100زواغي  فإنھما  یعمالن مع بعضھما و ال تقوم حافلة زواغي  

  .مسكن المحطة و نفس النظام بالنسبة لحافالت المدینة الجدیدة 564لحي زواغي 

  : الجزء الثاني -

خاص بالخطوط التي تربط مركز المدینة بأحیائھا الجنوبیة الغربیة ، الغربیة و الشمالیة الغربیة و عددھا ستة 

أن التحقیق المیداني أثبت عن وجود ثالث خطوط  حسب مدیریة النقل و الالفتات الموجودة على الحافالت إال

حافلة ، و یغلب علیھا الحافالت صغیرة الحجم   43حافلة و تعمل علیھ 12 الجزء سعة ھذا .حضریة فقط

 %4.65:قدر بـJو أخیرا المتوسطة بأقل نسبة ت%23.26ثم تلیھا الحافالت الكبیرة بنسبة  ،%72.09بنسبة 

رار محطة باب القنطرة یتجمع عدد كبیر من الحافالت القدیمة و الملوثة من و في ھذا الجزء أیضا و على غ

  ).TATA(نوع 

بالنسبة لكیفیة التعبئة فإنھ على مستوى كل خط ال تقوم الحافلة الموالیة بالتعبئة حتى تغادر الحافلة األولى 

ثم  62جویلیة 05فالت المحطة أو تشرع في االنطالق و ھكذا و ھي على شكل رواقین األول في مقدمتھ حا

أما فیما یخص تنظیم المحطة ككل . المحطة الغربیة و الثاني حافالت بوذراع صالح ، بن الشرقي ثم صالح باي

فرئیس الجزء األول متحكم جیدا في تنظیم عمل الحافالت ، أما الجزء الثاني فتنظیمھ سیئ لعدم وجود مسیر 

ین أصحاب حافالت الخطوط المختلفة و االزدحام الموجود بسبب واحد فقط باإلضافة إلى الخالفات الموجودة ب

  .ضیق الرواق و كذلك الحافالت الكبیرة 

 :محطة بن عبد المالك •

ھي أكبر . تقع ھذه المحطة جنوب المدینة القدیمة في حي المنظر الجمیل، بالقرب من ساحة عمیروش 

نظیما بفضل عملیات التھیئة التي أجریت علیھا و أكثرھا تھیئة و ت 2م 4000المحطات مساحة إذ تبلغ حوالي 

مؤخرا ، حیث تم تخصیص أروقة للحافالت تفصل بینھا أرصفة علیھا أماكن انتظار مغطاة و مقاعد للجلوس 

 و ھي األخرى تنقسم إلى جزئین فاألول .خاصة بالمتنقلین و بذلك فھي أكثر المحطات تجھیزا ، نظافة و أمنا 
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  الخاصة بمحطتي بن عبد المالك و مفترق طرق جسر سیدي راشد) 16(، )15( ،)14: (صور
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خاص بالخطوط الحضریة الخارجیة و الشبھ حضریة و الجزء الثاني فھو خاص على العموم بالخطوط 

  .الحضریة الداخلیة عدا خطیین حضریین خارجیین باتجاه المدینة الجدیدة و المطار

  :لاألوالجزء  -

خطوط تصل  )08(، ثمانیة )14(الموضح في الصورة رقم ھذا الجزءلیبلغ عدد الخطوط الحضریة الداخلیة 

حافلة  25تخدم ھذه الخطوط ) 19(مركز مدینة قسنطینة بأحیائھا الشمالیة الشرقیة كما ھو مبین في الشكل رقم

ا و أخیر %35الكبیرة بنسبة ، ثم الحافالت  %53.33تغلب علیھا الحافالت من النوع الصغیر بنسبة 

المدینة الجدیدة و مطار محمد  –أما على الخطوط الحضریة الخارجیة %11.66الحافالت المتوسطة بنسبة 

ثم الحافالت  %60الحافالت من النوع الكبیر بنسبة على ھذا الجزء حافالت و یغلب  10فتعمل  –بوضیاف 

و رئیس ھذه المحطة متحكم أیضا في  %10بنسبة  و الحافالت المتوسطة% 30من النوع الصغیر بنسبة 

تنتظم الحافالت على شكل رواقین یفصل بینھما رصیف ، األول لحافالت بوالصوف في المقدمة .تنظیمھا الجید

  .و الثاني للحافالت المتبقیة. ، المطار و المدینة الجدیدة) مسكن564(ثم زواغي

  :  الثانيالجزء  -

بھ خط حضري خارجي وحید یصل مدینة قسنطینة بمدینة تابعة لھا ھي  )15(و ھو موضح في الصورة رقم

حافلة كلھا من النوع الكبیر و یشرف علیھا رئیس  25عین اسمارة الموجودة جنوب غربھا یعمل عل ھذا الخط 

  .متحكم في تنظیمھا

  :المحطات الثانویة -2 - 1

 :محطة البریدعة •

مركز مدینة قسنطینة و ھي غیر مھیأة بل إنھا محاطة و محددة لبریدعة بالقرب من ا تقع ھذه المحطة في حي

و لقد خصصت من طرف المصالح البلدیة الحتواء الخطوط الحضریة الخارجیة لمدینة قسنطینة .فقط بسور

إال أن وجودھا في منطقة منعزلة . نحو الخروب ، دیدوش مراد و حامة بوزیان و كذلك الخطوط الشبھ حضریة

  ن بھا حال دون ذھاب المتنقلین إلیھا و استقطابھا لھم فأصبحت اآلن مجرد حظیرة للحافالت و عدم توفر األم

و مكان انتظار لھا حتى یحین دورھا ثم حالما تعود الحافالت إلى محطة باب القنطرة و مفترق طرق جسر 

  .سیدي راشد للقیام بالتعبئة من ھناك

  :من المحطات الثانویة الموالیة یوضح الخطوط التي تخدمھا كال) 20(و الشكل رقم 

  :محطة الفج  •

تقع ھي األخرى في الحي المسماة علیھ ، على طریق حضري و ھي مخصصة للخطوط الحضریة الخارجیة 

لمدینة قسنطینة و الشبھ حضریة إال أنھا مستعملة فقط من طرف األولى باتجاه مدینة الخروب ، یعمل على ھذه 

میا إال أنھا ال تمكث فیھا مدة طویلة و سرعان ما تقوم بدورة للعودة إلى مدینة حافلة تعمل كلھا یو 34المحطة 

 .حافالت من النوع المتوسط % 2.94حافالت من النوع الكبیر و % 97.06منھا . الخروب
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  :سر سیدي راشدمحطة مفترق طرق ج •

  )16(جیش التحریر و ھي موضحة في الصورة رقمو بالضبط على شارع  03تقع على الطریق الوطني رقم

و تعمل على ھذه المحطة نفس خطوط محطة الفج بنفس عدد الحافالت و بنفس النسبة من الحافالت من الحجم 

  .الكبیر و المتوسط

  :محطة بوالصوف •

طة الغربیة لنقل المسافرین و تخدم المحطة ثالث خطوط حضریة ،خطین توجد في حي بوالصوف بجانب المح

حافلة منھا  59:إجمالي حافالتھا یقدر بـ  .للنقل الحضري الخارجي و خط واحد للنقل الحضري الداخلي ممنھ

حافالت من  %71.19و حافالت من النوع المتوسط  %10.17حافالت من النوع الكبیر و  % 18.64

  .ھناك ثالث صفوف كل صف خاص بخط معین. النوع الصغیر

  :محطات المدن التوابع ، المدینة الجدیدة و تجمع البكیرة  - 2

  :محطات مدینة الخروب  - 1- 2

) 17(مسكن الواقعة شمال المدینة و الموضحة في الصورة رقم  900للمدینة محطة للنقل الداخلي ھي محطة 

ه المحطة ال توجد مخابئ للمتنقلین من أجل انتظار و في ھذ .مساحة خضراءالعام یفصلھا عن الطریق 

  و نظرا لوجود عدد كبیر من حافالت النقل الحضري الداخلي فإن المتنقل غیر مضطر لالنتظار ، الحافالت

مسكن مقابلة  1600كما ھناك محطة أخرى لذات النوع من النقل في حي و یمكنھ الصعود مباشرة إلى الحافلة 

و باإلضافة إلى ھاتین المحطتین ھناك محطتین ، كل منھما مخصصة  .ھي غیر مھیأةللمستشفى الرئیسي و 

  :للنقل الخارجي و ھما

 :محطة بوحوش  •

باإلضافة . و الخروج منھایھا أو محطة وسط المدینة، ذات مساحة معتبرة و توفر للحافالت سھولة الدخول إل

لحضري الخارجي ، الشبھ حضري و الریفي و ھي مخصصة للنقل ا .إلى وجود أماكن النتظار المتنقلین

، و ھي المحطة الوحیدة التي لھا رئیس یعمل على تنظیم عمل )إلخ...المدینة الجدیدة علي منجلي، عین النحاس(

  .الناقلین،و لذلك فتنظیمھا جید

 :مسكن 1013محطة حي  •

 1600ساحة العمومیة لحي جنوب غرب المدینة ، تقابلھا ال) 03(المتواجدة بمحاذاة الطریق الوطني رقم  

و ھي محطة خاصة بالنقل الشبھ حضري مثل صالح دراجي و بن بادیس باإلضافة للنقل الریفي . مسكن 

كما أنھا أیضا موقف للحافالت الوالئیة و حافالت النقل الحضري الخارجي التي لھا الحق في المكوث في .أیضا

توجد بھا مخابئ النتظار الحافالت لكنھا غیر كافیة نظرا لعدد .دقائق للقیام بالتعبئة  10المحطة مدة ال تتجاوز 

  ھذه المحطة لیس لھا رئیس و إنما وجود الشرطة الدائم في مفترق الطرق و أمام المحطة . المتنقلین الكبیر 
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محطة مبرمجة جنوب المدینة تقابل معھد البیطرة  أیضا  ھناك. فالت أكثر من المدة القانونیة لھایمنع توقف الحا

  . لحد اآلن لم  تنجز الدراسة بعد  لكن مما یساھم في تنظیم النقل بصورة أكبر، و الحتواء كل أنواع النقل،

  :محطات مدینة عین اسمارة -2 - 2

، جزء منھا مخصص للنقل ما بین ) 18(و الموضحة في الصورة رقمبالنسبة لھذه المدینة توجد محطة وحیدة 

الوالیات مثل النقل إلى مدینة العثمانیة و جزء خاص بحافالت خطوط النقل الحضري الخارجي و خط النقل 

و ھي ذات مساحة كبیرة ، إال أن مكان دخول الحافالت ھو نفسھ . الحضري الداخلي إلى حي حریشة عمار

و المالحظ على ھذه المحطة ھو حسن النظافة و التنظیم . ما توجد مخابئ النتظار المسافرین ك ،مكان خروجھا

  . و امتثال الناقلین ألوامر رئیسھا 

   :محطات مدینة  دیدوش مراد -3 - 2

و ھي حافالت النقل الداخلي العاملة على خط واد الحجر خصص لھا مكان على جانب من شارع زیغود یوسف 

أما المحطة الخاصة بالنقل .حیث یوجد على الرصیف مخابئ للمتنقلین. )19(رة رقمموضحة في الصو

فھي في ساحة عمومیة أمام محطة القطار على شارع العربي بن ) 20(و الموضحة في الصورة رقمالخارجي 

  .و بالتالي ال توجد محطة مھیأة للحافالت  ،مھیدي

المقابل مباشرة لمحطة السكة الحدیدیة، من أجل احتواء ھناك في المقابل محطة مقترحة في المكان الشاغر 

  .و لكن لحد اآلن لم تنجز الدراسة بعد حافالت مختلف أنواع النقل للمدینة،

  :محطة مدینة حامة بوزیان - 4- 2

ھناك محطة وحیدة مھیأة شمال المدینة، حیث خصص لھا رواق جانبي من الطریق مخصص لمكوث 

یفصل ھذا الرواق عن الطریق العام رصیف كما ھو موضح في الصورة .للمتنقلینالحافالت، مع أماكن انتظار 

  ).21(رقم

في إطار تھیئة الشطر الثاني من .)1(د ج 1266284.25: و ھذه المحطة أو ھذا الموقف قدر مبلغ إنجازه بـ 

لسیارات األجرة  و بجانب ھذه المحطة أیضا أعدت نفس الدراسة السابقة محطة. للمدینة03الطریق األولي رقم 

إال أن عملیة اإلنجاز .)2(د ج 928086.70: و ھو نفسھ الموقف الخاص بالملعب البلدي قدرت قیمة أشغالھ بـ 

  .لم تتم بعد

إال أنھ و رغم ھذه الھیاكل المخصصة الستقبال وسائل النقل المختلفة و خاصة الحافالت فإن ھذه األخیرة بدل 

سرعان ما تعود إلى مركز المدینة للقیام بالتعبئة المباشرة حسب ما المكوث في المحطة المخصصة لھا، 

متخذة موقف عادي على جانب الشارع الرئیسي مكان للمكوث و القیام بالتعبئة ـ، )22(توضحھ الصورة رقم

  .في غیاب رقابة الشرطة، ثم تعود مباشرة إلى مدینة قسنطینة، و لیس لھذه المحطة رئیس یشرف علیھا

  
(1),(2): Bureau d’études et d’urbanisme Merazga et Bensalma,  « Etude et aménagement 
,route principale » ,2ème tranche. commune de hamma bouziane.  
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  :منجليمحطة المدینة الجدیدة علي  - 5- 2

فھي غیر مھیأة و متواجدة أیضا على جانب من ) 23(بالنسبة لمحطة المدینة و الموضحة في الصورة رقم

كما ال یوجد على الرصیف أماكن النتظار المتنقلین أي مخابئ ، الطریق، رغم عدد الحافالت الھائل القادم إلیھا

  .أیضا  أن الدراسة لم تنجز بعدفي المقابل أیضا ھناك محطة مبرمجة، إال.مقاعد للجلوس و توفر

  :محطة تجمع البكیرة  - 6- 2

المحطة النھائیة لھذا التجمع بھا مخبأ مظلل النتظار المتنقلین، و في المقابل تنقصھا التھیئة كما لھا رئیس 

  .یشرف على تنظیمھا بضبط دور و توقیت الحافالت

  سنطیني الكبیر المحطات النھائیة للنقل الجماعي الحضري في التجمع الق - 3

إن المحطة أو الموقف النھائي ھو نقطة الوصول التي تقابلھا نقطة االنطالق الممثلة في المحطة الرئیسیة أو 

و عادة یكون االھتمام بھذه األخیرة دون االھتمام بالمحطات النھائیة التي ، الثانویة المتواجدة في مدینة قسنطینة

و بالتالي فإن التنظیم و ضبط الوقت یكون .عدد الخطوط أو الحافالت ربما ال تقل أھمیة عن األولى من حیث

على مستوى محطة االنطالق و ال یكون في المقابل على مستوى محطة الوصول، و ربما یكون ھذا سبب في 

بعض المشاكل أو الخلل الذي یوجد بنظام النقل العمومي بالحافالت ، حیث یأخذ الناقلون حریتھم في المحطات 

ھائیة مما یشكل فوضى في كثیر من األحیان مظاھرھا تسابق الحافالت،إنزال الركاب من حافلة إلى الن

و تكون المحطات النھائیة عادة على مستوى مختلف األحیاء المخدومة بخطوط النقل الجماعي .إلخ...أخرى

ت المدن التوابع، تجمع موقف نھائي بما فیھا محطا 25و بذلك فإن نظام النقل الجماعي یتھیكل حول .الحضري

منھا تتواجد في المحیط الحضري لمدینة قسنطینة، اثنین على مستوى 16.بكیرة و المدینة الجدیدة علي منجلي

مدینة الخروب و موقف لكل المراكز الحضریة المتبقیة لمجال الدراسة باإلضافة إلى موقف نھائي على مستوى 

و ھذه المواقف النھائیة .اء الثالثة بالنسبة لخط شعاب رصاصمطار محمد بوضیاف و التجمع الثانویة الشھد

و ال تتوفر على إشارات اإلعالم بھا و تكون عادة على ) 31(غیر مھیأة غالبا مثلما توضحھ الخریطة رقم

   55أوت20و الخاصة بالمواقف النھائیة لحیي ) 25(و ) 24(مثلما توضحھ الصورتین  جانب من الطریق

باإلضافة إلى  المحطة النھائیة لمدینة دیدوش مراد الخاصة بالخط الداخلي لھا  .ل المثالو بومرزوق على سبی

، أو لیس لھا مكان مخصص و ھي على جانب من مستوى حي واد الحجر الغیر مھیأة و المتواجدة على

مستوى حي أما بالنسبة للمحطة لمدینة عین اسمارة النھائیة لحافالت النقل الحضري الداخلي على . الطریق

حریشة عمار، فھي غیر مھیأة نھائیا حیث تصطف الحافالت أمام العمارات فقط و ال توجد أي الفتة أو دلیل 

  .على وجود المحطة

مسكن جنوب المدینة و 1600أما المحطة النھائیة الخاصة بالنقل الداخلي لمدینة الخروب فمتواجدة في حي

  .اآلن بالضبط أمام المستشفى، و ھي غیر مھیأة لحد
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  :ناقلینمن طرف ال اتالمشاكل المعترضة في المحط - 4

  .التفریغ لتعبئة،االمخصص للحافالت ،سواء من حیث التوقف ،المراقبة، الصیانة  المحطة ھي الھیكل الفوقي

تخطیط المحطة،سھولة : ا اقتصرنا على العناصر التي تؤثر على عملیة التنقل بشكل مباشر و الممثلة في و لكنن

  :فكانت التالیة.أو صعوبة الدخول و الخروج منھا،حالة المحطة و عناصر أخرى تركناھا مفتوحة للسائقین

  :تخطیط المحطة -1 - 4

المحطات أو بعبارة أخرى أدق سوء ھندسة  من إجمالي السائقین یعانون من سوء تخطیط %20.44إن 

المحطات الغیر مالئمة لعملیات التفریغ ،التعبئة و التوقف النتظار الدور،و ھذا ما یؤكد حالة ھیاكل النقل التي 

و ھذا یعود أوال إلى ضیق موضع مدینة قسنطینة ،كما أن المحطات الرئیسیة توجد في مركز . تكلمنا عنھا سابقا

و ضیق الموضع ال یمكن من توسیعھا أو حتى تغییر .لقرب منھا ،حیث توجد أكثف حركة للمرورالمدینة أو با

و أكبر .تطبق فیھا معاییر و شروط المحطة الحقیقیة مكانھا من أجل الحصول على محطات ذات ھندسة جیدة،

توفر على أدنى نسبة للسائقین الذین یعترضھم ھذا المشكل ھم ساقي حافالت محطة باب القنطرة التي ال ت

  .الشروط و التي یمكن تسمیتھا بشبھ محطة أو موقف كبیر فقط

  :الدخول و الخروج من المحطة - 2- 4

و ھذا ألن المحطات األربع توجد بمحاذاة  %32.85مشكل یشكلون نسبة ھذا الالسائقون الذین یعانون من 

ھذا فو بالتالي  ھلة باآللیات المختلفةالطرق الحضریة ذات حركة المرور الكثیفة جدا أو الطرق الوطنیة اآل

و بالتالي فإن صعوبة الدخول و الخروج یؤدي .یتعلق بالدرجة األولى بحركة المرور و بموقع المحطة أیضا

و ھذا یكون خاصة في .إلى عرقلة عملیة النقل و التنقل و بالتالي احترام الوقت و الوصول في األوقات المحددة 

  . معا و اآللیاتكون حركة المرور كثیفة للراجلین ت الذروة أین تأوقات العمل أو في ساعا

  :حالة المحطة - 3- 4

من السائقین یعانون من رداءة  %31.39ممثلة في وضع ھیاكلھا أي األرصفة ،الطرق و المواقف ،فوجدنا أن 

شكل بالتحدید المحطة و التي یمكن أن یالحظھا العام و الخاص ،مثل محطة كریكري التي تعاني من ھذا الم

حیث أن الطریق الذي تصطف علیھ الحافالت بھ حفر كبیرة مملوءة بالماء تؤثر على العتاد ،إذ یجب على 

الحافالت المرور داخل ھذه الحفر دون وجود حل أخر و كذلك محطة بومزو التي تعاني من تسرب قنوات 

  .الصرف الصحي و الروائح الكریھة المنتشرة جدا

 :الموجودة في المحطة أسفرت عما یليالمختلفة توحة حول المشاكل أما األسئلة المف

یعود إلى رئیس المحطة المتحكم في تنظیم دور الحافالت و ضبط الوقت لھا و كذلك  الذيو   التنظیمسوء  -

إلى مدى تفاھم و تنسیق السائقین فیما بینھم ،فمثال الجزء الثاني من محطة بومزو و الخاص بحافالت بوذراع 

  .الح و بن الشرقي ،محطة المسافرین الغربیة یعاني من مشكل سوء التنظیم و كذلك محطة باب القنطرةص

  .ضیق المحطات  -
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عدم وجود محطة البدایة أو النھایة ،وبالتالي فإن الحافالت تقوم بدورات مستمرة دون راحة أو توقف مثل  -

وجود المحطات النھائیة في األحیاء عدا  و كذلك مشكل عدم.جنان الزیتون-)1600حي (حافالت الخروب

  .المحطات الرئیسیة األربع و محطة بوالصوف و الخروب

وجود السوق الموازي في المحطة و ھذا یخص محطة بومزو و التي یأخذھا التجار مكان لبیع الخضر،  -

  .یث المحطة بشكل رھیبالفواكھ و األغراض المختلفة،مما یعرقل حركة المتنقلین والناقلین ،كما یؤدي إلى تلو

مشاكل مع سیارات األجرة و السیارات الموازیة ،إذ أنھ في المحطات األربع توجد محطات سیارات األجرة  -

  .و التي ال تحترم المواقف الخاصة بھا و تنزل الركاب في وسط الطریق مما یعرقل حركة المرور

یة جسر سیدي راشد حیث تتوقف الحافالت عدم توفر األمن و ھذا خاصة في محطة باب القنطرة و بدا -

  .الخاصة بالخروب بدل التوقف في محطة البریدعة

  .انعدام النظافة في المحطات  -

عدم احترام الوقت المحدد من طرف الناقلین و محاولة الزیادة في فترة المكوث في المحطة لتحصیل أكبر  -

  .عدد ممكن من الركاب

ضروریة الممثلة في دورة المیاه و خاصة محطة باب القنطرة و المحطة عدم تجھیز المحطة بالمرافق ال -

  .الثانویة لمفترق طرق جسر سیدي راشد

  .وجود مشاكل مع الحافالت كبیرة الحجم التي تعرقل المرور داخل المحطة -

  مواقف حافالت التجمع الحضري القسنطیني الكبیر  :ثانیا

 : مواقف مدینة قسنطینة - 1

  توضح توزیع المواقف عبر مختلف مسارات حافالت النقل الحضري الداخلي خاصة ) 31(الخریطة رقم 

حیث على المحور الممثل في شارع الشرق ، المواقف قریبة من بعضھا البعض و بمسافة ال .و كذلك الخارجي

ب أي مسار خط شعا 175و كذلك على مستوى الطریق الوالئي .م،كما أنھا غالبا متناظرة  400تزید عن 

  م و ھذا لكون التعمیر على مستوى ھذا المحور مشتت  500رصاص ،إال أن متوسط البعد بینھا أكبر من 

فإن المواقف متباعدة ) 24(79أما على الطریق الوطني .و بالتالي المواقف تكون حسب التركزات السكانیة

أما بالنسبة .ذاتھ مسار اإلیابلنفس السبب السابق و متناظرة إلى غایة حي زواغي حیث أن مسار اإلیاب لیس 

أما المحورین الشمالي و الشمالي الغربي فیتمیز .لشارع قدور بومدوس فإن المواقف تقریبا كلھا متناظرة أیضا

الشمالي و بسبب عزلتھ عن األحیاء المار علیھا  03حیث أن الطریق الوطني رقم.كل منھما بقلة المواقف 

و المحور الشمالي الغربي ممثل في .ط على مستوى حي سیدي مسیدبسبب الموضع لھ موقفین متناظرین فق

  .أیضا المؤدي إلى حي صالح باي حیث ال توجد تركزات سكانیة 02الطریق الوالئي 

خاصة  ،على العموم ھذه المواقف غالبا ما تكون غیر مھیأة حیث أن الكثیر منھا عشوائي أو غیر قانوني

  عدا  ،وى الطرق الثالثیة لألحیاء و خاصة أحیاء التوسعات الجدیدة للمدینةبالنسبة للمواقف المتواجدة على مست
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  الخاصة بمدینة قسنطینة ، الھیاكل الفوقیة للنقل الحضري بالحافالت 32(خریطة رقم
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و كذلك طریق قدور  الطریق المحیطي الجنوبي الذي تقریبا كل المواقف المتواجدة علیھ و على الجانبین مھیأة

  .بومدوس 

  :المدینة الجدیدة و  بكیرة تجمع، مواقف المدن التوابع - 2

  :مواقف مدینة الخروب  -1 - 2

توضح مواقف النقل الحضري بالحافالت  الخاصة بمسار الحافالت الحضریة داخل المدینة )32(الخریطة رقم 

رة في مسارات الذھاب و اإلیاب معا،و بالطبع على ھي كلھا متناظو ، سواء بالنسبة للنقل الداخلي أو الخارجي

لمواقف المھیأة فھي متواجدة خاصة لو بالنسبة ، جانب واحد بالنسبة لمسارات الذھاب فقط أو اإلیاب فقط أیضا

  .مسكن 1600و أیضا على مستوى حي ، على الطریق المحیطي للمدینة

  :مواقف مدینة حامة بوزیان -2 - 2

 )33(ثة المتواجدة في المدینة على الشارع الرئیسي و الموضحة في الخریطة رقم بالنسبة للمواقف الثال

إال أنھا مھیأة في جانب واحد من الطریق باتجاه المحطة ، ، فھي كلھا متناظرةالخاصة بمسار حافالت المدینة

  .م 400متوسط المسافة بینھا ، و النھائیة للمدینة ، عكس مواقف الجھة األخرى الغیر مھیأة تماما

  :مواقف مدینة دیدوش مراد -3 - 2

و كلھا متناظرة و الموضحة في ) 06(عدد المواقف الخاصة بحافالت النقل الحضري لھذه المدینة ستة 

،و ھي كلھا خاصة بالنقل الحضري الداخلي فقط ألن حافالت النقل الحضري الخارجي ال )34(الخریطة رقم 

لتتباعد تدریجیا قبل جسر واد ، م 500نھا على شارع زیغود یوسف متوسط البعد بی، یخترق مسارھا المدینة

أما بالنسبة لتھیئة .لحجر ثم تتقارب تدریجیا على مستوى حي واد الحجر و المنطقة الحضریة السكنیة الجدیدة

  أة المواقف فإن الموقف الوحید المھیأ ھو الموقف األول المقابل لسوق المدینة أما باقي المواقف فھي غیر مھی

و في الحقیقة عددھا أكثر نظرا للوقوف العشوائي للحافالت في غیاب تحدید المواقف بالفتات و مخابئ 

  .للمتنقلین،و خاصة على مستوى المنطقة الحضریة السكنیة و حي واد الحجر

  :مواقف مدینة عین اسمارة -4 - 2

خلي نحو حي حریشة عمار متوسط توجد ستة مواقف متناظرة على مستوى مسار حافالت النقل الحضري الدا 

و جمیعھا تقریبا غیر مھیأ عدا الموقف الذي یأتي ) 35(، كما ھو موضح في الخریطة رقمم 300البعد بینھا 

مباشرة بعد المحطة النھائیة باتجاه وسط المدینة باإلضافة إلى الموقف الوحید متناظر الخاص بحافالت النقل 

  .مفترق طرق المدینة أو مدخل المدینة،و المھیأ في جھة واحدة الحضري الخارجي للمدینة على مستوى

  :مواقف تجمع بكیرة -5 - 2

غیر مھیأ أیضا في أغلبھا ) 10(نجد أن مواقف مسار ھذا التجمع الحضري و عددھا) 36(من الخریطة رقم

  .باإلضافة إلى أن جمیعھا متناظر لكون مسار الذھاب نفسھ مسار اإلیاب
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  :نة الجدیدة علي منجليمواقف المدی -6 - 2

فھي على العموم غیر متناظرة ألن مسار الذھاب لیس ) 37(بالنسبة للمواقف و الموضحة في الخریطة رقم

أما فیما یخص . ضافة إلى كثرة المواقف العشوائیةنفسھ مسار اإلیاب إال على مستوى الشارع الرئیسي،باإل

أما المواقف . اشارة، إال أنھا ال تتوفر على مخابئ للمتنقلین التھیئة فھناك المواقف المعینة بالفتات أو لوحات

  .المھیأة بالمخابئ فھي على مسار اإلیاب إلى قسنطینة، و یبقى توقف الحافالت عشوائي في معظم األحیان

  :مواقف حسب المتنقلینالمحطات و الحالة  - 3

 :حالة محطات و مواقف الركوب - 1- 3

ن إقامة المتنقلین، فالمواقف یجب أن تكون قریبة و بتوزیع یسمح في حالة عدم وجود محطة قریبة من مكا

من الركاب  %71.05بالوصول إلیھا في مدة على األقل قصیرة من مختلف أرجاء الحي و ھو كذلك حیث أن 

یقطنون بعیدا عن كلیھما و ھي نسبة  %28.95یقطنون بالقرب من المحطة أو الموقف و ھذا إیجابي ، مقابل 

في مدن التجمع  و بالتالي یمكن القول أن ھناك توزیع جید نوعا ما خاصة بالنسبة للمواقف .اأیضمعتبرة 

، دقائق 09م ، و بالدقائق تقریبا  415متوسط بعد المتنقلین باألمتار عن المواقف ھو تقریبا  .القسنطیني الكبیر

  االنتظار مدة معینة حتى وصول و عادة في موقف الركوب یتوجب على المتنقل ، و ھما بعد و توقیت مناسبین

  .حسب المتنقلین أو المواقف اتحالة المحط):21(شكل رقم
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  .2003تحقیق میداني : المصدر  

  فیجب أن تكون ھناك مخابئ توحي بوجود الموقف لحمایتھ من مختلف التغیرات الجویة الحافلة و بالتالي 

من إجمالي المتنقلین المجرى معھم التحقیق یشكون  %71.90فوجدنا أن .ارو خاصة أشعة الشمس و األمط

أما بالنسبة للتھیئة .یشكون بعدم نظافتھا منھم %53.16بینما ).21(من عدم وجود المخابئ حسب الشكل رقم

منھم یشكون من المواقف الغیر مھیأة أصال و ال تتوفر على مكان مخصص لھا، أو على أدنى  %73.84فإن 

  ط الموقف أو المحطة و ھذا خاصة بالنسبة للمواقف الموجودة داخل األحیاء مثل حي شرو
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  في ملف خاص  اقتراحات المتنقلین الخاصة بالمحطات و المواقف): 22(شكل رقم
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على المصالح  و بالتالي یجب.فیكون الموقف إما على الطریق أو غیر ذلك.إلخ...القماص،بومرزوق،بن الشرقي

  التقنیة البلدیة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة بشأن ھذه المواقف حفاظا على سالمة و أمن المتنقل من جھة 

  .و تنظیما للنقل من جھة أخرى

   :حالة محطات و مواقف النزول - 2- 3

منھم  %42.09محطة أو موقف النزول غیر بعید عن ھدفھم، بینما أدلوا أن من الركاب  %57.91نسبة 

 11:م أما الوقت المتوسط المستغرق ھو 501و متوسط البعد عن الوجھة ھو ، كون من بعدھا عن الھدفیش

  . دقیقة

و لقد كانت أكثر المحطات الرئیسیة استعماال من طرف المتنقلین المستجوبین، محطة بومزو بالدرجة األولى، 

لكون المحطة األولى األقرب إلى مركز  و ھذا یعود.ثم بن عبد المالك، كریكري و باب القنطرة على الترتیب

و أخیرا و بدرجة أقل من .المدینة باإلضافة إلى احتوائھا على أكبر عدد من الخطوط الحضریة الداخلیة

  .المحطات السابقة محطتي بوالصوف و مفترق طرق جسر سیدي راشد

  :و المواقفبالمحطات الخاصة قتراحات اال: ثالثا

 :اقتراحات المتنقلین - 1

 یوضح اقتراحات الركاب حول المحطات الحضریة عموما و كذلك المحطات النھائیة،السابق ) 22(رقمل شكال

  :و التي كانت أساسا حول

و فعال كان ھذا ما الحظناه في .من جملة االقتراحات المقدمة  %28.08عنصر النظافة الذي شكل نسبة  -

بسبب ، )09(ري كما ھو موضح في الصورة رقممحطتي بومزو و كریكفي أثناء العمل المیداني و خاصة 

  .تسربات قنوات الصرف الصحي منذ مدة طویلة

، و ھذا االقتراح یخص عموما المواقف التي في أغلبھا تفتقر للتھیئة و  %22.31التغطیة و التظلیل بنسبة  -

  .انعدام المخابئ، و كذلك المحطات النھائیة على مستوى األحیاء

منھا، مثل محطة جبل الوحش و التي نتطرق إلیھا في كل مرة كونھا أكبر   %17.31بة تھیئة المحطات بنس -

  .محطة من حیث عدد الحافالت و الخطوط المتجھة إلیھا

و بدرجة أقل كانت .و التي تكون إما غیر كافیة أو غیر موجودة نھائیا %10.77توفیر أماكن للجلوس بنسبة  -

یر األمن بالنسبة لمحطتي باب القنطرة و مفترق طرق جسر سیدي راشد، التنظیم ، توف: االقتراحات التالیة

احترام وقت المكوث في المحطة و عدم اإلطالة فیھا أو في المواقف ، االنضباط في العمل و أخیرا تجھیز 

  .المحطات بالضروریات

  :ناقلیناقتراحات ال - 2

 :حول المحطات الحضریة اقتراحات الناقلین - 1- 2

  المحطات أیضا من االقتراحات كانت تخص تھیئة  %36.72الموالي نجد أن نسبة ) 23(من الشكل رقم
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  .ات الحضریةحول المحط الناقلیناقتراحات ):23(شكل رقم
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  .2003تحقیق میداني : المصدر

   الحيطة في ھذا إلى تھیئة و تجھیز مح بحاجة ملحةو الناقلین ، حول محطة جبل الوحش كانو معظمھا 

  .الحافالت محطة یشرف على تنظیم دورللرئیس وضع و توفیر الضروریات الخاصة بھم و كذلك 

الیة التي ال تلیق بحجم كانت حول توسیع المحطات الح %17.64أما النسبة الموالیة من االقتراحات أي 

و متفاوتة إعادة تخطیط المحطة، و بنسب قلیلة  ،%16.18و كذلك المطالبة بالتنظیم شكلت نسبة  ،الحافالت

  مسكن بالخروب و التي لیس لھا محطة  1600و خاصة بالنسبة للحافالت المتجھة إلى حي جدیدة توفیر محطة 

اقتراح باإلضافة إلى ، دقائق فقط 10التوقف مدة بلھم  إذ یسمحمسكن ،  1013للمكوث مدة طویلة عدا محطة 

  .لموازي و ھذا خاص بمحطة بومزواالسوق توفیر شروط النظافة و إزالة ب

 :الخاصة بالمواقف  الناقلیناقتراحات  - 2- 2

  :على رأس ھذه االقتراحات ، و إن صح التعبیر المطالب الملحة الموالیة

إعادة المواقف المحذوفة و خاصة موقف سیدي مبروك السفلي، أي موقف ب تاقتراحا منھا %20.59نسبة  -

  .د كثافة سكانیة كبیر في األحیاء المجاورة و إقبال كبیر للمتنقلین علیھ نظرا لوجو ،أیوب األنصاري امسجد أب

و بالضبط أمام حي بلحاج، موقف أمام ،المطالبة بمواقف جدیدة مثل موقف معبر ماسینیسا في حي زواغي -

ملعب الشھید حمالوي و عیادة محمد المھدي على الطریق المحیطي الجنوبي، موقف مناظر للمحطة الغربیة 

أي في الجھة األخرى من الطریق بالنسبة للحافالت المتجھة إلى عین اسمارة أو المحطة الغربیة، موقف مفترق 

طرق حي التوت المقابل للموقف الخاص بالحافالت المتجھة إلى محطة بن عبد المالك من حي جبل الوحش 

  .مثال



الھیاكل التحتیة و الفوقیة للنقل الحضري بالحافالت في التجمع القسنطیني الكبیر:               الفصل الثاني  

 

139

  .اقتراحات السائقین الخاصة بالمواقف): 24(ل رقمشك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2003تحقیق میداني : المصدر

تنظیم المواقف الحالیة الموجودة و خاصة موقف الدقسي الذي یوجد بھ أكبر تجمع للحافالت ذھابا و إیابا، كما  -

أنھ الموقف األول األكثر استعماال من طرف المتنقلین المستجوبین و ھذا مباشرة بعد المحطات الرئیسیة 

  .األربعة

ف عن طریق إشارات دالة باإلضافة إلى مخابئ النتظار المتنقلین للحافالت، إذ أن ھناك تعلیم و تحدید المواق -

مواقف رسمیة إال أنھا غیر محددة و في المقابل شرطة المرور تستدل فقط بلوحات اإلشارة و بالتالي تتعرض 

  .الحافالت المتوقفة في الموقف إلى عقوبة

في وسط الطریق خاصة بالنسبة للطرق السریعة مثل موقف حي الركاب  إنزالتھیئة المواقف من أجل عدم  -

  .سیساوي

توسیع مساحة المواقف على الرصیف مثل موقف جنان الزیتون، ألن الحافالت تجد صعوبة كبیرة في  -

  .الخروج من مكان الموقف و مراقبة حركة المرور العامة

الخروب على الطریق مدینة ف المخبزة في حالیا مثل موق ھمترسیم مواقف غیر قانونیة مستعملة من طرف -

بالنسبة لحي جبل الوحش أي على و زیغود یوسف التكوین المھني  ،المتقنة : اقفو كذلك مو لھا،المحیطي 

  .شارع الشرق
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  خالصة الباب الثاني

 الحضريكما كانت عقدة شبكة الطرق على مستوى مدینة قسنطینة، فھي أیضا مركز عقدة شبكة النقل 

افالت، و متفرعة فیما یلي إلى باقي أحیائھا أو إلى مختلف المدن التوابع، تجمع بكیرة و المدینة الجدیدة بالح

، و ھي تمثل محطات  محطات أربعة منھا رئیسیة و ثالثة ثانویة) 07(حیث تتواجد بھا سبعة، علي منجلي

تسرب قنوات الصرف الصحي  زو بسببخاصة محطتي كریكري و بوم حالة سیئةتعاني من و التي .االنطالق

أي عدا محطة بن عبد المالك التي ، باب القنطرةمحطة و  لمحطة األولىعامل الضیق بالنسبة لباإلضافة إلى 

  .التنظیمحسن النظافة، التھیئة، مخابئ للمتنقلین و : من حیث تتوفر على شروط محطة مناسبة للنقل الحضري

دینة الجدیدة علي منجلي غیر مھیأة على العموم عدا محطة مدینة مالمدن التوابع، تجمع بكیرة و ال محطات -

 و في المقابل ھناك مشاریع مستقبلیة تتضمن إنشاء. عین اسمارة، حامة بوزیان و محطة وسط مدینة الخروب

افة مسكن و المدینة الجدیدة الحتواء ك 1600دیدوش مراد، الخروب على مستوى حي  :نمحطات في مد

  .ھیكلة جیدة للنقل و وضع أفضل مما ھو علیھ اآلنإلى و ھذا سیؤدي حتما ، القادمة إلیھاحافالت الخطوط 

المحطات النھائیة المتواجدة في مختلف أحیاء مدینة قسنطینة أو مجال الدراسة عموما غیر مھیأة أیضا أو  -

فمثال محطة جبل . لى حد سواءع و بالتالي نقص في الخدمة بالنسبة للناقلین أو المتنقلین ،محددة بإشارات إعالم

  الغیر موجودة نھائیا تتوجھ إلیھا أكبر نسبة من حافالت النقل الحضريو الوحش على مستوى مدینة قسنطینة 

و ھي بذلك غیر مجھزة أو منظمة مما یؤثر على نوعیة الخدمة و إعطاء حریة مطلقة  ،و من مختلف الوجھات 

  .عملھم للناقلین و عدم وجود توقیت یضبط و ینظم

المواقف أي نقاط تعبئة الزبائن و إنزالھم معظمھا أیضا غیر مھیأ بمخابئ و الفتات إشارة تدل على وجود  -

مما یعطي أیضا ، جھة واحدة من الطریق ىعلفھي متواجدة  و إن كانت، موقف بالنسبة لكافة مجال الدراسة

و بالنسبة للمواقف المھیأة .الحافلة أینما شاء حریة للتوقف العشوائي للحافالت و كذلك حریة للمتنقل بتوقیف

تتواجد على جانبي الطریق المحیطي الجنوبي أو شارع الصومام، و كذلك  ھيالمتنقلین ف النتظاربمخابئ 

  .مدینة قسنطینةبالنسبة ل  طریق قدور بومدوس و شارع ارنستو شیقیفارة

علي منجلي فالمواقف المھیأة متواجدة على مستوى  دیدوش مراد، حامة بوزیان و المدینة الجدیدة :نو في مد -

  .الشوارع الھامة و في جھة واحدة من المسار، أما على مستوى التوسعات الجدیدة لھا فیكون معظمھا غیر مھیأ

مدینة الخروب فالمواقف المھیأة على جانبي الطریق تتواجد خاصة على مستوى الطریق المحیطي بالنسبة لأما 

  .مسكن 1600لھا و حي 

  .مواقف مدینة عین اسمارة غیر مھیأة في أغلبھا -
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  خالصة الفصل الثاني

  :من خالل العرض السابق فإن أھم النتائج التي یمكن الخروج بھا ھي

  %49.71: شبكة ھامة من الطرق الوطنیة و الوالئیة على مستوى التجمع القسنطیني الكبیر بنسبتي -

  .رق الوالیة ككلعلى التوالي من إجمالي ط %33.36و 

 مدینة الخروب تحقق سیولة ھامةأربعة طرق محیطیة، ثالثة منھا في مدینة قسنطینة و الرابع في  -

 .و خاصة كمسارات للنقل الحضري بالحافالت الحركة إن استغلت بشكل جیدي ف 

 لتوابعطرق حضریة ذات أبعاد متوسطة بالنسبة لمدینة قسنطینة و ذات مقاییس كبیرة بالنسبة للمدن ا -

 .و ذات أبعاد أھم في المدینة الجدیدة علي منجلي 

 حركة مرور كثیفة في مركز مدینة قسنطینة نتیجة ضیق الطرق و كبر عدد اآللیات القادمة إلیھا یومیا  -

خاصة في ساعات الذروة و سببھا الرئیسي إشكالیة المكوث، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات من شأنھا التخفیف 

 .المعامالت التجاریةمنھا و تسھیل 

 من الضیق و الحالةأغلبھا عاني یمحطات االنطالق الرئیسیة و الثانویة متركزة في مدینة قسنطینة  -

 .السیئة 

 .الخروب و مشاریع مستقبلیة إلنشاء محطات على مستوى المدینة الجدیدة، دیدوش مراد -

 .المحطات النھائیة تفتقر للتھیئة، االھتمام و التنظیم -

 ام الذي یمكنھ حل مشكلة المرور نھائیا بالنسبة ھغرب یعتبر الطریق المحیطي ال -رقلسیار شالطریق ا -

لمدینة قسنطینة أوال و المدن التوابع بدرجة ثانیة إذا تم إنجازه لوال مشاكل التكوین الصخري للموضع التي 

  .تقنیات كبیرة و مكلفة من أجل التغلب علیھاتتطلب 
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  مــــــقدمــة

و ھي أوال نتاج . بالحافالت تتمثل في مختلف الخطوط التي تھدف إلى خدمة المجال بالنقل شبكة النقل الحضري

تطبیقھا في الواقع الذي لكیفیة و ثانیا   للتخطیط الممثل في مدیریة النقل بالتنسیق مع مختلف المصالح المعنیة

بالتالي ھنا تتغیر شبكة النقل و تتقلص الخدمة، ، و سباب معینةتعمل أل یختلف عن األول، حیث ھناك خطوط ال

و محاولة معرفة أھم  و لذلك سنقوم بمقارنة بین الشبكتین بھدف معرفة الفرق بین التخطیط و الواقع أوال

  .و ثانیا مختلف خطوط الشبكة الحالیة و مسارھا أي وصف الشبكة ،األسباب في ذلك

 ثم، على نتائج حدیثة، صحیحة و دقیقة مطلقة من خالل التحقیق المیداني للحصولذلك و بصفة تحدید و لقد تم 

العرض المقدم من طرف ھذه الشبكة حسب مختلف المحطات الحضریة لتسھیل المقارنة نتطرق إلى تفصیل 

أما ترددھا  ،دد الزمني لھا في محطات االنطالقو التر عدد الخطوط، أعداد الحافالت: صرحسب ثالث عنا

ثل في المحطات النھائیة ال یكون واضحا أو ثابتا على العكس، بل یكون عشوائیا إال في حاالت نادرة ملزمني ا

  . و عادة یكون نفس تردد محطة االنطالق، إلخ...محطة عین اسمارة، بكیرة

طریق أوال خدمة المجال عن  وإلى الھدف منھا أال و ھ بعدھاالخصائص المختلفة للشبكة، نأتي  بعد التطرق إلى

درجة ھذه الخدمة بالنسبة  ختلف المراكز الحضریة لمجال الدراسة و كذلك تقییمالتغطیة المجالیة أو المساحیة لم

  .لمدینة قسنطینة كدراسة حالة
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  الباب األول مقـــدمة

الجتماعیة و كذلك تحدید السكنیة ، ا ،السكانیة تخطیط النقل  یأخذ بعین االعتبار جمیع المعطیات االقتصادیة،

و مخطط  ، أسبابھا و توقعاتھا كعوامل أساسیة مؤثرة على العرض و الطلب في النقل بمختلف أنواعھ، الحركیة

النقل ھو المطبق لسیاسة الدولة و استراتیجیتھا العامة كما یكون المرجع األساسي لقرارات المدیریة على المدى 

الوثیقة الرسمیة التي تحدد الخطوط العریضة للمنھجیة المتخذة لمختلف  ھكما أنالقریب ، المتوسط و البعید 

، و إن صح التعبیر حصیلة ھو تقییم للوضعیة الحالیة للنقل باإلطالع علیھ وجدنا أن محتواه.أنواع النقل

  ،إلخ...، طول الخطوط ، عدد الحافالت، أنواعھا، عدد األماكن المتاحةعدد الخطوط :ت النقل األخیرةلمعطیا

و لیس فیھ دراسة للبرامج المستقبلیة للنقل على أساس المعطیات السابقة بتحدید المنشآت  ،و ھذا في تاریخ معین

  .إلخ...الفوقیة المتمثلة في ھیاكل االستقبال، المنشآت التحتیة ،

، المستغلة و غیر و لذلك فلقد أخذناه على وجھ المقارنة بالواقع فیما یخص عدد الخطوط النظریة المستغلة

كما سنقارن بین الشبكة النظریة المستغلة و الشبكة ، غطیة النظریة للمجال بشبكة النقللمحاولة معرفة الت

التردد ، ط ، أما بالنسبة ألعداد الحافالت، حجمھاالواقعیة حسب التحقیق المیداني و ھذا فیما یخص الخطو

فلقد قمنا باستعمال المعطیات  ،دد المسافرینع الزمني لھا في المحطات الحضریة حسب مختلف الخطوط و

بعد تحدید وضعیة النقل  ، إذتالف الكبیر بین المخطط و الواقعالواقعیة من التحقیق المیداني مباشرة نظرا لالخ

  .في المخطط النظري أضیفت حافالت لخطوط معینة ، انسحبت من خطوط أخرى و البعض األخر معطل

تحكم فیھ من خالل مخطط للنقل على المستوى القریب أو المتوسط ، وإن لوحظ و بالتالي فتطور النقل غیر م

  .عجز على مستوى خطوط معینة تضاف إلیھا حافالت و ھكذا
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  :في قسنطینة الكبرى دراسة مقارنة بین الشبكة النظریة و الشبكة الفعلیة للنقل الحضري بالحافالت: أوال

بكة التي تم إعدادھا من طرف مدیریة النقل تكون على أسس معینة كتغطیة جمیع الشبكة النظریة للنقل ھي الش

  أنحاء أو أحیاء المدینة بالنقل و خاصة األحیاء ذات الكثافة السكانیة المرتفعة للربط بینھا و بین المركز 

  جتماعیة و المراكز الحضریة المجاورة لھا و بالتالي تسھیل و تحقیق السیولة في مختلف المعامالت اال

تحصلنا على . و خاصة االقتصادیة التي تسمح بتطور المدینة و العالقات الموجودة بینھا و بین المدن التابعة لھا

خر مخطط أنجز باعتباره أ و الذي صدر في السنة الموالیة 2002ھذه الشبكة من خالل مخطط النقل لسنة 

داني الذي غطى مجال النقل الحضري بالحافالت في على مستوى مدیریة النقل و لقد تزامن مع التحقیق المی

و بالتالي فالمقارنة واقعیة جدا ألننا اعتمدنا فیھا على أخر اإلجراءات المتخذة من طرف  ،قسنطینة الكبرى

و إعطاء تفسیر حول أوجھ ، وط المستغلة و غیر المستغلة فعالالمدیریة آنذاك و ھذا إلمكانیة تحدید الخط

خطیط و الواقع أي بین الجھاز التخطیطي التنظیمي و الجھاز التطبیقي المتمثل في المتعاملین االختالف بین الت

 .الخواص ، و تسھیال دائما للمقارنة سنعتمد على وحدة المحطة الحضریة

  :مقارنة بین الشبكة النظریة المبرمجة و الشبكة النظریة المستغلة حسب عدد الخطوط - 1

  اــــخط موزعة على شبكة طولھ 68م إجماال ــضـبكة النقل الحضري بالحافالت تب مخطط النقل فإن شـــــحس

حظیرة ، مقعد 42392: بـتقدر  حافلة ذات سعة إجمالیة 675: ر بـتعمل بھا حظیرة إجمالیة تقد ،كم 536 

 القنطرة ،كریكري، باب : محطات حضریة أربعة منھا توجد بوسط المدینة و ھي  07الحافالت ھذه تخدم 

و محطتین بضواحي ، واجدة في ذات الحي المسماة علیھثم محطة البریدعة المت، بومزو و بن عبد المالك

و لقد تضمن المخطط أنھ بعد فترة من تطبیق قرار . أو كوحیل لخضر و محطة بوالصوفالمدینة ھما الفج 

المفروض أن تحتضن الخطوط  من األولى، حیث أن لبریدعة تبین أنھما غیر مالئمتیناستغالل محطتي الفج و ا

إال أنھ و ألسباب ذكرناھا أنفا فلقد أصبحت ، و حامة بوزیان الخروب، دیدوش مراد: تجھة نحو المدن التوابعالم

قرب مفترق طرق جسر  03النتظار الدور فحافالت الخروب أصبحت على الطریق الوطني رقم  طیرة فقحظ

ت دیدوش مراد و حامة بوزیان في الجزء الثاني من محطة سیدي راشد و الذي سمیت علیھ المحطة و حافال

یوضح الموالي ) 25(و الشكل رقم. یة المختصةبموافقة من المدیریة و المصالح البلدو ھذا باب القنطرة 

الخطوط النظریة المستغلة و غیر المستغلة حسب مخطط النقل و الذي یبین أن محطة بن عبد المالك ھي 

من عدد الخطوط الحضریة اإلجمالي ،  %29.41ستقبال أكبر عدد من الخطوط بنسبةالمحطة التي برمجت ال

ثم محطة . خاص بھا ، و ھذا لكونھما محطتین واسعتین أوال و لكل منھما مكان%25تلیھا محطة بومزو بنسبة 

و الخطوط  %8.82: ثم محطة بوالصوف بـ %10.29: بـو كریكري   %13.23القنطرة بنسبة باب 

و أخیرا و بأضعف نسبة ، %7.25: التي تربط بین مختلف أنحاء المدینة دون المرور بمركزھا بـ  الحیادیة

  . لكل منھما   %2.94:محطتي الفج و مفترق طرق جسر سیدي راشد بـ

  أما بالنسبة لعدد الخطوط المستغلة و غیر المستغلة أو بتعبیر  ،و ھذا بالنسبة لعدد الخطوط اإلجمالي المبرمج
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  بالحافالت للنقل الحضريالنظریة المستغلة و غیر المستغلة  الخطوط حجم: )25(مشكل رق

  .حسب المحطات الحضریة في قسنطینة الكبرى
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عدد الخطوط االجمالیة

عدد الخطوط المستغلة 

عدد الخطوط غیر المستغلة

     
  .2003مخطط النقل : ردالمص

سباب معینة أولھا حد اآلن من طرف الناقلین ألإلى  أي لم تستغل ،أخر الخطوط التي لم تمنح  اعتمادات بشأنھا

و الخطوط المستغلة أي التي منحت لصالحھا اعتمادات للمتعاملین و التي من المفروض أنھا  مردودیة الخط،

  . %79.41: مقابل نسبة الثانیة المقدرة بـ   %20.59: نجد أن نسبة األولى عموما تقدر بـ  ،حیز االستغالل

لقنطرة ، كریكري ، الفج و مفترق طرق جسر سیدي راشد باب ا: و تفصیال نجد أن خطوط المحطات التالیة 

اعتمادات أي كل الخطوط المبرمجة لھا مستغلة نظریا حیث منحت بشأنھا ، %100مستغلة كلیة أي بنسبة

من الخطوط المبرمجة لھا أما  % 82.35خط مستغل بنسبة  14ثم تلیھا محطة بومزو حیث ھناك ، للناقلین

من إجمالي %66.67خطوط بنسبة ) 04(وف التي استغلت بشأنھا أربع المحطة الموالیة فھي بوالص

من  % 61.90خط بنسبة  13لتأتي في المرتبة الموالیة  محطة بن عبد المالك التي استغل بھا . خطوطھا

من الخطوط %60إجمالي الخطوط المبرمجة لھا،و أخیرا الخطوط الحیادیة بثالث خطوط مستغلة بنسبة

  .ا یلي تفصیل خطوط كل محطةو فیم المقررة لھا،

  : محطة بن عبد المالك  - 1- 1

و ھذا ألسباب %65خط فقط بنسبة  13خط مبرمج منح االعتماد لصالح  20بالنسبة لھذه المحطة فإنھ من بین 

) 08(رقم و ھي موضحة في الجدول تقدیم ملفات بشأنھا أصال،عدم مختلفة أدت إلى رفض المتعاملین لھا و 

  یعود السبب إلى أنھ على نفس المسار یعمل خط بوالصوف لنفس المحطة  المحطة الغربیة بالنسبة لخطف. أدناه

أو الخطوط المحطة  

 عدد الخطوط
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اإلخوة خط عدم استغالل . یقوم بتغطیتھ أیضا خط عین اسمارةف خط الكلمتر السابع أما ،و الذي یعوضھ تماما

ة فإن التغطیة موجودة و بالنسبة لخط الزیادی ،الموضع و حالة الطریق السیئة جدایعود إلى صعوبة  أیضا عرفة

ت وجود عدد كبیر من الحافال و كبیر جدا من المسارمن طرف خط جبل الوحش الذي یشترك معھ في جزء 

  فباإلضافة إلى كون كل منھما  خط   محطة المسافرین الشرقیة و 1955أوت  20خطي أما  .العاملة علیھ

  یة المستغلةالخطوط النظریة المبرمجة و الخطوط النظر) : 08(جدول رقم 

  .لمحطة بن عبد المالك 

  الخطوط النظریة المستغلة   الخطوط النظریة المبرمجة  الرقم

    المحطة الغربیة  1

  جبل الوحش  جبل الوحش  2

  سیدي مبروك  سیدي مبروك  3

  المنصورة  المنصورة  4

  القماص  القماص  5

  )مسكن 564( زواغي   )مسكن 564( زواغي   6

  بوالصوف  بوالصوف  7

    لكلمتر السابعا  8

  بومرزوق  بومرزوق  9

    اإلخوة عرفة  10

  الریاض  الریاض  11

    الزیادیة  12

    .1955أوت  20  13

  ).مسكن 1100(زواغي  ).مسكن 1100(زواغي  14

  المدینة الجدیدة  المدینة الجدیدة  15

    المحطة الشرقیة  16

    حي سمیرة  17

  عین اسمارة  عین اسمارة  18

  المطار  المطار  19

  شعاب رصاص  شعاب رصاص  20

  .2003مخطط النقل : المصدر

  تغطیة األول  تتم بفضل حافالت ذات الخط القادمة من محطة بومزو   و ابتداء من ھذه المحطةقصیر جدا 
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  .مرورا بمحطة بن عبد المالك، أما الثاني فھو مغطى من طرف خط جبل الوحش و التي تأخذ مسارھا

  : محطة بومزو - 2- 1

  .الخطوط النظریة المبرمجة و الخطوط النظریة المستغلة لمحطة بومزو: )09(جدول رقم 

  الخطوط النظریة المستغلة   الخطوط النظریة المبرمجة  الرقم

  شعاب رصاص  شعاب رصاص  1

    فیاللي   2

  )مسكن 564( زواغي   )مسكن 564( زواغي   3

    فضیلة سعدان  4

  1955أوت 20  1955أوت 20  5

  1962جویلیة  05  1962جویلیة  05  6

  بوجنانة  بوجنانة  7

  المحطة الغربیة  المحطة الغربیة  8

    المنظر الجمیل  9

  )مسكن1100(زواغي  )مسكن1100(زواغي  10

  المدینة الجدیدة  المدینة الجدیدة  11

  اإلخوة عرفة  اإلخوة عرفة  12

  بن الشرقي  بن الشرقي  13

  سوطراكو  سوطراكو  14

  بوذراع صالح  بوذراع صالح  15

  الجباسین  الجباسین  16

  صالح باي  صالح باي  17

  .2003مخطط النقل : المصدر

: المستغلة ھي  حیز االستغالل و الثالث خطوط غیرفقط خط  14خط مبرمج لمحطة بومزو فإن  17من بین 

 55أوت  20قصیرة فھي مخدومة بخط خطوط باإلضافة إلى أنھا ف .فیاللي ، فضیلة سعدان و المنظر الجمیل

  .و دخل كبیرین للناقل أو المتعامللن تحقق مردودیة  و لذلكدد حافالت ھام أیضا و بع

  : محطة بوالصوف - 3- 1

بالنسبة لھذه المحطة فإن الخطین غیر المستغلین ھما الزیادیة و محطة المسافرین الشرقیة ألن كال منھما مغطى 

  .من طرف خط جبل الوحش لنفس المحطة و بعدد كافي من الحافالت
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  .الخطوط النظریة المبرمجة و الخطوط النظریة المستغلة لمحطة بوالصوف): 10(دول رقم ج

  الخطوط النظریة المستغلة   الخطوط النظریة المبرمجة  الرقم

    الزیادیة   1

  جبل الوحش  جبل الوحش  2

  المدینة الجدیدة  المدینة الجدیدة  3

  الخروب  الخروب  4

    المحطة الشرقیة  5

  اصالقم  القماص  6

  .2003مخطط النقل : المصدر

  :الخطوط الحیادیة - 4- 1

ھي الخطوط التي تخدم مدینة قسنطینة دون المرور بمركزھا كما أنھا أطول الخطوط و تصل الخطوط الحیادیة 

برمجت على أن تكون خمسة و یستغل منھا نظریا ثالث خطوط فقط و ھذا ألن خط  ،العدید من األحیاءبین 

الخروب الذي یشترك معھ في  -ق غیر مستغل كونھ مغطى من طرف خط جبل الوحشبومرزو - جبل الوحش

  .جزء كبیر من المسار

  .النظریة المستغلة النظریة المبرمجة و الحیادیة الخطوط) : 11(جدول رقم 

  الخطوط النظریة المستغلة   الخطوط النظریة المبرمجة  الرقم

  دینة الجدیدةالم -جبل الوحش  المدینة الجدیدة -جبل الوحش  1

  الخروب -جبل الوحش  الخروب -جبل الوحش  2

  عین اسمارة- الخروب  عین اسمارة- الخروب  3

    بومرزوق-جبل الوحش  4

    مكتب التجنید- المحطة الشرقیة  5

  .2003مخطط النقل : المصدر

  : محطة باب القنطرة  - 5- 1

مستغلة نظریا و ھذا لكون الخطوط  ن جمیع خطوط محطة باب القنطرة المبرمجةنجد أ) 11(من الجدول رقم

  .ذات مسارات مختلفة

  :محطة كریكري - 6- 1

  ) 13(و محطة كریكري ھي األخرى كل الخطوط المبرمجة لھا ھي خطوط مستغلة فعلیا حسب الجدول رقم

  و ھذا ألنھا أوال خطوط قلیلة مقارنة بالمحطات األخرى و كذلك خطوط غیر متداخلة عدا خط الدقسي 

  



.ل الحضري بالحافالت في التجمع القسنطیني الكبیرتقییم شبكة النق:                           الفصل الثالث  149

  .لمحطة باب القنطرة الخطوط النظریة المبرمجة و الخطوط النظریة المستغلة: )12(جدول رقم 

  الخطوط النظریة المستغلة   الخطوط النظریة المبرمجة  الرقم

  جبل الوحش  جبل الوحش  1

  الزیادیة  الزیادیة  2

  كاف لكحل  كاف لكحل  3

  بومرزوق  بومرزوق  4

  الریاض  الریاض  5

  القماص  القماص  6

  رةبكی  بكیرة  7

  دیدوش مراد  دیدوش مراد  8

  حامة بوزیان  حامة بوزیان  9

  .2003مخطط النقل : المصدر

  باإلضافة إلى ھناك حركیة كبیرة بین مركز مدینة قسنطینة و األحیاء المخدومة .و خطي الریاض و بومرزوق

  .بخطوطھا ذات الكثافات السكانیة المعتبرة 

  .لمحطة كریكري و الخطوط النظریة المستغلةالخطوط النظریة المبرمجة ): 13(جدول رقم

  الخطوط النظریة المستغلة   الخطوط النظریة المبرمجة  الرقم

  جبل الوحش  جبل الوحش  1

  الزیادیة  الزیادیة  2

  بومرزوق  بومرزوق  3

  الریاض  الریاض  4

  القماص  القماص  5

  سیدي مبروك  سیدي مبروك  6

  الدقسي  الدقسي  7

  .2003مخطط النقل : المصدر

ھل الخطوط :و السؤال المطروح اآلن ھو ،مبرمجة و مستغلة فعلیا أیضاالموالیتین كال من المحطتین خطوط 

المستغلة نظریا أي التي منحت بشأنھا اعتمادات للناقلین مستغلة فعلیا في الواقع و تغطي المجال حسب شبكة 

  النقل النظریة  ؟
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  :محطة مفترق طرق جسر سیدي راشد - 7- 1

  الخطوط النظریة المبرمجة و الخطوط النظریة المستغلة) : 14(جدول رقم 

  .لمحطة مفترق طرق جسر سیدي راشد

  الخطوط النظریة المستغلة   الخطوط النظریة المبرمجة  الرقم

  )مسكن1600(الخروب  )مسكن1600(الخروب  1

  )وسط المدینة(الخروب  )وسط المدینة(الخروب  2

  .2003مخطط النقل : المصدر

  :حطة الفـــــجم  - 8- 1

  الخطوط النظریة المبرمجة و الخطوط النظریة المستغلة) : 15(جدول رقم 

  .لمحطة الفج

  الخطوط النظریة المستغلة   الخطوط النظریة المبرمجة  الرقم

  )مسكن1600(الخروب  )مسكن1600(الخروب  1

  )وسط المدینة(الخروب  )وسط المدینة(الخروب  2

  .2003مخطط النقل : المصدر

  :مقارنة بین الشبكة النظریة المستغلة و الشبكة الفعلیة حسب عدد الخطوط - 2

  فعال الخطوط النظریة المستغلة و الخطوط المستغلةحجم ): 26(شكل رقم

  .حسب المحطات للنقل الحضري بالحافالت في قسنطینة الكبرى
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  .2003تحقیق میداني + مخطط النقل: المصدر

 أو الخط المحطة

  عدد
 الحافالت
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من  % 85.18أن یوضح ) 06(فالشكل رقم ،بالمقارنة بین الخطوط المستغلة نظریا و الخطوط المستغلة فعال

إلیھا الخطوط المستغلة نظریا ھي فقط الخطوط الموجودة فعلیا في المیدان و یعود ذلك لعدة أسباب سنتطرق 

كري ، الفج، مفترق طرق جسر سیدي كری: حیث أنھ  بالنسبة للمحطات التالیة  ،بالتفصیل بالنسبة لكل محطة

ثم محطة باب ، راشد و الخطوط الحیادیة فخطوطھا المستغلة نظریا ھي نفس الخطوط المستغلة في الواقع

أما في المرتبة ، من الخطوط المستغلة نظریا % 88.89القنطرة التي تشكل فیھا الخطوط المستغلة فعال نسبة 

  : و في المرتبة األخیرة محطتي بوالصوف و بومزو بنسبتي  % 84.61الموالیة محطة بن عبد المالك بنسبة 

و فیما یلي تفصیل المحطات ذات الخطوط الغیر مستغلة فعال حسب التحقیق  على الترتیب، %71.43و 75%

  .المیداني

  : محطة باب القنطرة - 1- 2

  .الخطوط المستغلة نظریا و المستغلة فعال لمحطة باب القنطرة):16(جدول رقم 

  الخطوط المستغلة فعال  الخطوط المستغلة نظریا  الرقم

  جبل الوحش  جبل الوحش  1

  الزیادیة  الزیادیة  2

    كاف لكحل  3

  بومرزوق  بومرزوق  4

  الریاض  الریاض  5

  القماص  القماص  6

  بكیرة   بكیرة   7

  دیدوش مراد  دیدوش مراد  8

  حامة بوزیان   حامة بوزیان   9

  .2003ق میداني تحقی+ مخطط النقل: المصدر

  الخط الوحید الذي ال یعمل علیھا ھو خط كاف لكحل بحافلة واحدة ،و بالتالي فإنھ بالنسبة لمحطة باب القنطرة

الخط و ھذا ألن ھذه المنطقة العمل على و التي انضمت للعمل مع حافالت خط جبل الوحش و نادرا ما تقوم ب

  .صاحب الحافلةبعیدة و ال توجد كثافة سكانیة ھناك حسب تصریح 

  :محطة بن عبد المالك - 2- 2

فاألول أي خط ).مسكن 1100(المنصورة و زواغي: الخطان اللذان ال یعمالن  على مستوى ھذه المحطة ھما

و ھذه ھي نتیجة وجود حافلة  ،رئیس المحطة المنصورة تعمل علیھ حافلة واحدة و ھي معطلة حسب تصریح

  و بالتالي یلجأ المتنقلین إلى وسائل .بعطب تتوقف الخدمة على الخطواحدة على مستوى خط معین فإن أصیبت 
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  .الخطوط المستغلة نظریا و المستغلة فعال لمحطة بن عبد المالك):17(جدول رقم

  الخطوط المستغلة فعال  الخطوط المستغلة نظریا  الرقم

  سیدي مبروك  سیدي مبروك  1

    المنصورة  2

  القماص  القماص  3

  )مسكن 564(زواغي  )نمسك 564(زواغي  4

  بوالصوف  بوالصوف  5

  بومرزوق  بومرزوق  6

  الریاض  الریاض  7

    )مسكن1100(زواغي  8

  المدینة الجدیدة  المدینة الجدیدة  9

  عین اسمارة  عین اسمارة  10

  شعاب الرصاص   شعاب الرصاص   11

  المطار   المطار   12

  جبل الوحش  جبل الوحش  13

  .2003میداني تحقیق + مخطط النقل: المصدر

و ھذا لعدم ) مسكن  564(أما الخط الثاني فلقد انضمت حافالتھ إلى خط زواغي .أو طرق أخرى للتنقل 

  .مردودیة الخط األول مقارنة بالثاني في غیاب النظام الذي تعمل بھ حافالت ذات الخط لمحطة بومزو

لخطوط غیر العاملة تعوضھا خطوط أخرى عموما بالنسبة لھذه المحطة فإن التغطیة العامة محققة ، حیث أن ا

  .تشترك معھا في جزء كبیر من المسار،إال أن ھذا ال یعني أنھا غیر ضروریة 

  : محطة بوالصوف - 3- 2

  .الخطوط المستغلة نظریا و المستغلة فعال لمحطة بوالصوف):18(جدول رقم 

  الخطوط المستغلة فعال  الخطوط المستغلة نظریا  الرقم

  ل الوحشجب  جبل الوحش  1

  الخروب  الخروب  2

  المدینة الجدیدة  المدینة الجدیدة  3

    القماص  4

  .2003تحقیق میداني + مخطط النقل: المصدر
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علما أنھ . الخط الذي ال یعمل على مستوى محطة بوالصوف ھو خط القماص الذي لم تعترضنا نھائیا حافالتھ

جبل الوحش یشترك معھ في جزء ھام من أن خط إال ال توجد تغطیة للخط من طرف خطوط أخرى رغم 

  .المسار

  .و بالتالي فإنھ بالنسبة للمحطات الصغیرة ذات عدد الخطوط القلیل تتأثر الخدمة فیھا بانسحاب خط معین 

  : محطة بومزو - 4- 2

و الخطوط المتبقیة اندمجت حافالتھا مع ، محطةھذه العلى مستوى  خطوط فقط 10خط تعمل  14من بین 

و ھذا دون الحیازة على االعتماد الخاص بالخط المستغل ، األخرى المشابھة لھا في المسار طوطحافالت الخ

، فھي غیر لمفروض أن تعمل علیھ حافلة واحدةفبالنسبة لخط بوجنانة و الذي من ا.من طرف ھؤالء الناقلین

أما بالنسبة .بوجنانةجویلیة تغطي ھذا الخط إذ تصل إلى غایة حي  05كما أن حافالت خط  ،جودة نھائیامو

  ، فإن عامل الموضع ھو السبب الرئیسي في تخلي الناقلین على ھذا الخط )الزاوش(عرفة المدعو لخط اإلخوة

  و المتنقلین إلى الحي یستعملون السیارات الموازیة لسیارات ، و نادرا ما تخدمھ الحافالت إال في ساعات الذروة

  .المستغلة فعال لمحطة بومزو الخطوط المستغلة نظریا و):19(جدول رقم

  الخطوط المستغلة فعال  الخطوط المستغلة نظریا  الرقم

  شعاب رصاص  شعاب رصاص  1

  )مسكن564(زواغي  )مسكن564(زواغي  2

  1955أوت20  1955أوت20  3

  1962جویلیة 05  1962جویلیة 05  4

    بوجنانة  5

  المحطة الغربیة  المحطة الغربیة  6

  )مسكن1100(زواغي  )مسكن1100(زواغي  7

  المدینة الجدیدة  المدینة الجدیدة  8

    االخوة عرفة   9

  بن الشرقي  بن الشرقي  10

    سوطراكو  11

  بوذراع صالح  بوذراع صالح  12

    الجباسین  13

  صالح باي  صالح باي  14

  .2003تحقیق میداني + مخطط النقل: المصدر

  و حسب رأیھم أن الطبوغرافیا، ت المخصصة لھاألجرة من أجل التنقل من و إلى الحي، بدل الثالث حافال
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  و حالة الطریق المزریة ھي السبب في ذلك و أن العمل على الخط یھلك العتاد في مدة قصیرة جدا  الوعرة

) حي بوذراع صالح الجدید( أما خط سوطراكو.مشكل أبدا في خدمة الحيلن یصبح لدیھم و بإصالح الطریق 

ھي األخرى إلى حافالت حي بوذراع صالح بسبب  لة واحدة و لكنھا انضمتفمن المفروض أن تعمل علیھ حاف

  .و أخیرا خط الجباسین و لنفس السبب انضمت حافالتھ إلى خط بن الشرقي حالة الطریق أیضا،

إال .الجھة الشمالیة الغربیة لھا تغطیة جیدة من حیث عدد خطوط النقل الحضري فالناحیة النظریة  فمنو بالتالي 

جویلیة  05قعیا التغطیة ناقصة جدا بالنسبة لألحیاء الشمالیة الغربیة عدا خط بوجنانة الذي عوض بخط أنھ وا

1962.  

كریكري،الفج،مفترق طرق جسر سیدي راشد  : أما بالنسبة للخطوط النظریة المستغلة للمحطات المتبقیة و ھي 

  .مبرمجة من طرفھا محققة فعال ال و الخطوط الحیادیة فھي كلھا مستغلة فعلیاو بالتالي التغطیة

  :یضاف إلى ھذه الشبكة خطوط النقل الحضري الداخلي

  .لمدینة عین اسمارة من مركزھا نحو حي حریشة عمار -

  .لمدینة دیدوش مراد من مركزھا نحو واد لحجر -

  .مسكن 1600مسكن إلى حي  900لمدینة الخروب من حي  -

  :مسار خطوط شبكة النقل الحضري الجماعي - 3

مع داخل البنیة العمرانیة للتجبالحافالت  سنتطرق فیما یلي إلى عرض مسار خطوط شبكة النقل الحضري

باإلضافة إلى تحدید ، و ھذا وفقا للمحطات الرئیسیة و الثانویة للحافالت، الحضري و خاصة لمدینة قسنطینة

الخروب،جبل -عین اسمارة: ة و ھي مسار الخطوط التي لیس لھا محطات رئیسیة أو ثانویة أي الخطوط الحیادی

و ھذا من أجل استخراج المحاور الكبرى للنقل بالحافالت و .الخروب-المدینة الجدیدة، جبل الوحش- الوحش

تحدید النقاط الممثلة في أجزاء الطرق التي یلتقي فیھا أكبر عدد من الخطوط و التي یجب تحدیدھا من أجل 

  .النظام عموما، حیث أنھا بؤر لتركز الحافالت إیجاد حلول للمشاكل التي یتخبط فیھا

  :مسار خطوط شبكة النقل الجماعي الحضري لمدینة قسنطینة - 1- 3

و .تمثل عموما في شارع زعموش، شارع بن بعطوش و شارع الشرق بالنسبة لخطوط الجھة الشمالیة الشرقیةی

  نحو بومرزوق (الجنوبیة الشرقیة العادي و السریع بالنسبة لخطوط الجھة  03كذلك الطریق الوطني رقم 

،الطریق الوطني )24(79،الطریق الوطني  175الطریق المحیطي الجنوبي،الطریق الوالئي ، )و الخروب

جویلیة، المحطة الغربیة و عین اسمارة، شارع قدور بومدوس ، الطریق  05: بالنسبة لخطوط) 05(رقم

تلف المسارات المتواجدة عبر مختلف األحیاء و التي باإلضافة إلى مخ، 02و الطریق الوالئي  ،27الوطني 

  .تنتھج الطرق الثالثیة
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 :مسار خطوط محطة كریكري •

 كما تطرقنا إلیھ من قبل أن جمیع خطوط ھذه المحطة و عددھا سبعة ، ھي خطوط نقل حضري داخلي لمدینة

) 32(و حسب الخریطة رقم.لشرقیةقسنطینة ، تربط وسطھا أو مركزھا بأحیائھا الشمالیة الشرقیة و الجنوبیة ا

بومرزوق، الدقسي، ، القماص سیدي مبروك،: فإنھ انطالقا من موقع المحطة جمیع الخطوط السبعة و ھي 

كم یتمثل أوال في جسر سیدي راشد ثم  2.7الریاض ، جبل الوحش و الزیادیة مسارا موحدا على مسافة 

  ر الواقع بین حي سیدي مبروك من جھة و الصنوبر الممثل في  شارع جیش التحری 03الطریق الوطني رقم

: و حي التوت من جھة أخرى و على ھذا المسار المشترك ، تشترك الخطوط الثالثة أیضا في المواقف التالیة 

و بعد ھذا الموقف األخیر تأتي أول نقطة افتراق . الصنوبر، موقف حي التوت األول و موقف حي التوت الثاني

یستمر على نفس الطریق السابق و على  خط بومرزوقعند محول سیدي مبروك حیث أن للخطوط و بالضبط 

موقف الكلمتر الرابع ثم مفترق طرق نفس الحي و بعدھا یأخذ مساره : ھذا الجزء من الطریق لھ موقفین ھما

   أما الخطوط األخرى.على الطریق الحضري المؤدي إلى الحي أین لھ أربع مواقف قبل محطة النھایة  

فبعد اجتیازھا للمحول تنتھج كلھا شارع بن بعطوش الفاصل بین حي الدقسي من جھة و ) 06(و عددھا ستة 

خط إذ أن .حیي  سیدي مبروك العلوي و السفلي من الجھة أخرى، حیث توجد نقطة االفتراق الموالیة للخطوط

على الطرق الثالثیة فأوال نھج  یأخذ مساره داخل حي سیدي مبروك السفلي في بدایة الشارع أي سیدي مبروك

محجوب اسماعین حیث یوجد موقف للخط، ثم الموقف الثاني على مستوى نھج لبیوض محمد و موقف ثالث 

ھذا األخیر یقطعھ مسار الخط متجھا إلى سیدي مبروك العلوي حیث . القرب من شارع قربوعة عبد الحمیدب

  .محطة النھایة أمام العیادة الكائنة ھناك

خطوط تشترك كلھا  في موقف سیدي مبروك السفلي و تكمل مسارھا على ذات الشارع  05لحد اآلن یبقى 

و الدقسي مسارھا على الطرق الثالثیة  القماص،الریاض: ثم تأخذ كال من الخطوط.السابق أي شارع بن بعطوش

في محطة النھایة  لحي الدقسي و تشترك في ثالث مواقف خالل مسارھا داخل الحي و الموقف الثالث یتمثل

أما خطي القماص و الریاض فیبقیان على نفس المسار و بعد موقف أمام سوق الدقسي یؤدیان . لخط الدقسي

موقف  جسر واد الكالب الموجود شرق حي الكلمتر الرابع و الموجود في بدایة مدخل الحیین ، حیث یفترقان 

لھ خمس مواقف داخل الحي قبل محطة  ط القماصفخ.عنده لیأخذ كل منھما مساره نحو الحي المتجھ إلیھ 

لھ موقفین داخل الحي قبل محطة النھایة المتواجدة أمام  خط الریاض.النھایة المتواجدة أمام المدرسة االبتدائیة

و الخطین المتبقین أي جبل الوحش و الزیادیة فینتھجان بعد شارع بن بعطوش، شارع . مستشفى أمراض القلب

مواقف و یفترقان بعد حي سعدة خلخال مباشرة أو أسفل األمن الحضري الثاني  10ن في الشرق حیث یشتركا

فیكمل  جبل الوحشأما خط .یأخذ مساره داخل الحي و لھ موقفین قبل محطة النھایة خط الزیادیةحیث أن .عشر

یة المتواجدة مواقف قبل محطة النھا) 06(مساره على شارع الشرق بین حي الزیادیة و جبل الوحش متخذا ستة

  .أمام حظیرة األلعاب لجبل الوحش
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من خالل شبكة خطوط ھذه المحطة فإن جمیع الخطوط تكون في البدایة ذات مسار موحد، ثم تفترق تدریجیا 

  لیأخذ كل خط مسارا خاصا إلى الحي المتجھ إلیھ عدا خط الدقسي ، حیث یشترك معھ خطي القماص 

ما یمكن استنتاجھ ھنا ھو أنھ إما خط الدقسي إضافي في الشبكة ما دام  و بالتالي. و الریاض في خدمة الحي 

و یجب أن أو أن  ھذین األخیرین من المفروض أن ال یمرا داخل حي الدقسي .الحي یعبر علیھ خطین آخرین 

ء و كذلك بالنسبة لخطي المحطات األخرى،و ھذا ما یطرح تنافس شدید على الخط و استیا، یأخذا مسارا مغایرا

من طرف أصحاب حافالت الدقسي الذین طالبوا بتغییر مسار خطي الریاض و القماص مرورا على حي 

  و بالتالي ال یكون ھناك اشتراك في المسار داخل الحي و المردودیة تكون أكبر لخط الدقسي ، الكلمتر الرابع

السابقة بعد أن تنتھج الخطوط كما أن كل الخطوط .و المنافسة على مستوى الحي تكون  فقط بین حافالت الخط

  الذي یمر فقط أمام الحي و ال األولیة ، الثانویة تنتھج أخیرا الخطوط الثالثیة لخدمة الحي عدا خط جبل الوحش 

    .أطوال خطوط محطة كریكري): 20(جدول رقم  

  )كم(الطول  الخط  الرقم

  9.225  جبل الوحش –كریكري   1

  8.100  الزیادیة –كریكري   2

  6.600  القماص - يكریكر  3

  6.038  الریاض–كریكري   4

  5.625  بومرزوق –كریكري   5

  4.275  الدقسي –كریكري   6

  4.875  الدقسي –كریكري   7

  (*).:المصدر  

الخاص بأطوال خطوط محطة كریكري نجد أن الخطوط الطویلة متمثلة في ) 20(و من الجدول رقم  .یتخللھ

  ثم یلیھا خطي القماص و الریاض  ،كم على التوالي 8.1كم و  9.22خطي جبل الوحش و الزیادیة بمسافة 

أما الخطوط القصیرة لھا فھي ، كم على التوالي 6.04كم و  6.6: و ھي الخطوط المتوسطة للمحطة بطول

و طول الخط . كم على الترتیب 4.275كم و  4.875كم ،  5.62:سیدي مبروك و الدقسي بأطوال بومرزوق،

  .الي عن موقع المحطة أوال و كذلك إلى مدى تغلغلھ داخل الحي ثانیةیعود إلى بعده المج

 : مسار خطوط محطة باب القنطرة •

، فإنھا ھي األخرى تتخذ مسارا ) 05(بالنسبة لخطوط النقل الحضري الداخلي لھذه المحطة وعددھا خمسة

  بعد مفترق طرق جسر ، و  03موحدا في البدایة على شارع زعموش علي الكائن على الطریق الوطني رقم 

  
  .7500/1تم حساب أطوال الخطوط من الخریطة السیاحیة لمدینة قسنطینة (*): 
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جبل الوحش، الریاض، : و ھذه الخطوط ھي سیدي راشد تلتقي مع خطوط محطة كریكري متخذة نفس المسار 

مثلة في سیدي بومرزوق، القماص و الزیادیة ،أي نفس خطوط محطة كریكري دون الخطوط القصیرة المت

أول نقطة افتراق لخطوط ھذه المحطة ھي نفسھا الخاصة بمحطة كریكري ، أي محول . مبروك و الدقسي

سیدي مبروك لیأخذ ابتداء منھا خط بومرزوق مسارا وحیدا، ھو ذاتھ مسار نفس الخط لمحطة كریكري إلى 

  عند حي الدقسي بین خطي القماص  أما نقطة االفتراق الثانیة فھي.غایة نقطة النھایة  و بنفس المواقف

و الریاض من جھة و خطي جبل الوحش و الزیادیة من جھة أخرى لتأخذ الخطوط األربعة أیضا مسار نفس 

  .الخطوط لمحطة كریكري إلى غایة المحطات النھائیة و بنفس المواقف بالنسبة لكل خط

ما بینھا فیما یخص  محطة ال یوجد تداخلمن خالل ما سبق نجد أن كل خطوط النقل الحضري الداخلي لھذه ال

إال أن خطي القماص و الریاض یشتركان مع خط الدقسي التابع لمحطة كریكري في جزء كبیر ، خدمة األحیاء

الموالي یوضح أطوال خطوط النقل الحضري الداخلي لمحطة باب القنطرة ) 21(و الجدول رقم . من المسار 

  .طوط محطة كریكري إال بفارق أمتار و كذلك بنفس الترتیب عن أطوال خ و التي ال تختلف كثیرا

  .أطوال خطوط النقل الحضري الداخلي لمحطة باب القنطرة): 21(جدول رقم 

  )كم(الطول  الخط  الرقم

  9.375  جبل الوحش –باب القنطرة   1

  8.250  الزیادیة –باب القنطرة   2

  6.750  القماص –باب القنطرة   3

  6.187  یاضالر –باب القنطرة   4

  5.770  بومرزوق –باب القنطرة   5

  

بكیرة، دیدوش مراد و حامة  :عددھا ثالثة و ھي أما بالنسبة لخطوط النقل الحضري الخارجي لھذه المحطة ف

ھذه الخطوط تأخذ في البدایة مسارا موحدا خاصا بھا على نفس .بوزیان، و المخدومة من قبل ھذه المحطة فقط

و لكن في االتجاه المعاكس أي نحو  03ري الداخلي و ھو الطریق الوطني رقم طریق خطوط النقل الحض

فإن لھ موقف خاص في البدایة و ھو موقف جوابلیة ،  لخط بكیرةو بالنسبة .الشمال مرورا بشارع بشیر شعبان 

سافة ثم یشترك مع الخطین اآلخرین في موقفین ھما سیدي مسید و مفترق طرق البكیرة لیفترق عنھما بعد م

 .)37(كما ھو موضح في الخریطة رقممواقف قبل محطة النھایة  10كم مخترقا بعدھا التجمع أین لھ  4.35

أما خطي دیدوش مراد و حامة بوزیان فیكمالن على نفس الطریق بمسار مشترك لیفترقا عند مفترق طرق 

خترق وسط المدینة و لھ ی حامة بوزیانمدخل مدینة حامة بوزیان حیث لھما موقف مشترك ھناك حیث خط 

فیواصل مساره إلى المدینة دون  خط دیدوش مرادأما .)34(حسب الخریطة رقم موقف قبل المحطة النھائیة

وجود مواقف إلى غایة المحطة النھائیة الموجودة بمحاذاة محطة القطار بعد أن یدخل إلى المدینة عبر الشارع 
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بكیرة و حامة بوزیان و بالتالي نجد أن كال من خطي .)35(حسب الخریطة رقم الرئیسي العربي بن مھیدي

یخترق كل منھما التجمع العمراني و یخدمان عدد كبیر من األحیاء ، بینما خط دیدوش مراد فإنھ ال یخترق 

وسط المدینة و إنما یتوقف عند مدخلھا و بالتالي فھو ال یغطي بخدمتھ المدینة ككل و أھم أحیائھا الكثیفة 

  .ھذا ما سنتطرق إلیھ في مسار حافالت مدینة دیدوش مراد بالتفصیلبالسكان، و 

 :مسار خطوط محطة بن عبد المالك •

سیدي مبروك، جبل : خطوط حضریة للنقل الداخلي لمدینة قسنطینة ھي ) 08(لھذه المحطة ثمانیة 

مسار  لھا في البدایة).مسكن564(بومرزوق، شعاب رصاص و زواغي بوالصوف، الوحش،القماص،الریاض،

مشترك ممثل في طریق قدور بومدوس أین لھا موقف مشترك أمام حي المنظر الجمیل ، ثم تبدأ أول نقطة 

و قبل ھذا فإنھ لخطي زواغي . كم تقریبا 1.7افتراق ھي مفترق طرق الجامعة اإلسالمیة بعد مسافة 

 خط بوالصوفأخذ و بعدھا ی. و بوالصوف موقف مشترك أمام الحي الجامعي نحاس نبیل ) مسكن564(

: أو المحول الغربي ، حیث لھ موقفین ھما  27مسارا وحیدا على شارع شیقیفارة ، ثم الطریق الوطني رقم 

ثم یخترق الحي متخذا موقفین قبل محطة . جویلیة و بدایة حي بوالصوف مقابل مركز تربیة الخیول  05

على نفس الشارع أي أرنستو شیقیفارة و لكن في  األخرى فتأخذ مسارا موحدا) 07(أما الخطوط السبعة. النھایة

ثم یمر أسفل ھذا الحي على .االتجاه المعاكس لمسار خط بوالصوف أین لھا موقف مشترك ھو موقف فیاللي 

سابقا الذي أصبح طریقا حضریا ولھا موقف ھناك مقابل مركز الحمایة المدنیة تم  05الطریق الوطني رقم 

وبي أو شارع الصومام و الذي توجد بھ أول نقطة افتراق لھذه الخطوط و بالضبط ینتھج الطریق المحیطي الجن

مكان مشروع الطریق الجسر الذي ھو بصدد اإلنجاز، بعد أداء موقف حي ) 24(79عند بدایة الطریق الوطني 

) 06(مساره على الطریق السابق و لھ في ھذا المسار ستة )مسكن 564(خط زواغي كوحیل لخضر ، لیكمل 

الجامعة، حي منتوري، معھد الھندسة المعماریة ، حي النخیل ثم زواغي لیصل إلى غایة حي : مواقف ھي 

الخطوط الستة األخرى تفترق عند بدایة .و مسار ھذا الخط ال یدخل إلى الحي بل یمر بجانبھ فقط .السوناتیبا 

حیث لھ ستة  شعاب رصاصخط المؤدي إلى مدینة الخروب ممثال في مسار  175الطریق الوالئي رقم 

موقف محطة المسافرین الشرقیة ، مركب الكھرباء و الغاز، المجمع الجامعي : مواقف على ھذا الطریق ھي

( لشعاب رصاص ، المسجد ، المدرسة االبتدائیة و یكمل إلى غایة التجمعات الثانویة بونفة و الشھداء الثالثة 

مس األخرى أي جبل الوحش، الریاض ، القماص، سیدي و الخطوط الخ.حیث توجد محطة النھایة) أجدور

مبروك ، بومرزوق فإنھا تواصل مسارھا على الطریق المحیطي الجنوبي مشتركة في موقف محطة المسافرین 

و عند محول سیدي .175الشرقیة الموجود مباشرة بعد نقطة التقاء الطریق المحیطي الجنوبي بالطریق الوالئي 

یأخذ خط بومرزوق مسارا وحیدا وكل من الخطوط األخرى تنتھج شارع بن بعطوش مبروك تفترق الخطوط ل

  .لیكون مسارھا ذاتھ بالنسبة لنفس الخطوط الخاصة بمحطة كریكري و بنفس المواقف

   باب القنطرة، كریكري: و بالتالي فإنھ ابتداء من محول سیدي مبروك تلتقي معظم خطوط المحطات الثالثة 
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) 22(و الجدول رقم.و الجنوبیة الشرقیة التي تشترك في خدمة األحیاء الشمالیة الشرقیة و بن عبد المالك و

  كل الخطوط طویلة مقارنة بخطوط بمحطتي كریكري أنالموالي یوضح أطوال خطوط المحطة حیث یظھر 

  .للنقل الحضري الداخلي أطوال خطوط محطة بن عبد المالك) : 22(جدول رقم 

  )كم(الطول  الخط  الرقم

  12.375  .جبل الوحش –بن عبد المالك   1

  9.825  )مسكن564(زواغي –بن عبد المالك  2

  9.525  القماص –بن عبد المالك   3

  8.925  الریاض –بن عبد المالك   4

  8.625  شعاب رصاص –بن عبد المالك   5

  8.100  بومرزوق  –بن عبد المالك   6

  8.025  سیدي مبروك  –بن عبد المالك   7

  4.725  بوالصوف -المالك بن عبد   8

  

و بالنسبة لخطوط النقل الحضري .كم  4.725: و باب القنطرة ، أما خط بوالصوف فھو أقصر خط بـ 

الخارجي لھذه المحطة و عددھا ثالثة ، األول نحو المدینة التابعة عین اسمارة ، الثاني نحو المدینة الجدیدة علي 

و لھذه الخطوط نفس مسار الخطوط الحضریة الداخلیة في .بوضیافمنجلي و الثالث نحو المطار الدولي محمد 

  و بعدھا یأخذ خطي المطار . البدایة، إلى غایة مفترق طرق الجامعة اإلسالمیة ، حیث لھا موقف نحاس نبیل 

  ) .24(79و بنفس المواقف أي الطریق الوطني )مسكن564(و المدینة الجدیدة نفس مسار خط حي زواغي

مساره على الطریق الوالئي  خط المطارغرب ، یأخذ  –اطع ھذا األخیر بالطریق السیار شرق و عند نقطة تق

أما خط المدینة الجدیدة فیتخلل المدینة ابتداء من الشارع الرئیسي حیث لھ ستة . لیدخل وسط المطار 24رقم 

فإنھ  خط عین اسمارة و عودة إلى.)38(حسب الخریطة رقم مواقف قبل محطة النھایة الموجودة بین العمارات

 05یأخذ مسار خط بوالصوف بنفس المواقف ولكنھ ال یتخلل حي بوالصوف بل یكمل على الطریق الوطني رقم

حسب  إلى غایة مفترق طرق مدینة عین اسمارة حیث لھ موقف ھناك ثم یدخل إلیھا حیث محطة النھایة

المسافرین البریة الغربیة ، یأتي موقف الكلمتر و قبل ھذا یؤدي الخط ثمانیة مواقف فبعد محطة  ،)36(الخریطة

موقف أمام الشركة الوطنیة للمركبات الصناعیة و الجرارت  غیر مسماة و أخیرا مواقف) 05(ثم خمسة السابع،

)SONACOME. (  

  : مسار خطوط محطة بومزو  •

الحضریة الداخلیة  ھذه المحطة الواقعة في مركز مدینة قسنطینة ھي التي تحتوي على أكبر عدد من الخطوط

أو حسب ما ھو موجود فعال في )  أي حسب مخطط النقل و االعتمادات الممنوحة( سواء من الناحیة النظریة
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إذ تنطلق منھا تسعة خطوط للنقل الحضري الداخلي و خط وحید للنقل الحضري الخارجي باتجاه المدینة .الواقع

ة نحو الوجھات المختلفة للخطوط، فإن مسارھا في البدایة في البدایة و خروجا من المحط. الجدیدة علي منجلي

 ،یة عند مفترق طرق ساحة الشھداءموحد حیث  تشترك جمیعھا في شارع مصطفى بن بولعید، لتفترق في البدا

، محطة ) مسكن 564(،زواغي)مسكن1100(زواغي: حیث كل من مسارات الخطوط األربعة التالیة

و لھا موقف مشترك عند ) طریق سطیف(اص تنتھج شارع عواطي مصطفىالمسافرین الغربیة و شعاب الرص

و في ھذا الموقف تفترق الخطوط األربعة ، لیكمل الخطین األولین مسارھما وسط ) . الفج(ساحة األمم المتحدة 

حي كوحیل لخضر ، حیث لھما موقف أمام عمارات الحي ثم ینتھجا الطریق المحاذي لشارع الصومام أسفل 

ھو نفسھ لذات الخط التابع  )564(خط زواغي و مسار ) 24(79لویزة ، الجسر فالطریق الوطني  حي بیدي

مسكن لھ في البدایة نفس اامسار أیضا و حال ما یقوم بدورة  )1100(خط زواغيأما . لمحطة بن عبد المالك

خترق الحي مؤدیا حول مقبرة الحي ، حیث لھ موقف أمام معھد علوم األرض ثم الحي الجامعي للذكور ثم ی

  .مسكن  500مسكن، موقف حي  600موقف :موقفین قبل محطة النھایة ھما

 05أما الخطین الممثلین في شعاب رصاص و محطة المسافرین الغربیة فینتھج مسارھما الطریق الوطني رقم 

ریق المحیطي مساره على الط خط محطة المسافرین الغربیةسابقا على الجھة الیمنى للثكنة العسكریة لیكمل 

مركز الحمایة المدنیة ، حي بن  :الجنوبي ثم الطریق الوطني إلى غایة محطة النھایة بعد تأدیة ثالث مواقف ھي

فیقوم بدورة حول مركز الحمایة المدنیة ثم محول بن  أما خط شعاب رصاص.بولعید و مركز تربیة الخیول

ثم یأخذ مسار نفس الخط التابع . حي كوحیل لخضر بولعید لینتھج الطریق المحیطي الجنوبي ، حیث لھ موقف 

المتبقیة للمحطة و ) 05(و عودة إلى الخطوط الخمسة.لمحطة بومزو و بنفس المواقف إلى غایة محطة النھایة

فالخطان األوالن .، بوذراع صالح، بن الشرقي و صالح باي 1962جویلیة  05،  1955أوت 20: ھي

یث لھما موقف مشترك في بدایة الحي ، ثم نھج محمد بلوزداد و بعدھا یخترق مسارھما حي القدیس جان ، ح

یفترق الخطان عند مفترق طرق الجامعة . نھج بشیر بلزرق لیلتقي مع مسار حافالت محطة بن عبد المالك 

أوت 20خط لیخترق بعدھا مسار . اإلسالمیة بعد أداء موقفي النجمة، حي المنظر الجمیل و نحاس نبیل 

 05أما خط . في النھایة،مؤدیا أربعة  مواقف قبل محطة النھایة 55أوت  20یاللي أوال ثم حي حي ف 1955

أو الطریق المحیطي  27فیكمل مساره عبر شارع أرنستو شیقیفارا ، ثم الطریق الوطني  1962جویلیة 

. ث مواقفالغربي و یتخلل الحي ، لیصل إلى غایة حي بوجنانة ، حیث توجد محطة النھایة بعد أداء ثال

بوذراع صالح ، بن الشرقي و صالح باي ، تأخذ مسارا موحدا على شارع : الخطوط الثالثة المتبقیة و ھي 

، مخترقا حي و الحطابیةالمار بین حي الشھداء ) 27(كیتوني عبد المالك في البدایة ، ثم الطریق الوطني 

و الموقف األخیر ھو محطة النھایة لخط  مواقف) 06(بوذراع صالح و لحد اآلن تؤدي الخطوط الثالثة ستة

خط بن یواصل الخطین المتبقین على نفس الطریق الوطني حیث نقطة االفتراق ، ثم یخترق .  بوذراع صالح

و بعد مفترق طرق بن الشرقي یواصل خط صالح باي .الحي و لھ خمسة مواقف قبل محطة النھایة الشرقي
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و لھ موقف قبل محطة ) 02(ل و الماكیزار ینتھج الطریق الوالئيمساره و بعد المرور على حیي عوینة الفو

، ثم لھ ) مسكن564(فلھ في البدایة نفس مسار خط زواغي الخارجي لخط المدینة الجدیدةأما بالنسبة .النھایة

  .نفس المسار لذات الخط الخاص بمحطة بن عبد المالك

طة فإن لكل منھا في النھایة مسار وحید عدا خط ما یمكن اإلشارة إلیھ ھنا فیما یخص مسار خطوط ھذه المح

  بوذراع صالح المحتوى في خط بن الشرقي ، أي نفس الوضعیة بالنسبة لخط الدقسي و خطي الریاض 

و فیما یتعلق بأطوال خطوط المحطة فھي . و لذلك یوجد إشكال كبیر بین المتعاملین على الخطین  ،و القماص

  :  أدناه(  ) مبینة في الجدول رقم

  .للنقل الحضري الداخلي أطوال خطوط محطة بومزو) : 23(جدول رقم 

  )كم(الطول  الخط  الرقم

  9.300  )مسكن1100( زواغي  –بومزو   1

  8.700  شعاب رصاص –بومزو   2

  8.475  )مسكن  564(زواغي  –بومزو   3

  7.950  صالح باي –بومزو   4

  6.600  الغربیة.م.م  –بومزو   5

  5.850  قي بن الشر –بومزو   6

  4.570  1962جویلیة  05 –بومزو   7

  4.500  1955أوت  20 –بومزو   8

  3.300  بوذراع صالح –بومزو   9

  

نجد أن الخطوط الطویلة تتمثل في الخطوط التي تخدم األحیاء الجنوبیة و الجنوبیة الشرقیة 

فھي صالح  أما الخطوط متوسطة الطول) . مسكن 564(، شعاب رصاص ، زواغي)مسكن1100(زواغي

أوت  20،  1962جویلیة  05بینما الخطوط القصیرة فھي بن الشرقي، . باي و محطة المسافرین الغربیة 

  .و أقصرھا بوذراع صالح 1955

 : خطوط محطة مفترق طرق جسر سیدي راشد  سارم •

ي على ھذه المحطة مخصصة فقط للخطوط الحضریة الخارجیة لمدینة قسنطینة باتجاه مدینة الخروب و تحتو

مسار ھذین الخطین ھو في البدایة نفس ) .مسكن 1600( ، الخروب )وسط المدینة( الخروب: خطین ھما 

مسار خطوط محطتي كریكري و باب القنطرة ابتداء من مفترق طرق جسر سیدي راشد طبعا،حیث تلتقي 

فس مسار خط خطوط ھذه المحطات الثالثة إلى غایة محول سیدي مبروك لیأخذ بعدھا مسار الخطین ن

و بالنسبة للمواقف على ھذا الجزء السابق من المسار فھي . بومرزوق إلى غایة مفترق طرق الكلمتر الرابع
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نفسھا للخطوط األخرى ذات نفس المسار عدا موقف حي التوت األول فھو مخصص فقط لحافالت النقل 

  مرورا بحي الكلمتر الخامس  03ثم یكمل الخطان مسارھما على الطریق الوطني رقم .الحضري الداخلي 

لیفترق الخطان عند محول مدخل مدینة الخروب، حیث أن . و سیساوي، و لھما موقف على مستوى كل حي

یواصل مساره على الطریق السابق و بعد أدائھ ألربعة مواقف یصل إلى محطة  )وسط المدینة(خط الخروب

أما خط . )33(لخریطة رقمحسب ما توضحھ ا وسط مدینة الخروب عبر الطرق الثالثیة

ثم یدخل  ،فمساره یكون على الطریق المحیطي لمدینة الخروب حیث لھ ثالثة مواقف) مسكن1600(الخروب

یخترق ل. حیث لھ ثالث مواقف أخرى أیضا 03إلى المدینة من الناحیة الجنوبیة عبر الطریق الوطني رقم 

الثي أخر یعود مرة أخرى إلى الطریق الوطني مسكن،  حیث لھ ستة مواقف و عبر طریق ث 1600حي بعدھا 

مسكن المخصصة للنقل الریفي و الشبھ حضري، ثم یعود إلى الطریق  1013و بالضبط إلى محطة  03رقم 

  .المحیطي عودة إلى مدینة قسنطینة

 : )الفج(مسار خطوط محطة جنان الزیتون •

فابتداء ، د ، أي باتجاه مدینة الخروبي راشتحتوي على نفس الخطین السابقین لمحطة مفترق طرق جسر سید

من مقر المحطة یمر مسارھما على محول بن بولعید لینتھج بعدھا الطریق المحیطي الجنوبي حیث لھما موقفین 

لیلتقي مسارھما مع مسار خطي المحطة السابقة على الطریق ، لخضر و محطة المسافرین الشرقیة كوحیل: ھما

  . لكلمتر الرابع ابتداء من حي ا 03الوطني رقم 

و بعدھا یأخذ الخطین نفس مسار الخطین السابقین أیضا و بنفس المواقف إلى غایة المحطات النھائیة أي 

  ).مسكن1600(و الخروب ) وسط المدینة(الخروب

 : مسار خطوط  محطة بوالصوف •

ث خطوط حضریة تنطلق منھا ثال. ھذه المحطة المتواجدة بجوار محطة المسافرین الغربیة بحي بوالصوف 

اثنین منھا للنقل الخارجي باتجاه الخروب و المدینة الجدیدة و خط للنقل الحضري الداخلي باتجاه حي جبل 

، حیث لھما موقفین 05حیث تأخذ في البدایة الخطوط الثالثة مسارا موحدا على الطریق الوطني رقم.الوحش

و مرورا بجانب محول بن بولعید .  1955 أوت20موقف مركز تربیة الخیول ، موقف حي : مشتركین ھما 

حیث لھا موقف مشترك ھو كوحیل لخضر ، لتأتي نقطة االفتراق األولى . تنتھج الطریق المحیطي الجنوبي 

و ھو المسار نفسھ لذات الخط الخاص ) 24(79یأخذ مساره على الطریق الوطني  خط المدینة الجدیدةحیث أن 

أما الخطین المتبقیین فلھما موقف . بنفس المواقف إلى غایة المدینة الجدیدةبمحطة بن عبد المالك أو بومزو،و 

أخر على نفس الطریق و ھو موقف محطة المسافرین الشرقیة و عند محول سیدي مبروك یفترقان حیث أن 

، لیكون مساره بعد ذلك مطابقا لمسار  03یواصل مساره على الطریق الوطني رقم  الخروب –بوالصوف خط 

فمساره أیضا یطابق من ھذه النقطة مسار كل  جبل الوحش –بوالصوف أما خط ) .مسكن1600(لخروب خط ا

  و ھذا بالنسبة لمسارات انطالقھا من المحطة إلى مختلف  .الحافالت المتجھة لحي جبل الوحش و بنفس المواقف
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أما بالنسبة للمسارات المعاكسة فھي تختلف عنھا بحیث تخترق حي بوالصوف حیث لھا ثالث مواقف .الوجھات

  .ثم تعود إلى المحطة

 :الخطوط الحیادیةمسار  •

الخروب ، جبل  -عین اسمارة: و ھي الخطوط الغیر تابعة ألي من المحطات الرئیسیة أو الثانویة و ھي 

و ھي كلھا خطوط للنقل الحضري الخارجي لمدینة ، جبل الوحش –الخروب المدینة الجدیدة و  –الوحش 

  . قسنطینة  و ھي أطول الخطوط الحضریة

، فانطالقا من المحطة النھائیة لعین اسمارة تأخذ الحافالت نفس  الخروب –اسمارة و بالنسبة لمسار خط عین  -

إلى غایة موقف مركز تربیة الخیول أین  مسار خط عین اسمارة نحو محطة بن عبد المالك و بنفس المواقف

  ، بن بولعید 1955أوت  20: یأخذ الخط مساره باتجاه الطریق المحیطي الجنوبي مؤدیا ثالث مواقف ھي 

إلى غایة محطة النھایة ) مسكن 1600( الخروب  –ثم یأخذ نفس  مسار خط الفج . و محطة البنزین 

  .بالخروب

، فھو في البدایة نفس مسار حافالت جبل الوحش المتجھة نحو  نة الجدیدةالمدی –جبل الوحش أما مسار خط  -

ثم یأخذ بعدھا مسار خط المدینة الجدیدة . محطة بن عبد المالك إلى غایة موقف محطة المسافرین الشرقیة 

  .لمحطة بومزو، إلى غایة محطة النھایة

لوحش نحو محطة كریكري و بعد محول ، لھا أوال نفس مسار خط جبل االخروب  –جبل الوحش و حافالت  -

القادمة من محطة ) مسكن 1600( سیدي مبروك و ابتداء من ھذه النقطة تأخذ نفس مسار حافالت الخروب 

  .مفترق طرق جسر سیدي راشد إلى غایة محطة النھایة و بنفس المواقف

  :للمدن التوابعالحضري بالحافالت مسار خطوط شبكة النقل  - 2- 3

العنصر السابق الخاص بمسار خطوط محطات مدینة قسنطینة و بطریقة غیر مباشرة إلى مسار  لقد تطرقنا في

حافالت النقل الخارجي لمختلف المدن التوابع و فیما یلي و تفصیال مسار النقل الداخلي للمدن التوابع التي لھا 

  .لھاالحدیثة  وسعاتعلى األكثر خط یربط وسط المدینة بالت

  :النقل الحضري الجماعي لمدینة الخروبمسار خطوط  - 1- 2- 3

بالنسبة لھذه المدینة ھناك ثالث مسارات مختلفة للحافالت، األول خاص بالنقل الحضري الداخلي لھا أي خط  

و الثاني ھو مسار حافالت النقل الحضري الخارجي القادمة إلى وسط المدینة أو  ،مسكن 1600 -مسكن 900

   ،مسكن جنوب المدینة 1600مختلف حافالت الخطوط المتجھة إلى حي إلى محطة بوحوش و األخیر مسار 

و ھذا على خالف المدن التوابع األخرى التي نجد بھا على األكثر مسارین،و ھذا یعطینا نظرة أولیة عن خدمة 

  .بالنقل مجال المدینة 
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  : يمسار حافالت النقل الحضري الداخل -

مسكن للحافالت الواقعة شمال المدینة في أقصى حي  900توضح أنھ انطالقا من محطة ) 33(الخریطة رقم

للمدینة من جھة المھني و التمھین مسكن ، یكون المسار في البدایة على الشارع الواقع بین معھد التكوین  950

و على ھذا الجزء من  ، باتجاه الشارع الرئیسي األمیر عبد القادر ن الجھة األخرىنویة فرحات عباس مو ثا

  المسار للحافالت ثالث مواقف على مستوى ثالث أحیاء 

مسكن ،ثم على نفس الطریق السابق أي  الشارع الرئیسي للمدینة  450مسكن و  900مسكن،  950: و ھي

المدینة بجانب محطة بوحوش، الثاني أمام المحكمة و أخیرا األول یتمثل في موقف وسط : توجد ثالث مواقف 

ثم ینتھج شارع نابتي بشیر ، حیث یوجد على مستواه موقف أمام مركز البرید .مسكن 1013موقف في محطة 

مسكن ، حیث لھ  1200مسكن و  500مسكن الفاصل بین حیي  1600ثم طریق ثالثي مؤدي إلى شارع 

على مستوى طریق ثالثي أخر ثم موقف ، مسكن 500ي و ھو موقف حي موقف بجانب السوق المغطى للح

أخر قبل انتھاج  شارع نابتي رشید للمرة الثانیة و لكن ھذه المرة باتجاه مستشفى المدینة حیث المحطة النھائیة 

 و انطالقا من ھذه األخیرة و للعودة إلى محطة االنطالق یكون المسار ھذه المرة على الطریق، للحافالت

   03المحیطي للمدینة حیث یوجد موقفین ثانیھما أمام المتقنة، ثم الشارع الرئیسي أي الطریق الوطني رقم 

ثم یسلك الطریق الثالثي الواقع مباشرة بعد .و دخوال من الجھة الجنوبیة للمدینة یوجد موقف أمام معھد البیطرة

و في ھذا المسار السابق یوجد على .مسكن 1600مقر الحمایة المدنیة، ثم طریق ثالثي أخر مؤدي إلى شارع 

و في .مسكن 1200مسكن و الثاني على مستوى حي  500مستوى كل طریق موقف فاألول على مستوى حي 

لیصبح في ، مسكن ھناك موقف أمام مقر اإلقامة الجامعیة للبنات صدیقي مصطفى 1600مساره على شارع 

لمعاكس و بنفس المواقف المناظرة لھا إلى غایة محطة االنطالق األخیر نفس مسار الذھاب و لكن في االتجاه ا

  .األولى

لمجال امما سبق نجد أن مسار الخط یسلك كثیرا الطرق الثالثیة و الرئیسیة و بمواقف متعددة مما یسمح بتغطیة 

  .النقلخدمة ب

   :مسار حافالت النقل الحضري الخارجي باتجاه وسط المدینة -

یدخل إلى  ،أو شارع األمیر عبد القادر السریع 03افالت على الطریق الوطني رقم بعد أن یكون مسار الح

فبعد موقف حي سیساوي في مدینة قسنطینة ، وسط المدینة عبر نفس الطریق الوطني و لكن ھذه المرة العادي

تار فقط و بعدھا موقف بأم) sonacome(یأتي بعده مباشرة موقفین األول على مستوى محطة البنزین و شركة 

لیأتي بعدھا مباشرة موقف حي .مع السكة الحدیدیة عند مدخل المدینة 101قبل نقطة تقاطع الطریق الوالئي 

و مسار اإلیاب ھو ذاتھ و بنفس المواقف  ،مسكن و أخیرا محطة النھایة بوحوش عبر الطرق الثالثیة 450

  .طرق جسر سیدي راشد الموجودة في االتجاه إلى غایة محطات االنطالق أي الفج و مفترق
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  : مسكن 1600مسار حافالت النقل الحضري الخارجي باتجاه حي  -

في البدایة یكون نفس مسار الحافالت باتجاه وسط المدینة ثم یفترق عنھ في مفترق طرق مدخل المدینة 

مواقف و الموقفین ) 05(كمل الحافالت مسارھا على الطریق المحیطي مباشرة حیث لھا خمسة ثم ت.الشمالي

ثم یدخل إلى المدینة من الناحیة الجنوبیة عبر الطریق الوطني .األخیرین ھما المستشفى و محطة البنزین

شارع و بعدھا طریق ثالثي مؤدي إلى .مسكن 1200مسكن و حي  500حیث یوجد موقفین ھما ) 03(رقم

بموقفین األول  الرئیسي الواقع بین شارعي نابتي رشید و أول نوفمبرشارع النابتي رشید علیھ موقفین ،ثم 

  .مسكن و الثاني مركز البرید 1600موقف 

 10مسكن، حیث تتوقف مدة ال تتعدى  1013و بالضبط تتوقف في محطة  03و أخیرا الطریق الوطني رقم 

  .طریق المحیطي للمدینة إیابا إلى مدینة قسنطینة و بنفس المواقفو تعود مرة أخرى إلى ال.دقائق

   :لمدینة حامة بوزیان الحضري بالحافالت مسار خطوط النقل - 2- 2- 3

كما تطرقنا إلیھ من قبل، فإن مدینة حامة بوزیان لیس لھا نقل حضري داخلي، بل نقل حضري خارجي یتمثل 

نجد أن مسار الحافالت المتجھة إلى مدینة حامة ) 34(لخریطة رقمو من ا. في الخط المتجھ إلى مدینة قسنطینة

أ، لیدخل 27،  ثم ینتھج الطریق الوطني الحضري 03بوزیان یكون طبعا في البدایة على الطریق الوطني رقم 

إلى مركز المدینة عبر شارع جیش التحریر حیث یؤدي على ھذا المسار ثالث مواقف، اثنان على جانب حي 

م من ملتقى نفس الشارع  1200ثم المحطة النھائیة على بعد حوالي . األخیر على جانب حي سداريبودھان و 

یكون نفس  أي ایابا للعودة إلى مدینة قسنطینة و .مرة أخرى شمال شرق المدینة 03بالطریق الوطني رقم 

 .المسار و بنفس المواقف في الجھة األخرى

  :لمدینة دیدوش مرادت حضري بالحافالمسار خطوط النقل ا - 2-3- 3

توجد محطة البدایة على الطریق الثانوي زیغود یوسف أمام مدرسة بلعابد مولود، حیث ھناك مخابئ مھیأة  

) 35(النتظار المتنقلین، ثم ینتھج مسار الحافالت شارع العربي بن مھیدي مثلما ھو موضح في الخریطة رقم

بمدینة قسنطینة، و قبل ھذا لھ موقف أمام مدرسة شیخ  متجھا نحو محطة القطار و محطة الحافالت الخاصة

ثم یمر بعدھا .بوقال رابح و المھیأ على الجھة الیمنى فقط من الطریق كما سبق و تطرقنا إلیھ في حالة المواقف

على متقنة و ثانویة المدینة، لیقطع مسار السكة الحدیدیة ثم یكمل على الطریق المؤدي إلى المنطقة الحضریة 

ثم .مسكن تطوري 260مسكن و  302نیة الجدیدة ، ثم یخترقھا عبر الطرق الثالثیة حیث لھ موقفین ھما السك

مسكن تطوري و قبل محطة النھایة  390موقف أمام المسجد و السكن التطوري للمنطقة لیمر بعدھا على حي 

سكن جنوب شرق المنطقة م 200و أخیرا محطة النھایة التي تقع بحي .لھ موقف أمام حي السكنات الجامعیة

  .الحضریة السكنیة الجدیدة

 دیدوش مراد، صادر عن بلدیة  417/2003و فیما یتعلق بالمشاریع المستقبلیة للنقل فإن ھناك قرار رقم 

  یتضمن تحدید مسار الحافالت و سیارات النقل العمومي للمسافرین، أماكن التوقف و نقاط االنطالق الرئیسیة 



.ل الحضري بالحافالت في التجمع القسنطیني الكبیرتقییم شبكة النق:                           الفصل الثالث  169
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ففي االتجاه األول، أي من .قسنطینة -دیدوش مراد- حیث أن المادة األولى منھ تحدد مسار الحافالت قسنطینة

  دیدوش مراد إلى قسنطینة تكون نقطة االنطالق خلف مقر البلدیة و ھي بذلك المحطة النھائیة للحافالت  

ثالث مواقف، األول بجوار الحدیقة العمومیة، الثاني بجوار مدرسة الذكور المركزیة و الثالث بالقرب  و بعدھا

أما االتجاه الثاني أي من قسنطینة إلى دیدوش مراد فبعد المحطة الرئیسیة ھناك .1961أكتوبر  17من حي 

  یة على شارع العربي بن مھیدي األول أمام محطة القطار، الثاني بجوار المكتبة البلد: ثالث مواقف و ھي

و المادة الخامسة من نفس القرار، خاصة بالحافالت و الشاحنات المھیأة للنقل الجماعي .و الثالث خلف مقرھا

الحضري الداخلي باتجاه حي واد لحجر و حددت نقطة االنطالق و الوصول الرئیسیة ذاتھا الحالیة، كما اقترح 

و لكن ھذا المسار المحدد خاصة لحافالت خط . لم یطبق بعد لحد اآلنمخطط المرور إال أن ھذا القرار 

   و ھذا لضیق شارع العربي بن مھیدي.دیدوش مراد سیشكل ضغط على حركة المرور بدل حلھا-قسنطینة

  .لى نفس المشكل الذي یعاني منھ وسط مدینة حامة بوزیانإو بالتالي سیتعرض وسط المدینة 

  : لمدینة عین اسمارة حضري بالحافالتالمسار خطوط النقل  - 2-4- 3

  :مسار حافالت النقل الحضري الخارجي -

) 05(توضح أن مسار الحافالت القادمة إلى المدینة یكون طبعا على الطریق الوطني رقم) 36(الخریطة رقم 

الحضري، حیث ھناك موقف في مفترق طرق الموجود في مدخل المدینة،ثم مباشرة إلى المحطة النھائیة 

  .و بالتالي فإن مسار حافالت النقل الحضري الخارجي ال تخترق وسط المدینة. لمدینةل

للنقل  و المتجھ إلى أنحاء المدینة األخرى یستعمل حافالت النقل الحضري الداخلي عن طریق الشاحنات المھیأة

  .ذات المسار الموالي الداخلي

  :سار حافالت النقل الحضري الداخليم -

في البدایة بنفس اتجاه المسار السابق ثم یتخلل حي حریشة عمار عبر  05ریق الوطني رقم یأخذ مسارھا الط

الطرق الثالثیة مارا على حي غیموز على نفس الطریق أین توجد محطة النھایة و لھ قبل ھذا و طول المسار 

للمحطة  تجاه األخرالسابق خمسة مواقف، ثم تعود الحافالت على نفس المسار السابق و بنفس المواقف في اال

 .الرئیسیة للمدینة

  :مسار خط النقل الجماعي لتجمع بكیرة - 2-5- 3

على كامل  رفبعد أن یم. نجد أن مسار الذھاب ھو نفسھ مسار اإلیاب و بمواقف متناظرة) 37(من الخریطة رقم

لیمر بعدھا على  .01الجھة الغربیة لحي بكیرة السفلى، یخترقھا مرورا بین العمارات، ثم حي تحصیص بكیرة 

الطریق الفاصل بین منطقة النشاطات و بكیرة العلیا، حیث توجد محطة النھایة أمام السكن الفوضوي الصلب 

  .ھناك

  : مسار خطوط النقل الجماعي للمدینة الجدیدة علي منجلي - 6- 2- 3

  ، ثم ینتھج 101قم إن مسار الحافالت القادمة إلى المدینة تدخل عبر الشارع الكبیر أو الطریق الوالئي ر
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حیث على الیمین  ).38(، كما ھو موضح في الخریطة رقم)07(الثانوي المار داخل وحدة الجوار رقم  الشارع

لمسار على نفس الشارع و ھذه المرة على توجد التحصیصات و على الجھة األخرى السكن االجتماعي، لیبقى ا

، ثم محطة النھایة في مفترق الطرق و بین وحدات الجوار  06و  05جزئھ الذي یفصل بین وحدتي الجوار 

  .06للتوسع و  05، 05

حیث ھناك رواقین للحافالت ، األول خاص بالحافالت المتجھة نحو مدینة الخروب في إطار النقل الشبھ 

ذا الصف من الحافالت مھیأة بمخابئ للمتنقلین، و صف أخر من الحافالت خاص حضري، و مواقف ھ

بالحافالت المتجھة نحو مدینة قسنطینة و التي لیس لھا مخابئ مھیأة النتظار المتنقلین رغم تعدد الخطوط 

ثم  06م و مسار العودة إلى ھذه األخیرة یخترق مسار الحافالت وحدة الجوار رق.المتجھة إلى مدینة قسنطینة

ثم یخترق وحدة الجوار . موازیا بذلك مسار اإلیاب) 08(على الشارع الفاصل بینھا و بین وحدة الجوار رقم 

  .و أخیرا یعود إلى الشارع الكبیر) 07(رقم 

  :و عموما تنقسم الخطوط إلى عدة أقسام حسب المسار و ھي

  :الخطوط الحضریة الشعاعیة -

نة بمختلف ضواحیھا، أي تنطلق من المركز نحو الضاحیة و كذلك تربط و ھي الخطوط التي تربط وسط المدی

و ھي تتمثل في جمیع ، مركز مدینة قسنطینة بمختلف التجمعات الحضریة لبلدیات التجمع القسنطیني الكبیر

كریكري، باب القنطرة، بومزو و بن عبد المالك بحكم أن ھذه المحطات :خطوط المحطات الرئیسیة األربعة

باإلضافة ، في مركز مدینة قسنطینة و خطوطھا تخدم المركز بمختلف أنحاء المدینة و بالمدن األخرى تتواجد

إلى خطوط المحطات الثانویة أي محطة جسر سیدي راشد، بوالصوف و الفج التي تعتبر أیضا إشعاعیة ألنھا 

  .تنطلق من المدینة نحو مناطق مختلفة

  :الخطوط المماسیة -

یة التي تربط الضواحي أو المدن التوابع فیما بینھا مرورا بمدینة قسنطینة و تتمثل في و ھي الخطوط الحضر

  الخط الحضريخطوط حضریة مثل دینة الجدیدة و كذلك الم -بوالصوف، جبل الوحش- جبل الوحش: خط

  .مسكن مرورا بمركز المدینة 1600مسكن بحي  900الداخلي لمدینة الخروب والذي یربط حي 

  :حضریة الدائریةالخطوط ال -

و ھي الخطوط التي تربط بین مختلف ضواحي المدینة و تشكل حلقة تحیط بوسطھا، و ھذا النوع من الخطوط 

ال یتوفر علیھ التجمع القسنطیني الكبیر، علما أنھ من أفضل الخطوط باعتباره مختلف األحیاء الضاحویة للمدینة 

  .بدل تخصیص خطوط لمختلف األحیاء

  :وط حسب عدد المواقفخصائص الخط - 4

خط حضري الخاص  46لقد تم من خالل التحقیق المیداني و عقب ملئ االستمارات توقیع مختلف مواقف 

 بالنقل الداخلي و الخارجي لمدینة قسنطینة، بما فیھا المواقف القانونیة أي المحددة إما عن طریق الفتة أو مخبأ
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للركاب أو جانب من الرصیف مھیأ لتوقف الحافالت أي كل المواقف التي اعتاد الناقلون على التوقف فیھا حتى 

و لم تكون رسمیة أو قانونیة و لكنھا مواقف دائمة مطلوبة من طرف المتنقلین یومیا على وجھ الخصوص 

الخروب، عین : اعتراض من المصالح المختصة  و كذلك مواقف خطوط النقل الداخلي للمدن الثالثةدونما 

و لكن كونھا خطوط قصیرة و حدیثة لم نتمكن من إدراجھا في عملیة المقارنة بخطوط . اسمارة و دیدوش مراد

  المواقف أي ذھابا  الموالي یوضح أھمیة مختلف الخطوط حسب عدد) 27(و الشكل رقم.طویلة تعمل منذ مدة

فئات متباینة للخطوط و ھي  05و إیابا بغض النظر عن طول الخط و عن مدى تناظر المواقف، حیث نجد 

  :الموالیة

  :"موقف 58أكثر من  "خطوط ذات عدد كبیر جدا من المواقف، -

الخروب، و عین -المدینة الجدیدة، جبل الوحش- جبل الوحش: و تقتصر ھذه الفئة على الخطوط الحیادیة فقط أي

و ھذا یعود أوال إلى طول ھذه الخطوط كونھا من مدینة قسنطینة نحو المدن التوابع أو ، الخروب- اسمارة

الخروب  - باإلضافة إلى أنھا تخترق مجال ھذه المدن و خاصة خط جبل الوحش ،المدینة الجدیدة علي منجلي

حیث لھ الكثیر من المواقف و یمر قبال قطریا مسكن  1600الذي یخترق مدینة الخروب و یقوم بدورة في حي 

  .على مدینة قسنطینة باإلضافة إلى كبر المسافة الموجودة بین المدینتین

  :"موقف44إلى  35من "خطوط ذات عدد كبیر من المواقف،  -

و تضم ھذه الفئة سبعة خطوط و ھي إما خطوط متجھة نحو حي جبل الوحش من محطات بوالصوف، بن عبد 

كریكري و باب القنطرة و التي تعتبر خطوط طویلة كون الحي یقع أقصى شمال شرق المدینة و ھو  المالك،

  .أو خطوط باتجاه المدینة الجدیدة و الخروب و لنفس األسباب ،من التوسعات الحدیثة

  :"موقف 32إلى 20من " خطوط ذات عدد متوسط من المواقف -

خطوط داخلیة أي قصیرة مقارنة بسابقتھا باإلضافة إلى خط و ھي في غالب األحیان  22تضم ھذه الفئة 

خطوط أخرى رغم أنھا طویلة و باتجاه بعض المدن التوابع إال أنھا في نفس درجة الخطوط الداخلیة بسبب قلة 

عین اسمارة الذي ال یتخلل مساره مختلف أرجاء المدینة و إنما یتوقف  - بن عبد المالك: المواقف علیھا مثل خط

حطة المتواجدة في مدخل المدینة و للذھاب إلى مختلف أنحاء المدینة على المتنقل التوجھ إلى حافالت عند الم

النقل الداخلي الموجودة في نفس المحطة و ھذا تجنبا لحركة المرور الكثیفة و تنظیما لمستویات النقل 

اجد في مدینة قسنطینة لیس علیھ المدینة الجدیدة و ھذا ألن مساره المتو-و كذلك خط المدینة بومزو.الجماعي

مواقف كثیرة و خاصة على مستوى شارع عواطي مصطفى أو طریق سطیف عموما الذي بھ موقفین 

  ).بالھیاكل الفوقیة للنقل الحضري بالحافالت في مدینة قسنطینةالخاصة ) 31(أنظر الخریطة رقم(فقط

خطوط، و ھي  07رج تحت ھذه الفئة یند: "موقف 19إلى  13من "خطوط ذات عدد قلیل من المواقف  -

  خطوط قصیرة و طویلة داخلیة عموما مسارھا یحتوي عل عدد قلیل من المواقف و باتجاه أحیاء سیدي 
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  ، أعداد مواقف خطوط النقل الحضري بالحافالت في قسنطینة الكبرى 27شكل رقم 
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- مفترق طرق جسر سیدي راشد: صالح باي، و كذلك  خط مبروك، بوالصوف، بومرزوق، سیدي مبروك و

  ).وسط المدینة(الخروب

  :"مواقف 07إلى  12من "خطوط ذات عدد قلیل جدا من المواقف -

  ، الدقسي، بوذراع صالح 1962جویلیة 05، 1955أوت 20و ھي في معظمھا خطوط داخلیة باتجاه أحیاء 

ھا على عدد كبیر من المواقف مثل خطي حامة بوزیان، و المحطة الغربیة أو خطوط طویلة ال یحتوي مسار

  .مواقف على الترتیب كما أنھا كلھا متناظرة 07و  11: دیدوش مراد بـ

  :التجمع القسنطیني الكبیر العرض المقدم من طرف شبكة النقل الحضري بالحافالت في: ثانیا

رى ، مختلف المواقف ، دورة بعد تناول مسار خطوط شبكة النقل الحضري الجماعي في قسنطینة الكب

سنحاول اآلن التطرق إلى العرض المقدم من طرف مختلف ھذه . الحافالت في األحیاء و المحطات النھائیة 

الخطوط حسب المحطات دائما و ھذا لتسھیل عملیة التحلیل، و كذلك الخطوط الحیادیة الثالثة غیر التابعة ألي 

  .طرف كل خط بالنسبة للخطوط األخرى ثم تحلیل العرض المقدم من  ،محطة منھن

  : بالحافالت في مدینة قسنطینة  الحضريالعرض اإلجمالي المقدم للنقل  - 1

فیما یتعلق بالعرض اإلجمالي المقدم من طرف النقل الجماعي لمدینة قسنطینة ، أي مجموع النقل الحضري 

  ) 28(أربع فئات مختلفة حسب الشكل رقمالداخلي و الخارجي،یمكن تقسیم المحطات و الخطوط الحیادیة إلى 

  : و ھي 

 .لمدینة قسنطینة بالحافالتي حضرالعرض المقدم من طرف النقل ال): 28(شكل رقم 
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  :الفئة األولى  -

حافلة تمثل 155: عبد المالك بـ  و ھي تمثل المحطة التي توفر أكبر عرض إجمالي و تتمثل في محطة بن 

 % 25.16من العرض اإلجمالي للمدینة ككل، بأغلبیة لحافالت النقل الداخلي التي تشكل نسبة %25.16نسبة 

و بالتالي فھذه المحطة الكبیرة المتموقعة في وسط . فقط للنقل الخارجي % 22.58من طاقة المحطة مقابل  

عدد من الحافالت و یعود ذلك إلى مساحتھا و احتوائھا على عدد كبیر  مدینة قسنطینة ھي التي بحوزتھا أكبر

  .من الخطوط، ثمانیة منھا حضریة داخلیة و ثالثة حضریة خارجیة 

  :الفئة الثانیة -

حافلة فأكثر عن الفئة األولى، و ھي أوال  41حافلة أي بفارق  114و  89ھذه الفئة تقدم عرضا یتراوح ما بین 

و النسبة  % 92.98حافلة معظمھا للنقل الحضري الداخلي أیضا بنسبة  114بحوزتھا محطة بومزو التي 

ھي لصالح النقل الحضري الخارجي ممثل في خط وحید نحو المدینة الجدیدة علي  % 7.02المتبقیة أي 

النقل و بالتالي یعود انخفاض عدد حافالتھا مقارنة بمحطة بن عبد المالك إلى أنھا متخصصة أوال في ، منجلي

خطوط و التي من المفروض أن تكون أكثر من ھذا العدد نظریا و حسب االعتمادات المقدمة  09: الداخلي بـ 

  .و ثانیا إلى أنھا أصغر مساحة من األولى ،ي حللناھا في شبكة النقل النظریةو التأیضا للناقلین 

و الخارجي غیر متباعدتین إذ یساھم حافلة و نسبتي حافالت النقل الداخلي  97: ثم محطة باب القنطرة بـ 

تحتوي على ھذا العدد و و كون ھذه المحطة الصغیرة  ، % 57.73: و الثاني بـ  % 42.27األول بنسبة 

الكبیر من الحافالت ألنھا أوال بدیل لمحطة زعموش سابقا و التي كانت طاقتھا تسمع باستیعاب كل ھذا العدد أو 

طة البریدعة التي من المفروض أن تكون بدلھا حیث تنتظر حافالت الخطوط أكثر ، و ثانیا ألنھا مدعمة بمح

الخارجیة دورھا ھناك،و لذلك نجد دائما عدد قلیل من الحافالت في محطة باب القنطرة ألنھا ال تستطیع أن 

  .تجتمع كلھا ھناك

الحافالت العاملة علیھا  و عدد. حافلة و المخصصة كلیة للنقل الحضري الخارجي  89: ثم الخطوط الحیادیة بـ 

حیث بدل القیام بتنقلین إلى وسط  ،(Lignes génératrices)كبیر كونھا من الخطوط الطویلة أو االختزالیة 

بكثرة و ثانیا ألنھا خطوط مطلوبة  المدینة ثم إلى مدینة أخرى فھي تقوم بھذه الصلة دون المرور بوسط المدینة،

  .من المتنقلین 

  :الفئة الثالثة -

  %7.79و %9.58: حافلة على الترتیب بنسبتي  48و  59: و تضم محطتین ھما بوالصوف و كریكري بـ 

و یعود ھذا العدد القلیل للمحطتین إلى أن محطة كریكري باإلضافة إلى  ،من إجمالي حافالت النقل الحضري

عمل علیھا عدد قلیل محطة صغیرة فھي متخصصة في النقل الحضري الداخلي، أما محطة بوالصوف فی كونھا

  . فقط باإلضافة إلى أنھا محطة جدیدة ) 03(ثالثة عددھامن الخطوط 
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  : الفئة الرابعة  -

 % 4.38: مساھمتین بنسبة  ،حافلة لكالھما 27: و تضم محطتي الفج و مفترق طرق جسر سیدي راشد بـ 

ة الخروب كما أن لكل منھما خطین و ھذا لكونھما متخصصتین أوال في النقل الخارجي نحو مدین، لكل منھما

و یعود ضعف سعتھما إلى كون المحطة األولى من المفروض أن تحتوي باإلضافة إلى ھذا الخط . فقط 

أما المحطة الثانیة . إال أنھ بعد برمجتھا اتضح عدم مالءمتھا  ،الخطوط الشبھ حضریة مثل خط عین اعبید

عة ،و ھو مكان مؤقت لھا أي نفس الحالة بالنسبة لحافالت فخطوطھا من المفروض أن تكون في محطة البرید

  .دیدوش مراد و حامة بوزیان

  :بالحافالت في مدینة قسنطینة  حضريالعرض اإلجمالي الیومي المقدم من طرف النقل ال - 2

 أدناه یتضح أنھ بعد أن كان العرض اإلجمالي المقدم من طرف النقل الجماعي بالحافالت) 29(من الشكل رقم 

أصبح عن ، %46.92و الخارجي  %53.08حافلة، نصیب النقل الداخلي منھا 616لمدینة قسنطینة ھو 

و ھذا یعود  ،من العرض اإلجمالي للنقل % 90.75حافلة فقط أي بنسبة  559العاملة یومیا طریق الحافالت 

النسبة لكل محطة ، حیث إلى أن بعض الخطوط تعمل حافالتھا بأنظمة معینة و التي سنتطرق إلیھا بالتفصیل ب

نخفض نصیب النقل الداخلي إلى نسبة حیث ا. جزء من الحافالت یعمل و األخر في راحة و ھكذا ألسباب معینة

و فیما یأتي تفصیل كل نوع من النقل أي . %47.76ت  بلغنسبة النقل الخارجي التي ارتفاع مقابل  52.24%

  .حطات الحضریة و الخطوط الحیادیة أیضاداخلي أو خارجي كل منھما على حدا ، و حسب الم

  .لمدینة قسنطینة لنقل الحضري بالحافالتلالعرض اإلجمالي الیومي ): 29(شكل رقم
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  :ي الداخلي بالحافالت لمدینة قسنطینةحضرالعرض المقدم من طرف خطوط النقل ال - 1- 2

ل الدراسة المیدانیة تمكنا من الحصول على العدد الفعلي للحافالت العاملة على مستوى قسنطینة الكبرى من خال

و عدد الحافالت العاملة یومیا، و تمكنا من استخراج ثالث فئات من المحطات فیما یخص العرض المقدم للنقل 

  :الموالي) 30(الداخلي لمدینة قسنطینة ، حسب الشكل رقم 

  :ولىالفئة األ -

حیث أن  ،و ھي المحطات ذات السعة الكبیرة من الحافالت و تتمثل أساس في محطتي بن عبد المالك و بومزو

من إجمالي حافالت النقل الداخلي،  % 36.70حافلة، تشكل نسبة  120: المحطة األولى توفر أكبر عرض بـ 

ن كال المحطتین أوسع المحطات و ھذا أل.  %32.42حافلة بنسبة  106ثم محطة بومزو و التي بحوزتھا 

مساحة و أكثرھا تھیئة، كما أنھا مخصصة للحافالت فقط و یمنع على اآللیات األخرى السیر داخلھا مھما كان 

  .نوعھا

  عرض النقل الحضري الداخلي لمدینة قسنطینة من حیث): 30(شكل رقم

  .عدد الحافالت حسب المحطات الحضریة 
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  : الفئة الثانیة -

و السبب ھنا أیضا یعود . و ھي محطات ذات سعة متوسطة و تتمثل في كل من محطة كریكري و باب القنطرة

  إلى عامل مساحة المحطة و الموقع إذ تتواجدا على جانب طریق حضري و كالھما مفتوحة لحركة المرور 

إلى أنھ بالنسبة لمحطة كریكري ، فلقد منعت بشأنھا الحافالت من النوع الكبیر  و اآللیات األخرى باإلضافة

أما فیما یتعلق بمساھمة كل منھما في العرض المقدم فإن محطة كریكري . بسبب مرتفق جسر سیدي راشد 

  المحطـــــــة

 عدد
الحافالت   
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ة باب أما محط ،من إجمالي حافالت النقل الداخلي للمدینة ككل  %14.68حافلة تشكل نسبة  48التي بحوزتھا 

  .حافلة  41: بـ   %12.54القنطرة فتساھم بنسبة 

  : الفئة الثالثة -

 % 3.67حافلة ، تساھم بنسبة  12و ھي محطة ذات سعة ضعیفة تتمثل في محطة بوالصوف التي بحوزتھا 

و ھذا لكونھا محطة صغیرة نشأت بجانب محطة المسافرین  .رض المقدم من طرف النقل الداخليفقط في الع

  .باإلضافة إلى احتوائھا على خط حضري  داخلي وحید ، ة ، بعد أن كانت موقف فقط الغربی

 ،یومیا نظرا ألسباب سنعرضھا الحقاو ما سبق یتعلق بالعرض اإلجمالي، إال أنھ المحطات ال كلھا بھذه السعة 

لي لمدینة قسنطینة، حافلة للنقل الداخ 327إذ ھناك خطوط تعمل بنظام التناوب على العمل ، و عموما فإنھ من 

و بالتالي فحظیرة  النقل الحضري الداخلي غیر مستغلة كلیة،   % 89.30حافلة ،أي بنسبة  292تعمل یومیا 

  .و فیما یلي تفصیل طریقة عمل كل خطوط كل المحطات

  :العرض المقدم من طرف  الخطوط الداخلیة للمحطات الحضریة لمدینة قسنطینة و نظام عملھا – 1- 1- 2

  :بن عبد المالك  محطة •

حافلة  36: مقدم من طرف خط جبل الوحش بـ نجد أن أكبر عرض فیما یخص الحافالت (  ) من الشكل رقم 

  : بـ ) مسكن 564( من إجمالي حافالت النقل الداخلي للمحطة، ثم تلیھا حافالت خط زواغي   %30تمثل نسبة 

  خطوط محطةالعرض اإلجمالي و الیومي المقدم من طرف ): 31(شكل رقم

  .بن عبد المالك 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ك 
رو

 مب
دي

سی

ش
وح

 ال
بل
ج

ص
قما

ال

ض
ریا

ال

ف
صو

وال
ب

وق
رز

وم
ب

56
4)

ي 
اغ
زو

ن)
سك

م

ب
شعا

ص 
صا

ر

الخطــــــــــوط

ت
فال

حا
 ال
دد
ع

عدد الحافالت في راحة
عدد الحافالت العاملة یومیا

  
  .2003تحقیق میداني : المصدر 

حافلة تمثل نسبة  19: أما في المرتبة الثالثة خط القماص بـ  ،من العرض المقدم  %20حافلة تمثل نسبة  24

مسة حافالت و في المرتبة الخا، % 15حافلة تمثل نسبة  18: ، ثم خط  سیدي مبروك بـ  % 15.83
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 % 4.17: و النسبة ما قبل األخیرة ھي لخط الریاض بـ  % 13.33حافلة بنسبة  16بوالصوف التي عددھا 

و لكن ھذا الترتیب التنازلي للخطوط ال یبق نفسھ  ،و أخیرا خطي بومرزوق و القماص بحافلة واحدة لكالھما

ففي المرتبة األول دائما حافالت جبل . السابق بالنسبة لعدد الحافالت العاملة یومیا كما یوضحھ نفس الشكل 

ثم العرض المقدم من طرف حافالت  % 18.27: الوحش ، أما في المرتبة الثانیة حافالت القماص بنسبة 

التي كانت تحتل المرتبة الثانیة ، لتحتل ) مسكن  564(لتأتي حافالت زواغي   %17.31سیدي مبروك بنسبة 

، أما حافالت بوالصوف فتبقى في نفس المرتبة و لكن تساھم بنسبة أقل   %15.38: ھنا المرتبة الرابعة بـ 

و في المرتبة األخیرة العرض الیومي المقدم من طرف  % 4.81: ثم حافالت الریاض بـ  % 7.69: ھي 

  .خطي بومرزوق و شعاب رصاص

  :نظام عمل حافالت محطة بن عبد المالك الداخلیة  -

 564( زواغي : د أن كل خطوط المحطة تعمل بسعتھا اإلجمالیة یومیا عدا خطي من الشكل السابق أیضا نج

  :و بوالصوف التي تعمل كما یلي ) مسكن

  و كل فوج یتكون منحافلة مقسمة إلى ثالث أفواج  24حافالت الخط و عددھا  ):مسكن564( خط زواغي  -

  .لكمحطة بن عبد الماالداخلیة لخطوط الحجم حافالت ) : 32(شكل رقم 
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. حافلة 16: یعمل یومین متتالین و الیوم الموالي یأخذ راحة و بذلك یعمل یومیا فوجین بـ ، حافالت) 08(

بنسبة ) SONACOME 100V8(وسبب عمل الحافالت بھذه الطریقة ألنھا أوال حافالت من النوع الكبیر 

أي ذات سعة كبیرة من حیث األماكن المتاحة و كذلك للقیام بتعبئة جیدة أعاله، ) 31(الشكل رقمحسب مطلقة 

على ضغط حسب الناقلین لن تكون ھناك مردودیة بسبب وجود و . دقائق  07في الوقت المحدد و الذي ھو 

المنافسة بین حافالت  و تقلیل تحقیق دخل على األقل جیدأجل و بالتالي لجئوا للعمل بھذا النظام من ، الخط
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س المسار و السبب الثاني ھو وجود تنافس أیضا مع حافالت خطي المطار و المدینة الجدیدة التي لھا نف  ،الخط

  .بل و تتعداه إلى وجھتھا

حافالت تعمل في الیوم الواحد و الیوم  08: حافلة مقسمة إلى فوجین متعادلین بـ  16ھناك  :خط بوالصوف -

و ھذا ألن نسبة الحافالت الكبیرة  %50أي أن الحافالت العاملة یومیا تشكل نسبة .احة و ھكذاالموالي تأخذ ر

  .من إجمالي حافالت ھذا الخط   %87.5: أیضا تقدر بـ 

باإلضافة إلى أن ھذه الحافالت ذات السعة ، و بالتالي یمكن إعطاء نفس التفسیر الخاص بحافالت الخط السابق

. كم 4.72ماكن المتاحة تعمل على أقصر خط داخلي في المحطة، و الذي طولھ حواليالكبیرة من حیث عدد األ

فأوال ألن معظم حافالتھا من النوع  ،أما الخطوط األخرى فھي تعمل بسعة حافالتھا اإلجمالیة لعدة أسباب أیضا

كبیر بنسبة الذي تعمل علیھ أربعة حافالت من النوع ال خط سیدي مبروكالصغیر غالبا أو المتوسط عدا 

فرغم كبر عددھا أو كثرة الحافالت على ھذا  حافالت جبل الوحشأما . من إجمالي حافالت الخط % 22.22

  نسبة المتبقیةــــة بالــــأو حافالت متوسط % 77.78غیر غالبا بنسبة ـــط إال أنھا حافالت من النوع الصـــــالخ

: بیر، كما أنھا تعمل على أطول خطوط المحطة بطولو بالتالي فالتعبئة ال تحتاج إلى وقت ك % 22.22 

كما أن  ،ھو ثالث الخطوط طوال و یحتاج إلى عدد كبیر نوعا ما من الحافالت خط القماصو . كم 12.375

و بالتالي فإنھ ال یوجد ضغط أو منافسة  % 94.74معظم الحافالت العاملة علیھ صغیرة الحجم و تشكل نسبة 

حافالت كلھا :  خطوط المتبقیة فتحتوي على عدد قلیل من الحافالت مثل خط الریاض بـ أما ال. كبیرة على الخط

بحاجة إلى تدعیم بالحافالت ، أي ھناك عجز  مامن النوع الصغیر و  خطي بومرزوق و شعاب رصاص فھ

  . على الخطین

 : محطة بومزو  •

ى بعضھما البعض ، أو سواء بضم الخطین إل) مسكن 564( مسكن و زواغي ) 1100( حافالت زواغي

من  %42.45حافلة على الترتیب مساھمتین معا بنسبة  23و  22: الفصل بینھما یقدمان أكبر عرض بـ 

و بن  1955أوت  20ثم تلیھا حافالت  ،هدناأ) 33(إجمالي حافالت النقل الداخلي للمحطة ، حسب الشكل رقم 

ثم خطي المحطة الغربیة و بوذراع ،  % 12.26 حافلة لكالھما ، تساھم كل منھما بنسبة 13: الشرقي بـ 

ثم حافالت صالح   %11.32: حافلة لكل منھما مساھمتین بنسبتین متساویتین تقدر كل منھما بـ 12: صالح بـ 

  .% 2.83:  و أخیرا حافالت شعاب رصاص بـ  % 5.66باي بنسبة المساھمة بنسبة 

عدا العرض المقدم من طرف خط المحطة . ت العاملة یومیاو الترتیب یبقى نفسھ عموما بالنسبة لعدد الحافال

  .الغربیة الذي ینقص لیتراجع إلى المرتبة السادسة بدل الخامسة ، كونھا ال تعمل كلھا یومیا 

  : الداخلیة  بومزونظام عمل حافالت محطة  -

زواغي  و )ن مسك 564( زواغي : و مثل محطة بن عبد المالك فإن جمیع الخطوط تعمل یومیا عدا خطي 

  إذ أن الخطین . كما ھو موضح في نفس الشكل السابق من جھة و خط المحطة الغربیة من جھة )مسكن1100(
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  . بومزوالعرض اإلجمالي و الیومي المقدم من طرف خطوط محطة ) : 33(شكل رقم 
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  عمل معا بالتداول فیما بینھما  تارة على الخط األول و تارة على الخط الثاني ، األولین انضمت حافالتھما لل

  .محطة بومزوالداخلیة لخطوط الحجم حافالت ): 34(شكل رقم
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أنھا أیضا مقسمة إلى   واحد فقط ،  كما االعتماد الممنوح من طرف مدیریة النقل ھو لصالح خطأن رغم 

یومین متتالین و الیوم الموالي یأخذ راحة الفوج  حافلة ، یعمل 15أفواج و الفوج الواحد یتكون من ) 03(ثالث

فقط من السعة   %66.67و ھي تعمل بھذه الكیفیة أي بنسبة ، حافلة 30یعمل فوجین أي  او بالتالي فإنھ یومی

المردودیة بین كل الحافالت ألن كل حافالت الخطین من الحجم الكبیر  الحقیقیة لھا من أجل التساوي أیضا في

توفر عدد أعاله ، و بالتالي ) 34(رقمأیضا حسب ما یوضحھ الشكل ) SONACOME 100V08(و من نوع 

كبیر من األماكن المتاحة و نفس الشیئ بالنسبة لحافالت خط محطة المسافرین الغربیة، إذ أن الحافالت مقسمة 

في حافالت  و یعمل یومین متتابعین و یأخذ راحة ) 04(، یتكون الفوج الواحد من أربع) 03(ثة أفواج إلى ثال

من عدد الحافالت اإلجمالي   % 66.67حافالت، أي بنسبة  08:الیوم الموالي و بالتالي یعمل یومیا فوجین بـ

أو من النوع المتوسط بنسبة  % 16.67ألن حافالت ھذا الخط أیضا أغلبھا من الحجم الكبیر بنسبة ، للخط 

  ،راــحطة قصــافة إلى قصر الخط حیث أنھ رابع خطوط المــباإلض ، ت الصغیرةــو تنعدم الحافال 16.67%

أما .و بالتالي فمن أجل تخفیف الضغط على الخط و التأقلم مع الوضع لجأ أصحاب العمل إلى ھذه الطریقة 

صالح باي و بوذراع صالح فالحافالت المخصصة لھا ھي الخطوط األخرى خاصة خطوط بن الشرقي ، 

في معظمھا صغیرة أو  ذاتحافالت صغیرة الحجم بنسبة مطلقة و بالنسبة للخطوط المتبقیة فھي األخرى 

  .متوسطة باإلضافة إلى قلة الحافالت العاملة على الخط

 :محطة كریكري  •

  بین خطوطھا و ال یوجد بینھا فارق كبیر قارب ما بالنسبة للعرض المقدم من طرف حافالت ھذه المحطة فھو مت

  .العرض الیومي المقدم من طرف خطوط محطة كریكري و حجم حافالتھا) : 35(شكل رقم 
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تحتلھا ة األولى المرتبنجد أن ) 35(فمن الشكل رقم ، منھا في الحافالت كما یتساوى العرض بین الكثیر

: من إجمالي حافالت المحطة ، ثم كال من الخطوط  %20.83مساھمة بنسبة  10حافالت القماص و عددھا 

و في  .%16.67حافالت أي بنسبة  08: سیدي مبروك ، بومرزوق و جبل الوحش حیث یساھم كال منھا بـ 

أخیرا خط الریاض بحافلتین و بأصغر و   %12.5حافالت أي بنسبة  06: المرتبة الثالثة خط الزیادیة بـ 

كل حافالت خطوط ھذه المحطة تعمل یومیا و ال تستعمل أي نظام . %4.17: بنسبة تقدر بـ  مساھمة طبعا

و ھذا لقلة عدد الحافالت على الخطوط باإلضافة إلى كون مجمل الحافالت ف أغلبھا من النوع . خاص للعمل 

  .و بالتالي فال یوجد في الحافالت على الخطوط الصغیر و بنسبة قلیلة الحجم المتوسط 

  : محطة باب القنطرة  •

الصدارة و النسبة الغالبة فیما یخص العرض الیومي المقدم تحتل حافالت جبل الوحش  فإن بالنسبة لھذه المحطة

  أن إذ  ،بعیدة بفارق كبیر عن العرض المقدم من حافالت الخطوط األخرى %68.29حافلة تمثل نسبة  28: بـ 

  الداخلیة خطوط الالعرض الیومي المقدم من طرف ): 36(شكل رقم 

  .و حجم حافالتھا محطة باب القنطرةل
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أي  . أعاله ) 36(حافالت لصالح خط بومرزوق و الموضح في الشكل رقم ) 05( عدد الحافالت الموالي ھو

من العرض اإلجمالي للنقل الداخلي للمحطة و في  %12.19: فلة ، مساھمة بنسبة تقدر بـ حا 23بفارق 

و أخیرا خطي الریاض و الزیادیة بحافلتین  %9.76حافالت تمثل نسبة ) 04: (المرتبة الثالثة خط القماص بـ 

على غرار حافالت  و بالنسبة لحافالت خطوط ھذه المحطة و. %4.88: لكل منھما  و تساھم كل منھما بنسبة 

لیھا حافالت عتعمل محطة كریكري فإنھا تعمل یومیا و ال یوجد أي خط تعمل حافالتھ بنظام التناوب ، حیث 

  . المتوسطة  ممثلة في حافلة واحدة لصالح خط الریاضو نادرا صغیرة 
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 : محطة بوالصوف  •

الوحش تعمل حافالتھ یومیا و التي ھذه المحطة تحتوي على خط وحید للنقل الحضري الداخلي باتجاه حي جبل 

و ھذا العدد  ،، نصف ھذا العدد حافالت صغیرة الحجم و النصف األخر حافالت كبیرة الحجم 12عددھا 

  .مناسب لخط قطري و الذي  یعد من أطول الخطوط حیث یربط شمال شرق المدینة بجنوب غربھا 

داخلي لمدینة قسنطینة غیر مستغلة كلیة و حصرا من و بالتالي فإن الطاقة الكائنة للنقل الحضري الجماعي ال

  .قبل محطتي بن عبد المالك و بومزو

  : العرض المقدم من طرف خطوط النقل الحضري الخارجي  لمد ینة قسنطینة بالحافالت - 2- 1- 2

ة في ھذا العنصر سیتم التحلیل أیضا على أساس المحطات الرئیسیة و الثانویة و على أساس الخطوط الحیادی

یمكن استخراج ثالث فئات متباینة ) 37(و من الشكل رقم ، عمل علیھا عدد كبیر من الحافالتالثالثة و التي ی

  :فیما بینھا و ھي 

  : الفئة األولى  -

و ھي فئة المحطات التي تقدم عرضا كبیرا من الحافالت و ھي محطة باب القنطرة و المحطة الثانویة 

  ، %16.26و  %19.38: اھمین بنسبتي ــب تســالترتی حافلة على 47و  56 :ھما ــتان بحوزتــبوالصوف الل

  رة ــبكیع ــنقل الحضري ، واحد باتجاه  تجمو ھذا ألن محطة باب القنطرة تحتوي على ثالث خطوط خارجیة لل

  العرض المقدم من طرف النقل الحضري الخارجي) : 37(شكل رقم 

  .لمدینة قسنطینة بالحافالت 
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دیدوش مراد و حامة بوزیان ، باإلضافة إلى كبر عدد الحافالت : اآلخرین باتجاه المدن التوابع  و االثنین

  و السبب األخر لھذه السعة الكبیرة ھو أنھا محطة جاءت كبدیل ال بد منھ لمحطة .المخصص لھذه الخطوط

أما بالنسبة لمحطة ، أو أكثر تكل ھذه الحافال كانت محطة واسعة تستطیع احتواءزعموش سابقا و التي 

األول نحو ، عتبر كل منھما من الخطوط الطویلةبوالصوف المتواجدة في المرتبة الثانیة  فتحتوي على خطان ی

ت ألنھا تخدم و ھي خطوط علیھا عدد كبیر من الحافال. و الثاني باتجاه المدینة الجدیدة) مسكن1600(الخروب

  .النقل الداخلي لمدینة قسنطینة بالربط بین مختلف أحیائھا أوال باإلضافة إلى نقلھا الخارجي 

  : الفئة الثانیة  -

و ھي المحطات أو الخطوط التي تقدم عرضا متوسطا فیما یخص النقل الخارجي لمدینة قسنطینة و ھي محطة 

من العرض اإلجمالي للنقل الخارجي و ھي  في الفئة    %12.11حافلة تشكل نسبة  35: بن عبد المالك بـ 

عین اسمارة ، المدینة : الثانیة رغم أنھ  بحوزتھا ھي األخرى ثالث خطوط للنقل الحضري الخارجي نحو 

  .إال أن حافالت ھذا الخط األخیر قلیل أي ثالث حافالت فقط ،الجدیدة و المطار

  : الفئة الثالثة  -

  ، المحطات و الخطوط التي تقدم  أقل عرض للنقل الحضري الخارجي لمدینة قسنطینة و ھي الفئة التي تمثل

حافلة لكالھما أي تساھم كل منھما  27: و تتمثل أوال في محطتي الفج و مفترق طرق جسر سیدي راشد بـ 

  . %7.27حافلة تمثل نسبة  21:جبل الوحش بـ  -ثم خط الخروب، في النقل الخارجي للمدینة % 9.34بنسبة 

  : الفئة الرابعة  -

حافالت أي بنسبة  08: و ھي تمثل المحطة التي توفر أضعف عرض و ھي محطة بومزو التي تساھم بـ 

  . و ھذا طبعا الحتوائھا على خط وحید في ھذا اإلطار .من العرض اإلجمالي للنقل الخارجي % 2.77

المحطات أو الخطوط و فیما یأتي تفصیل  كان ھذا فیما یخص العرض اإلجمالي المقدم عموما من قبل ھذه

  . الخطوط الخارجیة لكل محطة  حسب الخطوط و الحافالت العاملة یومیا باإلضافة إلى نظام عملھا

 :محطة باب القنطرة  •

حافلة تمثل  21: أكبر عرض مقدم من طرف ھذه المحطة ھو من قبل خط بكیرة بـیوضح أن ) 38(الشكل رقم 

و ھذا ألن كل حافالت . من العرض الیومي للمحطة  % 42ض اإلجمالي و بنسبة من العر % 37.50نسبة 

 %80.95الخاص بحجم الحافالت نجد أن ) 39(و حسب الشكل رقم   الخط تعمل یومیا باإلضافة إلى أنھ 

حافلة  18: فقط حافالت كبیرة، ثم في المرتبة الثانیة خط دیدوش مراد بـ %19.05منھا حافالت صغیرة و 

من العرض المقدم من طرف الحافالت  %24من العرض اإلجمالي للنقل الخارجي و  %32.14ل نسبة تمث

  حافالت دیدوش مراد ال تعمل كلھا یومیا العاملة یومیا لھذه المحطة و سبب انخفاض ھذه النسبة یعود إلى أن  

یومین و الیوم الموالي تأخذ حافالت و تعمل ) 06(و إنما ھي مقسمة إلى ثالث أفواج و كل فوج یتكون من ستة

  .من عدد الحافالت اإلجمالي على الخط %66.67، بنسبة فقط حافلة 12راحة، أي تعمل یومیا 
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  .العرض المقدم من طرف محطة باب القنطرة للنقل الحضري الخارجي بالحافالت) : 38(شكل رقم 
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  .لمحطة باب القنطرةحجم حافالت النقل الحضري الخارجي ) : 39(شكل رقم
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حافالت متوسطة  %11.11منھا حافالت كبیرة الحجم و النسبة المتبقیة أي  %88.89و ھذا لكون نسبة 

بصورة جیدة خصوصا و أن لھذا  و العمل یومیاو تعمل بھذا الشكل من أجل تخفیف الضغط على الخط .الحجم

  الخط منافس قوي ھو وسیلة النقل المتمثلة في القطار الذي لھ نفس المسار أي یخدم نفس الخط، بسعر أقل 

من العرض  %30.36حافلة مساھمة بنسبة  17: و في المرتبة األخیرة خط حامة بوزیان بـ.و سرعة أكبر

  . الي الیومي للمحطةمن العرض اإلجم %34اإلجمالي و 
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 :محطة بوالصوف •

ھذه المحطة الصغیرة من حیث عدد الخطوط، تحتل في المقابل المرتبة الثانیة من حیث عدد الحافالت الموفرة 

خاصة للنقل الخارجي لمدینة قسنطینة تتساوى فیھا تقریبا نسبتي كل من الخطین الموجودین، أي المدینة الجدیدة 

حافلة على الترتیب، ھذا فیما یخص عدد الحافالت اإلجمالي أما  23و  24: بـ )مسكن 1600(و الخروب 

حافلة لخط  20حافلة مقابل  23عددھا ) مسكن 1600(بالنسبة للحافالت العاملة یومیا فإن حافالت الخروب

من  %83.33المدینة الجدیدة و ھذا لكون حافالت ھذه األخیرة تعمل بنظام التناوب حیث تعمل یومیا بنسبة 

  حافالت ) 05(أفواج، كل فوج یتكون من خمس) 05(إجمالي حافالت الخط و الحافالت مقسمة إلى خمسة

  . و یعمل أربعة أیام و الیوم الموالي یأخذ راحة و ھكذا، و ھذا لتجنب الضغط على الخط و تحقیق مردودیة أكبر

  :محطة بن عبد المالك •

مساھمة  حافلة،25: الخارجي من طرف خط عین اسمارة بـعلى مستوى ھذه المحطة یقدم أكبر عرض للنقل 

من العرض الیومي لھا،  %69.56من العرض اإلجمالي المقدم من طرف المحطة و بنسبة  %71.43بنسبة 

في  %17.39في العرض االجمالي و بنسبة  %20: حافالت تساھم بـ 07: ثم یلیھا خط المدینة الجدیدة بـ

أما فیما یخص كیفیة عمل الخطوط فإن حافالت . ا خط المطار بثالث حافالتالعرض الیومي الفعلي، و أخیر

حافالت و یعمل یومین و الیوم الموالي  09إلى  08عین اسمارة مقسمة إلى ثالث أفواج و كل فوج یتكون من 

افالت حافلة فقط ألن الحافالت كلھا من النوع الكبیر في مجملھا أما ح 16أي تعمل یومیا .یأخذ راحة و ھكذا

و ھذا لكون .المدینة الجدیدة السبعة فھي مقسمة إلى فوجین یتكون كل منھما من أربع أو ثالث حافالت فقط

الحافالت أیضا كلھا ذات حجم كبیر عدا حافلة واحدة صغیرة الحجم باإلضافة إلى التنافس الموجود مع حافالت 

  .مسكن 564خطي المطار و زواغي 

 : سیدي راشد محطتي الفج و مفترق طرق جسر •

حیث یساھم خط .تقدم ھاتین المحطتین عرضا إجمالیا متساویا و كذلك عرض متساوي من نفس الخط لكالھما

: فیساھم بـ) وسط المدینة(أما خط الخروب.لكالھما %48.15حافلة و بنسبة  13: بـ) مسكن 1600(الخروب

  .من العرض اإلجمالي لكلیھما أیضا %51.85حافلة بنسبة  14

  :یة عمل خطوط المحطتینكیف -

حافلة و ھما  27حافلة مقسمة أوال إلى فوجین، كل فوج مكون من  54عدد الحافالت االجمالي للمحطتین ھو 

و الثاني یعمل ) 15-1(األول یعمل من الیوم األول للشھر إلى غایة الیوم الخامس عشر، )ب(و الفوج) أ(الفوج

  ر، أي تناوب نصف شھري على محطة وسط مدینة الخروب من الیوم السادس عشر إلى غایة نھایة الشھ

و الفوج الواحد مقسم إلى قسمین یعمالن بالتناوب الیومي على محطة االنطالق أي الفج .مسكن 1600و محطة 

و بالتالي حسب .حافلة 14حافلة و الثاني من  13أو مفترق طرق جسر سیدي راشد، الفوج األول یتكون من 

لمفروض لكل حافلة أربع اعتمادات لخدمة الخطوط األربعة، و لكن في الحقیقة ھناك نظام العمل ھذا من ا
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و الحافالت نظمت بھذا الشكل من أجل التساوي في المردودیة بین جمیع الحافالت، .اعتماد واحد لكل حافلة

  .سواء كانت جیدة، متوسطة أو ردیئة

  :محطة بومزو •

حافالت، فھي  08: د فقط ھو خط المدینة الجدیدة بـھذه المحطة تقدم أضعف عرض و من طرف خط واح

محطة متخصصة في النقل الحضري الداخلي كما أن ھذه الحافالت تعمل یومیا ، و ھي من النوع الكبیر بصفة 

  .مطلقة

 : المدینة الجدیدة - الخروب و جبل الوحش - خطي عین اسمارة •

ا یومیا و ھذا ألنھا خطوط طویلة و تحتاج إلى حافلة، تعمل كلھ 34العرض المقدم من كال ھذین الخطین ھو 

باإلضافة إلى أن كال الخطین لیس لھما تردد زمني ، أكبر عدد من الحافالت و بالتالي ال یوجد ضغط على الخط

كما .المكوث في محطة عین اسمارة اأو مدة مكوث في المحطات و إنما یقومان بدورات متتالیة طوال الیوم عد

ول كلھا من النوع الصغیر أما حافالت الخط الثاني فنسبة كبیرة منھا لصالح الحافالت أن حافالت الخط األ

لصالح الحافالت الكبیرة و ھو سبب أیضا لكونھا تعمل كلیا أي  %11.76و نسبة  %88.23الصغیرة أي 

  .جدا سعة الحافالت لیست كبیرة

 :الخروب-خط جبل الوحش •

و نسبة  %80.95حافلة معظمھا من النوع الصغیر بنسبة  21العرض المقدم من قبل ھذا الخط ھو 

  .حافالت من النوع الكبیر، كما أنھا تعمل یومیا 19.05%

الخروب فھي قانونیا مقسم عددھا بالتساوي لخدمة -الخروب، بوالصوف- بالنسبة لحافالت خطي جبل الوحش

تتجھ إلى الحي الثاني لتوفر عدد و لكن كل الحافالت  ،مسكن على حد سواء 1600وسط مدینة الخروب و حي 

كبیر من الركاب نتیجة طول الخط ، كثرة المواقف و القیام بدورة كبیرة في األحیاء الجنوبیة للمدینة ذات 

و أحیانا تتجھ نحو وسط .الكثافة السكانیة المرتفعة متھربین بذلك من مصاریف التوقف في محطة الخروب

  .جد 50لعمل و الدراسة و یدفع الناقلون مبلغ رمزي لرئیس المحطة قدرهالمدینة في ساعات الذروة أي أوقات ا

  :العرض المقدم من طرف المحطات النھائیة - 3

سنحاول في ھذا العنصر تحدید مختلف فئات المحطات النھائیة على أساس عدد الخطوط أوال، ثم عدد الحافالت 

أساسھ یجب تخصیص محطة ،مكان مھیأ أو موفق  أي ھو العنصر المحدد لحجم المحطة النھائیة، و على.ثانیا

  موقف أو محطة نھائیة بالنسبة للنقل الحضري لمدینة قسنطینة ، أي داخلي  25و عموما ھناك .نھائي بسیط

و ھي متواجدة على مستوى مختلف أحیاء مدینة قسنطینة المخدومة فعال بالنقل و الذي حصلنا ، و خارجي

ني الذي قمنا بھ على مستوى المدن التوابع، المدینة الجدیدة و تجمع بكیرة، أي علیھا من خالل التحقیق المیدا

  .محیط النقل الحضري لقسنطینة الكبرى
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  :العرض المقدم من المحطات النھائیة حسب الخطوط - 1- 3

 إمكانیةعنصر الخطوط الحضریة ال یعطینا فكرة عن حجم المحطة، أي عدد الحافالت و إنما عن أھمتیھا و 

. كما تفیدنا في أخذ نظرة أولیة عن مدى خدمة المجال. ورھا مستقبال بزیادة عدد الحافالت العاملة على الخطتط

و اآلتیة .خطوط) 06(نجد أن الموقف النھائي لجبل الوحش یحتل المرتبة األولى بستة) 40(و من الشكل رقم

ي باإلضافة إلى المحطة النھائیة بن عبد المالك، باب القنطرة و كریكر: من ثالث محطات رئیسیة و ھي

و بالتالي ھناك اختیارات عدیدة للمتنقل من أجل .و بخطین حیادیین من المدینة الجدیدة و الخروب.بوالصوف

الزیادیة، الدقسي، سیدي مبروك، : التوجھ إلى حي جبل الوحش أو أحد األحیاء المخدومة بالخط عموما مثل

  و في المرتبة الثانیة محطة الخروب. جبل الوحش إلى وجھات مختلفة أو العكس من حي.إلخ...اإلخوة عباس 

  الفج، مفترق طرق جسر سیدي : خطوط ثالثة منھا قادمة من المحطات الثانویة) 05(بخمس) مسكن 1600(

  العرض المقدم من طرف المحطات النھائیة للنقل الحضري): 40(شكل رقم

  .طبالحافالت في قسنطینة الكبرى حسب عدد الخطو

0

1

2

3

4

5

6

7

ش
وح

 ال
بل
ج

ن)
سك

1م
60

0)
ب
رو

لخ
ا

یدة
جد

 ال
ینة

مد
ال

ف
صو

وال
ب

ض
ریا

ال

وق
رز

وم
ب

ص
قما

ال

دیة
زیا

ال

وك
بر
 م
دي

سی

رة
سما

ن ا
عی

ن)
سك

5م
64

ي(
اغ
زو

ص 
صا

 ر
ب
شعا

ة)
دین

الم
ط 

وس
ب(

رو
لخ

ا

رة
بكی

راد
 م

ش
دو

دی

ان
زی
 بو

مة
حا

ف
ضیا

.بو
م.م

سي
لدق

ا

ن)
سك

1م
10

0)
غي

زوا

19
55

ت 
2أو

0

19
62

لیة
وی
0ج

5

بیة
غر

 ال
طة

مح
ال

لح
صا

ع 
را
وذ

ب

اي
ح ب

صال

قي
شر

 ال
بن

المحطة النھائیة

وط
خط

 ال
دد
ع

  .2003تحقیق میداني : المصدر

تلي ھذا المحطة المحطات .القادمین من جبل الوحش و عین اسمارةباإلضافة إلى الخطین .راشد و بوالصوف

حیث أن المدینة الجدیدة یصلھا خطین ، لكل منھما) 04(النھائیة للمدینة الجدیدة و بوالصوف بأربع خطوط

قسنطینة عن طریق محطة بن عبد المالك و بومزو و خط یصلھا باألحیاء الشمالیة الشرقیة لمدینة  بوسط مدینة

أما حي بوالصوف فھو مخدوم بأربع خطوط من .قسنطینة عن طریق خط جبل الوحش و أخیرا خط  بوالصوف
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إال أن ھذه .، حي جبل الوحش و المدینة الجدیدة) مسكن 1600حي ( محطة بن عبد المالك، مدینة الخروب

الحافالت بعد قیامھا بدورة حول حي بوالصوف فھي بعد ذلك تذھب إلى محطة بوالصوف بجوار المحطة 

ثم ثالث خطوط لكل من الریاض، . الغربیة لتنتظر دورھا ھناك عدا الخط القادم من محطة بن عبد المالك

  .بومرزوق و القماص من محطات بن عبد المالك، باب القنطرة و كریكري

مسكن، شعاب  564الزیادیة، سیدي مبروك، عین اسمارة، زواغي : و كال من المحطات النھائیة التالیة

  .رصاص فھي مخدومة بخطین فقط

الدقسي، : تشكل أكبر نسبة من المواقف النھائیة عموما و ھي) 12(أما األحیاء المخدومة بخط وحید و عددھا

لمحطة الغربیة، بوذراع صالح، صالح باي و بن ، ا1962جویلیة05، 1955أوت20مسكن،  1100زواغي

  .الشرقي

  : العرض المقدم من المحطات النھائیة حسب عدد الحافالت - 2- 3

 تالمنشآو الذي یجب االعتماد علیھ لھیكلة .ھذا العنصر ھو الذي یحدد حقیقة حجم المحطة أو الموقف النھائي

   أقصىأجل فعالیة و جدوى نظام النقل و تنظیمھ إلى  الفوقیة للنقل على مستوى مختلف األحیاء أو المدن، من

  العرض المقدم من طرف المحطات النھائیة للنقل الحضري): 41(شكل رقم

  .بالحافالت في قسنطینة الكبرى حسب عدد الحافالت
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فئات متباینة من المحطات النھائیة حسب عدد الحافالت ) 06(یمكن استخراج ستة) 41(فمن الشكل رقم. حد

  : العاملة یومیا و ھي

  ":حافلة 139محطات نھائیة ذات عدد كبیر جدا من الحافالت،" الفئة األولى -

و تقتصر ھذه الفئة على محطة جبل الوحش، و بذلك فھي تحتل المرتبة الثانیة بعد المحطة الرئیسیة بن عبد 

و بالتالي .حافلة 114ھا بحوزتأي أكبر من عدد حافالت محطة بومزو و التي .حافلة 155تھا المالك التي بحوز

فغن محطة جبل الوحش باإلضافة إلى أنھا تحتل المرتبة االولى من حیث عدد الخطوط فھي تحتل ذات المرتبة 

على جانب من من حیث عدد الحافالت، علما انھ ال توجد محطة مھیأة لھا و لو مكان مخصص، فھي تصطف 

أكبر نسبة من الخطوط القادمة لھذه المحطة ھي .الطریق إلى أن تنطلق أو یأتي دورھا بالنسبة لبعض الخطوط

، محطة باب  %24.46، ثم من المدینة الجدیدة بنسبة  %25.9من محطة بن عبد المالك و تشكل بذلك نسبة 

  .%5.75كري بنسبة و أخیرا محطة كری %15.11: ، الخروب بـ%20.14: القنطرة بـ

  : "حافلة 106محطات ذات عدد كبیر من الحافالت،" الفئة الثانیة -

و ھي األخرى غیر مھیأة أو حتى لھا مكان  ،)مسكن 1600(و تقتصر ھي األخرى على محطة الخروب

مسكن الخاصة  1013مخصص، فالحافالت القادمة تقوم بدورة داخل الحي، ثم تتوقف مدة قلیلة في محطة 

قل الریفي و الشبھ حضري، ثم تعود مباشرة إلى قسنطینة أو إلى مختلف الوجھات عبر الطریق المحیطي بالن

نسبة من الحافالت القادمة إلیھا آتیة من مدینة  رأكب.للخروب،كما أنھا أیضا ثاني محطة من حیث عدد الخطوط

  ج ــو أخیرا محطتي الف %19.81: ، جبل الوحش بـ%21.7: ثم بوالصوف بـ %32.07عین اسمارة بنسبة 

  .لكل منھما %13.25و مفترق طرق جسر سیدي راشد بنسبة 

   :"محطات ذات عدد كبیر نسبیا من الحافالت"الفئة الثالثة -

حافلة على الترتیب و ھو نفس ترتیبھا حسب  63و  66: و تتمثل في محطتي المدینة الجدیدة و بوالصوف بـ

دینة الجدیدة فإن أكبر نسبة من الحافالت القادمة إلیھا من حي جبل بالنسبة لمحطة الم.عدد الخطوط أیضا

و أخیرا محطة بن  %12.12: ، بومزو بنسبة%30.30: ، بوالصوف بنسبة %51.51: الوحش و تقدر بـ

  .%60.06عبد المالك بنسبة 

، المدینة   %36.51:أما محطة بوالصوف فإن أكبر نسبة من الحافالت القادمة إلیھا ھي من مدینة الخروب بـ

و أخیرا و بأضعف نسبة الحافالت القادمة من  %12.70: ، بن عبد المالك بنسبة%31.75: الجدیدة بنسبة

و لكن و رغم وجود ھذا العدد الكبیر نسبیا من الحافالت إال أن محطة المدینة .%19.05: حي جبل الوحش بـ

أما محطة بوالصوف الواقعة بجوار ، طریقالجدیدة غیر مھیأة و الحافالت تتوقف أیضا على جانب من ال

المحطة الغربیة فلھا مكان مھیأ، رئیس محطة یشرف على تنظیم الوقت إال أنھا تفتقر لبعض الشروط مثل 

  .إلخ...النظافة، وجود مختلف الضروریات للمسافرین ، مخابئ لإلنتظار
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  :"محطات ذات عدد متوسط من الحافالت" الفئة الرابعة -

 %68حافلة، و ھو عدد ال بأس بھ من الحافالت، نسبة  50: ه الفئة على محطة عین اسمارة بـو تقتصر ھذ

و في المقابل ھذه المحطة و خالفا للمحطات السابقة .من محطة بن عبد المالك %32منھا من مدینة الخروب و 

نظافة احترام رئیس محطة، التنظیم، ال: و تتوفر على كل العناصر الضروریة أو شروط المحطةیأة مھ

  .إلخ...التوقیت

   :"حافلة 33إلى  12محطات ذات عدد ضعیف من الحافالت من " الفئة الخامسة -

  :محطة و ھي) 12(و تتكون ھذه الفئة من 

حافلة قادمة من ثالث محطات رئیسیة بنسبة  33: یقدر عدد حافالت ھذه المحطة بـ: محطة القماص -

من محطة كریكري و أخیرا و بأضعف نسبة من الحافالت  %30.30من محطة بن عبد المالك،  57.58%

علما أنھ ال توجد أي محطة أو موقف مھیأ عل مستوى الحي الذي . %12.12: من محطة باب القنطرة بـ

  .تعاني طرقاتھ من سوء حالتھا و انحدارھا الكبیر

افلة قادمة من محطتین ح 31: عدد الحافالت القادمة إلى ھذه المحطة تقدر بـ :مسكن 564محطة حي  -

ال توجد محطة أو  كما، على الترتیب %48.39و  %51.61: رئیسیتین ھما بن عبد المالك و بومزو بنسبتي

موقف على مستوى الحي و الحافالت سرعان ما تقوم بدورة أمام الحي لتعبئ الركاب و تعود إلى وسط 

  .المدینة

حافلة قادمة من محطتي كریكري و بن عبد المالك ) 26(عدد الحافالت القادمة إلیھا:محطة سیدي مبروك -

و أصحاب الحافالت في ھذا الموقف النھائي یعانون من  ،على الترتیب %69.23و  %30.77: بنسبتي

  .مشاكل مع أصحاب المحالت التجاریة المقابلة و ھي أیضا محطة على جانب الطریق بجوار العیادة

حافلة أیضا قادمة من محطتي الفج و مفترق  26افالت القادمة إلیھا عدد الح:)وسط المدینة( محطة الخروب -

  .طرق جسر سیدي راشد و بنسبتین متساویتین و ھي مھیأة كما سبق و تطرقنا إلیھا في المنشآت الفوقیة للنقل

  . من محطة باب القنطرة فقط و كلھاحافلة ) 21(عدد الحافالت القادمة إلیھا :محطة بكیرة -

  .حافلة كلھا أیضا من نفس المحطة السابقة أي باب القنطرة 17 حوزتھابـ :بوزیانمحطة حامة  -

حافلة كلھا من محطة بومزو فقط و الحافالت القادمة ال تمكث في الحي  15: بـ:)مسكن1100(محطة زواغي -

  .فقط ثم تعود إلى وسط المدینة ة و إنما تقوم بدور

، كریكري بنسبة  %57.14باب القنطرة بنسبة : ث محطات ھيحافلة قادمة من ثال 14: بـ:محطة بومرزوق -

  .%7.14: بن عبد المالك بـ بأضعف نسبة محطة و35.71%

بالنسبة لمحطة بن الشرقي  ،حافلة لكل منھما من محطة بومزو 13: بـ:1955أوت 20محطتي بن الشرقي و  -

اني فھناك موقف على جانب الطریق فھناك مكان مخصص للحافالت إال أنھ غیر مھیأ أما بالنسبة للحي الث

  . أمامھ مخبأ النتظار المتنقلین
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  .حافلة كلھا من محطة باب القنطرة 12: بـ:محطة دیدوش مراد -

 النتظارحافلة أیضا كلھا من محطة بومزو و ھناك موقف مھیأ لھا و مخبأ  12: بـ:محطة بوذراع صالح -

  .المسافرین

  : "حافالت 09إلى 02حافالت من عدد ضعیف جدا من ال"الفئة السادسة -

الریاض، المحطة الغربیة، الزیادیة، صالح باي، الدقسي، شعاب : ثمانیة محطات و ھي) 08(و تضم ھذه الفئة 

و أخیرا خط المطار الدولي ، جویلیة و كلھا غیر مھیأ أو معین بالفتات تدل على وجود محطة 05رصاص و 

  .محمد محمد بوضیاف

ات التي یتجھ إلیھا عدد كبیر جدا أو كبیر من الحافالت یجب أن تخصص لھا أماكن مھیأة و بالتالي فإن المحط

المحطات فیجب أن تحتوي على  يأما باق، مع كل الضروریات باإلضافة إلى رئیس محطة الذي ینظم عملھا

  .األقل على الفتات دالة و مخابئ إلنتظار المتنقلین من أجل تنظیم أفضل للنقل

  :في قسنطینة الكبرى حسب التردد الزمنيبالحافالت قدم من طرف النقل الحضري العرض الم - 4

لحافالت، ھو أھم عنصر یؤخذ بعین االعتبار لتقییم لالعرض المقدم من طرف النقل حسب التردد الزمني 

 مستوى الخدمة في المحطات الحضریة أو للخطوط الحضریة بصفة عامة، و الحكم على أنھا جیدة، متوسطة أو

ألن عدد الحافالت لكل خط، ال یمكن أن یعطینا صورة حقیقیة عنھا كما .ردیئة أو على األقل كافیة أو غیر ذلك

فقد یكون عدد الحافالت كبیر أي حظیرة كبیرة من الحافالت . ال نكتفي بدراستھ دون ربطھ بالعامل الزمني

و ھو مؤشر تقاس بھ جدوى .لیل أو العكسق - عادة ما تكون ساعة- في فترة زمنیة  امخصصة لھ، إال أن ترددھ

و خاصة في ساعات  ،النقل بالحافالت أو أي وسیلة نقل أخرى و ھو العامل الجاذب أو المنفر من وسیلة النقل

الذروة أي األوقات التي یجتمع فیھا أكبر عدد منھم یومیا و كذلك التوقیت الذي یكون فیھ المتنقلین ذوي 

إال أن ضبط التردد على مستوى مختلف الخطوط كان أمرا صعبا نظرا .إلخ...ت ارتباطات عمل، دراسة، صفقا

و كذلك یختلف من یوم إلى آخر، لذلك فلقد  لكون كل خط یعمل بتوقیت یختلف عن باقي الخطوط األخرى

ل و فیما یلي تفصیل التردد الزمني للحافالت حسب ك.استعملنا التردد الزمني المتوسط و الذي تمكنا من ضبطھ

  :محطة

  :محطة بن عبد المالك - 1- 4

سا  إلجمالي الخطوط، و متوسط تردد الحافالت لكل /حافلة 46إلى  45في المتوسط تخرج من المحطة من 

الموالي یوضح ) 24(و الجدول رقم.حافالت من كل خط) 04(ساعة،أي كل ساعة تخرج /حافلة 4.14خط 

  .التردد الزمني للحافالت حسب كل خط و بالتفصیل

سیدي مبروك، جبل الوحش، : ساعة بالنسبة للخطوط التالیة/حافلة 06تضح أن أكبر تردد للحافالت ھو ی

  القماص، الریاض و بوالصوف ، و ھذا لقصر بعض الخطوط و لكبر عدد الحافالت العاملة على الخط ثانیة 
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  .التردد الزمني لحافالت خطوط محطة بن عبد المالك): 24(جدول رقم

  ـطالخــ  الرقم

  الفارق الزمني

  بین حافلة و أخرى

  )دقیقة(

  مالحظات  )ساعة/حافلة(التردد

  /  06  10  سیدي مبروك  01

  /  06  10  جبل الوحش  02

  /  06  10  القماص  03

  /  06  10  الریاض  04

  /  06  10  بوالصوف  05

  /  1.5  40  بومرزوق  06

  /  1.5  40  شعاب رصاص  07

  2.86  21  )مسكن564(زواغي  08
  الثالثة  التردد للخطوط

  . 7.06معا ھو 
  2.86  21  المطار  09

  2.86  21  المدینة الجدیدة  10

  /  4  15  عین اسمارة  11

  .2003تحقیق میداني : المصدر

حافلة و ھو أكبر خط من حیث عدد الحافالت بالنسبة لشبكة النقل  36مثل خط سیدي مبروك الذي تعمل علیھ 

   حافالت كل ساعة لوجود عدد ال بأس بھ من) 04(أربع الحضري ككل، ثم حافالت عین اسمارة بتردد

، المطار و المدینة الجدیدة و یعود )مسكن 564(زواغي: في المرتبة الموالیة الخطوط الثالثة .أیضا الحافالت

ضعف التردد الزمني لھذه الخطوط إلى أنھا تعمل على رواق واحد رغم كونھا خطوط مختلفة، أي مرتبطة 

فبالنسبة للمتنقلین المتجھین إلى حي زواغي فالتردد الزمني كبیر و ھو . یا من حیث الدورببعضھا البعض زمن

حافالت كل ساعة و بعد ھذه النقطة، أي بالنسبة للمتنقلین المتجھین إلى المطار أو المدینة الجدیدة  09تقریبا 

كبیر من طرف الناقلین فالتردد ضعیف رغم وجود عدد كافي من الحافالت ، و ھذا المشكل القى استیاء 

حافالت الخطین اآلخرین،  ھاحافالت فقط و التي تنافس) 03(على خط المطار الذي تعمل علیھ ثالثالعاملین 

طالبوا بتمدید الخط أیضا إلى غایة المدینة الجدیدة حتى تتحقق فقد مسكن  564أما الناقلین على خط زواغي 

و أخیرا .اق خاص و االستقالل الزمني عن الخطوط األخرىالمردودیة باإلضافة إلى المطالبة بتخصیص رو

حافالت خطي بومرزوق و شعاب رصاص بحافلة كل ساعة و نصف و السبب یعود إلى أن كال الخطین تعمل 

و بالتالي فاألحیاء الشمالیة الشرقیة و الشرقیة تحضى بخدمة جیدة من حیث تردد .علیھما حافلة وحیدة



.ل الحضري بالحافالت في التجمع القسنطیني الكبیرتقییم شبكة النق:                           الفصل الثالث  197

إال أن األحیاء الجنوبیة الشرقیة، الجنوبیة، و الجنوبیة الغربیة ذات  ، ین اسمارةالحافالت، و كذلك مدینة ع

  . جدا خدمة من ضعیفة إلى ضعیفة

   :محطة بومزو - 2- 4

جمالي الخطوط، و متوسط التردد الزمني لحافالت إلحافلة  53إلى 52كل ساعة تخرج من المحطة من 

و الجدول .التردد الزمني لحافالت المحطة السابقة أي أكبر من، ساعة لكل خط/حافلة 5.26خطوطھا ھو

) 06(أكبر تردد في ھذه المحطة ھو . یوضح تردد الحافالت بالنسبة لكل الخطوط) 25(رقم الموالي 

، شعاب رصاص، بوذراع صالح، 1962جویلیة  05، 1955أوت20: ساعة لصالح الخطوط التالیة/حافلة

حیاء الشمالیة الغربیة و الغربیة غیر مغطاة جمیعھا بخدمة الخطوط و بالتالي فإن األ.صالح باي و بن الشرقي

الحضریة، إال أن األحیاء المخدومة تحضى بخدمة جیدة من حیث التردد الزمني للحافالت علیھا و ھذا جد 

بنفس  1962جویلیة  05و حي  1955أوت20باإلضافة إلى األحیاء الجنوبیة الغربیة الممثلة في حي  ،إیجابي

  .ساعة/حافلة 4.29بتردد ) مسكن 564(و زواغي) مسكن 1100(ثم في المرتبة الموالیة خطي زواغي.ددالتر

  .التردد الزمني لحافالت خطوط محطة بومزو): 25(جدول رقم

  الخط  الرقم

  الفارق الزمني

  بین حافلة و أخرى

  )دقیقة(

  مالحظات  )ساعة/حافلة(التردد

مني للخطین مع التردد الز  4.29  14  )مسكن1100(زواغي  01

  4.29  14  )مسكن564(زواغي  02  . 8.57ھو 

  /  6  10  1955أوت 20  03

  /  6  10  1962جویلیة  05  04

  /  4  15  المحطة الغربیة  05

  /  6  10  شعاب رصاص   06

  /  6  10  بوذراع صالح  07

  /  6  10  صالح باي  08

  /  6  10  بن الشرقي  09

  /  4  15  المدینة الجدیدة  10

  .2003داني تحقیق می: المصدر

ھج من قبل تو اللذان یعمالن على رواق واحد أیضا أي مرتبطان زمنیا ببعضھما البعض بسبب نظام العمل المن

و لكن المتجھ إلى حي زواغي عموما یمكن أن یستعمل أحد الخطین و التردد للخطین معا مرتفع جدا  ،الناقلین

أما المتجھ إلى أحد الحیین أي إما زواغي ، الساعة حافالت في 09إلى  08سا أي من /حافلة 8.57: و یقدر بـ
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و نفس التردد . فإنھ یضطر النتظار مغادرة حافلة الخط األخر) مسكن 564(أو زواغي ) مسكن 1100(

خاص بالمدینة الجدیدة و المحطة الغربیة بأربع حافالت كل ساعة و ھو تردد متوسط رغم كونھ مستقل زمنیا 

نھ طول الخط یعني طول مدة الرحلة أیضا و بالتالي كبر الفارق الزمني بین حافلة عن الخطین السابقین و لكو

و بنفس التردد أیضا حافالت المحطة الغربیة رغم كونھ خط قصیر نوعا ما، و بالتالي ھذا یؤثر على .و أخرى

ة في أوقات نوعیة الخدمة و لجوء الكثیرین إلى وسائل نقل أخرى بدل تحمل طول مدة انتظار الحافلة، خاص

  . العمل و الدراسةالذھاب إلى 

  : محطة كریكري -3 - 4

: و متوسط تردد الحافالت ھو تردد ضعیف على العموم.حافلة كل ساعة 20بالنسبة لھذه المحطة تخرج منھا 

  مقداره ثالث تردد ضعیفیوضح أن كل الخطوط تقریبا ذات ) 26(و الجدول رقم. سا لكل خط/حافلة 2.86

  .التردد الزمني لحافالت خطوط محطة كریكري: )26(جدول رقم

  الخط  الرقم

  الفارق الزمني

  بین حافلة و أخرى

  )دقیقة(

  )ساعة/حافلة(التردد

  03  20  سیدي مبروك  01

  03  20  القماص  02

  03  20  بومرزوق  03

  03  20  الدقسي  04

  02  30  الریاض  05

  03  20  جبل الوحش  06

  03  20  الزیادیة  07

  .2003یداني تحقیق م: المصدر

ضعیف تتمیز ھذه المحطة بتردد .حافالت كل ساعة عدا خط الریاض بتردد حافلتین كل ساعة فقط على الخط

، واحد متواجدة في رواق) 07(للحافالت بسبب نظام عمل المحطة فباإلضافة إلى أن حافالت الخطوط السبعة

ا في المحطات السابقة أن االرتباط الزمني أضف إلى ذلك أنھا كلھا مرتبطة زمنیا ببعضھا البعض، حیث اعتدن

فما بالك االرتباط بین  ،مما یضعف تردد الحافالت ، و لكن ھذه المرة العكسبین خطین أو ثالثة على األكثر

دقائق في مقدمة الخط  05جمیع خطوط المحطة و باإلضافة إلى مدة انتظار الدور فھي تنتظر أیضا مدة 

  .إذا قامت حافلة بالتعبئة المطلقة فھي تخرج مباشرة دون إنھاء مدة االنتظارلتخرج بعدھا من المحطة، عدا 

دقیقة بین حافلة و أخرى ھي مدة طویلة بالنسبة للحافالت الحضریة، و كل ھذا یلقى استیاء من  20و مدة 

   و من حسن الحظ أنھ یمكنھم امتطاء الحافلة حتى و إن لم یصل دورھا في مقدمة الرواق ،طرف الركاب
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  .و بالتالي االنتظار جلوسا في الحافلة

  :محطة باب القنطرة -4 - 4

و الجدول ، سا/حافلة 05لكل خط ھو  حافلة، و متوسط تردد الحافالت 40كل ساعة تخرج من المحطة 

سا لكل من الخطوط /حافلة 06: خطوط من ثمانیة تتمیز بتردد عالي یقدر بـ) 05(یبین أن خمسة) 27(رقم

  لوحش، بومرزوق، الریاض، القماص و بكیرة، و بالتالي تغطیة ھذه األحیاء أو التجمع تغطیة جبل ا: التالیة

  .التردد الزمني لحافالت خطوط محطة باب القنطرة): 27(جدول رقم

  الخط  الرقم

  الفارق الزمني

  بین حافلة و أخرى

  )دقیقة(

  )ساعة/حافلة(التردد

  06  10  جبل الوحش  01

  02  30  الزیادیة  02

  06  10  ومرزوقب  03

  06  10  الریاض  04

  06  10  القماص  05

  06  10  بكیرة  06

  04  15  دیدوش مراد  07

  04  15  حامة بوزیان  08

  .2003تحقیق میداني : المصدر

دیدوش :سا للخطوط الخاصة بالمدن التوابع/حافلة04:ثم التردد الموالي یقدر بـ.قبل ھذه المحطة جیدة زمنیا من

و أخیرا و بأضعف تردد حافالت خط الزیادیة  ،تي لھا منافس شدید یتمثل في القطارمراد و حامة بوزیان ال

و على العموم فإن محطة ، حیث تعمل علیھ حافلتین فقط، مما یؤدي إلى اإلطالة في مدة قدوم الحافلة الموالیة

نھا مستقلة زمنیا باب القنطرة تقدم عرضا جیدا و ھذا ألن حافالت الخطوط رغم وجودھا في رواق واحد، إال أ

دقائق  10الفرق بین حافلة و أخرى ھو . عن بعضھا البعض و الحافالت المرتبطة زمنیا ھي لنفس الخط فقط

  .بالنسبة للنقل الداخلي لمدینة قسنطینة عدا خط الزیادیة طبعا

  : محطة بوالصوف - 5- 4

  . سا لكل خط/حافلة 6.19و ، و متوسط تردد الحافالت ھكل ساعة حافلة 19إلى  18تخرج من المحطة من 

سا و یعود ارتفاع /حافلة 09: لصالح حافالت المدینة الجدیدة بـیوضح أن أكبر تردد ھو ) 28(و الجدول رقم 

سا، و ھو أیضا تردد /حافلة06: ثم تردد حافالت الخروب بـ. التردد إلى كبر عدد الحافالت العاملة على الخط

  سا و ھو تردد متوسط ألن الحافالت تعمل /حافالت 04: حش المقدر بـو أخیرا تردد حافالت جبل الو. مرتفع
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  .التردد الزمني لحافالت خطوط محطة بوالصوف): 28(جدول رقم

  الخط  الرقم

  الفارق الزمني

  بین حافلة و أخرى

  )دقیقة(

  )ساعة/حافلة(التردد

  04  15  جبل الوحش  01

  06  10  الخروب  02

  8.57  07  المدینة الجدیدة  03

  .2003تحقیق میداني : درالمص

عالقة لھ بالزمن، حیث تغادر الحافلة المحطة بعد ملئ كراسیھا بالركاب، لیأتي بعدھا دور الحافلة بنظام ال

قصیرة في ساعات الذروة و أحیانا كبیرة في األوقات  ىالموالیة و لذلك فأحیانا تكون المدة بین حافلة و أخر

  .األخرى

  :محطة الفج - 6- 4

سا لكال /حافلة 12: حافلة ، تردد حافالت ھذه المحطة مرتفع جدا و یقدر بـ 24رج من المحطة كل ساعة تخ

،  و ھذا لكون الحافالت تقوم بدورة )مسكن 1600(الخطین أي باتجاه وسط مدینة الخروب أو باتجاه الخروب

و بعده الكیلومتر  حول مفترق طرق الفج و تنتظر مدة قصیرة جدا و تذھب للتعبئة من موقف جنان الزیتون

  .الرابع ألن موقف الفج ال توجد بھ كثافة كبیرة من المتنقلین، و ھذا ما یفسر التردد الكبیر لھذه المحطة

  :محطة مفترق طرق جسر سیدي راشد - 7- 4

  .سا لكال الخطین السابقین/حافلة 06حافلة، و تردد الحافالت لھذه المحطة  12كل ساعة تخرج من المحطة 

  : وط الحیادیةالخط - 8- 4

  .تأخذ حریتھا في مدة االنتظار التيالتردد الزمني لھذه الخطوط متوسط الموالي یوضح ) 29(الجدول رقم

  .لخطوط الحیادیةلحافالت االتردد الزمني ): 29(جدول رقم

  الخط  الرقم

  الفارق الزمني

  بین حافلة و أخرى

  )دقیقة(

  )ساعة/حافلة(التردد

  06  10  دیدةالمدینة الج -جبل الوحش  01

  04  15  الخروب - عین اسمارة  02

  04  15  الخروب -جبل الوحش  03

  .2003تحقیق میداني : المصدر
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و بالتالي فحسب التردد الزمني للحافالت، فإن االختالفات في تنظیم الوقت و كیفیة العمل موجودة على مستوى 

ات بالنسبة لالنطالق من مركز مدینة المحطة الواحدة، فما بالك بین مختلف خطوط المحطات و ھذه التردد

أما  ،خط حضري داخلي و خارجي 46قسنطینة المتمثل في المحطات الرئیسیة أو المحطات الثانویة أي تشمل 

  .بالنسبة للترددات من المواقف النھائیة فھي تختلف بین الخطوط و عادة تكون بطریق عشوائیة

مرتفع و ھذا لجلب أكبر عدد من الركاب و كسب ثقتھم   و في الوسط الحضري یجب أن یكون تردد الحافالت

حتى ال تظھر وسائل نقل أخرى منافسة بقوة مثل السیارة .باحترام الوقت و تقدیم خدمة جیدة كما و نوعا

إال أن النقل  ،الخاصة، سیارة األجرة و السیارات الموازیة و لكن ھذا ال یعني عدم توفیر جمیع وسائل النقل

  .األولویة في ذلكلھ أن تكون الجماعي یجب 

  :العرض المقدم من طرف النقل الداخلي للمدن التوابع - 5

  :العرض المقدم من طرف النقل الداخلي لمدینة الخروب - 1- 5

 02حافالت منھا صغیرة الحجم و  09مسكن،  1600-مسكن 900حافالت للخط الداخلي أي خط  10ھناك 

 10ترددھا الزمني في كال المحطتین أي محطة البدایة و النھایة ھو منھا متوسطة الحجم، تعمل كلھا یومیا، 

  .دقائق

  :العرض المقدم من طرف النقل الداخلي لمدینة عین اسمارة - 2- 5

. ، تعمل كلھا یومیا)tata(حافالت معظمھا شاحنات مھیأة و حافلة وحیدة من الحجم الصغیر من نوع 10ھناك 

لحظي ألن الشاحنات المھیأة ھذه لیس لھا مدة مكوث في المحطة بل تعاود  فھولھا أما بالنسبة للتردد الزمني 

  .االنطالق مباشرة بعد إفراغھا للركاب القادمین إلى المحطة و القیام بالتعبئة

  :العرض المقدم من طرف النقل الداخلي لمدینة دیدوش مراد - 3- 5

، اثنان 2000مل على ھذا الخط منذ سنة تع) taxi-bus(حافالت ھي في الحقیقة شاحنات مھیأة أي 10ھناك 

و من بین العشر حافالت، ثالثة منھا ملك ألصحابھا، أما السبعة ، حافالت تعمل 08منھا معطلة و بالتالي بقیت 

األخرى فھي لتعاونیات شبانیة منحت لھم من طرف وكالة تدعیم و تشغیل الشباب و تعمل كلھا یومیا عدا یوم 

  .دقائق سواء في محطة البدایة أو النھایة 10و تردد الحافالت ھو .حافالت فقطالجمعة بحیث تعمل أربع 

و لقد أدلى أصحاب بأن ھناك ضغط على الخط و أن المردودیة لیست جیدة، بسبب موقف الحافالت الموجود 

ھا لكونعین اسمارة، و تعمل بنفس نظام محطة في وسط المدینة، بدل أن تكون في محطة حافالت خط قسنطینة 

  .أكبر نقطة لتجمع الركاب
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  األول ابـــــــبالة ـــــخالص

من خالل ما تقدم نجد أن الخطوط المبرمجة من طرف مدیریة النقل تھدف إلى تغطیة شبھ شاملة لمجال مدینة 

ن إال أ، و مجال المدن التوابع انطالقا من المحطات السبعة المتواجدة بھا) أي مختلف أحیائھا(قسنطینة خاصة 

و ھي ، من الخطوط غیر المستغلة من طرف الناقلین%20.59مقابل  %79.41نسبة الخطوط المستغلة ھي 

و من جھة أخرى  نفس المسار تكون مستغلة عادة، ھذا من جھة ذاتعادة خطوط مخدومة بخطوط أخرى أي 

فقط  %85.18ذ أن نسبة إ، فإن الخطوط المستغلة ال تعمل كلیة، حیث اكتشفنا ذلك من خالل التحقیق المیداني

في أقصى ، ھي خطوط ال تعمل تتمثل أساسا في خط كاف لكحل %14.82من الخطوط تعمل مقابل نسبة 

 ،الجباسین شمال حي بن الشرقي الجھة الشمالیة الشرقیة خط االخوة عرفة، خط بوذراع صالح الجدید،

ر ھذه الخطوط ففي مدینة قسنطینة تتمثل في شارع أما فیما یتعلق بمسا في الجھة الجنوبیة الغربیة، إلخ...بوجنانة

زعموش ،شارع جیش التحریر، شارع بن بعطوش مرورا على أحیاء ذات كثافة سكانیة كبیرة مثل سیدي 

، الطریق الوطني 175و كذلك الطریق الوالئي رقم .إلخ...مبروك األسفل، الدقسي، التوت، سعدة خلخال

صومام، جزء صغیر من الطریق المحیطي الغربي، الطریق أو طریق عین الباي، شارع ال) 24(79

، شارع عواطي مصطفى، قدور بومدوس و ارنستو شیقیفارة باإلضافة إلى المسارات المتواجدة )02(الوالئي

و ھناك مسارات متداخلة بین الخطوط مثل مسار خط الدقسي و مسار خطي ، على مستوى مختلف األحیاء

كما أن ھناك طرق غیر .وذراع صالح مع مسار خطي صالح باي و بن الشرقيالریاض و القماص، مسار خط ب

مسارات الجھة ، أما الطریق المحیطي ماسینیسا ،مستغلة كمسارات للنقل الجماعي مثل الطریق المحیطي الغربي

بیة قلیلة و تقتصر على شارع زعموش علي و شارع الشرق فقط بینما توجد بكثرة في الجھة الجنوفھي الشمالیة 

  .و العامل الرئیسي المتحكم في ذلك ھو الموضع

  :حیث أن، و في المدن التوابع، فعدا مدینة الخروب فإن باقي المدن ذات مسارین للحافالت على األكثر

مدینة دیدوش مراد یتوقف مسار الخط القادم إلیھا من مدینة قسنطینة عند مدخلھا الجنوبي، بینما مسار الخط  -

  .الشارع الرئیسي لھا و ھو العربي بن مھیديالداخلي فینتھج 

نفس التنظیم بالنسبة لمدینة عین اسمارة التي تتوقف الحافالت القادمة إلیھا من مدینة قسنطینة في مدخلھا أیضا  -

  .)05(و منھا تنطلق حافالت النقل الداخلي إلى الحي المستخدم بالخدمة و كل ھذا عبر الطریق الوطني رقم

  .لمسار الحافالت في تجمع بكیرة فھو عبر الطرق الثانویة و الثالثیة أما بالنسبة -

أي عبر الشارع الرئیسي  101و مسار الحافالت في المدینة الجدیدة علي منجلي على الطریق الوالئي رقم  -

  .لھا

ث توجد بالنسبة لمدینة حامة بوزیان فمسار الحافالت عل الشارع الرئیسي لھا و ھو شارع جیش التحریر حی -

  .حركة مرور كثیفة
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و الطریق المحیطي باإلضافة إلى شوارع ) 03(أما في الخروب فمسار الحافالت على الطریق الوطني رقم -

  .مسكن 1600حي 

و فیما یتعلق بالعرض المقدم من طرف مختلف الخطوط، فلقد كانت محطتي بن عبد المالك و بومزو تشھد أكبر 

طبعا و ھذا لعدم وجود عدد كبیر من الحافالت علیھا و ھذا بنسبتي عرض مقدم من حیث عدد الحافالت 

و في المراتب األخیرة ، ثم محطة باب القنطرة فالخطوط الحیادیة، على الترتیب %18.51و  25.16%

 06: أما على مستوى المحطات النھائیة فإن محطة جبل الوحش تأتي في المرتبة األولى بـ.المحطات المتبقیة

فالمدینة الجدیدة  مسكن 1600ثم الخروب ، حافلة متجھة حسب عدد الحافالت متجھة إلیھا یومیا 139خطوط و 

أما التردد الزمني للحافالت فیختلف من محطة إلى أخرى و في نفس المحطة .علما أنھا محطات غیر مھیأة نھائیا

 12: محطة الفج بـ إال أن متوسط تردد الحافالت للخطوط كبر جدا و لصالح. تختلف من خط إلى أخر

ساعة و بتردد /حافالت  06سیدي راشد و بوالصوف بتردد قدره مفترق طرق جسر ساعة، ثم محطتي /حافلة

 04: باب القنطرة، بومزو و الخطوط الحیادیة، محطة بن عبد المالك بـ: ساعة للمحطات التالیة/حافالت  05

  .ساعة/حافلة 03: ساعة، و أخیرا محطة كریكري و بأضعف تردد بـ/حافلة

ذلك فإن النقل الحضري بالحافالت یوفر عرضا ھاما من حیث الحافالت و الغیر مستغلة كلیة لعدة أسباب و ب

أھمھا وجود عدد كبیر من الحافالت العاملة على الخط، أما من حیث التردد الزمني للحافالت فیبقى ضعیف، 

  .ون األخذ بعین االعتبار توقیت النقلألن كل خط یعمل بنظام معین من أجل تحقیق أقصى تعبئة د
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  ةـــــــمقدم

  

بعد تناول مختلف خصائص شبكة النقل الحضري العمومي بالحافالت في التجمع القسنطیني الكبیر، سنتطرق 

فیما سیأتي إلى خصائص التنقالت على مستوى ھذه الشبكة، أي الحركیة عن طریق مكان اإلقامة و الوجھة 

األحیاء أو المدن التي تشھد دینامیكیة كبیرة منھا و إلیھا، أحجام المتنقلین لمعرفة أیضا مختلف الخطوط  لتحدید

  .التي یتوافد علیھا المتنقلین بكثرة و أسباب ذلك

ثم .أسباب التنقل، كیفیة التنقل،مدتھ و تردده من خالل تصریحات المتنقلین: باإلضافة إلى العناصر التالیة 

ذلك تقییم مدى تغطیة المجال الحضري بخدمة النقل لمجال الدراسة، باإلضافة إلى تقییم درجة أو  مباشرة بعد

كبر عدد  ، مستوى ھذه الخدمة و أخذنا في ذلك دراسة حالة لمدینة قسنطینة و ھذا لتعدد و تنوع الخطوط

النقل أخرى تطور نظام أو شبكة  أو بعبارةالحافالت الوافدة إلیھا و كذلك التساع مجالھا و كثرة األحیاء فیھا 

أي شبكات في مراحلھا خطوط  06: على عكس باقي تجمعات مجال الدراسة المخدومة على األكثر بـفیھا 

و بالتالي لن تكون . و بالتالي فالخدمة مقارنة بمدینة قسنطینة ھي في كل الحاالت ضعیفةاألولى من التشكل 

  .األحیاءھناك تباینات كبیرة بین 
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  ـالتـــــــــائـص التنقــــــــخص: أوال

  ):mobilité(الحركیة  - 1

تتمثل الحركیة في التنقالت المختلفة للسكان من مكان االنطالق أو من أصل التنقل و الذي یكون إما مكان 

و تقاس داخل . مشاةبمختلف وسائل النقل دون التنقالت الخاصة بال ، إلخ، إلى الوجھة...اإلقامة، العمل، التسوق

التجمع العمراني عن طریق العدد المتوسط للتنقالت في یوم من أیام األسبوع لألسرة أو الفرد، و بالنسبة 

و الحركیة مرتبطة بحجم المدینة و تتزاید طردا مع المستوى  ،سنوات 06لألشخاص الذین أعمارھم أكثر من 

. مستوى التزود بآلیات النقل و المرتبط أیضا بالمداخیل المعیشي الذي یحدد عن طریق المداخیل ، و كذلك مع

السن، الجنس، وضعیة األسرة، : و باإلضافة إلى ھذا العامل، ھناك عوامل أخرى تؤثر على الحركیة و ھي

ممارسة نشاط مھني، خدمة المجال بالنقل العمومي و الذي إذا ما توفر زاد من حجم التنقالت و بالتالي الحركیة 

و الحركیة تعتبر مؤشر تقاس بھ أھمیة المدن إال أنھا في نفس الوقت تؤثر على المدینة . تنظیم المدینةو أخیرا 

سلبا إن لم یتم التحكم فیھا حیث تنقلب إلى ضدھا عندما تصل إلى حد عرقلة حركة المرور و تؤدي إلى 

لى البیئة الحضریة و تصبح بذلك نقمة اختناقھا و بالتالي التأثیر على السرعة التجاریة باإلضافة إلى التأثیر ع

و تحدید مكان محددة تحدید مختلف عناصر الحركیة كمیا یحتاج إلى فریق عمل متكامل لقیاسھا في فترة . لھا

االنطالق و الوجھة في یوم من أیام األسبوع العادیة و لكل االتجاھات في فترة عادة ما تكون فترة الذروة حیث 

و التي یكون على أساسھا تخطیط النقل أي إضافة خطوط، تدعیم . الت و المتنقلینیكون أقصى حجم من التنق

لتجنب فترات االنتظار الطویلة و عناء التنقل و الوصول .إلخ...خطوط أخرى، زیادة التردد الزمني للحافالت

یة ، و المخططات الحضر(PDU)ففي فرنسا ھناك مخططات التنقالت الحضریة.إلى الوجھة في ظروف سیئة

و التي تنجز على .)1(على الترتیب 1986و  1982في إیطالیا و التي عرفت منذ سنتي ) PUT(للحركیة 

  مستوى محیط النقل الحضري، من أجل تحدید سیاسة مختلف أنواع النقل، سیاسة الطرقات، حظائر التوقف 

ؤخرا جاءت بمفھوم جدید من أجل إال أنھا م. و من أجل تحسین نوعیة الحیاة الحضریة  و األمن في أثناء التنقل

و بالتالي فإن التحكم .االستعمال العقالني للطاقة بتبني و ترقیة النقل العمومي و مختلف أنواع النقل األقل تلویثا

في النقل یحتاج إلى ھذه األدوات القانونیة ، أوال لطابعھا الرسمي و كذلك ألنھا تجعل النقل ظاھرة  كمیة و 

ص التجمع القسنطیني الكبیر، حیث ال توجد مخططات تتطرق إلى حجم التنقالت و بالتالي و ھذا ما ینق.مقاسة

  ".مترو الجزائر"من طرف مؤسسة  1989الحركیة عدا المخطط الذي أنجز سنة 

  و تعویضا لذلك قمنا بالتطرق إلى مكان إقامة و وجھة المتنقلین المستجوبین إثر العمل المیداني كتعویض 

  
(1):Joël yerpez, Maurizio Tira. « les plans de déplacements urbains français(PDU) et les 

plans urbains de trafic italiens(PUT), au-delà des différences de procédures », systèmes 

de transport en mutation dans l’espace euro- méditerranéen. revue   méditerrané. 

Tome :98, page :91. 
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حیث یمكن أن تعطینا فكرة  عن األحیاء التي تنطلق منھا أكبر أحجام المتنقلین . لعنصري أصل التنقل و الوجھة

د وجدنا نسبة قلیلة جدا من المتنقلین من مدن و والیات و لق. و كذلك األحیاء التي تمثل وجھة الكثیرین منھم

إال أن تنقالتھم ظرفیة ، میلة، وادي العثمانیة، العلمة، باتنة، سطیف، الجزائر العاصمة و التالغمة: مجاورة مثل

  .بالنسبة لنظام النقل الجماعي لقسنطینة الكبرى

  :مكان اإلقامة - 1- 1

فئات متباینة من األحیاء و المدن حسب نسبة المتنقلین المنطلقین ) 05(یوضح أن ھناك خمس) 42(الشكل رقم

  : منھا و ھي

   ":نسبة كبیرة من جدا من المتنقلین"الفئة األولى، -

من إجمالي المتنقلین المستجوبین و بفارق كبیر عن  %11.01: تقتصر ھذه الفئة على مدینة الخروب فقط بـ

یة كبیرة سواء داخلھا أو منھا إلى المراكز الحضریة األخرى و مختلف الفئات الموالیة و بالتالي فھي تشھد حرك

و لقد ساھم في ذلك الخطوط الحضریة المخصصة لھا باتجاه مدینة قسنطینة و عین . أحیاء مدینة قسنطینة

  .خطوط) 06(اسمارة و عددھا ستة

  : "%7.17إلى  5.76نسبة كبیرة من المتنقلین من "الفئة الثانیة، -

و حیي جبل  %7.04: من إجمالي المتنقلین، المدینة الجدیدة بـ %7.17: كل من حي سیدي راشد بـو تتضمن 

و بالتالي فإن مركز مدینة قسنطینة یشھد العدید من .لكالھما %5.76: الوحش و المنظر الجمیل بنسبة

مكان العمل و نفس  التنقالت، بحكم توسع المدینة خارج محیطھا الحضري و بالتالي ابتعاد مكان اإلقامة عن

أما حي جبل الوحش فیمثل التوسعات الجدیدة لمدینة قسنطینة و التي تكون . التفسیر بالنسبة لحي المنظر الجمیل

  .عادة أحیاء نوم فقط تبقى مرتبطة وظیفیا بالمركز و كذلك بالنسبة للمدینة الجدیدة

  :"%4.48إلى  3.46نسبة متوسطة من المتنقلین من "الفئة الثالثة -

ثم أحیاء بوالصوف، القماص،  %4.35: من المتنقلین، تجمع بكیرة بـ %4.48: و تشمل حي سیدي مبروك بـ

و ھي أیضا أحیاء أو تجمعات حضریة موصولة بعدد مھم من . بومرزوق، بوذراع صالح و أخیرا حي فیاللي

  .الحافالت یسمح بوجود حركیة بھذا الشكل

  ":  %1.28إلى  2.82لمتنقلین من نسبة ضعیفة من ا" الفئة الرابعة -

، من بینھا مدینة دیدوش مراد و حامة )12(و عدد األحیاء أو التجمعات الحضریة المندرجة في ھذا اإلطار 

زواغي، الزیادیة، الدقسي، باب القنطرة، األمیر عبد القادر، : بوزیان باإلضافة إلى أحیاء مدینة قسنطینة التالیة

  .1955أوت 20شعاب رصاص و 
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  :"%1.02نسبة ضعیفة جدا من المتنقلین أقل من "الفئة الخامسة -

من بینھا أحیاء غیر مخدومة ). 21(و ھي الفئة التي تضم أكب عدد من األحیاء و التجمعات الحضریة أي 

 الحافالتحتى سركینة، اإلخوة عرفة، الكیلومتر الخامس، المنیة، المنصورة أو مخدومة بعدد قلیل : بالنقل مثل

  .حي بوجنانة مثل

  :وجھة المتنقلین - 2- 1

التي یقابلھا مكان اإلقامة أو المكان األول النطالق المتنقلین و كذلك لمعرفة األحیاء أو المدن التي یتوجھ إلیھا 

نجد أربع فئات لمختلف األحیاء أو النقاط التي یتوجھ إلیھا ) 43(أكبر عدد من المتنقلین فمن الشكل رقم 

  .الحضري بالحافالت في قسنطینة الكبرى في إطار العینةمسافري النقل 

  : "%8.51نسبة كبیرة جدا من المتنقلین أكبر من "الفئة األولى -

من إجمالي المتنقلین، وھذا الحتوائھا على عدة عوامل  %9.73تحتل مدینة الخروب المرتبة األولى بنسبة 

، تركز مختلف أنواع التجارات )وأحیاء جامعیة  معھد( جاذبة منھا السوق األسبوعي، الھیاكل الجامعیة 

ثم حي باب ). sonacome(وخاصة تجارة الجملة، احتوائھا على فرع للشركة الوطنیة للمركبات الصناعیة 

بحكم جواره من مركز مدینة قسنطینة أوال و لوجوده قرب الحي  ،من إجمالي المتنقلین %8.51القنطرة بنسبة 

  .الجامعي لذات المدینة أي حي األمیر عبد القادر الذي یتواجد بھ المستشفى

  : "%7.05إلى 4.26نسبة كبیرة من المتنقلین من "الفئة الثانیة -

المنظر الجمیل، سیدي راشد، الدقسي، باردو، بوالصوف، سیدي مبروك، الجامعة و جبل : و ھذه األحیاء ھي

و إداریا أیضا لوجود مختلف المدیریات، البنوك، فالحیین األولیین یعد كل منھما مركزا تجاریا ھاما . الوحش

أما حي الدقسي فلوجود السوق الیومي بھ و الذي أخذ بعدا جھویا و أصبح وجھة .إلخ...مدیریات الشركات 

كما أن حي باردو یشھد تركزا ھاما لورشات .الكثیرین من التجمع القسنطیني الكبیر و من الوالیات المجاورة

أما حي بوالصوف .میكانیك باإلضافة إلى الصناعات الحرفیة،و األسواق الموازیة أیضاتصلیح السیارات و ال

فتتواجد بھ عدة تجھیزات منھا محطة المسافرین البریة الغربیة، المنطقة الصناعیة التي تعد منطقة تركز 

یعد ثاني مركز حي سیدي مبروك ھو األخر .إلخ...النشاطات المختلفة،مختلف التجھیزات اإلداریة و الشركات 

تجاري أھمیة بعد مركز المدینة لما یتوفر علیھ من تجھیزات إداریة، صحیة، عیادة تولید النساء الجھویة، 

و حي جبل الوحش لوجود مستشفى األمراض العقلیة باإلضافة إلى التجھیزات . إلخ...مخابر التحالیل الطبیة 

لتمھین الذي یتعدى مجال نفوذه األحیاء المجاورة إلى كافة التعلیمیة المختلفة أساسا منھا التكوین المھني و ا

  .مجال مدینة قسنطینة

  : "%3.16إلى 1.46نسبة متوسطة من المتنقلین من " الفئة الثالثة -

و تتمثل في مدینة عین اسمارة، المدینة الجدیدة، جنان الزیتون، القماص، زواغي، بوذراع صالح، الزیادیة، 

  فبالنسبة للمدینة األولى فھي تحتوي على التجھیزات الصناعیة.ة و مدینة دیدوش مرادمحطة المسافرین الشرقی
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تحوي خطوط والئیة  تتمثل في الشركة الوطنیة للمركبات الصناعیة و الجرارات، باإلضافة إلى المحطة التي

  .التجھیزات التي تجذب إلیھا المتنقلینزیادة عن ذلك  إلى العثمانیة و التالغمة خاصة،

  : "%1.09نسبة ضعیفة من المتنقلین أقل من " الفئة الرابعة -

ساقیة سیدي یوسف، سركینة، صالح باي، بومرزوق، : و میزة أحیاء ھذه الفئة أنھا ذات طابع سكني فقط مثل

أو أحیاء غیر مخدومة بالنقل من بینھا سركینة، بن تلیس، المنصورة، الكیلومتر ، إلخ...مسید، المنیة سیدي 

  .و بالتالي فإن المتنقل إلیھا أو منھا یستعمل وسائل نقل أخرى.إلخ...الخامس 

  :قسنطینة الكبرىأحجام التنقالت الیومیة عبر خطوط النقل الحضري بالحافالت في  - 2

نقالت الیومیة عبر مختلف خطوط نظام النقل الحضري بالحافالت سواء الداخلیة منھا أو إن أحجام الت

سمح بتحدید الخطوط التي تحقق عدد كبیر من یكما ، الخارجیة، یعطینا صورة عن حجم الحركیة عموما

سكانیة  طول الخط، المسار، مروره على أحیاء ذات كثافة: المتنقلین لعدة أسباب مختلفة تعود أحیانا إلى

و بالتالي فإن ھذه الخطوط تستلزم االلتفات إلیھا و االھتمام بھا عن طریق التدعیم بالحافالت، ، إلخ...مرتفعة،

أي زیادة عدد الحافالت العاملة على الخط، األولویة في المواقف، حل مشاكل المرور إن وجدت على مستوى 

  المخصص للحافالت في شارع بن بعطوش،  ھا مثل الرواقبخاص من الطریق مساراتھا كتخصیص رواق 

و خاصة في ساعات الذروة من أجل تجنب االزدحام في المرور  و ھذا طبعا إلعطاء األولویة للنقل الجماعي

  أوال و بالتالي تعطل مصالح المتنقلین و ثانیا تجنب لجوء المتنقلین إلى وسائل نقل أخرى من شأنھا تعقید حركة 

  .متنقلین عبر مختلف خطوط النقل الداخلي و الخارجي حسب المحطات الحضریةأعداد ال):44(شكل رقم 
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كما اقتصرت دراستنا على الحركیة العامة فقط حسب الخطوط، و التي تم الحصول علیھا عن طریق .المرور

  بین مختلف مواقف المسار بعد حجام المتنقلین أو أدون التفصیل في التنقالت  عدد التذاكر الیومي المحصل،

المتنقلین الصاعدین و النازلین لصعوبة ھذه العملیة و التي تحتاج إلى فریق عمل تقسم ما بینھ المھام حول 

  استجواب الركاب، القابض،السائق و رئیس المحطة باإلضافة إلى عد المتنقلین الصاعدین و لیس إلى شخص 

  من أجل تحدید اتجاھات الحركة  و ھذا نتائج ھامة تثري أي دراسة للحركیة في النقل،واحد، رغم أنھا تعطي 

و المواقف التي یتجمع فیھا عدد كبیر من المتنقلین و األخرى التي ینزل فیھا عدد كبیر من المتنقلین أیضا 

مثل موقف حي الدقسي  ،أخرى أو تھیئتھا و توسیعھا وفقا لحجم الركاب إزالةإلمكانیة اقتراح إضافة مواقف، 

مبروك  يالغیر مھیأ رغم كونھ أكبر نقطة تجمع لمستعملي نظام النقل الحضري بالحافالت، و موقف سید

السفلي الذي تم إلغاؤه و بالتالي زادت المسافة بین الموقف الذي یسبقھ و اآلخر الذي یلیھ رغم وجود كثافة 

  . مرتفعة على مستوى الحي ةسكانی

  :نقلین على مستوى المحطات الحضریةأحجام المت - 1- 2

: المقدر بـلمدینة قسنطینة،بالحافالت على مستوى النقل الحضري الداخلي و الخارجي عدد المتنقلین  یقدر

أي من المركز إلى على خطوط النقل الداخلي لھا منھم ھم متنقلین  %53.77نسبة  یومیا،متنقل  271804

ھي لصالح المتنقلین على خطوط النقل الخارجي  % 46.23أي متبقیة و النسبة ال، مختلف األحیاء أو العكس

  .سواء داخل مجال مدینة قسنطینة، أو بینھا و بین مدنھا التابعة ، المدینة الجدیدة علي منجلي و تجمع البكیرة

العالقات و بالتالي فإن ھذا یترجم حجم العالقات الموجودة بینھا و بین مدینة قسنطینة و التي اقتربت من حجم 

أعاله یوضح عدد المتنقلین الیومي المحقق على مستوى ) 44(و الشكل رقم، بین مختلف أحیاء ھذه األخیرة

  .حیث نجد أربع فئات متباینة ، خطوط المحطات السبع

  :الفئة األولى -

طة بن و تتمثل أوال في خطوط مح.و ھي فئة المحطات التي مجموع خطوطھا یحقق عدد كبیر جدا من المتنقلین

حیث نسبة ، متنقل 53882: من إجمالي المتنقلین في التجمع بـ  %19.82عبد المالك التي تحقق یومیا نسبة 

و ھذا طبعا ، على خطوط النقل الخارجي %13.92منھم متنقلین على خطوط النقل الداخلي و  86.08%

درج في نفس الفئة خطوط محطة تن. خطوط للنقل األول مقابل ثالث خطوط فقط للنقل الثاني 08یفسر بوجود 

منھم لصالح  %90.92نسبة ، متنقل 52834أي  %19.44:بومزو بثاني أكبر نسبة من المتنقلین تقدر بـ

عدا الخط  األولالنقل الداخلي و النسبة المتبقیة لصالح النقل الخارجي، كونھا محطة تقریبا متخصصة في النقل 

  .المتجھ نحو المدینة الجدیدة

متنقل كلھم لصالح النقل  51700من إجمالي المتنقلین أي  %19.02خطوط الحیادیة بنسبة أخیرا ال و

نحو  لى النقل الخارجيإخطوط طویلة تخدم النقل الداخلي للمدینة مرورا على أحیائھا باإلضافة كونھا  الخارجي

  .فقط 03أي قلیل  ھارغم أن عدد  ،المدن األخرى
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  :الفئة الثانیة -

ه الفئة محطة وحیدة و التي تحقق خطوطھا عدد كبیر من الركاب و ھي محطة باب یدخل في إطار ھذ

متنقل بنسبتین  42730من إجمالي المتنقلین أي  %15.72القنطرة،و المتنقلین على خطوطھا یشكلون نسبة 

رغم أن عدد ، لصالح النقل الداخلي و الخارجي على الترتیب %49.15و  %50.85تقریبا متساویتین 

  ).03(أكبر من عدد الخطوط الحضریة الداخلیة) 05(ط الحضري الداخلیة الخطو

  :الفئة الثالثة  -

على مستوى خطوط محطتي كریكري و بوالصوف حیث و ھو تمثل عدد متوسط من المتنقلین المحقق یومیا 

ن المحطة متنقل، و ھذا لكو 25200من عدد المتنقلین اإلجمالي أي  %9.27أن األولى تساھم خطوطھا بنسبة 

  .متنقل 24133أي  %8.88أما الثانیة فتساھم بنسبة .مخصصة فقط للنقل الداخلي و أغلبھا خطوط قصیرة

على الخط  %19.89متنقلین على الخطین الخارجین و  %80.11و بالنسبة لھذه المحطة األخیرة فإن نسبة 

  .الداخلي الوحید لھا

  :الفئة الرابعة -

وطھا عدد قلیل من المتنقلین و تتمثل في محطتي مفترق طرق جسر سیدي و تمثل المحطات التي تحقق خط

على الترتیب من إجمالي المتنقلین و لصالح النقل الحضري الخارجي  %2.94و  %4.9: راشد و الفج بنسبتي

  .فقط

 :بالنسبة للنقل الداخلي  •

،  %32.87متنقلین بنسبة من نفس الشكل السابق نجد أن خطوط محطة بومزو ھي التي تحقق أكبر عدد من ال

   %17.24: محطتي كریكري و باب القنطرة بنسبتيو بعدھا  % 31.74 محطة بن عبد المالك بنسبةثم تلیھا 

  .%3.28على الترتیب و أخیرا محطة بوالصوف بنسبة  %14.87و 

  : بالنسبة للنقل الخارجي •

، ثم  %41.14: ین الیومي المحقق بنسبةفإن الخطوط الحیادیة تأتي في المرتبة األولى من حیث عدد المسافر

، محطة مفترق طرق  %15.38تلیھا محطة بوالصوف بنسبة . %16.71خطوط محطة باب القنطرة بنسبة 

و أخیرا محطتي بن عبد المالك و . %6.37، أما محطة الفج فبنسبة  %10.60جسر سیدي راشد بنسبة 

و فیما .ي عدد المتنقلین بالنسبة لخطوط المحطاتكان ھذا عموما عن إجمال. %3.82و  %5.97: بومزو بـ 

  .یلي سنتطرق بالتفصیل إلى خطوط كل محطة

  :أحجام المتنقلین على مستوى الخطوط الحضریة - 2- 2

 :خطوط محطة بن عبد المالك •

من إجمالي المتنقلین على النقل الداخلي لھذه  %38.81أكبر عدد من المتنقلین على خط جبل الوحش بنسبة 

 %16.11و  %18.02: مسكن بـ  564، و ثاني أكبر عدد للمتنقلین على خط القماص و زواغي المحطة
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و أخیرا و بنسبة ضعیفة خطي بومرزوق و شعاب رصاص  %4.85أما خط الریاض فبنسبة ، على الترتیب

و ھذا یرجع طبعا إلى عدة عوامل منھا أساسا طول الخط، كثرة .على الترتیب %0.65و  %0.86: بـ 

حافلة و كذلك إلى مدى االرتباطات  36افالت العاملة على الخط، مثل خط جبل الوحش الذي تعمل علیھ الح

أما بالنسبة للنقل الخارجي لنفس المحطة فإن خط عین .الوظیفیة بین ھذه األحیاء و مركز مدینة قسنطینة 

و ھي نسبة  %64:و المقدرة بـاسمارة یحقق أكبر نسبة من إجمالي المتنقلین على الخطوط الخارجیة للمحطة 

  .%12:و أخیرا خط المطار بـ %24كبیرة جدا مقارنة بخط المدینة الجدیدة الذي یمثل نسبة 

  :خطوط محطة بومزو •

مسكن  564مسكن و زواغي  1100أعلى نسبة من المتنقلین على الخطوط الداخلیة ھي لصالح خطي زواغي 

، بوذراع صالح بنسب 1955أوت 20فرین الغربیة،ثم خطوط محطة المسا.لكل منھما %24.98بنسبة 

: و النسبة الموالیة لخط صالح باي بـ، على الترتیب %9.68،  %9.92،  %9.99: متفاوتة تقدر بـ 

أما ، على الترتیب %1.04و  %1.87:بـ 1962جویلیة  05و أخیرا خطي شعاب رصاص و  6.24%

  .یامسافر یوم 5417الخط الخارجي الوحید للمحطة فیحقق 

  :الخطوط الحیادیة  •

ھذه الخطوط التي كلھا لصالح النقل الحضري الخارجي، أكبر نسبة للمتنقلین علیھا ھي لصالح خط جبل 

و أخیرا خط جبل  %26.31: عین اسمارة بـ- ، ثم خط الخروب %49.32: المدینة الجدیدة بـ - الوحش

  . %24.37: الخروب بـ  - الوحش

  :خطوط محطة باب القنطرة  •

، ثم خط %72.16بة للنقل الداخلي فإن أكبر عدد من المتنقلین ھو لصالح خط جبل الوحش بنسبة بالنس

، %7.36: ،ثم خطوط القماص، الزیادیة و الریاض بالنسب الموالیة على الترتیب %10.35بومرزوق بنسبة 

،ثم %50بنسبةأما بالنسبة للنقل الخارجي فاكبر نسبة من المتنقلین لصالح خط بكیرة . 4.61%، 5.52%

  .%24.29و%25.71:خطي دیدوش مراد و حامة بوزیان بالنسبتین الموالیتین على الترتیب

  :خطوط محطة كریكري •

 %17.46و %19.05: أكبر األحجام من المتنقلین مسجلة على الخطین جبل الوحش و سیدي مبروك بنسبتي

خط الزیادیة ، على التوالي أیضا %15.87،  %16.67: ثم خطي الدقسي و القماص بنسبتي .على التوالي

  .على الترتیب %3.97و  %12.70: و أخیرا خطي بومرزوق و الریاض بـ ، %14.29: بنسبة

  : خطوط محطة بوالصوف  •

بالنسبة لخطي النقل الخارجي لھذه المحطة فإن أكبر حجم للمتنقلین مسجل على خط المدینة الجدیدة بنسبة 

أما الخط الخارجي الوحید لھذه المحطة باتجاه جبل الوحش ، ط الخروبو النسبة المتبقیة لصالح خ 52.41%

  .مسافر یومیا 4800فیحقق 
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  ، أحجام التنقالت الیومیة لخطوط شبكة النقل الجماعي بالحافالت في قسنطینة الكبرى 45شكل رقم 
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 : خطوط محطة مفترق طرق جسر سیدي راشد •

و النسبة المتبقیة لصالح الخط  % 51.22: بـ ) مسكن1600(المتنقلین لصالح خط الخروب النسبة األكبر من

  ).وسط المدینة(المتبقي الخروب 

  :خطوط محطة الفج •

، و النسبة المتبقیة تمثل أیضا  %65: بـ ) مسكن1600(النسبة األكبر من المتنقلین ھي لصالح خط الخروب 

  ).ینةوسط المد(المتنقلین على الخط الخروب 

و بالتالي فإن عدد المسافرین المحقق على مستوى مختلف الخطوط تتحكم فیھ عدة عوامل مختلفة من بینھا 

أساسا عدد الحافالت المخصصة للخط أوال، حیث وجدنا ارتباط كبیر بین عدد الحافالت العاملة یومیا و عدد 

و العكس أیضا فھناك ، عدد المتنقلین یومیاو بالتالي كلما توفرت الحافالت على الخط كلما زاد ، المتنقلین

ل دون وجود عدد معتبر أو كبیر من الركاب، مثل خطي بن وحیإال أن قلة الحافالت  بیرخطوط اإلقبال علیھا ك

، شعاب رصاص حیث تعمل على كل منھما حافلة واحدة فقط -بومرزوق و بن عبد المالك –عبد المالك

  .ردد الزمني للحافالت، مسافة الخط و كذلك عدد الدوراتباإلضافة إلى عناصر أخرى منھا الت

نجد ) 45(و بالمقارنة بین جمیع خطوط النقل الحضري الداخلي و الخارجي لمدینة قسنطینة فإنھ من الشكل رقم

  :فئات متباینة و ھي ) 05(خمس

  ":متنقل یومیا 18000أكبر من "خطوط ذات عدد كبیر جدا من المتنقلین، -

 18000و  25500: جبل الوحش بـ -المدینة الجدیدة و بن عبد المالك -جبل الوحش: طین ھماو تتمثل في خ

  .متنقل على الترتیب

  :"متنقل یومیا 15680إلى 9200من "خطوط ذات عدد كبیر من المتنقلین،  -

بل خطوط و ھي إما خطوط باتجاه أحیاء التوسعات الجدیدة لمدینة قسنطینة، أي ج) 08(و تضم ھذه الفئة 

  .مسكن أو باتجاه المدینة الجدیدة، بكیرة، الخروب و عین اسمارة 564الوحش و  زواغي 

  ":متنقل یومیا 8360إلى 3600من "خطوط ذات عدد متوسط من المتنقلین، -

    .خط 21و تضم ھذه الفئة أكبر عدد من الخطوط و عددھا 

  ":یامتنقل یوم 3200إلى 900من "خطوط ذات عدد قلیل من المتنقلین، -

و ھي على العموم خطوط قصیرة إلى أحیاء الریاض، بومرزوق، القماص، . خط  12و تضم ھذه الفئة 

  .و یعمل علیھا عدد قلیل من الحافالت.إلخ...الزیادیة 

  ":متنقل یومیا 500إلى 300من "خطوط ذات عدد قلیل جدا من المتنقلین، -

شعاب  - بن عبد المالك:على األكثر و ھي و تضم ھذه الفئة ثالث خطوط تعمل علیھا ثالث حافالت

  . بومرزوق - و بن عبد المالك 1962جویلیة  05 -رصاص،بومزو
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  الخاص بالخطوط األكثر استعماال من طرف المتنقلین 46شكل رقم 
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  :برىقسنطینة الك  الخطوط األكثر استعمال من طرف مستخدمي النقل الحضري الجماعي في - 3- 2

 -الخطوط األكثر استعماال من طرف المتنقلین توضح أن خط الخروبموالي نجد أن ال) 46(رقم من الشكل

أي یدخل تحت ھذا اإلطار  من إجمالي التنقالت،%10.11قسنطینة بصفة عامة یحتل المرتبة األولى بنسبة

  مسكن لذات المدینة  1600أربع خطوط حضریة من محطة جنان الزیتون إلى وسط المدینة الخروب و حي 

و ھذا یدل على كبر حجم .و كذلك من محطة مفترق طرق جسر سیدي راشد إلى نفس الوجھتین السابقتین

العالقات الموجودة بین المدینتین، خصوصا و أن مدینة الخروب ھي ثاني أھم مركز في التجمع بعد مدینة 

  مسكن  564مسكن أو حي  1100ء إلى حي ي حي زواغي سواخط مباشرة، في المرتبة الموالیة  قسنطینة

باإلضافة إلى كونھ  الخطفھذا  على التوالي، %5.26و  %5.36المدینة الجدیدة بنسبتي- و خط جبل الوحش

قضاء  التجھیزات ولالستفادة من تبقى دائما مرتبط بالمركز التي یربط مدینة قسنطینة بالتوسعات الحدیثة  خط

الجامعة المركزیة، معھد علوم : على مختلف الھیاكل التعلیمیة و الجامعیةیمر فإنھ كذلك خط ، مختلف الحاجیات

أن التوسعات  كما.إلخ...األرض، الھندسة المعماریة، التكوین المھني لحي النخیل، معھد التكوین الشبھ طبي

البناء التي  الجدیدة مثل حي زواغي، المدینة الجدیدة ، جبل الوحش و الزیادیة تحتوي على العدید من ورشات

 –جبل الوحش : نفس التفسیر بالنسبة لخط  .و لو مؤقتة و بالتالي التوجھ إلیھا یكون بكثافةتوفر مناصب 

 أحیاء مدینة قسنطینة و خاصة على العدید من  التي تمرالجدیدة باإلضافة إلى كونھ من الخطوط الطویلة المدینة 

  .إلخ...، اإلخوة عباسالسفلي و العلوي دقسي، سیدي مبروكال :أحیاء ذات الكثافات السكانیة المرتفعة مثل

  سیدي مبروك من محطتي بن عبد المالك الموالیة تأتي كال من الخطوط المتجھة إلى حي و في المرتبة 

و من نفس لمدینة قسنطینة بمركزھا التجاري الثاني، و ھما خطان یربطان المركز التجاري األول ، و كریكري

محطة باب القنطرة إلى تجمع بكیرة و مدینة ، ثم من إلى حي جبل الوحشمدینة الخروب  وأیضا المحطتین 

ھي باتجاه األحیاء الشمالیة الغریبة مثل صالح ف ین أما الخطوط األقل استعماال من المتنقل، إلخ...دیدوش مراد 

  .باي، بن الشرقي و اإلخوة عرفة

یدة التي یحبذون أن تضاف في شبكة النقل الحضري الحالیة بالنسبة القتراحات الركاب حول الخطوط الجد أما

جبل الوحش،  -عین اسمارة :فھيالتي كانت موضوعیة عن المقترحة و  أما، فلقد كان أغلبھا غیر موضوعي

، بوالصوف و خطوط باتجاه حي االمیر عبد القادر - كریكري، باب القنطرة -زواغي، باب القنطرة - الخروب

أما االقتراحات الخاصة بتدعیم الخطوط .منیة ببعض المحطات الحضریة الرئیسیةربط حي سركینة و ال

المدینة الجدیدة، بن عبد - جبل الوحش ، بومزو - بومرزوق ، الخروب–بن عبد المالك : بالحافالت فكانت حول

و ھي الخطوط التي یعمل .إلخ...جبل الوحش  - ، كریكري1962جویلیة  05 -شعاب رصاص، بومزو -المالك

  .علیھا عدد قلیل جدا من الحافالت
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  :خصائص مختلفة للتنقالت - 3

بعد معرفة الخصائص االجتماعیة و االقتصادیة للمتنقلین ، سنحاول اآلن معرفة خصائص تنقالتھم أو باألحرى 

  .دراسة الحركیة داخل قسنطینة الكبرى ، أسبابھا ، ترددھا و كلفتھا

   :أسباب التنقل - 1- 3

  و ھذا ما یؤكد أن  العمل،التنقالت من أجل الموالي ، یتضح أن النسبة العالیة ھي لصالح ) 47(من الشكل رقم
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  مما یستلزم %34.06ترددا على الحافالت و یشكل ھذا النوع من التنقل نسبة  األكثرو الموظفین ھم  العمال

  ا و التزاما بالوقت ألن ھذا یؤثر بشكل مباشر على المنتوج على نظام النقل الجماعي أن یكون أكثر انضباط

إلى ھذا یجب أن یكون موفرا  باإلضافةو .و المداخیل العامة أو على الدخل االقتصادي لقسنطینة الكبرى

  و لكي ال تصبح عملیة التنقل مملة . حتى یصل العامل أو الموظف في أحسن الظروف إلى مقر عملھ  ، للراحة

ؤثر عل نفسیتھ و بالتالي تؤثر على مردوده  و عطائھ في العمل ، و كذا بالنسبة للسبب الموالي و مزعجة ت

  فعلى نظام النقل بالحافالت أن وفر للطلبة عموما الجامعیین ، الثانویین  %27.77للتنقل و ھو الدراسة بنسبة 

یلیھا غرض التنقل من أجل .ضا و طلبة األطوار األخرى خدمة ذات نوعیة جیدة من أجل تحصیل علمي جید أی

و في المرتبة  %12.16ثم التنقل من أجل الزیارات االجتماعیة المختلفة بنسبة  %16.30التسوق بنسبة 

  .و ھي نسبة ضعیفة ألن اإلدارة اقتربت عموما من المواطن %2.19األخیرة التنقل ألغراض  إداریة بنسبة 

  : تردد التنقالت - 2- 3

إن المسافرین المترددین یومیا على نظام النقل الحضري بالحافالت یشكلون نسبة ف) 48(حسب الشكل رقم 

الحافلة و بالتالي على النظام أن یراعي ھذه الفئة المعتبرة و أن ، و ھم المواظبون على استعمال  59.98%

ھام في ساعات  عرضتقدیم یقدم لھا التسھیالت و األولویة بمختلف الوسائل و یتوجب علیھ احترام المواقیت و 

  وسائل تنقل الذروة أین یتوفر أقصى عدد للركاب ، حتى ال ینتظر المواطن مدة طویلة أو یلجأ دون خیار إلى 

 .أسباب التنقالت): 47(شكل رقم 

 .2003میدانيتحقیق : المصدر



.ل الحضري بالحافالت في التجمع القسنطیني الكبیرتقییم شبكة النق:                           الفصل الثالث  219

.في قسنطینة الكبرى التردد على النقل الحضري بالحافالت): 48(كل رقمش  
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تلیھا فئة المستعملین ظرفیا للنقل ، المناسب للعمل أو الدراسة أو الوجھة بصفة عامةفي الوقت  للوصول أخرى

و متوسط  .%9.73و أخیرا التردد على الحافالت أسبوعیا بنسبة  %30.17الحضري بالحافالت بنسبة 

ھ إلى العمل استعمال الحافلة یومیا للمترددین على الحافالت بصفة دائمة ھو مرتین ، أي تنقل في الصباح للتوج

  .أو الدراسة أو أي غرض ما و العودة مساء

  : كیفیة التنقل - 3- 3

یمكننا ھذا العنصر من معرفة ھل أن الحافلة وحدھا كافیة للتكفل بتنقالت مختلف الفئات االجتماعیة،االقتصادیة 

  نقل أخرى غیر دون الحاجة إلى وسائل  ،و المھنیة التي تطرقنا قبال من مكان االنطالق إلى مكان الوصول

  .وسائل النقل المستعملة للوصول إلى الھدف في التجمع القسنطیني الكبیر): 49(شكل رقم
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من خالل نتائج االستجواب أن أكبر فئة ھي لصالح المتنقلین الذین یستعملون حافلة فوجدنا .الحافلة أم العكس 

و ھذا عنصر ایجابي ألن أكثر من . أعاله) 49(كما ھو مبین في الشكل رقم  %60.22نسبة یشكلون  واحدة
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و ھذا  %25.55: تلیھا فئة المستعملین لحافلتین بنسبة ،نصف المتنقلین یصلون إلى الھدف أو الوجھة مباشرة

  لمستعملین لوسیلتین حافلة ثالثا ا، للتنقل من المراكز الحضریة األخرى إلى مختلف أحیاء مدینة قسنطینة

.وسائل النقل األخرى األكثر استعماال من طرف المتنقلین): 50(شكل رقم  
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أما بعد الحافلة فوسیلة التنقل . %1.09استعمال حافلة و قطار بنسبة و أخیرا  %12.41و سیارة أجرة بنسبة 

مقارنة بالوسائل  %74.45المرتبة األولى في التجمع القسنطیني الكبیر ھي سیارة األجرة بنسبة التي تحتل 

ثم المشي .و ھذا لتوفرھا بشكل كبیر كما تغطي أیضا معظم الخطوط) 50(األخرى كما یوضحھ الشكل رقم

و أخیرا القطار   %7.79: ثم تلیھا نسبة التنقل بواسطة السیارات الخاصة بـ  % 14.11على األقدام بـنسبة 

  .و ھذا لمحدودیة و قلة الخطوط المغطاة من طرفھ %3.65بنسبة 

  :مدة التنقل - 4- 3

إن العامل الزمني ھو الذي یجب أن یؤخذ بعین االعتبار في النقل ، ألنھا وسیلة اللتزام المتنقلین بمواعید عملھم 

قصیرة كلما كانت الخدمة أحسن و كلما كسب  و كلما كانت مدة التنقل، إلخ...،دراستھم ،صفقاتھم،زیاراتھم 

فكان متوسط الفترة الزمنیة . الزبائن النقل الحضري بالحافالت ثقة المتنقلین و بالتالي استقطاب عدد أكبر من

دقیقة و ھي فترة طویلة نوعا ما بالنظر إلى المسافات  35للتنقل عبر مختلف الخطوط و في جمیع االتجاھات 

أن یكون في المحطة على ساعة السابعة أو قبل ذلك، ضف مثال عامل على الساعة الثامنة فعلى ال، المقطوعة

لى ذلك توفر أو عدم توفر الحافالت و ھذا یعود إلى كثرة المواقف و اإلطالة فیھا و كأنھا محطات رئیسیة أو إ

  .تنقل في أثناء رحلتھأخرى سنتحدث عنھا الحقا في المشاكل التي یعاني منھا الم عناصرثانویة إضافة إلى 

  : المصاریف المخصصة للتنقل من طرف الركاب - 5- 3

أما المبلغ المخصص .د ج یومیا 22: وجدنا من خالل السبر أن متوسط المصاریف المخصصة للتنقل یومیا ھو

د ج و ھو مبلغ معتبر و جزء ال بأس بھ من  100د ج یومیا أي تقریبا  90.59من طرف اسر المتنقلین فھو 

د ج لألسرة الواحدة ، و بالتالي فإنھا  25070.51زانیة األسرة خصوصا و أن متوسط الدخل ھو تقریبا می
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كما أنھ أربع أشخاص من ستة في العائلة ، من میزانیتھا اإلجمالیة %11.96تخصص للنقل بالحافالت 

  :علما أن ،یستعملون النقل الحضري بالحافالت

  .ملینمتوسط العاملین في األسرة ھو عا  -

  .د ج لكل من مدینة قسنطینة ، الخروب و دیدوش مراد 10:ثمن التنقل بالنسبة للنقل الداخلي للمدن ھو -

  .د ج  07: لمدینة عین اسمارة فھوللنقل الداخلي أما بالنسبة  -

دوش د ج بالنسبة لعین اسمارة، الخروب و دی 13: النقل الخارجي من مدینة قسنطینة نحو المدن التوابع فھو -

  .د ج لبكیرة و حامة بوزیان 10مراد و 

  .د ج  23النقل ما بین عین اسمارة و الخروب ثمنھ  -

  :تقییم خدمة  المجال الحضري بالنقل بواسطة الحافالت: ثانیا

یتم تقییم خدمة المجال الحضري بالنقل  عن طریق المواقف الموقعة  على مختلف المسارات، أو نقاط تعبئة 

بالنقل بغض النظر  حیاءوھذا من عدة جوانب، أوال من حیث التغطیة المجالیة أو المساحیة لأل. ینوتفریغ المتنقل

فموقف  واحد یغطي  ،عن عدد الخطوط والحافالت وعن وجود المواقف داخل الحي، في حدوده أو غیر ذلك

ت المواقف متناظرة أم كما أن التغطیة أو الخدمة تختلف إن كان ،م على األكثر 400بالخدمة مجال نصف قطره 

 ،تخدم المجال في اتجاه واحدففالمتناظرة تخدم المجال ذھابا وإیابا أمام المواقف األحادیة على المسار  ،العكس

تكون بالنقل  ةخدمالوبالتالي درجة  .ومن جھة أخرى تختلف الخدمة إن كانت المواقف على حدود الحي أو بداخلھ

عن و ثانیا ا نظرة عن ربط المجال بمختلف المحطات الرئیسیة أو الثانویة التي تعطي لنأوال من حیث الخطوط 

ولذلك فلقد تم دراسة التغطیة المجالیة ألحیاء . تزید من أحجام التنقالت كلما توفرت طریق عدد الحافالت التي

بدراسة حالة قد قمنا لفحسب عدد الخطوط و الحافالت  مختلف مراكز مجال الدراسة، أما درجة الخدمة بالنقل 

  .متمثلة في مدینة قسنطینة

، أي بالتقرب  %55.20: و عموما فإن متوسط نسبة تغطیة مختلف مراكز مجال الدراسة بخدمة النقل تقدر بـ

و ھذا  .نصف المجال فقط، و ھي بذلك تغطیة متوسطة أي أن الخدمة غیر كافیة وال تصل إلى كافة أحیاء المدن

  :ثالث فئات من التجمعات الحضریةنجد ) 51(الشكل رقم  و من لمدینة أو التجمع ، لھ تأثیر مباشر على حیویة ا

  :" تغطیة جیدة بالنقل"،الفئة األولى -

، و ھذا لكون  %77.61و تحتوي ھذه الفئة على أربع تجمعات حضریة تتمثل في تجمع بكیرة أوال بنسبة تغطیة 

و ھذا لوجود ثالث أنواع من  %73.47: مدینة الخروب بـمسار الحافالت یتخللھ جیدا بعدد مھم من المواقف، 

المسارات و بعدد كبیر من المواقف أیضا، إال أن التوسع المستمر للمدینة حال دون وصول الخدمة إلى مختلف 

ثم المدینة الجدیدة علي منجلي  .األحیاء الجدیدة مثل حي ماسینیسا و الذي برمج لھ حافالت تربطھ بوسط المدینة

و یعود السبب  %60.68: و أخیرا مدینة قسنطینة بـ .، و ھي تمثل وحدات الجوار المسكونة فقط%66.24: بـ

  .إلخ...في ذلك إلى عدم خدمة أحیاء مختلفة بالنقل مثل حي اإلخوة عرفة، سركینة، 
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  نسبة تغطیة مختلف المراكز الحضریة لمجال الدراسة): 51(شكل 

  .بخدمة النقل الحضري بالحافالت
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  ":تغطیة متوسطة" الفئة الثانیة،  -

  . %50.42: تضم مدینة واحدة ھي عین اسمارة بـ

  ":تغطیة ضعیفة" الفئة الثالثة، -

  .التي ال تحتوي على نقل داخلي %18.04: و حامة بوزیان بـ %39.97: و تضم كال من دیدوش مراد بـ

  : طیة مجال مدینة قسنطینة بالنقلتغ - 1

من مساحتھا اإلجمالیة، موزعة  (*) %39.92وجدنا عموما أن المجال غیر المخدوم بالنقل للمدینة یشكل نسبة 

 .%40وھي نسبة ھامة وكبیرة فھي تقریبا ، )39(حي كما ھو موضح في الخریطة رقم  32بنسب متفاوتة على 

جھة الشمالیة بالنقل متواجدة خاصة في أطراف المدینة المتمثلة في الومجاالت ھذه األحیاء غیر المخدومة 

أي التوسعات الحدیثة التي تتفرع عندھا الخطوط أو  ،الجھة الجنوبیة والجنوبیة الشرقیة والشمالیة الشرقیة،

ة ومقابل ذلك یشكل المجال المخدوم نسب. أطراف شبكة النقل عموما، أو تكون غیر مخدومة نھائیا بالنقل

  : وھيالحضري بالحافالت النقل بمجال الفئات من األحیاء حسب مدى تغطیة  05وھناك . فقط 60.08%

  : %100أحیاء مغطاة كلیا بخدمة النقل أي  -

حي ، و ھي األحیاء الواقعة على محاور الحركة أساسا، أو مخدومة بخطوط تخترق طرقھا ) 21(وعددھا 

  أن المساحة بین المواقف  كماجویلیة، بوجنانة،  05أوت، فیاللي  20ي، لزیادیة ، الدقس: الثالثیة مثل أحیاء
  

لقد تم تحدید المجاالت المخدومة وغیر المخدومة عن طریق الدوائر التي مركزھا المواقف ونصف قطرھا  :(*)

  .م 400
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وبالتالي فإن األحیاء ذات الكثافة السكانیة المرتفعة والمرتفعة نسبیا مجالھا  ،الخ... خلخال، الصنوبر، بن تلیس، 

  .مغطى بخدمة النقل

  :%98إلى  %65من  أحیاء ذات تغطیة جیدة بالنقل، -

اي، المنظر الجمیل، المنشار، اإلخوة باردو، الریاض، صالح ب اءحیأحي وتتمثل خاصة في  17تضم ھذه الفئة 

عباس، سیدي مبروك السفلي، جبل الوحش، ماكیزار، أمزیان، شعاب رصاص، بن الشرقي، سیدي راشد، 

حیث أن الحي األول یقع بجانب  محطة كریكري، كما أن . القماص، بوالصوف، باب القنطرة وأخیرا الحطابیة

وھي أیضا أحیاء ذات كثافات سكانیة  ،غطیة نسبة كبیرة من مجالھااألحیاء األخرى مخدومة بنقاط توقف تسمح بت

 .عباس و اإلخوةمرتفعة أو مرتفعة نسبیا مثل سیدي مبروك السفلي، سیدي راشد، 

  :   %64إلى  %45أحیاء ذات تغطیة متوسطة بالنقل،من  -

  )مسكن 1100(اغيتضم ھذه الفئة خمسة أحیاء تتمثل في كل من حي الجباسین، المنصورة، النخیل، زو

وھذا ألن حي المنصورة مثال ال توجد على مستواه مواقف للنقل  ،وأخیرا حي بوذراع صالح ،)مسكن 564(و

و یستفید مقابل ذلك من موقف . بالحافالت والحافلة الوحیدة المخصصة لھ من محطة بن عبد المالك ال تعمل

لك و كریكري، و موقف على مستوى شارع من محطتي بن عبد الماالقادمة مسار خطوط حي سیدي مبروك 

أما حي النخیل فمستفید من موقف واحد متناظر و نصف . الشرق في حدوده مع حي األمیر عبد القادر العلوي

حافلة الو نفس السبب بالنسبة لحي بوذراع صالح باإلضافة إلى .م 400قطر مجال الحي ابتداء منھ یفوق 

لى حافالت بوذراع صالح إال تعمل على خطھا و انضمت ) وطراكوس( خصصة لحي بوذراع صالح الجدیدالم

بالنسبة ، أما ھیمر فقط بجانبھ و ال یخترق) مسكن 564(و مسار الحافالت إلى حي زواغي .فقط مما قلص الخدمة

الطرق الثالثیة لھ إال أن اتساع مساحتھ ھ منتھجا فرغم أن مسار الحافالت یخترق) مسكن 1100(زواغي لحي

ة كبیرة انیو حي الجباسین الذي ال یستفید من تغطیة شاملة لھ مقابل كونھ ذو كثافة سك.ن التغطیة الكلیة لھحال دو

  .و بالتالي العدید من السكان ال یستفیدون من خدمة النقل

  :%44أحیاء ذات تغطیة ضعیفة بالنقل، أقل من  -

عبد القادر العلوي، سركینة، سیساوي،  سیدي مسید، األمیر: أحیاء و ھي) 09(تحتوي ھذه الفئة على تسعة

حیث أن الحي .و أخیرا حي األمیر عبد القادر السفلي على الترتیب) زواغي(بودریار، الباردة، المنیة، بلحاج

أما حیي .األول أي سیدي مسید یستفید من موقف وحید للحافالت المتجھة إلى بكیرة، حامة بوزیان و دیدوش مراد

باإلضافة إلى ضیق الطرقات، كما ال توجد ، لوي و السفلي فبسبب الطبوغرافیا الصعبةاألمیر عبد القادر الع

باتجاھھ خطوط حضریة و یستفید فقط من الموقف المشترك أیضا مع حي المنصورة و سعدة خلخال على شارع 

ھ حي المنیة یستفید فقط من موقف لمسار خط صالح باي لكونھ تحصیص غیر شرعي لم تسوى وضعیت.الشرق

  .بعد إلدخال مختلف الشبكات إلیھ، رغم وقوعھ بمحاذاة الطریق المحیطي الغربي

  أحیاء سركینة ، الباردة و سیساوي تمثل التوسعات الجدیدة باإلضافة إلى بعد الحیین األولین عن مسار الحافالت
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  .على شارع الشرق

  .المتجھة إلى األحیاء الشمالیة الغربیةحي بودریار أیضا ذو طبوغرافیا صعبة یستفید فقط من مواقف الحافالت 

  ).24(79حي بلحاج ال توجد على مستواه مواقف رغم وقوعھ بجانب الطریق الوطني

  :أحیاء ذات خدمة معدومة بالنقل -

تقتصر ھذه الفئة على حي وحید ھو حي اإلخوة عرفة و الذي كما تطرقنا إلیھ من قبل أن ھماك خط مخصص لھ 

لى بعد مواقف مسارات إباإلضافة ، ھا ال تعمل بسبب انحدار الطریق و حالتھا السیئةو حافالت أیضا إال أن

و لذلك فإن سكان الحي یستعملون ، م 400الخطوط األخرى لألحیاء المجاورة عنھ حدوده بمسافة أكبر من 

  .السیارات الخاصة و السیارات الموازیة

سركینة، الباردة، زواغي، بلحاج، : في التوسعات الحدیثة و عموما نجد أن المجاالت غیر المخدومة بالنقل تتمثل

أو األحیاء ذات الطبوغرافیا . أي لم یسایر توسعھا العمراني تطور مسارات النقل أو الخطوط إلیھا.إلخ...سیساوي

  یةماكیزار، المن: الصعبة مثل حیي األمیر عبد القادر العلوي و السفلي، اإلخوة عرفة أو األحیاء الفوضویة مثل

  .بودریارو 

و بالنسبة لتغطیة المجال حسب الموقف المتناظرة و الغیر متناظرة أي اتجاه الخدمة، فعلى العموم كل مجال 

المدینة مخدوم في االتجاھین عدا بعض األجزاء من األحیاء و التي یكون فیھا مسار الذھاب مختلفا عن مسار 

حي بوالصوف، المنشار، الریاض، باب القنطرة، سیدي ، )مسكن564(زواغي: اإلیاب و تتمثل خاصة في أحیاء

  ). زواغي(راشد و اإلخوة فراد

  :تغطیة مجال المدن التوابع، تجمع بكیرة و المدینة الجدیدة علي منجلي بالنقل الحضري بالحافالت - 2

و المقسمة و تجمع بكیرة بخدمة النقل الحضري بالحافالت  ة مجال المدن التوابعتوضح تغطی) 40(الخریطة رقم

 - 45: تغطیة متوسطة، %98 - 65: تغطیة جیدة، %100تغطیة كلیة : فئات أو أنواع من الخدمة 05إلى 

  .و أخیرا تغطیة معدومة ، %44أقل من : ضعیفة تغطیة  ،64%

  :مدینة الخروب - 1- 2

واء الداخلي أو عموما معظم أحیاء المدینة إما مغطاة كلیة أو بطریقة جیدة بخدمة النقل الحضري بالحافالت س

  .الخارجي

مسكن أوال و ھذا مناسب جدا كونھا  1013مسكن،  450جیني سیدار، : و تتمثل في أحیاء :تغطیة كلیة بالنقل -

ھـ، باإلضافة إلى /ن 326.46ھـ إلى /ن173.56ذات الكثافة السكانیة المرتفعة جدا، أي أكثر من من األحیاء 

ھـ إلى /ن30.47ھر و ھي ذات كثافة سكانیة ضعیفة نسبیا من مسكن و زغیدة الطا 1200صراوي، : أحیاء

  .ھـ/ن 99.01

مسكن ذات الكثافات السكانیة المرتفعة  1600مسكن،  1039مسكن، 500: و ھي أحیاء: تغطیة جیدة بالنقل -

  ، بوھالي العید، المنى 55أوت20السوق، : مسكن ذو الكثافة السكانیة المتوسطة، ثم أحیاء 250جدا و ھي 
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  .و اإلخوة سبیقة ذات الكثافات المنخفضة نسبیا و أخیرا حیي المنار و الوفاء ذات الكثافات السكانیة الضعیفة

  :تغطیة متوسطة بالنقل -

الكثافة السكانیة المرتفعة و بذلك فإن عدد كبیر من السكان ال تصلھ تقتصر على حیین فقط ھما حي طنجة ذو 

باإلضافة إلى حي ماسینیسا ذو الكثافة السكانیة الضعیفة و الذي یمثل التوسعات الجدیدة للمدینة و لقد خدمة النقل 

  .برمجت لھ مؤخرا حافالت لربطھ بمركزھا

   :تغطیة ضعیفة بالنقل -

  .الھناء و منطقة النشاطات ذات الكثافة السكانیة الضعیفةو تقتصر على حیین فقط ھما 

ذات الكثافة مخدومة بالنقل و لكن بنسب متفاوتة إال أن معظم األحیاء و بالتالي فإن كل أحیاء مدینة الخروب 

  .السكانیة المرتفعة مخدومة كلیة و بطریقة جیدة بالنقل و بالتالي فإنھ في متناول معظم السكان

  :امة بوزیانحمدینة  - 1- 2

أغلب أحیاء المدینة ذات تغطیة معدومة بالنقل، أما األحیاء المغطاة بالنقل فعددھا قلیل و ذات تغطیة متوسطة أو 

  .ضعیفة

  :تغطیة متوسطة بالنقل -

  .ر على حي وحید فقط ھو الحامة ذو الكثافة السكانیة الضعیفة نسبیاو تقتص

  : تغطیة ضعیفة بالنقل -

على ثالث أحیاء فقط، األول ھو حي النیران ذو الكثافة السكانیة المتوسطة، ثم حیي عین  ھي األخرىو تقتصر 

  .اسداري و اسطایح بكثافات سكانیة ضعیفة نسبیا

  :تغطیة معدومة بالنقل -

ء و تتمثل أوال في حیي عین بن سبع و الجلولیة ذوا الكثافة السكانیة المرتفعة و المرتفعة نسبیا، باإلضافة إلى أحیا

بن الشاوي، برغلي، بوستة، الشراكات ذات الكثافة السكانیة الضعیفة نسبیا و أخیرا حیي بشیر و زویتنة بكثافة 

  .سكانیة ضعیفة

و بالتالي فكامل الجھة الغربیة غیر مخدومة نھائیا بالنقل بما فیھا األحیاء ذات الكثافات السكانیة المرتفعة و بذلك 

ال یستفیدون نھائیا من خدمة النقل الحضري بالحافالت و ھذا لعدم وجود نقل  فإن عدد كبیر من سكان المدینة

  .حضري داخلي أیضا

  :مدینة دیدوش مراد - 3- 2

  .یغلب علیھا األحیاء ذات التغطیة الكلیة، المتوسطة، و الضعیفة

  :تغطیة كلیة بالنقل -

زیغود یوسف، المنطقة الحضریة و النرجس : و تتمثل أوال في حي الزھور ذو الكثافة السكانیة المرتفعة، ثم أحیاء

  .ذات الكثافة السكانیة المتوسطة و أخیرا حي الحدیث ذو الكثافة السكانیة الضعیفة
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  :تغطیة جیدة بالنقل -

فة السكانیة المرتفعة و حي الحیاة ذو الكثافة السكانیة المرتفعة نسبیا، ثم أحیاء تشمل حي أول نوفمبر ذو الكثا

  .بوسبعة موسى و واد لحجرذات الكثافة السكانیة الضعیفة نسبیا

  :تغطیة ضعیفة بالنقل -

ناعیة قربوعة عبد الحمید و میموزا ذات الكثافة السكانیة الضعیفة نسبیا و حیي قصر كالل و المنطقة الص: ألحیاء

  .بكثافة سكانیة ضعیفة

  :تغطیة معدومة بالنقل -

  .تقتصر على حي وحید ھو سیدي عراب ذو الكثافة السكانیة الضعیفة نسبیا

  :مدینة عین اسمارة - 4- 2

بالنسبة لھذه المدینة ھناك ثالث فئات فقط حسب التغطیة بخدمة النقل، حیث تنعدم األحیاء المغطاة كلیة و تنتشر 

  .لتغطیة الجیدة و الضعیفةاألحیاء ذات ا

  :تغطیة جیدة بالنقل -

مسكن ذوا اغلكثافة  212ذو الكثافة السكانیة المتوسطة و حي فلتان و ) 05(و تضم حي الطریق الوطني رقم 

  .السكانیة الضعیفة نسبیا و أخیرا حیي جیریك و حریشة عمار بكثافة سكانیة ضعیفة

  :تغطیة متوسطة بالنقل -

  .ذو الكثافة السكانیة الضعیفة نسبیا 62جویلیة  05وحید ھو  تضم ھذه الفئة حي

  :تغطیة ضعیفة بالنقل -

مسكن ذو الكثافة السكانیة المرتفعة، ثم حي أبناء العم بوستة ذو الكثافة السكانیة  1650تتمثل أوال في حي 

  .الضعیفة نسبیا و أخیرا حیي المنتزه و بلكرفة بكثافة سكانیة ضعیفة

  :ة بالنقلتغطیة معدوم -

  .تضم حیي الشمس و عجابي العربي ذوا الكثافة السكانیة الضعیفة نسبیا

  .و بالتالي فإن الحي الوحید ذو الكثافة السكانیة المرتفعة یستفید من خدمة ضعیفة بالنقل

  :تجمع بكیرة - 5- 2

  .عدد أحیاء ھذا التجمع قلیل، إال أنھا جمیعا ذات تغطیة متوسطة فما فوق

  :بالنقل تغطیة كلیة -

  .ذو الكثافة السكانیة المرتفعة نسبیا 01تضم ھذه الفئة حي وحید ھو تحصیص بكیرة 

  :تغطیة جیدة بالنقل -

تضم حي بكیرة العلیا الذي ینتمي إلى نفس فئة الكثافة السابقة ، و حیي بكیرة السفلى و مشیھرة ذوا الكثافة 

  .ذو الكثافة السكانیة المنخفضة) لنشاطاتمنطقة ا( السكانیة المنخفضة نسبیا و أخیرا حي بكیرة
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  :تغطیة متوسطة بالنقل -

  .ذو الكثافة السكانیة المرتفعة نسبیا 03و تضم حي وحید ھو تحصیص بكیرة

  :المدینة الجدیدة - 6- 2

  .كلیة، جیدة و ضعیفة: تحتوي على ثالث فئات من أنواع التغطیة أیضا 

  :تغطیة كلیة بالنقل -

ذات الكثافة  06:ذات الكثافة السكانیة المرتفعة و وحدة الجوار رقم 08: وحدة الجوار رقمتشتمل ھذه الفئة على 

  .السكانیة المتوسطة

  :تغطیة جیدة بالنقل -

  .ذاتا الكثافة السكانیة المتوسطة 09و  07تضم وحدتي الجوار 

  :تغطیة ضعیفة بالنقل -

  .ذات الكثافة السكانیة المنخفضة 01تضم وحدة الجوار رقم 

  : "حالة مدینة قسنطینة" تقییم درجة الخدمة بالنقل - 3

لقد تم تقییم درجة خدمة األحیاء بالنقل عن  طریق عدد الخطوط والحافالت حسب المواقف سواء داخل الحي أو 

.  على  حدوده  وبالتالي كل الخطوط والحافالت المارة على ھذه النقاط تعتبر تخدم الحي وإن لم تغطي كل مجالھ

تم أخذ دراسة حالة متمثلة في مدینة قسنطینة التي تحتوي على عدد كبیر من الخطوط الحضریة على عكس ولقد 

 3خطوط بالنسبة لمدینة الخروب،  06: المدن التوابع، المدینة الجدیدة وتجمع بكیرة  التي تحتوي على األكثر

  .خطوط للمدینة الجدیدة 04خطوط لعین اسمارة، خطین لدیدوش مراد وخط للحامة بوزیان و بكیرة و

  :  تقییم درجة الخدمة حسب الخطوط -1 - 3

والخریطة رقم  ،ھذا المؤشر وبغض النظر عن عدد الحافالت یعطي نظرة عن مدى ربط الحي بمختلف المناطق

  .فئات حسب درجة الخدمة بالخطوط 06توضح أن ھناك ) 42(

  :  "خدمة معدومة بالخطوط"الفئة األولى،  -

األمیر عبد القادر السفلي، الباردة، سركینة، المنیة، بلحاج، اإلخوة عرفة، : أحیاء وھي 08فئة تضم ھذه ال

وھي . المنشار، بودریار حیث ال تمر الحافالت على حدود ھذه األحیاء وإن مرت فھي لیس لھا مواقف ھناك

  .سكنیة متوسطة عموما أحیاء لیست بمحاذاة مسار مختلف الخطوط وھي على األكثر أحیاء ذات كثافة

  : "خط 03إلى  01من  ":الفئة الثانیة -

الخطوط ومدى توفر عدد حي، وھي أحیاء ذات خدمة ضعیفة جدا من حیث  13یندرج في إطار ھذه الفئة 

جویلیة وصالح باي، المخدومة بخط واحد فقط من محطة  05بوجنانة، : و تتمثل فيالخیارات في الوجھات 

یستفید أیضا من مواقف  و مخصص لھ،، األول خط لشرقي بخطین من نفس المحطة ثم حي بن ا ،بومزو لكالھم

  من  تستفید ماكیزار، بوذراع صالح وأمزیان  ،الحطابیة ،الجباسینأما أحیاء . خط صالح باي في  حدود الحي
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بودراع صالح وصالح باي، علما أن حیي  ،المنطلقة من محطة بومزو باتجاه أحیاء بن الشرقيثالث خطوط و 

حي سیدي مسید یستفید أیضا من الخطوط الثالثة القادمة ، ة لكل منھما كثافة سكانیة مرتفعةالجباسین والحطابی

الریاض حي وأخیرا  ،دوش مراد، حامة بوزیان وبكیرةدی من محطة باب القنطرة و المتجھة شماال إلى

  .بن عبد المالك، كریكري وباب القنطرة: بثالث خطوط من محطات ینوبومرزوق  المخدوم

  : "خطوط 07إلى  05من  "،الفئة الثالثة -

شعاب الرصاص بیدي الویزة و : خدمة ضعیفة بالخطوط والثالث أحیاء األولى المخدومة بخمس خطوط ھي

األول باإلضافة إلى كونھ مخدوم بخطین من محطة بومزو وبن عبد المالك فھو  حيحیث أن ال ،ل لخضركوحی

أما الحیین اآلخرین فیستفیدان من ه، یستفید من مواقف الخطوط الثالثة المتجھة إلى بومرزوق الواقعة في حدود

مسكن، المدینة الجدیدة،  1100مسكن، زواغي  564الخطوط الخمسة القادمة من محطة بومزو وھي زواغي، 

  خطوط و القادمة من محطات  06ثم حي جبل الوحش الذي یستفید من .شعاب الرصاص والمحطة الغربیة

وأخیرا أحیاء .باب القنطرة، كریكري، بن عبد المالك، بوالصوف المدینة الجدیدة الخروب: مدن مختلفة وھيو 

 .الصوف، المنطقة الصناعیة، باردو والبریدعةخطوط وھي سیساوي، الكلم الخامس، بو 07تستفید من 

  : "خطوط 10إلى  08من " ،الفئة الرابعة -

مسكن، و التي تستفید من جمیع الخطوط  1100مسكن،  564خدمة متوسطة بالنقل تتمثل في أحیاء النخیل 

تفید من كل الخطوط ثم سعدة خلخال ساقیة سیدي یوسف، الزیادیة التي تس .إلى المدینة الجدیدة إلیھا و المتجھة

ذو الكثافة  55أوت  20حي ، المتجھة إلى جبل الوحش باإلضافة إلى الخطین المتجھین إلى حي الزیادیة 

خطوط، أما  الكلمتر الرابع، باب القنطرة، المنصورة،  08یستفیدان من السكانیة المرتفعة والمنطقة الصناعیة 

 .خطوط  10فمخدومة بـ  )الكدیة( بلوزداد 

  : "خط 13إلى  11من " ئة الخامسة،الف -

 11: األمیر عبد القادر العلوي بـ: عددھا أربعة وھي)04(خدمة جیدة نسبیا بالنقل وتشمل عدد قلیل  من األحیاء

 .خط 13: خط، فیاللي ذو الكثافة السكانیة المرتفعة  والمنظر الجمیل بـ 12: خط، بن تلیس بـ

  :"خط 14أكثر من " الفئة السادسة، -

خط، ثم  15: اإلخوة عباس بـ، خط 14: الصنوبر بـ: أحیاء ھي 06تضم ھذه الفئة یاء ذات خدمة جیدة، و أح

أما حي  سیدي مبروك السفلى ذو الكثافة السكانیة المرتفعة فمخدوم  .خط 17: سیدي مبروك العلوي والدقسي بـ

 .خط  24محطات بـ  03خط وأخیرا حي سیدي راشد الذي یستفید من خدمة  21بـ 

  :تقییم درجة الخدمة حسب عدد الحافالت  - 2- 3

 :فئات و ھي) 06(ھناك ستة توضح أن) 43(الخریطة رقم

   :"خدمة معدومة بالحافالت "الفئة األولى، -

  وتضم نفس أحیاء الفئة األولى من العنصر السابق باعتبار أن ال وجود لخطوط تمر على حدودھا أو لیس لھا
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  .مواقف على حدودھا وھو ذات الحال بالنسبة للحافالت 

  : "حافلة 18الى  02من  "الفئة الثانیة، -

  بوجنانة : ي ھي فئة األحیاء ذات الخدمة  الضعیفة جدا، و یدخل في إطار ھذه الفئة عدد قلیل من األحیاء وھ

) 13(حافالت، بن شرقي  بـ  09:حافالت، الریاض بـ) 06(جویلیة بحافلتین فقط، حي صالح باى بـ  05و 

و بالتالي أن یستفید الحي من عدد  ،حافلة) 18(ب الرصاص بـ احافلة و أخیرا شع) 14(حافلة، بومرزوق بـ 

الحافالت مثل حي بن شرقي الذي یستفید من معین من الخطوط، ال یعني دائما أن یستفید من عدد أكبر من 

  .خطیین مقابل الریاض الذي یستفید من ثالث خطوط

   :"حافلة 95الى  31من  "الفئة الثالثة ، -

الجباسین ، باب القنطرة ، ماكیزار ، بوذراع صالح ، أمزیان : تتمثل في األحیاء التالیة  خدمة ضعیفة بالحافالت

حافلة وھو عدد حافالت النقل الداخلي لمحطة نفس  41: حافلة ،باب القنطرة بـ 33:القماص بـ ثم.حافلة  31: بـ

: حافلة، البریدعة 65كوحیل لخضر وبیدي الویزة بـ ، حافلة  50: حافلة، سیدي مسید  48: حي باردو بـ. الحي

  .حافلة 95حافلة وأخیرا حي بلوزداد یستفید من  68

   :"فلةحا 173إلى  115من  "الفئة الرابعة ، -

الشمالیة الشرقیة وفي أقصى ، وتشمل ھذه الفئة خاصة األحیاء الجنوبیة الغربیة  ،خدمة متوسطة بالحافالت

الصنوبر بـ  ،حافلة 115: مسكن بـ 1100، مسكن 564،النخیل ، الموظفین : الجنوب والجنوب الشرقي وھي 

 ،سیساوي ،55أوت  20: فة إلى أحیاءحافلة باإلضا  121: المنطقة الصناعیة و بوالصوف بـ ،حافلة 116

ساقیة سیدي یوسف  ،سعدة خلخال ، الزیادیة ،الكلم الرابع ،المنظر الجمیل ،فیاللي ،جبل الوحش ،الكلم الخامس

حافلة و بالتالي فھي الفئة التي تحتوي  173حافلة وأخیرا حي المنصورة بـ   147إلى  123التي تستفید من 

  .على عدد كبیر من األحیاء 

    :"حافلة 263إلى  195من "، الفئة الخامسة  -

حافلة ثم  197لعلوي بـ األمیر عبد القادر ا ،تضم عدد قلیل من األحیاء وھي اإلخوة عباس، ذات خدمة جیدة

  حافلة 263: حافلة و أخیر حي التوت بـ 221:الدقسي بـ  ،حافلة 195: سیدي مبروك العلوي بـ ،سیدي راشد

 ،جبل الوحش ،سیدي مبروكالمتجھة إلى من الخطوط ذات عدد الحافالت الكبیر مثل و الذي یستفید خاصة 

الخ ، باإلضافة إلى حافالت محطتي باب القنطرة و كریكري ومحطة جسر سیدي راشد من ...المدینة الجدیدة

   .مواقفھا الموجودة على مستوى شارع جیش التحریر

تضم حي وحید ھو سیدي مبروك السفلي بسبب عدد ة جدا و ھي خدمة جید: "حافلة 366 "،الفئة السادسة -

وھي تمثل أعلى خدمة بالحافالت : الخطوط الكبیر المار علیھ باإلضافة إلى العدد  الكبیر من الحافالت أیضا 

  . سكانیة مرتفعة وھذا جد مناسب كون الحي ذو كثافة
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  خالصة الباب الثاني

  :الخروج بھا ھيمن كل ما تقدم فإن أھم النتائج التي یمكن 

بالنسبة للحركیة فإن مدینة الخروب تحتل المرتبة األولى سواء منھا أو إلیھا أي كمكان انطالق أو وصول، ثم  -

المركز القدیم سیدي راشد و المنظر الجمیل باعتبارھا أحیاء ذات تركزات عالیة للتجارات، الخدمات و مختلف 

التي تكون سكنیة و ترتبط و جبل الوحش حي سعات الجدیدة مثل تنقالت من التوالباإلضافة إلى . المدیریات

  .بذلك وظیفیا بالمركز و أماكن تواجد التجھیزات المختلفة عموما

من إجمالي المتنقلین، ثم محطة  %19.87أكبر أحجام المتنقلین كانت لصالح محطة بن عبد المالك بنسبة  -

و ھذا لوجود عدد كبیر من الحافالت العاملة على . %19.02: و الخطوط الحیادیة بـ %19.44: بومزو بـ

بن عبد المالك ھو  - مستواھا و مقارنة بین مختلف الخطوط بغض النظر عن المحطات فإن خط جبل الوحش

  متنقل  18000: المدینة الجدیدة بـ -متنقل یومیا، ثم خط جبل الوحش 25500: الذي یحتل المرتبة األولى بـ

و في المراتب الموالیة الخطوط المتجھة إلى . حافلة على الترتیب 34و  36ت أي و ھذا لكبر عدد الحافال

علما ، زواغي، المدینة الجدیدة، عین اسمارة و الخروب: المدن التوابع و التوسعات الجدیدة لمدینة قسنطینة مثل

الخروب تحتل  مسكن و وسط المدینة تصبح مدینة 1600: أنھ بجمع أعداد المتنقلین لمختلف خطوط الخروب

  و ما یؤكد ذلك الخطوط األكثر استعماال من طرف المتنقلین .المرتبة األولى من حیث المتنقلین منھا و إلیھا

و ھذا الحتواء مدینة الخروب . إلخ...المدینة الجدیدة  -زواغي، جبل الوحش - الخروب، بومزو - قسنطینة: و ھي

، كما أن خط زواغي یمر مساره على )السوق األسبوعي و خاصة( على مختلف التجھیزات و تركز التجارات 

و ھذا ألن أھم أسباب التنقل بعد العمل الذي یحتل المرتبة في . مختلف الھیاكل الجامعیة لمدینة قسنطینة ككل

  .%16.30: ، یأتي سبب الدراسة بنسبة%34.06: أسباب التنقالت بـ

  .مرة 02و متوسط استعمال الحافلة یومیا من طرف المتنقلین ھ -

  .من میزانیتھا شھریا للتنقل %11.96العائالت المستعملة لنظام النقل بالحافالت تخصص نسبة  -

الخدمة بالنقل في دراسة الحالة الخاصة بمدینة قسنطینة تكون بدرجات متفاوتة و تكون أكبر بالنسبة لألحیاء  -

و كذلك األحیاء المتواجدة على جانبي شارع بن ذات الكثافة السكانیة المرتفعة، المرتفعة نسبیا و المتوسطة 

  .بعطوش، الشرق و الطریق المحیطي الجنوبي

، و أكبر نسبة تغطیة تعود إلى التجمع  %55.20: متوسط نسبة تغطیة أحیاء مراكز مجال الدراسة تقدر بـ -

خیرا حامة بوزیان ،و ھذا الثانوي بكیرة، ثم الخروب، المدینة الجدیدة، قسنطینة، عین اسمارة، دیدوش مراد و أ

  .إلخ...یعود إلى طول المسار، عدد المسارات، المواقف 
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  ثــل الثالـــة الفصـــخالص

في مخطط النقل لم تكن كل الخطوط المبرمجة و التي تھدف إلى تغطیة شاملة للمجال مستغلة ألسباب مختلفة 

وط المستغلة غیر موجودة كلھا أو لیست كلھا و ھذه الخط.فقط %80أساسھا مردودیة الخط، فكانت تشكل نسبة 

منھا ھي التي في طور العمل و السبب في ذلك  %85.18حیز العمل، فمن التحقیق المیداني وجدنا أن نسبة 

، في أحیان أخرى إلى وجود حافلة واحدة عاملة على الخطكذلك یعود إما إلى الموضع في كثیر من الحاالت و 

، )سوطراكو(عرفة، بوذراع صالح الجدید اإلخوة: على نفس المسار مثل خطوطتنضم إلى خطوط أخرى تعمل 

  .و بالتالي فھذا مستوى أول لتقلص الخدمة، كاف لكحل و الجباس

و مساراتھا في مدینة .ھذه الشبكة ھي ذات بنیة شعاعیة تنطلق من محطات وسط المدینة إلى األطراف غالبا

قدور بومدوس، شارع شیقیفارة، شارع الشرق، شارع بن : سیةقسنطینة تتمثل في مختلف الشوارع الرئی

و في باقي المراكز الحضریة لمجال الدراسة مسارات الحافالت ، إلخ...بعطوش، الطریق المحیطي الجنوبي

و ھناك بعض الخطوط متداخلة في ، أیضا على مستوى الشوارع الرئیسیة أیضا مما یشكل عرقلة لحركة المرور

  .منافسة شدیدة و لكن ھذا التداخل نادر جدا المسار مما یشكل

العرض الكبیر الیومي المقدم من طرف ھذه الشبكة سواء من حیث عدد الخطوط أو أعداد الحافالت ھو من قبل 

أما بالنسبة للمحطات ، بن عبد المالك، بومزو و باب القنطرة،و كذلك الخطوط الحیادیة: المحطات الكبیرة خاصة

جبل الوحش تحتل الصدارة من حیث أعداد الحافالت أو الخطوط، ثم محطة  النھائیة فإن محطة

علما أن ھذه المحطات النھائیة الكبیرة غیر مھیأة رغم عدد الحافالت .و المدینة الجدیدة) مسكن1600(الخروب

: لح محطاتكما أن أكبر تردد للحافالت كان لصا، أكبر من عدد الحافالت الرئیسیةو الذي ھو توافد إلیھا ذي یال

  .الفج، سیدي راشد، بوالصوف و باب القنطرة على الترتیب

أما بالنسبة للحركیة فھي متباینة و تشھد أكبر التنقالت من مدینة الخروب و إلیھا، و ھذا لتوفرھا على مختلف 

  . التجھیزات المختلفة و العوامل الجاذبة، كما أنھا ثاني قطب بعد مدینة قسنطینة

ثم في ، )06(ة من حیث الخدمة بشبكة النقل و بالتالي من حیث الخطوط التي عددھا ستةو ثاني أكبر مدین

المراتب األخرى سیدي راشد و المنظر الجمیل حیث تتركز الوظائف، التجارات و الخدمات و الخدمات 

  .المختلفة

فكانت . افالتأكبر األحجام من المتنقلین كانت تتناسب طردا و حجم المحطة من حیث عدد الخطوط و الح

  .بن عبد المالك، بومزو و الخطوط الحیادیة، على الترتیب: األحجام الكبیرة على مستوى المحطات التالیة

فقط بالنسبة في المتوسط  %55.20تغطیة المجال بشبكة النقل غیر محققة كلیة، حیث أن نسبة المجال المخدوم 

أكبر درجة للخدمة كانت على مستوى األحیاء ذات  ة فإن بالنسبة لمدینة قسنطین و. مختلف مراكز مجال الدراسة

و كلما اتجھنا نحو األطراف . الكثافة السكانیة المرتفعة الواقعة على شوارع بن بعطوش، الشرق و الصومام

  .بھاتتقلص الخدمة و التغطیة 
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  ــةـــــمقدم

  

لقد تطرقنا فیما سبق إلى مختلف العناصر المؤثرة في نظام النقل الحضري بالحافالت، ثم خصائص شبكة 

العاملین بالقطاع و : و فیما یلي سنتطرق إلى تقییم العناصر األساسیة لھذا النظام و الممثلة في، الطرق و النقل

اكلھم و اقتراحاتھم التي یمكن أن توضح لنا صورة ھم السائقون القابضون لمعرفة مختلف خصائصھم، مش

و كذلك العنصر األھم في النظام و ھم المقصودون بالخدمة أي المتنقلین . بعض أسباب الوضعیة الحالیة للنقل

لمعرفة من ھي أكثر الشرائح في المجتمع أو في التجمع الحضري القسنطیني الكبیر استعماال لوسیلة الحافلة 

باإلضافة إلى مختلف أرائھم و التي یجب أن تؤخذ بعین ، صائص االجتماعیة و االقتصادیةحسب مختلف الخ

كما أن وسیلة النقل الممثلة في الحافلة فحالتھا، نوعھا، عمرھا و مدى تجھیزھا یعبر عن حالة . االعتبار

تأثیرھا على البیئة  الحظیرة ككل، و معرفة كل ھذه الخصائص یعطینا مدى أمنھا و نجاعتھا باإلضافة إلى مدى

  .عن طریق مختلف الغازات و الزیوت التي تخلفھا خصوصا إذا كانت الحظیرة قدیمة

فیا ترى ما ھي خصائص مختلف عناصر نظام النقل و ما ھي أثار الحظیرة العاملة على البیئة في مدینة 

  .قسنطینة خاصة ؟
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  :الباب األول مقدمــــة

لنقل الحضري بالحافالت ھو حلقة تتكون من مجموعة من العناصر المتداخلة تؤثر و تتأثر ببعضھا نظام ا

و مدى ترابط ھذه العناصر ،اتفاقھا تكملتھا لبعضھا البعض ، یؤدي بنا حتما إلى نظام متكامل ، ناجح . البعض 

حتما في المجال بظھور أزمات و فعال میدانیا ، أما وجود خلل في أحد من عناصره أو في مجملھا ، ینعكس 

كطول مدة االنتظار ،االزدحام داخل الحافلة و تعقد حركة المرور في ساعات الذروة ، مثلما . مختلفة في النقل 

یؤثر على الدینامیكیة الحضریة  و الذي للتجمع القسنطیني الكبیر بالحافالتھو الحال في نظام النقل الحضري 

و ھذه العناصر تنقسم إلى ، ي على المردود االقتصادي، االجتماعي و الثقافيو السرعة التجاریة  و بالتال

  :قسمین 

و المتمثلة في حظیرة الحافالت ، ھیاكل و تجھیزات استقبال المسافرین و ھي :  العناصر المادیة:أوال 

  .المحطات الرئیسیة ، الثانویة و المواقف التي تم دراستھا قبال

  تتمثل في العاملین بھذا القطاع و ھم السائقون و القابضون، ثم العنصر األساسي : العناصر البشریة  :ثانیا 

  .و لب النظام و ھم الركاب أو باألحرى زبائن النقل ، نواة تشكیل ھذا النظام

لقد تم تقییم ھذه العناصر عن طریق العمل المیداني ، الذي أخذ قدرا كبیرا من مدة إنجاز البحث ككل حیث 

أشھر ، و ھذه االستمارات تتكون من ثالث أجزاء ، فاألول خاص ) 03(ملئ االستمارات ثالثة دامت عملیة

و لقد تم من خالل ھذا ). أنظر الملحق( بالحافلة و الثاني خاص بالسائق و القابض و األخیر خاص بالركاب 

أعطى نتائج دقیقة ذات  مما ،البحث المیداني االستجواب المباشر لرئیس المحطة، السائق ، القابض و الركاب

نسبة خطأ صغیرة جدا و ھذا إلبداء الجمیع و خاصة المتنقلین طموحھم إلبداء آرائھم و انشغاالتھم أمال في 

إال أن االستجواب لم یخلو من بعض الصعوبات التي أطالت . تحسن وضعیة النقل في التجمع القسنطیني الكبیر

ملئ االستمارات بالحافلة ، تتمثل في رفض البعض إجراء  في مدة العمل المیداني و حالت أحیانا دون

فتعین علینا القیام بعدة دورات بالحافلة حتى ملئھا و كذلك رفض آخرین اإلدالء  بالمعلومات . االستجواب  

الظریبة، عدد (الصحیحة خاصة المعلومات المقدمة من طرف السائقین حول المعلومات المتعلقة بالحافلة 

بن عبد المالك، : و قبل ھذا قمنا أوال باستجواب رؤساء المحطات الرئیسیة األربعة ..).صلة یومیاالتذاكر المح

بومزو ، كریكري و محطة باب القنطرة و كذلك رؤساء المحطات الثانویة مثل محطة وسط مدینة الخروب، 

ت ، حیث أفادونا بالعدد و الذین أبدوا تفھما و قدموا لنا كل التسھیال. محطة بوالصوف و محطة عین اسمارة

عدد الحافالت  2002فحسب مخطط النقل لسنة . الحقیقي للحافالت العاملة و العاملة یومیا على كل خط 

حافلة فقط و السبب في ذلك یعود إلى  660حافلة ، أما عدد الحافالت الموجود فعلیا ھو  680اإلجمالي ھو 

حافلة أي دون  641و العینة أخذت فقط من .عن الخط وجود حافالت معطلة أو أن أصحاب الحافالت تخلوا 

حافالت النقل الداخلي لمدینتي عین اسمارة و دیدوش مراد ألنھا شاحنات مھیأة و یتعذر علینا القیام 
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كما أن كل خط یعمل بنظام معین ، حیث ال تعمل مع بعضھا یومیا فعدد الحافالت العاملة یومیا . باالستجواب

  .من إجمالي عدد الحافالت الحقیقي  % 88.92سبة حافلة أي بن 570ھو 

حافلة ، تم إجراء التحقیق  570من عدد الحافالت العاملة یومیا أي من  %24اشتملت العینة المأخوذة على 

حافلة و نفس العدد بالنسبة للسائقین و القابضین ، أما بالنسبة للركاب فلقد أجرینا سبرا ،  137: بالنسبة لـ

فكان عدد . شخاص من كل حافلة ، تم اختیارھم عشوائیا و ھذا قي ساعات الذروة خاصةأ 06باستجواب 

متنقل و الذین بدورھم أفادونا بمعلومات حول أفراد عائالتھم المستعملین لنظام  822األشخاص المستجوبین 

ھذا كافي لمعرفة و ، مستعمال لنظام النقل الجماعي 5000النقل الجماعي  و بالتالي أشتمل السبر على حوالي 

  .االنشغاالت و المشاكل الحقیقیة للمتنقلین

استمارة ، آلیا مما أخذ وقتا معتبرا ، إال أن 1098بعد ھذه المرحلة جاءت مرحلة أخرى ھي عملیة تفریغ 

  .الحصول على النتائج و النسب النھائیة كان بنسبة خطأ معدومة ، مما أعطى نتائج دقیقة

ة تحلیل ھذه النتائج و التي سنعرضھا فیما یأتي و بالتالي كان العمل المیداني األداة المرحلة الثالثة ھي مرحل

الحقیقیة و األساسیة التي مكنتنا فعال من الفھم الجلي لواقع النقل ، خصائصھ ، جوانبھ المختلفة و طریقة عملھ 

  .و سیره
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  خصائص مستعملي نظام النقل الحضري بالحافالت: أوال

نجاح نظام النقل یعود بالضرورة إلى مدى رضاء زبائنھ على الخدمة المقدمة ونوعیتھا أي مدى توفر الراحة 

  ،األمن، حسن االستقبال و المعاملة باإلضافة إلى حجم الخدمة أي مدى توفر الحافالت على مستوى كل خط 

  .ب یتوافق و القدرة الشرائیة للمواطنو في فترات زمنیة منتظمة تتناسب و احتیاجات المسافرین و بسعر مناس

فمعرفة مختلف الخصائص االجتماعیة و االقتصادیة للعنصر الحیوي في نظام النقل و مركز ثقلھ ، أال و ھم 

الركاب ، كیفیة تعاملھم مع عناصره ، توجھاتھم المختلفة ، مشاكلھم و أخیرا نظرتھم و تصورھم للنقل مستقبال 

  نا من وضع المؤشر على نقاط ضعف النظام واألسباب الرئیسیة لألزمة الحالیة ، في قسنطینة الكبرى، یمكن

و بالتالي إمكانیة إیجاد حلول وفقا لمتطلباتھم و تقدیم خدمة في المستوى لجلب الزبائن ، خصوصا و أن معظم 

  و ھذا القتصاد الطاقة  دول العالم المتقدمة منھا أو النامیة تحبذ النقل الجماعي و توجھ لھ استثماراتھا الكبرى

و تنظیم حركة المرور في المدن و اجتناب االختناقات على مستوى المراكز الحضریة الكبرى و حسب رأیھم 

السیاسة الجدیدة  إطارو بالتالي فعلینا نحن في . أن النقل الجماعي ھو الوسیلة الوحیدة التي تدعم ھذا التوجھ

لسیارة و أنھ ملجأ أغلب فئات المجتمع للتقلیص من استعمال ا للعولمة االنسیاق في ھذا اإلطار خصوصا

و فیما یلي سنتطرق بالتدقیق إلى خصائص مستعملي ھذا النظام و تحدید الفئة ، الخاصة في الوسط الحضري

  .المترددة على ھذا النوع من التنقل

  :الخصائص االجتماعیة للمتنقلین - 1

  : خصائص الركاب حسب النوع - 1- 1

خالل السبر الذي قمنا بھ أن أكبر نسبة لمستعملي نظام النقل الحضري بالحافالت ھي لصالح اإلناث  وجدنا من

  أي أن اإلناث ھم األكثر .لصالح الذكور %37.83مقابل نسبة  %62.17، بنسبة )52(كما یوضحھ الشكل رقم

ذكور
38%

اناث
62%

  
  لة من خالل االستجواب ھو الشعور باألمان في ھذه الوسیلة أكثراستعماال للحافالت و یعود سبب تفضیلھم للحاف

 .خصائص المتنقلین حسب النوع): 52(شكل رقم
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من غیرھا ، كما رددوا مرارا أن الحافلة ھي وسیلة تنقل العائالت مما یجعلھم یفضلونھا على سیارة األجرة ، 

  .السیارات الموازیة و المشي على األقدام

  : خصائص الركاب حسب العمر - 2- 1

سنة ،  27و  26سط سن مستعملي النقل الحضري بالحافالت یتراوح ما بین نتائج الفرز أوضحت على أن متو

  أدناه ، و ھذا یعود أوال إلى كونھا الفئة الغالبة ) 53(و أغلب فئة متنقلة ھي فئة الشباب كما یوضحھ الشكل رقم

  .خصائص المتنقلین حسب العمر): 53(شكل رقم
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 :المجتمع ، كما أنھا األكثر دینامیكیة و ذات متطلبات أكثر من الفئات األخرى في مختلف المجاالتفي 

سنة  39و  18و لذلك وجدنا أن الذین تتراوح أعمارھم ما بین . إلخ... العمل ، التسوق ، الریاضة ، الدراسة

  .لةمن إجمالي المتنقلین، و ھي نسبة ھائ %84.19یشكلون نسبة 

  : للمتنقلین الحالة االجتماعیة - 3- 1

مقابل نسبة  %73.48: تضح جلیا أن غیر المتزوجین یشكلون أكبر نسبة كبیرة من المتنقلین تقدر بـ ا

، و ھذا ما یؤكده متوسط أعمار المتنقلین ) 54(الشكل رقممن المتزوجین كما ھو موضح في  26.52%

سنة و عند الذكور ما  30و  25ط سن الزواج عند الفتیات ما بین سنة، إذ أن متوس 27و  26المتراوح ما بین

  .سنة ، فحتما نسبة غیر المتزوجین من النوعین اقل من نسبة المتزوجین 40و  35بین 

  :الخصائص االقتصادیة لمستعملي نظام النقل الحضري بالحافالت - 2

  :الصنف  - 1- 2

و النشطین في شتى المیادین و القطاعات و ھذا بنسبة یأتي في المرتبة األولى للمتنقلین صنف العاملین أ

 %21.9، تلیھا فئة البطالین بنسبة%33.82من إجمالي المتنقلین المستجوبین، ثم فئة الطلبة بنسبة  43.55%
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  .2003یق میداني تحق: المصدر

و التفسیر الذي یمكن ). 55(، كم ھو مبین في الشكل رقم  %0.73: و أخیرا فئة المتقاعدین بـ  21.9%

  بمواقیت محددة تبطین إعطاؤه ھنا ، أن العمال و الطلبة یشكلون أكبر نسبة من المتنقلین و ھذا كونھم مر

أن الحافلة ھي الوسیلة المتاحة للتنقل في التجمع یومیا ، أي بصفة مستمرة و خاصة بالنسبة للعمال ، كما 

القسنطیني الكبیر و األكثر وفرة و التي تقوم  بالتغطیة الشاملة لكل الخطوط ، كذلك كون ثمنھا مناسب مقارنة 

األجرة و السیارات الموازیة  و التي تقوم برفع األسعار في مع وسائل النقل األخرى المتمثلة في سیارات 

كما أن القطار یقدم خدمة ذات نوعیة جیدة إال أن خطوطھ أو تغطیتھ . مبكرة و المتأخرة من الیوم الساعات ال

-حامة بوزیان و قسنطینة –دیدوش مراد، قسنطینة  -قسنطینة: لنقل الحضري محدودة و متمثلة فقط في خطوط

لغیر نشطة و الغیر مرتبطة بمواقیت أما النسبة الضئیلة للبطالین و خاصة المتقاعدین تفسر بكونھا الفئة ا. بكیرة

  .محددة و لذلك فھم ال یستعملون النقل الجماعي بصفة كبیرة و مترددة

.خصائص المتنقلین حسب الحالة االجتماعیة ) : 54(شكل رقم   
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  :الخصائص االقتصادیة للنشطین -2- 2

و یعود ارتفاع ھذه النسبة إلى النظام  %53.35كانت أكبر نسبة للنشطین لصالح العاملین لدى الدولة بنسبة 

المؤسسات و تحقیق المردودیة بانسحاب الدولة و بالتالي تخلیھا عن تقدیم الخدمات  الجدید المنتھج أي استقاللیة

و أخیرا العاملین لحسابھم   %26.82: تلیھا نسبة العاملین لدى الخواص بـ . االجتماعیة للعمال من بینھا النقل

ین لدى الدولة ، ھم من و ھذا یعود إلى أن أغلبیة العامل) 56( كما یبینھ الشكل رقم  %19.83الخاص بنسبة 

  ذوي الدخل الضعیف و المتوسط و بالتالي فمواردھم المالیة محدودة ، أو باألحرى میزانیتھم ال تسمح باستعمال 

  .بالحافالتالحضري أصناف النشــطین المستعملین لنظام النقل ): 56(شكل رقم
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محدود و یكون ما ، على خالف ذلك فإن السیارات نقل أخرى و یومیا الحافالت ألن ثمنھا مناسب نوعا  وسیلة

كما أن المشي على األقدام غیر ممكن غالبا لبعد المسافة بین . في حاالت نادرة و استعجالیة حسب تصریحاتھم 

لین لدى الخواص و الذین دخلھم الشھري لن أما النسبة الموالیة فكانت لصالح العام. مكان اإلقامة و مكان العمل

و الفئة األخیرة ھي للعاملین .یكون مرتفعا بالقدر الذي یمكنھم استعمال وسائل أخرى غیر سیارات األجرة

  .لحسابھم الخاص و الذین عادة یستعملون وسائل تنقل خاصة غالبا

  : الفئات المھنیة لمستعملي النقل الحضري بالحافالت - 3- 2

، و ھذا ) 57(ب أفرز على أن أكبر نسبة ھي لصالح اإلطارات المتوسطة كما یوضحھ الشكل رقماالستجوا

و أخیرا فئة اإلطارات  %19.89، ثم فئة العمال بنسبة  %25.77: تلیھا نسبة الموظفین بـ  %37.53بنسبة 

كبیر منھا ھي لصالح  و یفسر حیازة فئة اإلطارات المتوسطة على أعلى نسبة ألن نسبة.  %16.81: العلیا بـ 

النساء العامالت الالتي یحبذن استعمال وسیلة النقل المتمثلة في الحافالت ، بدل استعمال وسائل النقل األخرى 

  كما أن أغلبھم من أساتذة التعلیم الثانوي ، المتوسط . كما تطرقنا إلیھ في خصائص المتنقلین النوعیة و العمریة 
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  .لمستعملي نظام النقل الحضري بالحافالت الفئات المھنیة): 57(شكل رقم
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تلیھا فئة العمال والموظفین و ھذا یفسر عادة بالمداخیل أو المستوى االقتصادي الذي سنتطرق إلیھ . و االبتدائي

اصة أو استعمال وسیلة نقل ذات ثمن مرتفع نقل خفیما بعد الذي ال یمكن عامل أو موظف بسیط حیازة وسیلة 

یومیا مقارنة بمداخیلھ ، و أخیرا فئة اإلطارات العلیا، فھذه الفئة ھي عادة ذات مداخیل جیدة تسمح لھا بامتالك 

  .سیارات خاصة أو استعمال وسائل تنقل أخرى مما یفسر ضعف نسبتھا ضمن المتنقلین

  : یةخصائص المتنقلین حسب المداخیل المال- 4- 2

 .خصائص المتنقلین حسب المداخیل):58(شكل رقم
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كما  %57.42: أكبر نسبة من مستعملي نظام النقل الحضري بالحافالت ھم من ذوي الدخل المعدوم بـ 

وفرا أي الحافالت ، ثم تلیھا فئة ذوي ، فھذه الفئة تلجأ إلى الوسیلة األقل كلفة و ت)58(یوضحھ الشكل رقم

، و أغلبھم من العمال و الموظفین و الذین وجدناھم فیما سبق من أكثر المترددین  %35.52:الدخل الشھري بـ

لصالح ذوى المداخیل  %7.06: و أخیرا و بنسبة ضعیفة تقدر بـ . أیضا على نظام النقل الحضري بالحافالت

و عودة إلى ذوي ، رجال األعمال الذین غالبا ما یستعملون آلیاتھم الخاصةغیر المحدودة و ھم التجار و 

أي أن أغلبھم من ذوي الدخل ، د ج شھریا 13816.78: المداخیل الشھریة فإن متوسط مداخیلھم تقدر بـ 

  .الضعیف 

  : بالحافالت لحضرينسبة اإلعالة لألسر المستعملة لنظام النقل ا - 4- 2

  .أفراد أي كل شخص یعیل ثالث أفراد من أسرتھ) 03(ألسر المتنقلین ھو ثالث وجدنا أن متوسط اإلعالة

و نسبة  %47.81أفراد و ھذا بنسبة  04إلى  13و تقریبا نصف اسر المستجوبین ذوي إعالة مرتفعة من 

  من األسر دون إعالة % 8.76فرد أما نسبة  1على  03من األسر ذوي إعالة ضعیفة من  43.43%

  ح أن النقل الحضري الجماعي یستعمل من طرف مختلف العائالت ذات اإلعالة الضعیفةو بالتالي یتض

  .و المرتفعة على حد سواء و ال یقتصر على العائالت ذات الدخل الضعیف أو المعدوم فقط

   :مشاكل مستعملي نظام النقل الحضري بالحافالت في التجمع القسنطیني الكبیر - 3

  :ةتدور حول أھم العناصر التالی

  : عدد الحافالت على الخط  - 1- 3

  عكسمن المتنقلین أدلوا بأن عدد الحافالت على الخطوط غیر كافیة،  %62.77 یبین أن) 59(الشكل رقم

.على الخط العاملة آراء المتنقلین حول عدد الحافالت ) : 59(شكل رقم   

 كافية
37%

 غير كافية
63%

  
.2003تحقیق میداني : المصدر  

بأن ھناك ضغط على الخطوط و لكن ھذا یعود إلى عدم االستغالل والتنظیم افالت الذین یقولون سائقي الح

األمثل للحظیرة الموجودة و عدم وجود رقابة و انضباط من طرف الناقلین باحترام الوقت المحدد في المحطة 
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و ھذا ال یتأتى إال بدعم . افالت ثم االنطالق مباشرة بالنسبة لكل الحفي المواقف أوال و إفراغ و تعبئة الحافلة 

من شرطة المرور التي تقوم بالمعاقبة و الردع و كذلك مفتشي مدیریة النقل ، إذ أن ھذه الطریقة تجنب عرقلة 

كما أن ھذا یعود إلى كثرة المتعاملین الخواص حیث انھ معدل الحافالت لكل متعامل ھو حافلة .حركة المرور 

تنافس بینھم عكس ما إذا كانت حافالت الخط ككل تابعة لمتعامل واحد فیمكن  مما یخلق. واحدة لكل متعامل

  .التنسیق فیما بینھم و بالتالي التحكم في الوضع

  : مدة الرحلة  - 2- 3

تمثل مدة الرحلة العنصر األھم للنقل و ھو العامل الرئیسي الذي جاء من أجلھ النقل و ھذا الختزالھ و تقصیر 

  عكس ذلك، ) 60(بینما یوضح الشكل رقم. إلخ...ین مختلف أرجاء المدینة، التجمع الكبیرالمسافات و األبعاد ب

 .آراء المتنقلین حول مدة الرحــلة ) :60(شكل رقم 

 طويلة
59%

 قصيرة
41%

  
  .2003تحقیق میداني : المصدر

الذین أدلوا بأن مدة الرحلة  %41.00مقابل  ،من المتنقلین أدلوا بأن مدة الرحلة طویلة %59.00إذ أن نسبة 

و سبب طول مدة الرحلة یعود إلى عدة عناصر أو إلى مجملھا متمثلة في حركة المرور المعقدة . غیر طویلة 

خاصة في مركز مدینة قسنطینة فأحیانا تقضي الحافلة أكثر من نصف مدة التنقل في المركز بسبب شلل حركة 

و أحیانا إلى تعمد سائقي الناقلین السیاقة ببطء . الخروج من العملالمرور و خاصة في ساعات الذروة و أوقات 

  .في مختلف المواقف من أجل تحصیل أكبر عدد ممكن من الركاب

  : انضباط مواعید الحافالت  - 3- 3

من المتنقلین یقرون بأن الحافالت غیر منضبطة المواعید ،   %71.17یوضح أن نسبة ) 61(إن الشكل رقم 

بانضباطھا و ھذا ألن النقل الحضري في التجمع القسنطیني الكبیر غیر مربوط یقولون  % 28.83بینما 

  .بمواعید معینة أصال من المدیریة بل فقط النقل الوالئي و الجھوي بل یعتمد فقط على الدور في المحطة
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 .آراء المتنقلین حول انضباط مواعید الحافالت):61(شكل رقم
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  :نظافة الحافلة  - 4- 3

الحافلة غير 
نظيفة
53%

الحافلة نظيفة
47%

  
التي تمثل نسبة  %47.2نظیفة مقابل تصریحات الركاب أفرزت على أن الحافالت غیر  من 52.80%

بقا فإن و كما تطرقنا إلیھ سا) . 62(الركاب الذین أدلو بأن الحافالت غیر نظیفة كما ھو موضح في الشكل رقم

إال أن نظافة الحافلة ال نقصد بھا فقط النظافة  ،الركاب أیضا مسئولون على نظافة الحافلة كما السائق و القابض

و عملیة التنظیف العادي یجب أن تتكرر عدة مرات في الیوم ألنھا عملیة غیر .الداخلیة و إنما الخارجیة أیضا

  .صعبة و ھذا حفاظا على ارتیاح الناقلین

 .آراء المتنقلین حول نظافة الحافـالت ) :62(شكل رقم

.2003داني تحقیق می: المصدر  



العتاد و أثره على البیئة اقلین،الن ،المتنقلین: تقییم عناصر نظام النقل الحضري بالحافالت                  :الفصل الرابع  248

  :الزدحام داخل الحافلة ا - 5- 3

 .آراء المتنقلین حول االزدحام داخل الحافلة) : 63(شكل رقم
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  .2003تحقیق میداني : المصدر

  أدلوا أن الحافلة مزدحمة ، و ھي نسبة كبیرة جدا من الركاب  %86.74یوضح أن نسبة ) 63(الشكل رقم 

  إذ تمأل الحافالت إلى حد التعبئة المطلقة .د إقالة الحافلة للذھاب إلى مكان ماعنفعال و ھذا ما یمكن مالحظتھ 

  .و یعامل الزبائن على أنھم سلعة ترتب ، تخزن و تكدس و ھذا لتحقیق أقصى ربح في الیوم

  : توفر مقاعد للجلوس - 6- 3

طرقنا إلیھ قبال في إن المتنقل یبحث دائما عن راحتھ و ھذا للوصول إلى وجھتھ في أحسن الظروف كما ت

ال نظام النقل  اا یجب أن یحققھ أي نظام نقل و لماقتراحات الركاب حول الحافالت و نوعیتھا و ھذا م

  و ھذا العنصر أي مدى توفر مقاعد للجلوس یعبر نوعا ما على ھذه الراحة المبتغاة التي یبحث عنھا . بالحافالت

  .للجلوس في الحافلةآراء المتنقلین حول توفر أماكن ):64(شكل رقم

متوفرة 
26%

غير متوفرة
74%

  
.2003تحقیق میداني : المصدر  
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منھم ال یتسنى لھم الجلوس أثناء التنقل و ھي   %71.05المتنقل و لو لفترة في أثناء تنقلھ فوجدنا بأن نسبة 

مدینة الجدیدة و بن ال-جبل الوحش: نسبة كبیرة أیضا و خاصة بالنسبة للخطوط الحضریة الطویلة نوعا ما مثل

  .إلخ... المدینة الجدیدة  -المدینة الجدیدة ، بومزو –عبد المالك 

  :التزام السائق بالوقوف في كل المواقف - 7- 3

 .آراء المتنقلین حول توقف الحافلة في المواقف): 65(شكل رقم 

التزام السائق 
بالمواقف
29%

عدم التزامه 
بالمواقف
71%
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من سائقي الحافالت التي یقلونھا ال یلتزمون  %71.05: تقدر بـ نجد أن نسبة كبیرة ) 65(من الشكل رقم

مما یضطر المتنقل . بالتوقف في كل المواقف و ھذا نتیجة للسرعة و التسابق على الخط مع الحافالت األخرى 

دل تقدیم الخدمة مشي مسافة معتبرة للوصول إلى ھدفھ فعلى السائق الوقوف في كل المواقف و ال ینسى أنھ ب

  .للمتنقل یقوم بالتسابق أي یضع اعتبارات أخرى 

 .آراء المتنقلین حول سرعة الحافالت):66(شكل رقم           :سرعة الحافلة  - 8- 3
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  %23.60منھم أدلوا بأن سرعة الحافالت بطیئة فیما  %23.60سرعة الحافالت عادیة و ھذا ایجابي بینما 

  .منھم أدلوا بأن سرعة الحافالت كبیرة و ھذا أثناء التسابق بین الحافالت خاصة

  :خصائص العاملـین في قطـاع النـقل :ثانیا

   :خصائص السائقین  - 1

إن السائق ھو المسئول األول على الحافلة في أثناء فترة التنقل و كذلك على أمن و سالمة المتنقلین داخل 

تتطلب منا معرفة  ھف مواقف التعبئة و التفریغ و بالتالي فھذه المسؤولیة الملقاة على عاتقالحافلة و عند مختل

خصائصھم المختلفة أو بعبارة أخرى خصائص المسئولین على وضعیة النقل الحالیة و التي یمكن أن تساعدنا 

اوتة على نظام النقل على تشخیصھا بأكثر دقة و معرفة أسباب النقائص و سوء التنظیم المالحظ بدرجات متف

  .و ھذا طبعا من خالل انشغاالتھم ، اقتراحاتھم و مطالبھم  الحضري الجماعي للتجمع القسنطیني الكبیر

  : الخصائص االجتماعیة للسائقین -1- 1

  : مكان اإلقامة  -

وابع األربعة من خالل تحلیل مكان إقامة السائقین وجدنا أنھم من مختلف أحیاء مدینة قسنطینة أو من المدن الت

و من . بحیث ال یوجد سائقین من خارج الوالیة أو حتى التجمع القسنطیني الكبیر، أو بصفة عامة من بلدیاتھا

خالل التحلیل و جدنا أن ھناك ارتباط أو عالقة بین مكان إقامة السائق و الخط الحضري الذي یعمل علیھ ، 

المار علیھا الخط و بالضبط حي نقطة الوصول و ھذا بالنسبة  فغالبا ما یكون مكان إقامة السائق ھو أحد األحیاء

جمیع سائقي حافالتھا الحضریة من المدینة فإن الخطوط التي تخدم مدینة الخروب بالنسبة فمثال . لكل الخطوط

و إن لم یكن كذلك فھو یقطن في حي قریب من األحیاء التي یخدمھا الخط . نفسھا أو من المدینة الجدیدة 

و عند استجوابھم أفادونا بأنھم یفضلون العمل بالقرب من مقر سكناھم كون العمل یبدأ في ساعات .الحضري

مما یتطلب على السائق الوصول بسھولة إلى مكان إقامتھ كما الوصول ، مبكرة أو ینتھي إلى ساعات متأخرة

  .إلى العمل في األوقات 

  : السن  -

سنة ، و ھو سن جد مالئم  37فلة أن متوسط أعمار السائقین ھو حا 137وجدنا من خالل العینة المجراة على 

للسیاقة ، بمعنى تكون لھم خبرة كافیة باإلضافة إلى سنة بدایة العمل طبعا ، كما یكون قلیل التھور و شدید 

  .الوعي و على علم و درایة بمسؤولیتھ تجاه الحافلة كعتاد یجب حمایتھ أو تجاه الركاب

  : الحالة االجتماعیة -

، مقابل  %69.34: یبین أن أكبر عدد من السائقین ھم من المتزوجین، و تقدر ھذه النسبة بـ ) 67(الشكل رقم

و بالتالي فنسبة كبیرة منھم ھم أرباب عائالت أو أسر متفاوتة األحجام ،  .لغیر المتزوجین  %30.66نسبة 

فئة من المجتمع و ھذا العنصر سنعاود  حیث یجدر ھنا االھتمام بحقوق السائقین و حمایة أسرھم التي ھي

  .التطرق إلیھ في عنصر التأمین
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 .الحالة االجتماعیة لسائقي الحافالت): 67(شكل رقم 

متزوج
69%

أعزب
31%
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  : المستوى الدراسي -

.المستوى الدراسي للسائقین): 68(شكل رقم  
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، ثم ) 68(حسب ما یوضحھ الشكل رقم  %38.69: نجد أن أكبر نسبة ھي لصالح مستوى التعلیم المتوسط بـ 

بینما  %18.25: و بعدھا فئة المستوى االبتدائي بنسبة  %25.55: نسبة ذوي المستوى الدراسي الثانوي بـ 

و الذین ھم غالبا  %5.84: سي و أخیرا ذوي المستوى الجامعي بنسبة منھم لیس لھم مستوى درا 11.68%

  .مالكي الحافالت أي مستثمرین في میدان النقل و یشرفون مباشرة على حافالتھم

  :الخصائص االقتصادیة للسائقین - 2- 1

  : المھنة السابقة لسائقي الحافالت -

  السیاقة سواء في میدان النقل أو كانوا موظفین لدىوجدنا أن نسبة كبیرة للسائقین مھنتھم السابقة ھي نفسھا 
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: أدناه، و تقدر ھذه النسبة بـ )69(المؤسسات العمومیة للنقل التي كانت تابعة للدولة ، كما یوضحھ الشكل رقم

ثم الفئة .،و بالتالي فإن عدد كبیر منھم من المفروض أن تكون لھ خبرة في مھنة سیاقة الحافالت  39.42%

و الذین إما جاؤوا مستثمرین في قطاع  %16.06: لمھنة السابقة للسائق تتمثل في التجارة بنسبة الموالیة ل

  النقل ، إذ نجد أغلبھم مالك للحافالت و یشرفون مباشرة على سیاقة الحافلة أو تجار لم یحالفھم الحظ في ذات 

.المھنة السابقة لسائقي الحافالت) : 69(شكل رقم  
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 .وضعیة السائق تجاه الحافلة): 70(شكل رقم 

مالك
26%

مستخدم
69%

مؤجر
5%

  
  .2003تحقیق میداني للباحثة : المصدر

أي أنھم بعد فترة من  %13.14: الثالثة تعود إلى مھنة القابض بنسبة الفئة .المیدان فتوجھوا نخو مھنة السیاقة

   %8.03ثم فئة المیكانیكي بنسبة .السیاقة  ونفي نفس المیدان و یتمھن یواصلونض و اكتساب العمل كقاب

 المھنـــــة

  )%(السائقین نسبة
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و المحبذین من طرف أصحاب الحافالت و ھذا تحسبا لحدوث أي عطل ثم تأتي المھن األخرى و لكن بنسب 

  .صغیرة و متفاوتة في جمیع المیادین

  : تأمین السائقین من طرف أرباب العمل -

إال أن المالحظ . كانجدا لكل عامل أو موظف في أي قطاع و مشروط ھام  ،عنصر ضروري إن التأمین

  عموما أن العاملین أو الموظفین لدى القطاع الخاص یجدون صعوبة في تأمین أنفسھم من طرف أصحاب العمل 

العامل  یقابل و لیس لھم أي حمایة أو أي جھاز مراقبة للدفاع عن حقوقھم و إال.و معظمھم غیر مؤمن نھائیا 

  و مھنة السیاقة أو سیاقة الوزن الثقیل عموما ھي مھنة صعبة ، بالطرد من طرف صاحب العمل و یعوض بأخر

من السائقین غیر مؤمنین أي أكثر من النصف رغم  %54.74و خطیرة في آن واحد و لكنھ و رغم ذلك فإن 

  ألخرى تحتاج إلى التأمین من أجل العالج أن أغلبھم من المتزوجین و المسئولین على عائالت التي ھي ا

منھم مؤمنون و ارتفاع ھذه النسبة ساھمت فیھا نسبة أصحاب العمل  %45.26بینما . و تحسبا ألي طارئ

و عند طرح ھذا اإلشكال على السائقین أدلوا بعدة توضیحات و السبب . السائقین الذین طبعا یؤمنون أنفسھم

جأ المتقاعدین المحبذین من طرف أصحاب العمل و الذین ال یطلبون التأمین بما الكبیر ھو أن ھذه المھنة ھي مل

أنھم مؤمنون من طرف الدولة في مھنھم السابقة و بالتالي فمھنة السیاقة بالنسبة لھم ھي زیادة أو تدعیم لمنحة 

  .ھل في قیمة الراتب كما أدلوا أیضا أن المطالبة بالتأمین ھي إما الفصل عن العمل أو النقصان المذ.التقاعد

  .و تبقى ھذه النقطة حساسة جدا على مدیریة إدارة الشؤون العامة للنقل االلتفات لھا 

  :ور ــــاألج -

 .دج14204.00: من إجمالي السائقین ھو %75.91متوسط أجر السائقین المستخدمین و الذین یشكلون نسبة

  غیر مؤمنة أوال فئة األخیرة من السائقین ھي و لكن ھذه ال.د ج 28000.00و ھذه األجور تصل حتى إلى 

و تعمل یوما كامال دون وجود سائق مناوب، كما توجد أجور أیضا تحت مستوى الحد األدنى من األجور و ھم 

باإلضافة إلى أنھ في مھنة النقل الدخل الشھري للسائق یكون .إما سائقون مؤمنون أو یعملون بنصف الدوام 

إذ أن ، ذي یحققھ مع القابض و أیضا حسب الخط أي خط ذو مردودیة أم العكسحسب المدخول الیومي ال

الخطوط الطویلة كثیرة المواقف أي تحصل عدد كبیر من الركاب یكون الدخل فیھا جید و من ثم فاألجر أیضا 

  .أما الخطوط القصیرة فعدد الركاب المحصل یومیا قلیل و بالتالي فحتما أجر السائق یكون ضعیف، كذلك

  :تاریخ الحصول على رخصة السیاقة -

و متوسط تاریخ . إن تاریخ الحصول على رخصة السیاقة یؤكد عنصر األقدمیة و الخبر في میدان النقل

سنوات و بالتالي فھي  10أي منذ  1993الحصول على رخصة السیاقة لسائقي نظام النقل بالحافالت ھو سنة 

إال أن ھناك نسبة قلیلة منھم و ضئیلة .مة لھذه المھنة الحساسة مدة طویلة و كافیة الكتساب الخبرة الالز

  و بالتالي فاألقدمیة مطلوبة و یجب أن . تحصلت على الرخصة في نفس سنة إجراء التحقیق المیداني لبحثنا
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سنة و ھذا غیر محبذ نھائیا في  22ھذا باإلضافة إلى ظاھرة السائقین الصغار األقل من . تكون شرط 

  .نقص الخبر و صغر السن یعني ارتفاع نسبة التعرض لمختلف المخاطر مھما كان نوعھا ألن.النقل

  :ملكیة السائق للحافلة  -

یتضح أن أكبر نسبة ھي للسائقین المستخدمین من طرف أرباب العمل أو مالك الحافلة ) 70(من الشكل رقم

أي المشرفین مباشرة  %26.28: الت بـ ، ثم تلیھا نسبة السائقین أصحاب الحاف %68.61: عموما و تقدر بـ 

  . %5.11: على حافالتھم و أخیرا نسبة السائقین المؤجرین للخطوط و الحافالت من آخرین  بـ 

  :عدد ساعات العمل في الیوم للسائقین -

متوسط عدد ساعات العمل في الیوم للسائقین في نظام النقل الحضري بالحافالت للتجمع القسنطیني الكبیر ھو 

ساعة في الیوم علما أنھ قانونیا ال یجوز لھ تعدي ستة ساعات عمل  15ساعة ، وھناك من یصل إلى  12

  و ھذا یعتبر خطیر جدا ألن ھذه المھنة تتطلب التركیز ، الدقة و االحتیاط ، فكیف یحافظ السائق على. یومیا

  مل و بالتالي یمكن أن یكون ھذامخالف لقوانین الع ھكما أن.ھذه العناصر في الساعات األخیرة من العمل 

العنصر تفسیر للتجاوزات و الحوادث التي تحدث على مستوى النقل الحضري بالحافالت و بالتالي على 

مدیریة النقل االھتمام بھذا العنصر و تحدید إجراءات صارمة حفاظا على حقوق السائقین ، فكیف یمكن لسائق 

ن یقدم خدمة في المستوى و كیف یرقى النقل الجماعي بوجود ھذه غیر مؤمن و یعمل ساعات طویلة في الیوم أ

  .من السائقین لیس لھم سائق مناوب %60.58إذ أن نسبة .المخالفات و التجاوزات 

  : وضعیة القابضین - 2

كما أن السائق ھو المسئول على الحافلة ،فالقابض مسئول بالدرجة األولى على مداخیلھا، كما أنھ المتعامل 

مع الزبائن و المسئول على إعالمھم بمختلف المواقف و إرشادھم ، و بالتالي فإنھ یجدر بنا دراسة  المباشر

  .مختلف خصائصھم و معرفة انشغاالتھم و اقتراحاتھم

  :الخصائص االجتماعیة للقابضین - 1- 2

  :مكان اإلقامة -

. المدن التوابع أو بلدیاتھا عموما وجدنا أیضا أن القابضین یقطنون في مختلف أحیاء مدینة قسنطینة أو في أحد

كما یوجد ھناك ارتباط كبیر بین مكان إقامة السائق و القابض و الخط الحضري ، فنجد أن القابض عموما من 

  .نفس الحي الذي یقطن بھ السائق

  : السن -

اب سنة و بالتالي فھم شب 25: قابض وجدنا أن متوسط أعمارھم ھو 137من خالل العینة المجراة على 

  .صغار

  : المستوى الدراسي -

  ،أي أكثر من %56.20: یبین أن أكبر نسبة من القابضین ھم ذوي التعلیم المتوسط و تقدر بـ ) 71(الشكل رقم
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.المستوى الدراسي للقابضین): 71(شكل رقم  
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  .2003تحقیق میداني : المصدر

ال تحتاج إلى شھادة أو  إذ أنھاالدراسة و كانت مھنة القابض ملجأ لھم  عدالنصف و ھم الشباب الذین غادروا مقا

: النسبة الموالیة لصالح التعلیم الثانوي و تقدر نسبة القابضین ھنا بـ .شروط معینة و الخبرة تكتسب بالعمل

ذوو ،  %13.87ثم ذوي مستوى التعلیم االبتدائي بنسبة .ویمكن إعطاء نفس التفسیر السابق  % 25.55

و ھذا . على الترتیب %1.46و  %2.92: التعلیم الجامعي و الذین لیس لھم مستوى و ھم بنسبة قلیلة تقدربـ 

  .ما سنؤكده في العنصر الموالي

  : المھنة السابقة  -

و الذین توقفوا مبكرا عن الدراسة و بعد فترة  %28.47: أكبر نسبة للقابضین كانوا بطالین و تقدر نسبتھم بـ 

بطالة و عدم توفر عمل لجئوا إلى مھنة القابض التي كما قلنا ال تحتاج إلى شروط معینة ، بل على من ال

منھم كانوا تجار و ھم  %12.41من القابضین كانت مھنتھم السابقة نفسھا أي قابض و  %18.98أما .العكس

القابضین كانوا تجارا صغارا  أو أن ھؤالء، ء صاحب الحافلة أي االبن أو األخغالبا أصحاب الحافالت أو أقربا

كانوا طلبة تركوا مقاعد الدراسة مباشرة إلى ھذه المھنة ثم  %5.84ثم . لم یحالفھم الحظ في مھنة التجارة 

  .تأتي المھن المختلفة األخرى بنسب صغیرة و متفاوتة

  : الخصائص االقتصادیة للقابضین - 2- 2

  : األجر -

  . د ج 10000:قل الحضري بالحافالت في قسنطینة الكبرى ھو تقریبامتوسط أجر القابضین أو قابض نظام الن

  :التأمین -

التي تمثل نسبة  %16.79مقابل  %83.21: وجدنا أن أغلبیة القابضین غیر مؤمنین في العمل و نسبتھم

حیاة كما أن ھؤالء القابضین منھم أرباب العائالت أي مسئولون على عائالتھم و بالتالي فحیاتھم و .المؤمنین

 بشكل جیدالسائق أو القابض غیر المؤمن ال یمكن أن یؤدي عملھ ، و ھكذا فإن عائالتھم معرضة دوما للخطر

في ظروف مثل ھذه ، أي أنھما ال یملكان حقوق أي عامل و ھذا یعود إلى مدیریة النقل التي من المفروض أن 
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ذا الشأن و تفرض على صاحب الحافلة تأمین تراقب عمال الحافالت ووثائق التأمین و تطبیق قوانین الردع بھ

  .كال من السائق و القابض على حد سواء

  :مشاكل العاملین في قطاع النقل الحضري بالحافالت - 3

  :مشاكل السائقین - 1- 3

  : مع الركاب المشاكل المعترضة من طرف السائقین -

  من مجملھم  %30.66: رات تقدر بـ إن نسبة السائقین الذین یعانون من مشاكل مع الركاب ممثلة في الشجا

  و ھذا حول عناصر مختلفة و بالتالي ھذه النسبة تمثل المتنقلین الغیر راضین على الخدمة المقدمة 

  :و یمكن تلخیص ھذه المشاكل فیما یأتي 

ھذا یشكل خطر بالنسبة الذي و  ،نزول الركاب في أماكن لیس فیھا مواقف تكون قریبة من الوجھة عموما -

سائق المخالف لقوانین المرور ،حیث أن تكلفة ھذه المخالفة ذات قیمة مالیة معتبرة باإلضافة إلى حجز الحافلة لل

إال أن أساس ھذا المشكل لیس .في المحشر لمدة معینة ،كما تشكل خطر بالنسبة للراكب الذي ینزل في الطریق 

المتنقلین الحافلة في نقاط مختلفة و جمع كل  الراكب وحده،بل السائق و القابض أیضا اللذان یقومان بتعبئة

و خاصة في حسبھم تحقق الحافلة مردودیة  لنالمعترضین في الطریق من أجل تحقیق أكبر دخل ممكن و إال 

فإن السبب یعود إلى العدد الكبیر  ینو حسب رأي السائق.غیر ساعات الذروة، أین یكون عدد الركاب قلیل 

  كیفیة تخطیط النقل  السبب في ذلكو ، و بالتالي التنافس یكون كبیر على الزبائنللحافالت على الخط الواحد 

  و بالتالي فكل ھذه األسباب أدت إلى تعود، و عدم تحدید العرض حسب الطلب ھو عدم درایة المدیریة بواقع
و التعبئة في عكس ما إذا كان ھناك انضباط في عملیة التفریغ ، المتنقل على الركوب في أي نقطة من الطریق

كما طرح الناقلون انشغالھم حول تصرف البلدیة فیما  .و التي یتعود علیھا الراكب أیضا المواقف القانونیة

 یخص حذف المواقف المعرقلة لحركة المرور مثل موقف سیدي مبروك األسفل باتجاه وسط مدینة قسنطینة

عن ذلك ، حیث أن ھذا الموقف یشكل أكبر نقطة  دون األخذ بعین االعتبار المشاكل المترتبة .دون أخذ رأیھم

حقق أكبر نسبة تعبئة و بحذفھ أصبحت تحدث مخالفات و یتجمع للركاب بالنسبة لكل الخطوط المارة علیھ 

  .كثیرة

االحتجاجات حول سرعة الحافلة،و ھذا المشكل متعلق بسابقھ فالسائق علیھ أن یسوق بسرعة بطیئة حتى  -

اقف من أجل تعبئة جیدة و حتى ال یلحق بالحافلة التي سبقتھ مباشرة ألنھ لن یحقق أي یتجمع الركاب في المو

  .مردود و ھذا راجع إلى كثرة الحافالت على بعض الخطوط

احتجاجات حول مدة مكوث الحافلة في المحطة ،فالراكب عند صعوده الحافلة یود االنطالق مباشرة غیر أخذ  -

  .التوقف مدة أطول و تحصیل عدد من الركاب یسمح بتحقیق مردودیة للحافلة بعین االعتبار حقوق الحافلة في

  .ال أخالقیة بعض الركاب و محاولة اعتداء بعضھم على السائق أو القابض و القیام بتخریب الحافلة -

  .احتجاجات حول طول مدة الرحلة  -

  .ة األكلعدم نظافة بعض الركاب الذین یتركون فضالت مختلفة في الحافلة نتیج -
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  .د ج  15و  13لحضریة الخارجیة أي حول سعر احتجاجات حول سعر التذكرة خاصة للخطوط ا -

  : األخرىالخطوط حافالت المشاكل المعترضة مع  -

ھذه المشاكل سواء بین حافالت الخط الواحد أو حافالت مختلف الخطوط الحضریة منھا أو غیر الحضریة و 

  :ا یليتتمثل من األھم إلى المھم فیم

مشاكل مع حافالت الخطوط التي لھا نفس المواقف أو بعبارة أخرى مع حافالت الخطوط التي تشترك في  -

جزء تقریبا كل الخطوط لھا أجزاء مشتركة و البعض األخر بینھا فو األمثلة عدیدة مسار، جزء معین من ال

  .كبیر مشترك

ود عدد إضافي للحافالت في كل خط مما یؤدي إلى التسابق بین الحافالت نتیجة الضغط على الخط، أو وج -

  .اإلفراط في السرعة و تعریض الركاب للخطر

جبل  - جبل الوحش و حافالت خط الخروب- المدینة الجدیدة: عدم إكمال الخط من طرف الناقلین مثل حافالت -

  .و األمثلة عدیدة ،إلخ...الوحش 

  .ھم نقص التنظیم بالنسبة لسائقي الحافالت فیما بین -

عدم التزام الحافالت بمدة المكوث في المحطة و عدم احترام إشارة رئیس المحطة باالنطالق و بالتالي فإن  -

  .ھذا ینقص من مدة مكوث الحافالت الموالیة و بالتالي یخلق عدة مشاكل

  .مشاكل مع حافالت السائقین الصغار المتھورین -

د القطار مع مواعید انطالقھا مما یؤدي إلى نزول الركاب و یوجد إشكال للحافالت بالنسبة لتواقت مواعی -

اتجاھھم نحو القطار و بالتالي التعبئة تكون ضعیفة جدا و ال یتحقق أي مردود بل على العكس و ھذا خاصة 

  .بالنسبة لحافالت الخط الحضري الخارجي لمدینة قسنطینة المتجھ نحو مدینة یدوش مراد

  .بین حافلة و أخرى قصر مدة المكوث في المحطة -

: ة في أجزاء من الطریق مثل حافالتمشاكل مع حافالت الخطوط الوالئیة التي تقوم بدور الحافالت الحضری -

  .التالغمة ، سطیف و العثمانیة التي تعبئ الركاب من مدینة عین اسمارة  إلى مدینة قسنطینة

  :المشاكل المتعلقة بالقابضین  - 2- 3

، باعتبار القابض المتعامل  %75.28: من طرف القابض ھي مع الركاب بنسبة  أكبر المشاكل المعترضة

أما المشاكل التي تأتي في . المباشر مع الزبون على عكس سائق الحافلة الذي یھتم بالسیاقة بالدرجة األولى

 المرتبة الثانیة فھي مشاكل معترضة في المحطة و مع حافالت الخطوط الحضریة األخرى و ھذا بنسبة

لكل منھما،  %3.37و أخیرا مشاكل مع النقابة و مشاكل خاصة بالمھنة في حد ذاتھا بنسبة . لكالھما 8.99%

  .و فیما یلي تفصیل ھذه المشاكل

  :المشاكل المعترضة مع الركاب -

  :فیما یلي عرض للمشاكل المدلى بھا من طرف القابضین من األھم إلى المھم
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و قد تعرضنا إلى ھذا العنصر في المشاكل المعترضة من : مواقف رسمیة  نزول الركاب في أماكن لیس فیھا -

طرف سائق الحافلة، و ھذا یعود إلى تعود الركاب على توقف الحافلة في أي نقطة من الطریق إن أمكن للقیام 

دة بالتعبئة و بالتالي فھو أیضا یحب النزول في أي نقطة تكون قریبة من ھدفھ ، و النزول في مواقف متعد

  .یؤدي إلى طول مدة الرحلة و بالتالي استیاء الزبائن األخرین

  شجارات مع الركاب تكون عادة حول اإلطالة في المحطة و المواقف عند انتظار الدور -

و القیام بالتعبئة و إال كیف تحقق الحافلة مداخیلھا ، مثل حافالت محطة بن عبد المالك التي تمر بموقف حي 

دقیقة للتعبئة و ھي مدة طویلة جدا تؤدي إلى استیاء و  15إلى  10ف مدة تتراوح من فیاللي ، حیث تتوق

  .انفعال الركاب التي تنتھي بحدوث شجارات في كثیر من األحیان

ال أخالقیة بعض الركاب و الذین یبدون سلوكات غیر حضریة تتمثل في رمي األوساخ على أرضیة  -

  ضافة إلى عدم احترامھم للقابضین باإل. إلخ... الحافلة،البصاق،السرقة 

  .و القیام بتخریب الحافلة 

مشاكل حول ثمن التذكرة و عدم دفعھ من طرف البعض و ھذا خاصة في الخطوط الحضریة الخارجیة أي  -

  .بین قسنطینة و مدنھا التوابع

  : المشاكل المعترضة في المحطة -

ریدعة و محطة مفترق طرق جسر سیدي راشد، إذ عدم وجود األمن في المحطة و ھذا خاصة في محطة الب -

كما أن ھذه المحطات لیست خطر فقط على . تعرض ھناك العدید منھم إلة تھجمات مسلحة من طرف السارقین

  .أصحاب الحافلة بل على الركاب أیضا الذین یتعرضون للسرقة بشكل مستمر دون أن یستطیع أحد التدخل 

  .لذین ال یقومون بدورھم كنا ینبغي ، أي عدم وجود تنظیم جید للحافالت وجود مشاكل مع مسئولي المحطة ا -

  : مشاكل معترضة مع الحافالت األخرى  -

و تتمثل أساسا في المشاكل المعترضة مع حافالت الخطوط التي لھا نفس المواقف مما یؤدي إلى المنافسة 

  .الشدیدة على الزبائن

ب رأیھم أن حسب رأیھم أن ھذه النقابة ال تقوم بدورھا بدورھا كما فحس: مشاكل معترضة مع نقابة الناقلین -

  .ینبغي أي حمایة حقوق عمال النقل

  :و تتمثل في :مشاكل معترضة في المھنة في حد ذاتھا  -

التعرض إلى حوادث كثیرة دون أن یكون القابض مؤمن، ففي فترة قیامنا بالتحقیق المیداني تعرض قابض في  -

و لعالجھ قام زمالؤه في .مالك إلى حادث خطیر، نقل إثره إلى المستشفى دون أن یكون مؤمن محطة بن عبد ال

  .النقل بجمع مبلغ مالي تطوعا من أجل شفائھ

التھدید بالطرد من طرف صاحب العمل حالة مطالبتھ بحقوقھ و ھي التأمین مما یضطر القابض إلى السكوت  -

  .ئول على عائالت و أسرو إال سیطرد من العمل و كیف و بعضھم مس
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  :وضعیة عتاد نظام النقل الحضري بالحافالت: ثالثا

خصائص حظیرة الحافالت ، سواء من حیث النوع ، العمر و التجھیز یؤثر على نوعیة الخدمة المقدمة من 

  لیم فإذا ما كانت الحافالت بحالة جیدة و الحظیرة متجددة فھذا یعني أن العتاد س. طرف نظام النقل الجماعي

و بالتالي فإن العرض یكون ھاما و خدمة الخطوط بالحافالت كافیة حسب ما ھو مقرر في مخطط النقل على 

عكس ما إذا كانت الحظیرة قدیمة و غیر متجددة ، فھذا یؤثر بشكل مباشر على العرض المقدم و على ، األقل

ظروف، و بالتالي الحصول على التكفل الجید بإیصال المتنقل من مكان صعوده إلى وجھتھ في أحسن ال

كما یضاف إلى ھذا العنصر تجھیز الحافالت بالضروریات حفاظا على سالمة . الوسیلة  ذهاستحسان المتنقل لھ

فإلى أي صنف . و أمن الزبون و تقدیم خدمة في المستوى تزید من اإلقبال على النقل الجماعي بدل النفور منھ 

  للتجمع القسنطیني الكبیر ؟ تنتمي حظیرة حافالت النقل الحضري 

  :أنواع الحافالت - 1

  .الحجم ، بلد التصنیع و العمر: ھناك عدة تصنیفات ألنواع الحافالت حسب 

  :أنواع الحافالت حسب الحجم  - 1- 1

 (Autocar)فالحافالت الكبیرة ھي حافالت من نوع . أي حافالت من النوع الكبیر ، المتوسط و الصغیر

مكانا فأكثر بما فیھا المقاعد، الحافالت المتوسطة من نوع  70: سعة كبیرة بـ  ، أي ذات (Autobus)و

(Minibus)  مكان بما فیھا المقاعد و أخیرا الحافالت الصغیرة من نوع  69إلى  40ذات سعة من(minicar) 

ي للحافالت حافلة فأكبر نسبة ھ 641و من خالل التحقیق المیداني و جدنا بأنھ من بین . مكان 34إلى  24من 

و أخیرا الحافالت المتوسطة  %39.47ثم الحافالت الكبیرة بنسبة  %54.45: الصغیرة و المقدرة نسبتھا بـ 

و تعود النسبة الكبیرة للحافالت الصغیرة إلى ضیق .أدناه) 72(كما ھو موضح في الشكل رقم  %6.08بنسبة 

لحافالت الكبیرة الحجم التي تؤثر على حركة طرقات مدینة قسنطینة ، التي ال تتحمل وجود عدد كبیر من ا

  أحیانا إلى دعم اختناقھا في ساعات الذروة ، ضف إلى أنھا ممنوعة في محطة كریكري المرور و تؤدي

 .نوع الحافالت حسب الحجم) : 72(شكل رقم 

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00

صغيرة  متوسطة كبيرة

حجم الحافلة

(%
ت(

ال
حاف

 ال
بة
نس

 
.2003تحقیق میداني : المصدر  



العتاد و أثره على البیئة اقلین،الن ،المتنقلین: تقییم عناصر نظام النقل الحضري بالحافالت                  :الفصل الرابع  260

الھندیة  (TATA)لحافالت الھندیة من نوع و سبب آخر ھو تبني ا، أوزان كبیرةسیدي راشد لعدم تحمل جسر 

مثل حي جبل الوحش ، حي القماص ، بن االنحدارات الكبیرة و المواضع الصعبة بالنسبة للمناطق ذات 

و ھذا لقدرتھا على الصعود في ھذه المناطق باإلضافة إلى أثمانھا البخسة مقارنة مع األنواع .إلخ...الشرقي

دخلت إلى السوق مؤخرا ھي حافالت من النوع الصغیر من إنتاج یاباني  كما أن الحافالت التي. األخرى 

و غیرھا من الحافالت األخرى و التي خاصة في إطار االستثمار من طرف الوكالة  (HYUNDAI)،(KIA):مثل

، و كانت النسبة الموالیة لصالح الحافالت الكبیرة ألنھا مستعملة أكثر  (ANSEJ)الوطنیة لدعم تشغیل الشباب

حامة بوزیان  ،حافالت عین اسمارة ، دیدوش مراد: بالنسبة للخطوط الحضریة الخارجیة لمدینة قسنطینة مثل 

و ھذا لكون ، و كذلك بالنسبة لبعض الخطوط الحضریة الداخلیة مثل تلك المؤدیة إلى حي زواغي ،و الخروب

المتوسطة فھي بنسبة ضئیلة و معظمھا  أما بالنسبة للحافالت.سعتھا كبیرة و مالئمة للخطوط الطویلة نوعا ما

  . (Sonacome k66)من نوع 

  : أنواع الحافالت حسب بلد التصنیع - 2- 1

حافالت صنعت في الجزائر و أخرى مستوردة : قمنا باستخراج نوعین من الحافالت حسب ھذا العنصر و ھما 

فالت ھي حافالت جزائریة من الحا % 62.77فوجدنا من خالل العینة المجراة أن . صنعت خارج البالد

  جد مناسب ألنو ھذا .(Sonacome)و ھذا من طرف شركة ).73(الصنع حسب ما ھو موضح في الشكل رقم

 .مكان صنع الحافالتأنواع الحافالت حسب ): 73(شكل رقم
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الغیار بل ھي متواجدة في السوق ، و حدوث أي عطل تكون  فھذه الحافالت لیست بحاجة إلى استیراد قطع

مدتھ قصیرة و بالتالي ال یؤثر على خدمة الخطوط و مردودیة قطاع النقل بالحافالت ، كما أن الحظیرة تكون 

و بالتالي فھي متعلقة بشركات  %37.23: س بھا تقدر بـ أأما الحافالت المستوردة فھي بنسبة ال ب.متجددة

واجدة في البلدان المصدرة و من الصعب الحصول على قطع الغیار عند حدوث عطل ما و إن صنعھا المت

  وجدت قطع الغیار ھذه فھي بأثمان مرتفعة مما یزید في مصاریف الصیانة و اإلصالح و یؤثر على المردودیة 

  ددة ، ففي األخیرو حبذا لو كانت ھذه الحافالت من شركة صنع واحدة فھي من شركات متع.بالنسبة للمتعامل 
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  .العتاد المعطل ھو رأسمال ضائع و غیر متجدد

  : أنواع الحافالت حسب العمر  - 3- 1

فإذا ما كانت الحافالت حدیثة الصنع أو ، إن عمر الحافلة عنصر مھم لتحدید نوعیة الحافالت و الحظیرة ككل

عطل ما  ضعیف جدا ، كما تكون مریحة حدوث متوسطة العمر ، ھذا یعني أن العتاد بحالة جیدة و احتمال 

قدیمة أو عتیقة ، فنوعیة الخدمة المقدمة تكون ردیئة و تشكل  عكس ما إذا كانت. للمتنقل و غیر ملوثة للبیئة

مثلما ھو .خطر على المتنقل و البیئة معا و بالتالي یؤدي ھذا إلى النفور منھا و استعمال وسائل نقل أخرى 

، التي ینفر منھا الزبائن و حسب رأیھم أنھا حتمیة ال مفر منھا و  (TATA)من نوع الحال بالنسبة للحافالت

حافلة أن  137فوجدنا من خالل العینة التي اشتملت على . أغلبھم طالب بنزعھا كونھا مزعجة و ملوثة 

ت و بالتالي فحافالت النقل الحضري في قسنطینة الكبرى تصنف ضمن الحافال. سنة  13متوسط عمرھا ھو 

  أدناه یبین نوعیة الحافالت حسب الفئات ) 74(و الشكل رقم 1989القدیمة و متوسط تاریخ صنعھا ھو سنة 

  .نوع الحافالت حسب العمر) : 74(شكل رقم 
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، و ھي  % 52.55:سنة بـ  14ر من حیث نجد أن أكبر نسبة ھي للحافالت القدیمة جدا ، أي األكب .العمریة

الھندیة بكثرة و التي  (TATA)نسبة كبیرة ، و یعود السبب في ذلك إلى وجود الحافالت القدیمة من نوع 

ثم الفئة .سنة ، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الحافالت القدیمة جدا بھذا الشكل  20و  21تتراوح أعمارھا ما بین 

و ھذا عنصر جد إیجابي ، إذ أن .  % 20.44سنوات ، بنسبة 05ة األقل من الثانیة لصالح الحافالت الجدید

الحظیرة في طریق التجدد و یعود السبب إلى سیاسة اقتصاد السوق ، التي أدت إلى فتح السوق الجزائریة 

اج لمختلف المتعاملین األجانب ، و انعكس ذلك بظھور أنواع جدیدة و متعددة للحافالت ، لمختلف شركات اإلنت

أضف إلى ما تطرقنا إلیھ سابقا و ھو أن وكالة دعم و تشغیل الشباب ، تمنح ھذا النوع . و خاصة الیابانیة منھا 

  و في المرتبة الثالثة فئة الحافالت المتوسطة العمر. من الحافالت إلى مجموعات من الشباب في إطار االستثمار
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و مراقبة للعتاد و في المرتبة األخیرة الحافالت  ، ھذه الحافالت تحتاج دوما إلى صیانة % 16.06بنسبة

  .سنة 14و  11التي تتراوح أعمارھا ما بین  % 10.95القدیمة بنسبة 

   :الخصائص التقنیة للحافالت  - 2

و نقصد بھا مدى توفر الحافالت على العناصر الضروریة المختلفة ابتداء من المعلومات الخاصة بالخط ، 

للحافلة الذي من المفروض أن یضمن سالمة و أمن المتنقل و یوفر لھ الراحة و األمان فحالة التجھیز الداخلي 

طوال فترة تنقلھ ، باإلضافة إلى عناصر أخرى و ھي ملكیة الحافلة ، مكان توقیفھا و المراقبة التقنیة لھا و التي 

  .تمكننا من االستدالل حول حالة الحظیرة مستقبال

  :  البیانات الخاصة بالخط - 1- 2

إن الفتة اتجاه الخط تعد من العناصر المھمة التي یجب أن تحتوي علیھا الحافلة و تكون واضحة و مقروءة من 

. طرف المتنقلین و تدلي بالمحطة أو مكان االنطالق عموما و الوجھة سواء الحي أو التجمع السكني و ھذا بدقة

و لكن . ھا الفتات واضحة علیھا اسم و رقم الخط فوجدنا من خالل العمل المیداني أن كل الحافالت معلق علی

و . ھناك بعض الحافالت التي ال تقوم بالعمل على نفس الخط المكتوب على الالفتة و تعمل ضمن خط آخر 

من إجمالي حافالت العینة ، بینما الحافالت ذات  %91.97الحافالت ذات اتجاه الخط الموضح تمثل نسبة 

كاف لكحل ، التي  –مثل الحافالت العاملة على خط باب القنطرة  %8.03بنسبة  اتجاه الخط غیر الواضح فھي

ال تكمل الخط و تصل إلى حد حي جبل الوحش فقط و كذا حافالت محطة بومزو و الخاصة بحي سوطراكو 

أي بوذراع صالح الجدید ، الجباس ، اإلخوة عرفة فقد أنظمت إلى الخطوط المؤدیة إلى بوذراع صالح ، بن 

شرقي و صالح باي و بالتالي فإن المتنقل علیھ أن یتأكد أوال حول الوجھة من قبل السائق أو القابض قبل ال

  .صعود الحافلة إن لم یكن بعد فوات األوان

  : التجھیز الداخلي للحافلة  - 2- 2

: تنقل و ھيفي الحافلة و المتعلقة بأمن و سالمة الم ةاقتصرنا في ھذا العنصر على معاینة األجزاء الضروری

المقاعد ، النوافذ و األبواب و كذلك احتواء الحافلة على التجھیزات االحتیاطیة الالزمة و الضروریة حالة 

منفذ النجاة، قارورة اإلطفاء ، علبة اإلسعاف ، الماء ووجود الستائر : حدوث أي حادث أو طارئ ما و ھي 

 %24التحقیق المیداني المجرى على  ، و الصیفالواقیة التي تجنب الراكب أشعة الشمس و خاصة في فصل 

  :عن ما یلي أفرز من إجمالي الحافالت 

العدید من الحافالت  ، نجد أن المقاعد ھي التجھیز أو العنصر الذي في حالة سیئة في) 75(فمن الشكل رقم 

: بة ضئیلة جدا تقدر بـ ، أما الحافالت ذات األبواب و النوافذ غیر السلیمة فھي بنس % 25.55: تقدر نسبتھا بـ 

عاملوا الحافالت بأنھا  ناو باستفسارنا حول وضعیة المقاعد ، أدلى ل. على الترتیب  % 0.73و  % 2.19

خربت من طرف الركاب في حد ذاتھم  و قیام البعض بتشویھ المقاعد بوسائل تخریبیة مختلفة ، ھذا في 

أما . في العدید من الحافالت یعود إلى قدمھا كسبب رئیسيالحافالت حدیثة الصنع ، إال أنھ سوء حالة المقاعد 
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النسبة الضئیلة الخاصة بالحالة السیئة للنوافذ و األبواب خاصة فھي تعتبر مھمة ، حیث أن ھذه الحافالت تشكل 

  إذ تكون الحافالت ممتلئة بالركاب و بالتالي فعلى كل . خطر كبیر على المتنقلین خاصة في ساعات الذروة 

  .النقل الحضري الجماعي حالة التجھیز الداخلي لحافالت نظام):75(رقم شكل 
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أما بالنسبة للتجھیز . تحمي الراكب من مختلف األخطار الخارجیة الحافالت أن تكون بأبواب و نوافذ سلیمة 

  على عنصر مھم، یبین أن نسبة معتبرة من الحافالت ال تحتوي ) 76(األمني الداخلي للحافلة فالشكل رقم

 .حالة التجھیز الداخلي األمني الداخلي للحافالت): 76(شكل رقم
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ف العدید من ، و لقي سؤالنا حول الماء استغرابا من طر % 22.63: عند الضرورة و ھو الماء و تقدر بـ 

عاملي الحافالت المستجوبین ، رغم أھمیتھ سواء للركاب أو للعاملین بالحافلة أي السائق و القابض خاصة في 

  . فصل الصیف علما أن كل الحافالت غیر مكیفة و ھذا طبعا عند الضرورة
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ریة و تقي الركاب من الحافالت رغم أنھا ضرو % 3.65و بالنسبة للستائر الواقیة فھي غیر متوفرة في نسبة 

من  % 1.46أما علبة اإلسعاف فھي غیر موجودة في نسبة . من أشعة الشمس خاصة في األوقات الحارة

ذه حیث أن ھ. الحافالت ، مع أنھا ضروریة و مفروضة على كل حافلة من أجل سالمة و أمن المواطن 

للنا علیھ  عند إصابة أحد المتنقلین في علبة إسعاف شكلیة فقط تستظھرھا بطلب منھا و ھذا استد االحافالت لھ

الحافلة أثناء قیامنا باالستجواب ، فلم یحرك السائق أو القابض ساكنا ، مع أن المواد الضروریة التي یجب أن 

تحتوي علیھا علبة اإلسعاف مھمة للسائق و القابض بالدرجة األولى حالة تعرض الحافلة إلى حادث أو عند أي 

و .منفذ النجاة و قارورة اإلطفاء فموجودان في كل الحافالت ، و ھذا عنصر جد ایجابي أما .إصابة لسبب ما

بالتالي فإنھ من خالل استعراض كل ما سبق ، فإن النقائص الموجودة في الحافالت تعود إلى الالوعي من 

وجود تكوین  طرف عاملي الحافلة بأھمیة كل العناصر السابقة حفاظا على أمن و سالمة الجمیع و كذلك عدم

  .في ھذا اإلطار

  :  نظافة الحافلة - 3- 2

ھي حافالت تفتقر لعنصر  %27.01من حافالت العینة ذات محیط داخلي نظیف ، بینما  %72.99وجدنا أن 

النظافة رغم أھمیتھ و كونھ ضروري و مشترط في جمیع الحافالت لتقدیم خدمة في المستوى و الحرص على 

كما وجدنا أن متوسط عدد مرات التنظیف العادي .ھ و خاصة في فصل الصیفراحة المتنقل و عدم استیائ

للحافلة ھو مرة واحدة في الیوم بدل أن یكون عدة مرات حفاظا على النظافة الدائمة للحافلة ، كما أنھا عملیة 

لشھر، متوسط عدد مرات غسل الحافلة ھو مرتین في ا .لیست صعبة أو حتى مكلفة وواجبة على عاملي الحافلة

من إجمالي الحافالت كما یوضحھ الشكل  %87.59وتتم عملیة غسل الحافالت في محطة غسل اآللیات بنسبة 

  الموالي و ھذا جید ألن ھذه الحافالت تقوم بعملیة الصیانة و التنظیف الدوري الذي یزید من مدة ) 77(رقم 

 . مكان غسل الحافالت): 77(شكل رقم
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 %2.19من الحافالت تقوم بعملیة الغسل في المر آب المخصص لھا ، أما  %5.11ثم نسبة .صالحیة الحافلة

منھا فتقوم بعملیة الغسل على جانب الطریق و بالتالي لیس لھا مكان مخصص للصیانة ، أضف إلى التلوث 

  .الذي تسببھ للطریق من جھة أخرى 

  : ة الحافلة ملكی - 4- 2

 .ملكیة الحافالت ) : 78(شكل رقم 
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ھي لغیر العاملین بھا ، أي . %48.18: ، نجد أن نسبة كبیرة من الحافالت والمقدرة بـ)78(من الشكل رقم 

اشرة على حافالتھم أو بعبارة أخرى ھم أناس مالكین قاموا باستخدام عاملین مؤجرین و بالتالي ال یشرفون مب

أما النسبة الموالیة و المقدرة .غیر متمھنین للنقل و استثمروا في ھذا المجال بشراء حافالت و استئجار عمال 

من الحافالت ھي ملك للسائق ، أي أن صاحب الحافلة متمھن للنقل أو متخصص في ھذا  %23.36: بـ 

لحافالت ھي لصالح تعاونیات شبانیة منحت لھم الحافالت في إطار االستثمار من ا %10.94و نسبة  .المجال

حافالت ھي ملك للقابض ، أي أن  % 9.49ثم تلیھا نسبة . عن طریق الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 

ھي حافالت   %8.03: صاحب الحافلة یشرف على مداخیل الحافلة مباشرة و النسبة األخیرة و المقدرة بـ 

  .مؤجرة

  :  المراقبة التقنیة للحافالت - 5- 2

: أشھر ، و یتم فیھا مراقبة ثالثة عناصر و ھي ) 06(إن المراقبة التقنیة للحافالت بالكمبیوتر إجباریة كل مدة 

)suspension( التعلیق،  الكوابح)freins ( التصریف  ،)évacuation( . و ما الحظناه ، ھو أن كل الحافالت

معلق علیھا بطاقة المرور على المراقبة التقنیة أي أنھا سلیمة ، رغم وجود البعض منھا في حالة  مراقبة تقنیا و

النقطة ،فبدل أن تكون المراقبة التقنیة لآللیات ملغیة للحافالت ذه سیئة ، وھذا ما جعلنا نطرح األسئلة حول ھ

  .حیاة المتنقل و العمال على حد سواء القدیمة ، أصبحت ھذه األخیرة سلیمة مع أنھا تشكل خطر كبیر جدا على
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  :مكان توقیف الحافلة - 6- 2

  مكان توقیف الحافالت) : 79(شكل رقم
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  مكان توقفھا الحظیرة  %76.64: أدناه یبین أن نسبة كبیرة من الحافالت و المقدرة بـ ) 79(الشكل رقم 

فھي في مكان مخصص لھا، أین یمكن القیام بصیانتھا و مراقبتھا دوریا و باستمرار ، ثم تلیھا نسبة و بالتالي 

، و بالتالي ھي األخرى لھا مكان خاص بھا و عملیة القیام  % 10.94: بـ  بالمرآالحافالت التي تتوقف في 

: لى الطریق أو أماكن أخرى بنسبتيأما الحافالت المتبقیة فإما تتوقف ع. بالصیانة و المراقبة سھلة و دوریة

على الترتیب ، أي لیست في أماكن مخصصة لھا باإلضافة إلى التلوث الذي تحدثھ في  % 3.65و  % 8.79

  .ھذه األماكن العامة المخصصة لغیر ھذا الغرض

  :مصاریف الحافلة - 7- 2

الصیانة ، حیث وجدنا أن متوسط  ھناك نوعین من المصاریف الیومیة الممثلة في الوقود و الشھریة الممثلة في

د ج ، یضاف إلى ھذا  4244.5د ج ، بینما متوسط مبلغ الصیانة الشھري  776.64:مبلغ الوقود الیومي ھو 

العاملین بالحافلة أي السائق و القابض ، و بالتالي فمصاریف الحافلة مصاریف التوقف في المحطات و أجور 

  . تدفع من قبل كل المتعاملینمعتبرة ، و في األخیر الضریبة التي ال

  :الخاصة بالحافالت لمتنقلیناقتراحات ا - 3

لھذا العنصر أھمیة كبیرة تتمثل في معرفة توجھات المسافرین حول نوعیة الحافلة حسب مختلف المؤشرات ، 

عناصر و بھذا یمكننا تحدید انشغاالت الركاب األساسیة و ال. و حالتھا عموما حسب مختلف الخصائص التقنیة 

التي یجب أن تتغیر باإللغاء، التوفي أو اإلضافة و معرفة ما یعانون و یستاءون منھ یومیا للوصول إلى أھدافھم 

و بالتالي محاولة أخذ آرائھم و اقتراحاتھم بعین االعتبار و في . إلخ...العمل ، الدراسة ، التوقف : المختلفة 

  .اسیة لنظام النقل الحضري الجماعيالصورة ، ألنھم العنصر المحوري و النواة األس
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  :االقتراحات الخاصة بأنواع الحافالت - 1- 3

: أدناه نجد أن أغلب االقتراحات كانت حول مؤشري العمر و شركة اإلنتاج بنسبتي ) 80(من الشكل رقم 

  .% 16.99على ،ثم تلیھا االقتراحات حسب مؤشر حجم الحافلة بنسبة   %41.16و  41.85%

.اقتراحات الركاب الخاصة بالحافالت: )80(شكل رقم   
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  : االقتراحات حسب مؤشر العمر  -

 10، تسفر عن إلغاء الحافالت القدیمة و األكبر من % 63.36: نسبة كبیرة من االقتراحات و المقدرة بـ 

حیاة المتنقل ، حیث تكون ذات عتاد بالي و كثیرا ما تتعطل في  سنوات ، و التي تشكل حسب رأیھم خطرا على

أما . منتصف الرحلة و كذلك یشكل خطرا ال یقل عن سابقھ بالنسبة للبیئة ، باإلضافة إلى اإلزعاج الذي تحدثھ 

سنوات و التي  03تقول بتوفیر حافالت جدیدة ذات عمر أقل من  % 36.63: النسبة المتبقیة و الممثلة في 

شكل بالنسبة لھم أمنا و ارتیاحا في أثناء التنقل وتجدر اإلشارة ھنا إلى وعي المتنقلین بحالة الحظیرة الموجودة ت

و رغبة حاسمة منھم لتغییر وضعھا في آجال قریبة ، من أجل تحسین الخدمة بالنقل و اختزال الوقت و الطاقة 

  .خصوصا و أنھا الوسیلة المتاحة لمعظم فئات المجتمع .معا

  : االقتراحات حسب مؤشر شركة اإلنتاج -

في ھذا العنصر كانت إجابات الركاب دقیقة و واضحة لیس فقط حول الشركات األجنبیة أو الجزائریة ، بل 

  %54.61تعدتھا إلى تحدید الشركة بدقة أي ماركة الحافلة ، فكانت نسبة كبیرة من االقتراحات و الممثلة في 

و أجمع كل الركاب بإلغائھا كونھا قدیمة  (TATA)صة بالحافالت الھندیة من نوع ، خا) 81(حسب الشكل رقم 

بالدرجة األولى و تسبب مصدر خطر و إزعاج بالنسبة لھم ، كما أن تجھیزاتھا الداخلیة أو التقنیة في حالة سیئة 

غلبھا كان بالتوفیر و تأتي و تساءلوا حول سالمتھا من خالل المراقبة التقنیة بالكمبیوتر أما باقي االقتراحات فأ

و ھذا لكونھا مریحة ، سریعة و مجھزة  % 18.79في المرتبة األولى بنسبة )  hyunday(الحافالت من نوع 

، ثم الحافالت الیابانیة من نوع  % 10.28بنسبة ) sonacome(جیدا ، ثم تلیھا الحافالت الجزائریة من نوع 
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(Isuzu)  بنسب صغیرة متفاوتة و ھي حافالت دخلت إلى السوق حدیثا و الشركات األخرى  % 8.16بنسبة .

 رغم اختالف أنواع الحافالت حسب المسافرین إال أن آراءھم أجمعت على أن تكون الحافالت حدیثة ، سریعة 

  .و مریحة

. اقتراحات الركاب حول الحافالت حسب شركة اإلنتاج): 81(شكل رقم 
  

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00
so

na
co

m
e

be
rli

et

ta
ta

re
na

ul
t

ki
a

m
an

m
er

ce
de

ss

to
yo

ta

hy
nd

ai

is
uz

u

da
yw

oo

.(%
ت(

حا
را
القت

ة ا
سب

ن

االلغاء
التوفیر

 
  .2003تحقیق میداني : رالمصد

  :االقتراحات حسب مؤشر الحجم  -

.اقتراحات الركاب حول حجم الحافالت) : 82(شكل رقم   
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 شركة اإلنتاج
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كانت بالتوفیر و نسبة ضئیلة جدا باإللغاء حسب ھذا المؤشر ، الشكل رقم الموالي ، یدلي بأن معظم االقتراحات 

لصالح توفیر الحافالت الكبیرة ذات السعة الكبیرة و التي تسمح بصعود  %40.65 :فكانت أعلى نسبة و ھي

عدد كبیر من الركاب مما یجنبھم االنتظار الطویل في المواقف و المحطات ، و ھذا خاصة بالنسبة للخطوط 

. یدة المدینة الجد- الخروب،جبل الوحش -عین اسمارة: الحضریة الخارجیة خاصة و الطویلة نوعا ما مثل خط 

  ،  (minicar)و (Autocar)لصالح الحافالت ذات العدد الكبیر من المقاعد أي  %25.2: ثم النسبة الموالیة بـ 

: و ھذا بحثا عن الراحة في أثناء التنقل ، كما كانت أیضا نسبة ھامة خاصة باقتراح الحافالت الصغیرة تقدر بـ 

و  رجة األولى إذ تسبب الحافالت الكبیرة ازدحاماو ھذا نظرا لضیق طرقات مدینة قسنطینة بالد 21.95%

كما اقترحت الشاحنات . عرقلة لحركة المرور مما یزید في مدة الرحلة و بالتالي تأخر المتنقلین عن مواعیدھم 

ألنھا المناسبة لطرقات المدینة ، كما طالبوا أیضا تخصیصھا للربط بین مختلف المحطات  %6.5المھیأة بنسبة 

و أخیرا حافالت ذات  %4.06و بعدھا الحافالت المتوسطة الحجم بنسبة .لتي ال تتوفر بینھا خطوطالرئیسیة ا

  .طابقین و السیارات الجماعیة

  :االقتراحات حسب الخصائص التقنیة المختلفة للحافالت - 2- 3

ة المظھر ، یظھر جلیا أن أغلب عنصر مقترح ھو النظافة داخل الحافلة و حتى نظاف)83(من خالل الشكل رقم

من االقتراحات و ھو فعال شرط ضروري و یجب أن تتوفر علیھ كل   %68.82الخارجي لھا و ھذا بنسبة 

  فالكثیر منھم یقوم برمي الفضالت و األوساخ داخل .الحافالت ، إال أن ھذا العنصر یشترك فیھ المتنقل أیضا 

 .اقتراحات عامة للركاب حول الحافالت) : 83(جدول رقم 
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الحافلة الناتجة عن األكل و البصاق على األرض دون وعي بوجوب الحفاظ على نظافة الوسط الداخلي 

و بالتالي فالنظافة مشترطة على المتنقلین و على أصحاب الحافلة . ناھیك عن التذاكر التي ترمى أرضا ،للحافلة

من  %12.9أما االقتراح الموالي كان حول تكییف الحافالت بنسبة .لتنظیف الدوري لھاالذین یقومون با

وھذا خاصة في فصل الصیف ، حتى یصل المتنقل في ظروف حسنة إلى وجھتھ و الحافالت  االقتراحات

تصبح غیر مطاقة في ھذا الفصل و خاصة في ساعات الذروة بحیث تكون مكتظة بشكل كبیر، أما االقتراح 

التي تفتقدھا بعض الحافالت رغم أھمیتھا التي یدل  %5.38: ثالث كان حول توفیر الستائر الواقیة بنسبة ال

مراقبة العتاد،توفیر الماء،التھویة ، أن تكون المحركات تعمل : باقي االقتراحات فكانت حول أما . علیھا اسمھا

جمیع شروط الراحة في فترة تنقلھ و رغبتھ أن و التجھیز الجید للحافلة و بالتالي فالمتنقل یبحث على  جیدا

  .ترقى ھذه الخدمة إلى المستوى المطلوب
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  خالصة الباب األول

  :مما سبق یمكن الخروج بالنتائج التالیة

  

بالنسبة للمتنقلین المستھدفین بالخدمة فإن نسبة كبیرة منھم من الشباب متوسط أعمارھم یتراوح ما بین  -

كما أن نسبة كبیرة من المتنقلین من العاملین و الطلبة أي المربوطین بمواعید محددة و .سنة 27و  26

طول مدة :و كان أھم المشاكل التي یعانون منھا . الذین یجب أخذھم بعین االعتبار عند تخطیط النقل

الت على الرحلة، االكتظاظ داخل الحافلة، عدم انضباط الناقلین في العمل و عدم كفایة الحاف

 .إلخ...الخط

  

بالنسبة للعمال على الحافلة معظمھم غیر مؤمن و بالتالي العمل في ظروف غیر مالئمة باإلضافة إلى  -

 .الخدمة بشكل كبیرنوعیة العدد الكبیر لساعات العمل الیومیة، و ھذا یؤثر على 

 

إال أنھا في  سنة 13توسط عمرھا بالنسبة للعتاد أو الحظیرة العاملة من الحافالت فھي قدیمة نسبیا إذ أن م

  .طریق التجدد
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  مقدمة الباب الثاني 

دراسة أي موضوع من مواضیع التھیئة العمرانیة أو الحضریة على وجھ التحدید، لن یكون كامل األبعاد إن لم 

حدة في الوسط الحضري و التي تكون ب.یرتبط أو یأخذ بعین االعتبار العامل البیئي أو االنعكاسات على المحیط

الجویة، : لتركز السكان، الوظائف و مختلف الخدمات و بالتالي تركز العناصر الملوثة للبیئة بمختلف أنواعھا

و كل ھذا یشكل محیط غیر صحي یؤدي إلى ظھور األمراض المختلفة و خاصة التنفسیة منھا .المائیة و البریة

و دراسة . مختلف العناصر المكونة للھواء عن حدھا العادي الربو و سرطان الرئتین بسبب زیادة نسب مثل

عنصر التأثیر على البیئة یندرج في إطار التنمیة المستدامة، و الحفاظ على الطبیعة و الطاقة التي كما ھي حق 

 من %70و النقل یعتبر من بین أھم العوامل الملوثة، إذ أنھ . لألجیال الحالیة فھي أیضا حق لألجیال القادمة

و لذلك فلقد ظھر مؤخرا .من االستعماالت السكنیة %10من الصناعة و  %20ناتج عنھ، في المدینة التلوث 

  : على أنھ كل نظام نقل یتمیز بـالنقل و الذي یعرف ) le transport durable(مفھوم النقل المستدیم

  ن مالئمة لصحة و سالمة السكان یسمح لألفراد و المجتمعات بتلبیة احتیاجاتھم األساسیة بصفة دائمة، تكو -

  .و األنظمة االیكولوجیة تحت شعار العدل بین األجیال

  .یعمل بصفة مجدیة و یوفر اختیارات متنوعة ألنواع النقل من أجل اقتصاد دینامیكي -

  . یحد من انبعاث الغازات و الفضالت فوق قدرة الطبیعة أو األرض على امتصاصھا -

  .رد غیر المتجددة إلى أقصى حد و یعید استعمال و رسكلة مكوناتھ المختلفةیقلص من استھالك الموا -

  .یقلص من الضجیج و استعمال األراضي إلى أقصى حد -

. إلخ...ة، التلیفریكیو مع كل ھذا ھناك خصوصیة للنقل الجماعي بالحافالت، القطار، السكة الحدیدیة الكھربائ

طرق إلیھا من خالل دراسة أثر النقل الحضري بالحافالت على البیئة سنت. حیث لھا آثار سلبیة و أخرى ایجابیة

في مدینة قسنطینة كدراسة حالة، كونھا تعاني من تركز كبیر للحافالت نتیجة احتوائھا لمحطات االنطالق 

  السبعة و تحدید نقاط التلوث الكبیرة عن طریق أعداد الحافالت و الحافالت القدیمة خاصة عبر المحطات 

  .مساراتو ال
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   :أنواع التلوث الناتج عن النقل  - أوال

لكون كل منھما ، ا التلوث الجوي و المائي على حد سواءھھمأمن التلوث الناتج عن النقل و  عدة أنواعھناك 

  .إلخ...یؤثر مباشرة على الطبیعة خاصة، باإلضافة إلى التلوث الممثل في الضجیج 

  :التلوث الجوي - 1

أي التي تستعمل الطاقة   (diesel)بعاث الغازات من مختلف اآللیات و خاصة اآللیات من نوع الناتج عن ان

 و أكسید اآلزوت) Co(الثقیلة ممثلة في زیت المازوت، و الذي ینتج عنھ غازین ملوثین ھما أكسید الكربون

)nox (بنسب أكبر من الطاقات األخرى أي البنزین و الغاز)GPL .(ول المواليحسب ما یوضحھ الجد :  

  .كمیة الغازات المنطلقة من مختلف الزیوت): 30(جدول رقم

  نوع الزیت المستعمل
  كم/ كمیة الغاز المنطلقة غ

  أكسید اآلزوت  أكسید الكربون

  0.60  1.25  المازوت

  0.25  1.80  البنزین

  0.02  0.33  الغاز

  /www.tc.gc.ca/programmes/environnement/srtd :المصدر

 في المرتبة الثانیة بعد المازوت، طاقة البنزین التي تصدر عنھا ثاني أكبر الكمیات من كال الغازین  كما یأتي

  .بأضعف النسب، أي األقل تلویثا علما أنھ في المقابل األقل استعماال" الغاز"و أخیرا 

حسب كمیات   و والیة قسنطینة عموما تحتل دائما أحد المراتب العشر األولى من بین الوالیات األخرى

  :الغازات المنطلقة الناتجة عن حركة المرور بحیث تحتل 

  .بعد الجزائر العاصمة، معسكر، باتنة و سطیف   So2المرتبة الخامسة من حیث كمیة ثاني أكسید الكبریت  -

  .في مدینة قسنطینة اآللیاتحجم الغازات المنطلقة من ): 31( جدول رقم

  الیوم/3الحجم م  الغاز

Co2 3000000  

Nox  200000  

Co  9000  

Pb  12000  

  3221000  المجموع

  (1) :المصدر
  

، رسالة ماجستیر في التھیئة االقلیمیة ، معھد "تقییم المخاطر البیئیة للمناطق الحضریة مثل مدینة قسنطینة"نمول مسعود،): 1(

  . 70. علوم األرض، جامعة قسنطینة،ص

http://www.tc.gc.ca/programmes/environnement/srtd/
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بعد الجزائر العاصمة، باتنة، المسیلة، وھران، ) Nox(د اآلزوتالمرتبة السابعة من حیث كمیة غاز أكسی -

  .سطیف، البویرة

  .الناتج عن حركة المرور بعد الجزائر ،باتنة و وھران) Pb(المرتبة الرابعة من حیث كمیة غاز الرصاص -

حسب  لیوم ا/ 3ملیون م 3و في مدینة قسنطینة تم تقدیر كمیة الغازات المنبعثة من السیارات نظریا بحوالي 

  .موزعة على مختلف الغازات المنطلقة) 30(الجدول رقم

و ھي كمیات كبیرة جدا خاصة بالنسبة لغاز ثاني أكسید الكربون و أكسید األزوت و الرصاص أیضا الذي یعد 

  .غازا خطیرا یؤدي إلى سرطان الرئتین و أزمات تنفسیة حادة

  :التلوث المائي - 2

الغسل و التشحیم عن طریق الزیوت التي تؤثر بشكل كبیر على البیئة و تصل و ھو التلوث الناتج عن محطات 

و مدینة قسنطینة أیضا تعاني من ظاھرة رمي الزیوت و الشحوم بطریقة عشوائیة و غیر . إلى أبعد الحدود

قانونیة دون معالجة عبر شبكة الصرف الصحي و ھذه الزیوت بالطبع غیر قابلة لالنحالل و تتجمع على 

وى السدود على شكل طبقات عازلة بین الھواء و الماء و بالتالي القضاء على الثروة الحیوانیة الممثلة في مست

األسماك، و في ھذه المرحلة تتطلب عملیة تصفیة میاه السدود أو البحار تقنیات كبیرة و مكلفة جدا مقارنة مع 

  كمیة الزیوت الواجب استرجاعھا عبر بلدیة  و. كلفة أحواض التصفیة و المعالجة في محطات الغسل و التشحیم

  .محطات الغسل و التشحیم لبلدیة قسنطینة و حیازة أحواض المعالجة و التصفیة):84(شكل رقم
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عدد محطات الغسل و التش حیم 

عدد المحطات التي تحوي أحواض 
المعالجة للمیاه 

  
  
  . 73.ص.مصدر سابق: نمول مسعود): 1(

 ).1: (المصدر
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الشھر، إال أن كمیة قلیلة منھا /كغ 3000ألف لتر في الشھر، و الشحوم المستعملة  140قسنطینة تقدر بحوالي 

محطة غسل و تشحیم  33كما أن ھناك  ).1(تم استرجاعھا من طرف نفطال و البقیة ترمى في الطبیعة مباشرة

فقط ھي المحطات التي تقوم بتصفیة  %48.48منھا فقط بحوزتھا أحواض تصفیة أي بنسبة  16عبر البلدیة ، 

  ).84(نوات الصرف الصحي و الموضحة في الشكل رقمالمیاه و معالجتھا قبل أن تحول إلى ق

  :آثار النقل الحضري بالحافالت على البیئة: ثانیا

  :أنواع المسارات حسب تركز الخطوط و الحافالت - 1

تعد مدینة قسنطینة مكان تركز معظم المحطات الحضریة و الحافالت بسبب عدد الخطوط الھائل مقارنة بالمدن 

سبب وجود حركیة كبیرة جدا غیر متحكم فیھا و لذلك فإن حدة التلوث كبیرة جدا عن األخرى للتجمع و ھذا ب

خصوصا بسبب اختناق حركة . التلوث الھوائي و المائي، تدھور المظھر الحضري و تبذیر الطاقة: طریق

من أجل  المرور وبالتالي السرعة الضئیلة لآللیات الناتجة عن ذلك وعن تعمد الناقلین لذلك في أحایین أخرى

. تجمع الركاب وتحصیل تعبئة أفضل دون تحسب النتائج، أھمھا الضیاع في الطاقة أوال وزیادة التلوث ثانیا

خصوصا وأن الحافالت تعمل كلھا بالمازوت والزیوت المخلفة للنسب الكبرى من الغازات حیث أن محرك 

ولیس لھذا الحد فقط حیث أن المدینة .  الدیازال یطلق الكثیر من الجزیئات والھیدروكربورات الغیر محروقة

سنة ومحرك الحافلة  20التي عمرھا أكبر من ) TATA(أیضا مكان تركز الحافالت القدیمة خاصة من نوع 

  .ضعف الكمیة التي یطرحھا محرك جدید أو سلیم) 06(القدیمة أي الغیر سلیم یطلق الغازات بحجم ستة مرات 

  :طوطأنواع المسارات حسب تركز الخ - 1- 1

توضح أعداد الخطوط على مختلف محاور الحركة أو مسارات الحافلة والتي تعطینا فكرة ) 44(والخریطة رقم 

خمس فئات لھا حسب عدد ) 05(أولیة عن محاور التلوث الكبیر من طرف النقل الجماعي حیث ھناك 

  :الخطوط، و ھي

   :"خط 02عدد قلیل جدا من الخطوط أقل من "الفئة األولى، -

ألحیاء خاصة أو المسارات النھائیة المتفرعة لي تتمثل في المسارات الموجودة على مستوى الطرق الثالثیة وھ

مسكن،  1100: بخط واحد لكل من األحیاء. المتواجدة خاصة في مركز المدینةو عن المسارات األولى 

اع صالح، الزیادیة، بوذر: ، بن الشرقي وصالح باي فخطین لكل من األحیاء62جویلیة  05، 55أوت 20

وبالتالي یكون في ھذه المناطق التلوث عن طریق . الغربي سیدي مبروك، باإلضافة إلى الطریق المحیطي

  .الحافالت قلیل مقارنة بالفئات األخرى

  : "خط 05إلى  03عدد قلیل من الخطوط من "الفئة الثانیة، -

  الشمالي،  03الریاض، وكذلك الطریق الوطني رقم بومرزوق، القماص و: یندرج في ھذه الفئة األحیاء التالیة
  

  .73.ص.مصدر سابق: نمول مسعود : )1(
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  44مدینة قسنطینة ، أعداد الخطوط حسب مختلف مسارات النقل الحضري بالحافالت رقم 
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ھة إلى بوالصوف ، عین ارنستو شیقفارة المخصص للحافالت المتجوجزء من شارع  02الطریق الوالئي رقم 

وحي بالصوف بأربع خطوط، ثم جزء من . جویلیة، كل المسارات السابقة ذات ثالث خطوط 05اسمارة، 

  . خطوط 05: شارع الصومام وعواطي مصطفى بـ 

  : "خط 08إلى  06عدد متوسط من الخطوط من "الفئة الثالثة،  -

ار الحافالت في حي الدقسي وجزء من شارع ، جزء من مس05و یحتوي على جزء من الطریق الوطني رقم 

 05وجزء آخر من مسارھا في حي الدقسي، جزء من الطریق الوطني رقم . خطوط) 06(الشرق بستة 

وأخیرا ثماني خطوط على جزء كبیر من شارع الشرق، كل . الجنوبي بسبعة خطوط 03والطریق الوطني رقم 

  .وجزء من شارع بن بعطوش) 24(79الطریق الوطني 

  : "خط 15إلى  09عدد كبیر من الخطوط من  "الفئة الرابعة، -

ثم شارع الصومام  ،خطوط 10: الجنوبي بـ 03وتضم جزء من شارع ارنستو شقیفارة والطریق الوطني رقم 

 14جزء من شارع الصومام وشارع جیش التحریر بـ . خط 13بومدوس بـ  رخط وشارع قدو 12و 11بـ 

  . طخ15شارع بن بعطوش بـ . خط

  : "خط 15عدد كبیر جدا من الخطوط أكبر من "الفئة الخامسة،  -

خط  16:فئة المسارات ذات عدد كبیر جدا من الخطوط وتقتصر على الجزء األخیر لشارع الصومام بـ 

  .خط على جزئھ المتبقي 17وشارع بن بعطوش بـ 

  :أنواع المسارات حسب تركز الحافالت- 2- 1

اد الحافالت العاملة یومیا على مختلف المسارات السابقة والتي تعطینا صورة توضح أعد) 45(والخریطة رقم 

أوضح وأدق، فممكن أن یكون عدد الخطوط قلیل إال أن عدد الحافالت العاملة یومیا كبیر والعكس، حیث تبین 

 : لنا خمس فئات من المسارات حسب عدد الحافالت وھي

 : مسارات ذات عدد قلیل جدا من الحافالت -

 الریاض، الزیادیة، شعاب الرصاص : حافلة ومعظمھا مسارات داخل األحیاء وأحیاء أیضا وھي 11أقل من 

 .وبالتالي نسبة التلوث لكونھ أقل حدة أو ضعیفة. المخدومة بعدد قلیل من الحافالت . جویلیة  05و 

 : 42إلى  13مسارات ذات عدد قلیل من الحافالت  -

ار على مستوى حي الدقسي والمتمثل في مسار حافالت القماص والریاض بعد وتضم ھذه الفئة جزء من المس

المحطة النھائیة للدقسي باتجاه األحیاء المقصودة بالخدمة ، حي القماص، مسار في حي كوحیل لخضر 

 20مسكن، بومرزوق، بن الشرقي و 1100زواغي . المخصص لحافالت الفج، سیدي مبروك ، القدیس جان

عبان رمضانوطریق األقواس، شارع كیتوني عبد المالك، زعموش علي، : لى الطرق التالیةأوت باإلضافة إ

وبذلك في المسارات المتواجدة على مستوى مختلف األحیاء . الخ...  02طریق سطیف، الطریق الوطني رقم 

 .خاصة أي مسارات النھایة أیضا
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 : حافلة 105-48د متوسط من الحافالت من مسارات ذات عد -

حافلة على أجزاء مختلفة منھ، ثم الجزء المتبقي  50و 36، 105: بـ05تضم ھذه الفئة الطریق الوطني رقم 

. حافلة یومیا 100أي ابتداءا من حي زواغي إلى المطار والمدینة الجدیدة بـ ) 24(79من الطریق الوطني 

حافلة، شارع بن بوالعید  97: أوت بـ 20لواقع بین المنطقة الصناعیة وحي جزء الطریق المحیطي الجنوبي ا

حافلة المشكلة لمحطة بومزو حیث تنتھج كلھا ھذا الشارع في البدایة وكذلك المسار الموجود على  95بـ 

  .05الشمالي والطریق الوطني رقم  03مستوى حي بوالصوف، الدقسي، باإلضافة إلى الطریق الوطني رقم 

  : حافلة 114إلى  147سارات ذات عدد كبیر من الحافالت  من م -

حافلة علیھ ،وخاصة الجزء المار بین أحیاء  147وتتمثل في شارع الشرق الذي یصل أكبر عدد للحافالت أي 

. ساقیة سیدي یوسف، سعدة خلخال، اإلخوة عباس من جھة وسیدي مبروك والمنصورة من الجھة األخرى 

حافلة إلى  139ت الزیادیة عن المسار السابق عند حي سعدة خلخال یصبح عدد الحافالت وعندما تفترق حافال

الجنوبي الخاص بالحافالت المتجھة إلى الخروب وحي  03ثم الطریق الوطني رقم . غایة حي جبل الوحش

من حافلة في الجزء الواقع بین حي سیدي مبروك السفلي والدقسي  146: بومرزوق من مختلف المحطات بـ

وعندما تتجھ حافالت بومرزوق إلى وجھتھا تصبح عدد الحافالت . جھة والتوت والكلم الرابع من جھة أخرى

ثم طریق قدور بومدوس لحي المنظر الجمیل حیث تنتھجھ كل حافالت محطة بن عبد .حافلة 132على الطریق 

شارع جیش التحریر، . 55أوت  20و 62جویلیة  05المالك، باإلضافة إلى خطین من محطة بومزو ھما 

حافلة وكذلك  شارع جیش التحریر  121: سابقا المار بمحاذاة الثكنة العسكریة بـ  05الطریق الوطني رقم 

حافلة وأخیرا جزء  116: وجزء من شارع شقیفارة أسفل الجامعة اإلسالمیة بـ 03علىالطریق الوطني رقم 

 .حافلة 115: مسكن بـ 465ج وزواغي  إلى حد حي بلحا) 24(79كبیر من الطریق الوطني رقم 

  : "حافلة 195أكبر من  "مسارات ذات عدد كبیر جدا من الحافالت، -

یشھد كل منھما أكبر عدد من الحافالت حیث شارع بن بعطوش والطریق المحیطي الجنوبي،  و تتمثل في

حافلة على  213طوش وحافلة یتواجد على جزء من شارع بن بع 221أقصى عدد منھا أي  والعاملة یومیا، 

، نقطة تالقي حافالت محطة بن عبد المالك المتجھة إلى الجھة الجنوبي طریق المحیطيالجزء صغیر من 

الشمالیة الشرقیة والجھة الجنوبیة الشرقیة وحافالت محطة الفج المتجھة نحو مدینة الخروب، حافالت محطة 

شارع بن مثل یو. حافالت عین اسمارة الخروب بالصوف المتجھة إلى الخروب وجبل الوحش باإلضافة إلى

كریكري، بن عبد المالك، باب القنطرة، بوالصوف باإلضافة : مكان تالقي خطوط المحطات األربعبعطوش 

إلى خطین من الخطوط الحیادیة التي تعمل علیھا أكبر أعداد الحافالت، وبذلك یمكن تخیل حجم التلوث الصادر 

ت لھا عدة دورات في الیوم الواحد ذھابا وإیابا والتي یتم التطرق إلیھا في تقدیر حجم عنھا، علما أن ھذه الحافال

  .ھامة ات سكانیةالتلوث خصوصا وأن شارع الشرق یقع في أحیاء ذات كثاف
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  :فالت حسب مختلف الخطوطكمیات الغازات المنطلقة من الحا - 2

سنتطرق فیما یلي إلى تحدید فئات مختلف الخطوط حسب التلوث الصادر عنھا أو بعبارة أخرى كمیات أكسید 

الكربون وأكسید األزوت الصادرة عنھا یومیا أي آخذین بعین االعتبار الدورات أي عدد الرحالت الیومیة ذھابا 

خمس فئات متباینة على ) 05(یبین أن ھناك ) 86(والشكل رقم . الخط وإیابا وعدد الحافالت العاملة یومیا على

  . أساس كمیة الغازات المنطلقة معبر عنھا بالكیلوغرام

  :  "كغ یومیا 13.209أكبر من  "تلوث كبیر جدا -

المدینة  - جبل الوحش وجبل الوحش -عین اسمارة، بن عبد المالك -الخروب: تضم ھذه الفئة ثالث خطوط وھي 

كغ على الترتیب، وھي كمیات ھائلة جدا من ھذه الغازات السامة وكل ھذه 13.2و 13.9، 15.1: دیدة بـ بـالج

على الترتیب في  %32.43و %67.57: القیم موزعة على غازي أكسید الكربون وأكسید اآلزوت بنسبتي

خطوط إلى أنھا الخطوط ویعود سبب ھذا التلوث الكبیر الصادر عن ھذه ال. جمیع الحاالت والفئات الموالیة

حافلة على الترتیب باإلضافة إلى عدد الدورات الكبیر  34و 36، 34: األكثر حجما من حیث عدد الحافالت بـ

  .یومیا

  :  "كغ یومیا 8.5إلى  10.57من  "تلوث كبیر -

 جبل -الخروب، وباب القنطرة –الخروب، بوالصوف  -جبل الوحش: تضم ھذه الفئة أیضا ثالث خطوط وھي

حافلة على الترتیب باإلضافة إلى  28و  32كغ یومیا على الترتیب،  8.55و  9.04، 10.57: الوحش بـ 

 .دورات على التوالي 09و 06، 08: عدد الدورات الكبیر أیضا و بـ

  : "كغ یومیا 3.11إلى  6.30من "تلوث كبیر نسبیا  -

عین اسمارة، دیدوش : لتجاه المدن التوابعخطوط ، وھي خاصة خطوط طویلة با 09یندرج في إطار ھذه الفئة 

مراد، الخروب والمدینة الجدیدة وتجمع بكیرة وكذلك خطوط إلى حي زواغي بسبب طول المسافة كما یندرج 

 .دورات یومیا 08حافلة و 20یومیا، بحوالي /كغ 8.54:  القماص بـ -بن عبد المالك: في الفئة خط

   : "كغ یومیا 3.11أقل من "تلوث ضعیف  -

الدقسي،  -كریكري: خط وھي إما  خطوط قصیرة مثل31تضم ھذه الفئة عدد ھائل من الخطوط وعددھا 

 - باب القنطرة: أو ذات عدد دورات  قلیل مثل خط. الخ...بوالصوف،  -سیدي  مبروك، بن عبد المالك - كریكري

شعاب  - بن عبد المالك: ثل خطوطأربع دورات یومیا، أو یعمل علیھا عدد قلیل من الحافالت م: حامة بوزیان  بـ

  .الخ ...الریاض،  - جویلیة، كریكري05 -بومرزوق، بومزو -الرصاص، بن عبد المالك

ولذلك فإن الترتیب . لقد تم التحلیل السابق أو المعالجة السابقة على أساس أن محركات  كل الحافالت سلیمة

الخطوط، إذ أن محركاتھا تطرح ھذه الغازات ست مرات یتغیر إذا ما أخذنا بعین االعتبار الحافالت القدیمة على 

وخاصة الخطوط التي تعمل علیھا الحافالت القدیمة والملوثة . ضعف مقدارھا المطروح من المحركات السابقة

وبذلك فیمكن أن تكون خطوط قصیرة . والتي تلقى استیاء كبیر من المتنقلین ویطالب بنزعھا) TATA(من نوع 
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إال أنھا األكثر تلویثا تلویثا للبیئة مثل خط بن الشرقي الذي یعمل علیھ ھذا النوع من الحافالت  وبعدد دورات قلیل

كغ في ست مرات نحصل  2.5: ، فیضرب كمیة الغازات المطروحة من الحافالت والمقدرة  بـ %100بنسبة 

طئ السرعة واإلطالة في كم لم نأخذ بعین االعتبار ب. كغ  لنصبح بذلك أعلى نسبة على اإلطالق 15.19على 

  .المواقف 

بالنسبة للتلوث الیومي الصادر عن ھذه الخطوط فھو غیر مركز ، حیث أن ھذه الحافالت تأخذ مسارات   -

مختلفة، وبالتالي یلعب الھواء في تفكیك الجزیئات الدقیقة والغازات الصادرة، إال أن أكبر تركز للتلوث یكون 

المحطات الحضریة وكذلك المواقف التي تشھد أكبر تركز للحافالت وبذلك  فيعلى مستوى نقاط تجمع الحافالت 

تكون نسبة التلوث بحدة أكبر وتشكل كتل ثقیلة من الغازات في الھواء تأخذ وقت طویل للتفكك 

كغ من أكسید  51.64كغ ، أي  159.24وبالتالي فإن النقل الحضري بالحافالت یصدر یومیا .واإلنحالل

كغ من أكسید الكربون، وبما أن الحظیرة قدیمة فإن ھذه النسبة تتضاعف ستة مرات إلى  1.7.6األزوت و

  .كغ یومیا من الغازات السامة  100كغ یومیا أي تقریبا  955.44

    :أھم نقاط تركز التلوث الناتج عن حافالت النقل الحضري في مدینة قسنطینة - 3

یة السبعة دون استثناء، باإلضافة إلى نقاط التوقف التي تمكث تتمثل ھذه النقاط أساسا في جمیع المحطات الحضر

فیھا الحافالت مدة معتبرة وعبر علیھا حجم كبیر منھا وھي خاصة موقف فیاللي والدقسي حیث تتوقف الحافالت 

تركز دقائق للقیام بالتعبئة وكأنھا محطة رئیسیة أو ثانویة، إال أننا سنركز على المحطات التي ی 10مدة أكثر من 

  : والجدول الموالي یوضح عددھا) TATA(فیھا أكبر عدد من الحافالت القدیمة من نوع 

وبذلك یتضح أن محطة باب القنطرة ھي أكبر نقطة للتلوث وتركزه أیضا، علما أنھا واقعة في منطقة ذات كثافة 

ة وتقع في قلب المدینة حافل 30ثم محطة بومزو وھي األخرى بـ . سكانیة مرتفعة وتشھد حركة كبیرة للسكان 

  حافالت على الترتیب، وأخیرا محطة بوالصوف  07و  08أما محطتي بن عبد المالك وكریكري فلھما . أیضا

  .حسب المحطات الحضریة) TATA(عدد الحافالت الملوثة من نوع): 32(رقم جدول

  TATAعدد الحافالت القدیمة  المحطــة

 63 بـاب القنطـرة

 30 بـومـزو

 08 د المـالكبن عبـ

 07 كریكــري

 05 بوالصـوف

 113 المجمـوع

  .2003تحقیق میداني : المصدر
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یمكن تصور حجم التلوث الصادر عنھا وتلویثھا یومیا لبیئة المدینة التي ال تخفى  وبذلك. حافالت 05: بـ

  .مشاكلھا عن أي كان من أبسط مواطن إلى أعلى مسؤول

  : لبیئة والمدینةاآلثار اإلیجابیة للنقل على ا - 4

ھذه اآلثار ال تتواجد بعد في مدینة قسنطینة إال أننا سنتطرق إلیھا من خالل توجھات الدول المتطورة خاصة 

، لھا كبیرین التي تشجع ھذا النقل لعدة أسباب ومدینة مونتریال ھي مدینة میتروبولیة أخذت حجما وتطورا 

. تأطر شكل المجلس الجھوي للبیئة  لمدینة مونتریال  )1(1996وفي سنة . اقلیمھا أیضا من المدن المحیطة بھا

وھو ھیئة تعمل بالتنسیق مع أھم المتعاملین المحلیین، الجھویین والوطنیین  من أجل التنمیة المستدامة في إقلیم 

  .مونتریال بھدف إصالح أوساط الحیاة والطبیعة وتحسین الطرق والسیاسات التي توجھھا

المستدامة لھا قام ھذا المجلس بتدعیم والدفاع عن ھذا النوع من النقل بترقیة مقیاسیة من أجل  في إطار التنمیة 

زیادة التنقالت على مستواه والحد من استعمال السیارة الخاصة واإلستراتیجیة المتبعة حالیا ھي فعال تطویر 

اللجوء أیضا إلى مقاییس مناظرة مختلف أنواع النقل الجماعي بتوفیر أكبر عرض ولیس إلى ھذا الحد فقط بل 

لھا للحد من استعمال السیارة وكان ذلك عن طریق الحظائر من أجل تسییر التنقالت والتحكم فیھا والتقلیل من 

  .اآللیات في مركز المدینة 

   :ما أن إیجابیات النقل  الحضري تتمثل فيالتوجھ یشجع ھذا  1998كما أن میثاق أثینا الجدید  لمارس من  سنة 

 .التقلیل من حركة المرور في الوسط الحضري وبالتالي تجنب االزدحام واالختناق لحركة المرور -

  .یحد من االستھالك األكبر للطاقة الناتجة عن العطالت المختلفة أساسا منھا المذكورة في العنصر السابق -

 .ذو طاقة كبیر مقارنة لمختلف الوسائل األخرى -

 .ل النقل الخاصة، یكون ھناك تقلیص في حجم وقیمة التلوث في مركز المدینة خاصةوسائ استعمالوبتقلیص  -

  . أما مدینة قسنطینة فھي تشھد حركیة كبیرة إلیھا مترجمة عن طریق حركة المرور الكثیفة

 اإلنجازو ھذه الحركیة غیر متحكم فیھا و مقابل ذلك تعاني من ندرة الحظائر و حتى الحظیرة التي ھي في طور 

و ھي التي لھا دور كبیر في تخفیض حركیة اآللیات داخل المدینة و بالتالي التقلیص من . توقفت األشغال بھا

الحافالت الكھربائیة، : حجم التلوث، كما أن السیاسة المنتھجة تھدف إلى تطویر وسائل النقل الجماعي مثل

  . لسلیمالتیلیفریك و تدعیم النقل بالحافالت و بالتالي فھي في التوجھ ا

  

  

  
(1) : le stationnement comme outil de gestion des déplacements dans la région 

métropolitaine de Montréal.2001.conseil régional de l’environnement. 

www.web.net/cstctd / 
 

http://www.web.net/cstctd
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  :خالصة الباب الثاني

  

ي یحتل المرتبة األولى في اھتمامات الدول ال سیما المتقدمة منھا، و ھذا لتأثیره الكبیر على أصبح التلوث البیئ

 تھصحة السكان عن طریق األمراض المختلفة و الممیتة، و التي تكلف الدولة أمواال كبیرة أضعاف ما اقتصد

  .حمایة البیئةفیھا عند بناء مختلف المصانع و تبني استراتیجیات لم تراعي 

مدینة قسنطینة أیضا تعاني من ھذا المشكل و بحدة بمختلف أنواعھ و مصادره التي من بینھا النقل بالحافالت و 

  باعتبار أن أكبر حركة لھا على مستوى مدینة قسنطینة و أساسا لربط مختلف المدن التوابع، تجمع بكیرة 

فكانت أكبر مسارات تركز .خرى طبعاو المدینة الجدیدة علي منجلي باإلضافة إلى مختلف وسائل النقل األ

الحافالت تتمثل أساسا الطریق المحیطي الجنوبي، شارع بن بعطوش بالدرجة األولى ذات عدد كبیر جدا من 

  ) 24(79، الطریق الوطني)05(ثم شارع الشرق، شارع جیش التحریر، الطریق الوطني رقم.الحافالت

كما . و ھي محاور تركز التلوث بالحافالت.ر من الحافالتو أخیرا شارع قدور بومدوس و التي تشھد عدد كبی

كغ یومیا من جمیع حافالت نظام  1000أن كمیة الغازین السامین أكسید الكربون و أكسید اآلزوت تقدر بحوالي 

  .النقل الحضري

القدیمة  و أھم نقاط التلوث في المدینة تتمثل في محطتي باب القنطرة و بومزو حیث یوجد أكبر تركز للحافالت

 .الملوثة
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  خالصة الفصل الرابع

  :إن أھم النتائج التي یمكن الخروج بھا مما تقدم 

عمال الحافلة، أي السائق و القابض غیر مؤمنون في معظمھم، في غیاب الرقابة و التفتیش من المصالح  -

) 12(العمل یومیا یبلغ في المتوسط عدد كبیر من ساعات : باإلضافة إلى ظروف العمل غیر المالئمة.المختصة

ساعة، عدم الحق في العطل و  أكثر من نصف عددھم أرباب عائالت و بالتالي ھناك فئة معتبرة من المجتمع 

و كل ما سبق ینعكس على كیفیة أداء العمل و على األولیات التي تتمثل في تحصیل . غیر مأمنة لھذا السبب

 ي أكبر دخل حتى یكون األجر أفضل بدل التفكیر في راحة المتنقل أكبر عدد ممكن من الركاب و بالتال

  .و رضائھ

كما أن . نسبة كبیرة من المتنقلین  ھم من الشباب أي الفئة التي تشھد أكبر دینامیكیة في مختلف المجاالت  -

لمرتبطة بمواعید نسبة كبیرة منھم أیضا ھم عمال في مختلف القطاعات و النسبة الموالیة من الطلبة أي الفئات ا

و بذلك یجب تكییف النقل الجماعي على ھذا األساس كزیادة عدد الحافالت العاملة في .محددة صباحا و مساء

باإلضافة إلى أنھ مستعمل  ھذه الفترات من أجل تحقیق السیولة في النقل و جذب أكبر عدد ممكن من المتنقلین

  . بكثرة من طرف الفئات ذات الدخل الضعیف

إال .سنة أي قدیم نسبیا و بالتالي یشكل خطر على المتنقل و تأثیر على مستوى الخدمة 13متوسط عمره  عتاد -

  .سنوات) 05(أن الحظیرة في تجدد لكون أكبر ثاني نسبة من الحافالت عمرھا أقل من خمس

لوث المائي كانت مساھمة النقل الحضري الجماعي بالحافالت في التلوث من جانبین، األول یتمثل في الت -

الناتج عن محطات الغسل و التشحیم التي ترمي الزیوت الناتجة عن اآللیات عموما مباشرة في قنوات الصرف 

كغ یومیا من  1000و ثانیا التلوث الجوي المقدر بأكثر من .منھا %51.52الصحي دونما معالجة في نسبة 

حطتي باب القنطرة و بومزو لتواجد نسب و أكبر تركز للتلوث على مستوى م) noxو  co( الغازات السامة

  .القدیمة باإلضافة إلى الحافالت األخرى طبعا) TATA(كبیرة من الحافالت من نوع

اآلثار اإلیجابیة للنقل الجماعي عدیدة منھا التقلیل من حركة المرور و بالتالي التقلیص من التلوث الناتج عن  -

ء لھا في أثناء ازدحام و اختناق حركة المرور و سیاسة مدینة كثرة اآللیات أوال و الناتج عن السیر البطي

قسنطینة أو التجمع القسنطیني الكبیر تتجھ في إطار تدعیم مختلف أنواع النقل الجماعي للتقلیص من حجم 

التلوث عن طریق حل مشكل حركة المرور الكثیفة و المختنقة بحظیرة متعددة الطوابق مخصصة لتوقف 

و كذلك إعداد مشاریع للدراسة من أجل تبني أنماط .ة زعموش سابقا بجانب مركز المدینةاآللیات مكان محط

 .إلخ...أخرى للنمط الجماعي عن طریق الحافالت الكھربائیة، التلفریك
 

 



Résumé : 

Le transport est une activité productive dans la ville ou le groupement urbain, qu’est le cas 

de notre étude. Il est le responsable de sa dynamique et par conséquent de son 

importance dans tous les domaines : économiques, sociales , culturels…etc. c’est l’un des 

facteurs par mis tant d’autres très influents sur son paysage urbain. 

Les espaces qui entourent les axes de transport et particulièrement le transport en 

commun ont une valeur foncière très importantes, parce qu’ils sont très fréquentés , ce qui 

favorise l’implantation de différentes activités et services. 

L’intégration et la valorisation des zones ou quartiers marginaux qui sont souvent à la 

périphérie de la ville dépendent  de la disponibilité des lignes ou itinéraire de transport. 

Le transport en commun par bus est le moyen de transport le plus approprié à concrétiser 

cette démarche dans le groupement urbain de Constantine , qui est par ailleurs un très 

bon exemple des transformations qu’a effectué le transport sur le paysage des villes, et 

l’un des facteurs essentiels contribuant à sa genèse et sa formation. 

Avant l’année 1990, le périmètre du transport urbain se limitait uniquement à la ville de 

Constantine, par contre celui de Constantine vers les autres villes du groupement était 

considéré suburbain. Cette période s’appuyait quasi-totalement sur un seul acteur 

économique qui est l’acteur publique. l’offre de transport était insuffisante face à une 

grande demande due à la forte croissance de  la population urbaine du groupement et 

particulièrement celle de la ville de constantine. 

La période suivante a permis l’ouverture au secteur privé d’investir, dans le cadre du 

libéralisme. L’offre devenait par ailleurs énorme quantitativement et ne l’ai pas 

qualitativement, à cause de la mauvaise collaboration entre les différents organismes et 

acteurs concernés ainsi que la divergence des priorités entre l’organisme de planification 

qui n’arrive pas encore à quantifier le phénomène de transport et les acteurs privés qui ne 

sont pas encore professionnels. 

Les pays développés favorisent le transport en commun, qui lui seul peut résoudre le 

problème de circulation dans les grandes villes et notamment dans leurs centres pour 

résoudre le problème du congestion de la circulation et par conséquent résoudre les 

problèmes d’environnement par l’amélioration du qualité de service , et ça ne peut se faire 

dans notre espace que par la bonne gouvernance du transport urbain qui vient de la 

coordination entre tous les acteurs de transport en vue d’un transport durable. 

  

  



Summary: 

 Transport is a productive activity in the city or the urban grouping, which is the case of our 

study. He is the person in charge for his dynamics and consequently for his importance in 

all the fields: economic, social, cultural... etc it is one of the factors by put so many others 

very influential on its urban landscape.  

Spaces which surround the axes of transport and particularly public transport have a value 

land very important, because they are very attended, which supports the establishment of 

various activities and services. 

The integration and the valorisation of the zones or districts marginal which are often with 

the periphery of the city depend on the availability of the lines or route of transport. 

Public transport by bus is the means of transport more adapted to concretize this step in 

the urban grouping of Constantine, which is in addition a very good example of the 

transformations that carried out transport on the landscape of the cities, and one of the 

essential factors contributing to its genesis and its formation. 

 Before the year 1990, the perimeter of the urban transport was limited only to the 

town of Constantine, on the other hand that of Constantine towards the other cities of the 

grouping was considered suburban. This period was pressed on only one economic actor 

who is the actor public. the offer of transport was insufficient with a great request due to 

the strong growth of the urban population of the grouping and particularly that of the town 

of constantine.  

The following period allowed the opening the sector to invest, within the framework of 

liberalism. The offer became enormous in addition quantitatively and do not have it 

qualitatively, because of the bad collaboration between the various organizations and 

actors concerned as well as the divergence of the priorities between the organization of 

planning which does not manage yet to quantify the phenomenon of transport and the 

actors private who are not yet professional.  

The developed countries support the public transport, which only can solve the problem of 

circulation to him in the large cities and in particular in their centers to solve the problem of 

the congestion of circulation and consequently to solve the problems of environment by 

the improvement of the quality of service, and that can be done in our space only by the 

good governorship of the urban transport which comes from coordination between all the 

actors of transport for a durable transport. 
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  امةــــــمة العــــالخات

أصبح مركز ثقلھا الحالي لعدة  الذيالتجمع القسنطیني الكبیر یحتل مكانة ھامة في والیة قسنطینة، و 

   ،-عاصمة الشرق الجزائري- في مدینة قسنطینة ةحول النواة الممثلالمتواجد أسباب تتمثل أوال في موقعھ 

السكة الحدیدة، المطار، الطریق السیار ، الطرق : برىو كذلك موقعھ بالنسبة ألھم لمحاور النقل الك

بلغ إذ باإلضافة على وزنھ الدیموغرافي، ، المحیطیة، و احتوائھ على عقدة مختلف الطرق الوطنیة الھامة

ن، و بلغ عدد سكان  612144حسب التعداد العام للسكن و السكان 1998عدد سكانھ الحضر سنة 

ن، أي أن عدد السكان الحضر الكلي للتجمع یبلغ حوالي  43165ي حوال 2004المدینة الجدیدة سنة 

  .ن 700000

و لقد كان لالرتباطات الوظیفیة و العالقات الكثیفة بین مدنھ أسباب كثیرة أھمھا كیفیة نمو مدینة قسنطینة 

جال ه موضعھا، فكان تجمع بكیرة و المدن األربعة المجاورة لھا، خیر ماو الحل تجاه العجز الذي أبد

 .إلخ...السكن، العمل، التسوق، : تكمل فیھ تطورھا العمراني و بذلك نشأت مختلف العالقات المتمثلة في

لتظھر في فترة أخرى ھذه المجاالت عجزا فیما یخص األراضي القابلة للتعمیر تجاه االحتیاجات 

نمو السكاني للتجمع ككل المقدرة، فكان التفكیر في المدینة الجدیدة علي منجلي كحل أنسب الستقبال ال

  .ن تقریبا 300000: بحجم سكاني مستقبلي یقدر بـ

و ھذه العالقات الكثیفة و الحركیة تترجم عن طریق مختلف وسائل النقل و خاصة النقل الجماعي 

أعطى مظھرا حضریا أخر للتجمع خصوصا بعد فتح المجال للخواص لالستثمار فیھ بعد  ممابالحافالت، 

المتعلق بتوجیھ و تنظیم  1988ماي  10: لـ 17- 88د صدور القانون بعو بالضبط  خاصة 1988سنة 

النقل محتكر من طرف الدولة أصبح ھو المھیمن علیھ خاصة بعد انحالل كان فبعد أن . النقل البري

  .الوكاالت المحلیة للنقل بسبب العجز المادي و قدم الحظیرة

للنقل ، لم كن یشھده التجمع من قبل و شبكة ھامة من  دخول الخواص إیجابي بتوفیر عرض كبیركان و 

  من سلبیاتھ سوء التسییر و التحكم في الوضعیة باإلضافة إلى انعدام التنظیم الجید لكن و . الخطوط

و المحكم یظھر جلیا في الواقع على مستوى المحطات الحضریة و في مختلف مسارات الحافالت و ھذا 

كما أن الھیاكل  .عدم وجود التنسیق بین مختلف الھیئات المشرفة على النقلو ل ،لكثرة المتعاملین أوال

و بالتالي و بطریقة غیر  ع إلى حد كبیر و خاصة االنحداراتالتحتیة للنقل یتحكم فیھا عامل الموض

  .لى سوء حالتھا بالنسبة ألحیاء مدینة قسنطینةإباإلضافة .مباشرة على شبكة النقل و تغطیتھا للمجال

  أن الھیاكل الفوقیة للنقل تتركز في مدینة قسنطینة لوجود المحطات الحضریة السبعة الرئیسیة منھا كما 

نقاط جمع و إنزال الركاب فھي التي تعطینا مدى ھیكلة شبكة النقل إال أنھا أي و الثانویة، أما المواقف 

  ھو موجود في المیدان غیر مھیأة و لیست على أسس أو قواعد معینة و إنما عشوائي و ھذا حسب ما 
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لجنة النقل و المرور لبلدیة قسنطینة، و التي شرعت مؤخرا في عملیة  يو حسب تصریحات مسؤول

  .ترسیم المواقف بالتنسیق مع الشرطة عن القرارات الرسمیة ھذه المرة

  إنجاز مخطط شامل  عن طریق الشروع فيكما شرع مؤخرا في تنظیم النقل من طرف المدیریة 

و الذي خصص لھ مبلغ ھام من میزانیة الدولة ، باإلضافة إلى إجراءات متخذة لتحسین حركة  و حقیقي

  . المرور على مستوى مختلف تجمعات مجال الدراسة

و كما كان لدخول الخواص الفضل الكبیر في تقدیم عرض ھام من حیث أعداد الحافالت و توسیع شبكة 

مع بكیرة و المدینة الجدیدة علي منجلي إال أن تغطیة المجال من النقل إلى مختلف المدن التوابع، تج

طرف ھذه الشبكة ناقصة و ھذا أساسا بسبب الموضع و حالة الطرق، كما أن الخدمة المقدمة ال تراعي 

  .بل جانب المردودیة مما یؤثر على جدوى نظام النقل بالحافالت ،عامل الزمن بالدرجة األولى

ة بخدمة النقل تتمثل أساسا في أطراف المدن أي التوسعات الجدیدة و المناطق و المجاالت الغیر مغطا

  .ذات الطبوغرافیا الصعبة

بالنقل الحضري بالحافالت كونھا ال  و مدینة حامة بوزیان تمثل أضعف مدینة من حیث خدمة المجال

  یدة، الخروب تستفید من نقل حضري داخلي ثم دیدوش مراد، عین اسمارة، قسنطینة، المدینة الجد

  .و أخیرا التجمع الثانوي بكیرة بخدمة جیدة 

في مدینة قسنطینة سواء من حیث أعداد الخطوط أو الحافالت أما بالنسبة لمستوى أو درجة الخدمة بالنقل 

فھي تصل إلى أقصاھا خاصة على مستوى محاور الحركة الھامة و التي تحتوي على عدد كبیر من 

) 24(79وش، شارع الشرق، الطریق المحیطي الجنوبي ، الطریق الوطنيالمواقف مثل شارع بن بعط

  .الشمالي) 03(و الطریق الوطني رقم

و في محاولة لمعرفة من ھم مستعملي نظام النقل بالحافالت وجدنا أن نسبة كبیرة منھم من الشباب، 

ب أن تؤخذ ھذه الفئات تالي یجلو با، العاملین و خاصة منھم اإلطارات المتوسطة ، العمال و الموظفین

  .بعین االعتبار عند تخطیط النقل

و حتى بعده، رغم قلة العرض المقدم و عدد الخطوط و الحافالت التي تخدم  1962لقد كان قبل تاریخ 

المجال إال أن قطاع النقل كان یشھد تنظیما و ھیكلة جیدة  و كان العاملین في قطاع النقل یعملون في 

و بالتالي تقدیم . إلخ...تأمین، عدد ساعات العمل القانونیة، الحق في العطلال: ظروف حسنة من حیث

  أما اآلن فیتعرض العاملین في قطاع النقل إلى االبتزاز من طرف أصحاب العمل . خدمة في المستوى

و عدم تأمینھم علما أن أغلبھم أرباب أسر، باإلضافة إلى عدد ساعات العمل الكبیر و عدم الحق في 

و بالتالي تكون ھذه أسباب أھم .و بالتالي كیف لھؤالء العاملین أن یقدموا خدمة في المستوى .العطل

من أجل تحقیق  إلخ،...،التجاوزات التي تتمثل في التسابق بین الحافالت، تعبئة الحافلة إلى أقصى حد

  .أقصى مردود و بالتالي أكبر دخل یومي
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الحافالت قدیمة جدا،إال أنھا ھذه و نسبة كبیرة من ، سنة 13متوسط عمر الحظیرة الحافالت العاملة 

  .سنوات 05عمرھا أقل من التي حظیرة في طور التجدد ألن ھناك نسبة كبیرة من الحافالت 

أوال و ھذه الحظیرة تؤثر على البیئة سلبا خصوصا عن طریق التلوث الصادر منھا و ھذا التلوث ھوائي 

و مائي عن طریق محطات الغسل و التشحیم التي ال تحتوي على  ،یتمثل في الغازات السامة المنطلقة 

كغ من  159.24الكبیر تصدر یومیا القسنطیني و حظیرة الحافالت للتجمع الحضري ، محطات تصفیة

أضعاف ما  06ھذه الغازات و ھذا دون األخذ بعین االعتبار الحافالت القدیمة التي تطرح الغازات ب

  .تطرحھ الحافالت السلیمة

بالتالي فإن النقل في التجمع القسنطیني الكبیر یحتاج إلى ھیكلة و إلى رقابة و ردع باإلضافة على  و

عن طریق الحكم الحضري الراشد لھ الذي یعتمد على  التنظیم من أجل االرتقاء إلى الخدمة الحقیقیة للنقل

 . المستدیمالتنسیق الجید بین مختلف الھیئات المشرفة علیھ و في إطار سیاسة النقل 

 



  :الملخص

النقل ھو نشاط إنتاجي في المدینة أو التجمع الحضري، إذ أنھ المسؤول األول عن دینامیكیتھا و أھمیتھا 

و ھو من العوامل األساسیة التي تتحكم في .إلخ...االقتصادیة، االجتماعیة، الثقافیة: في مختلف المجاالت

ت السكنیة الواقعة على محاور النقل عن طریق ، حیث تزداد القیم العقاریة للمجااللھا  المظھر العمراني

مما یؤدي إلى  ، مختلف الوسائل، مما یسمح بتردد عدد كبیر من السكان علیھا و بالتالي التعریف بالمجال

خلق مختلف الوظائف و النشاطات و فك العزلة عن المناطق أو األحیاء الھامشیة و خاصة المتواجدة في 

ي تحقق ھذا التوجھ تتمثل أساسا في النقل الجماعي خاصة و الذي یتمثل كما أن الوسیلة الت.األطراف

بالنقل بواسطة الحافالت في مجال دراستنا و ھو التجمع الحضري القسنطیني الكبیر الذي یمثل محیط 

  مثال جید للتحوالت التي أحدثھا النقل على مظھره العمرانيإذ أنھ .النقل الحضري في والیة قسنطینة 

ن العوامل األساسیة التي أدت إلى تشكیل الوحدة الحضریة بین مختلف تجمعاتھ و دعمتھا و كان م 

  .تخطیطیةالالطبیعیة، الدیموغرافیة و منھا باإلضافة إلى عوامل أخرى خاصة 

كان محیط النقل الحضري یقتصر على مدینة قسنطینة فقط، أما النقل نحو التجمعات  1990قبل سنة 

كان العرض المقدم  حیث .، في فترة كانت تعتمد أساسا على القطاع العام حضري  األخرى یعد نقال شبھ

من طرف النقل الجماعي غیر كافي و ال یلبي احتیاجات السكان في فترة شھدت فیھا المدینة تطورا 

بفتح المجال للخواص لالستثمار في كل  و لكن بعد ھذا التاریخ تم انتھاج سیاسة اقتصاد السوق .كبیرا

نمط ي مدة قصیرة إلى إحداث تحول جذري في القطاعات من بینھا قطاع النقل، الشيء الذي أدى و ف

للتجمع الحضري القسنطیني الكبیر ، فسمح ذلك بتوفیر عرض ھام كما، أما  عمرانيالمظھر الالحیاة و 

و ترجم ذلك میدانیا عن .بین مختلف المتعاملین فیھنوعا فھو یعاني من نقص في التنظیم و التنسیق 

بین  و السبب الرئیسي في ذلك یعود إلى اختالف االولویات .طریق نوعیة الخدمة المقدمة للمتنقل 

الجانب التخطیطي الذي یفتقد إلى قیاس ظاھرة النقل و الجانب التنفیذي الذي تنقصھ الخبرة و احتراف 

  .مھنة النقل

حسن نوعیة الخدمة المقدمة من طرف النقل ال سیما النقل الجماعي المنتھج من طرف و بالتالي فإن ت

بالحكم الحضري في المدن ال تأتي إلى ومنھ المشاكل البیئیة البلدان المتقدمة كسیاسة لحل مشاكل المرور 

یاسة النقل سو التنسیق فیما بینھا و تطبیق  الذي یعتمد على إشراك كل الھیئات المعنیة  الراشد للنقل

  .المستدیم

  :المفردات األساسیة
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