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  :راتـتشك

  
احمد اهللا العلي القدير على توفيقه لي في انجاز هذا البحث، فله الحمد و الحمد و 

  .....الشكر و خير الثناء
أستاذي  و أتوجه بالشكر بعد اهللا سبحانه وتعالى إلى األستاذ المشرف البروفسور 

على توجهاته ونصائحه لنجاز هذا البحث  و على " محمد الهادي لعروق" موقر ال
  .......رحابة صدره معي فله كل الشكر و التقدير واالحترام
، وأخص بالذكر األستاذ كما أتوجه بالشكر إلى كل أساتذة معهد علوم األرض

  .المبجل شراد صالح الدين، واألستاذ محمد مالك
رات و المديريات الذين ساعدوني في الحصول على كما أشكر موظفي االدا

  :المعطيات الالزمة ، وأخص بالذكر
 السيد عبد الحق بلواعر ، رابح، فريد مشقف: البلدية  -

 السيد حفيان شعيب، رضا: URBACOمكتب الدراسات  -
  . وساعد النجاز هذا البحثوإلى آل من ساهم 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :إهــــداء

  
  :أهدي هذا العمل إلى

  روح أبي الغالي رحمه اهللا وأسكنه فسيح جنانه          
  نبع الحنان و رمز العطاء نبض قلبي أمي                        

  إلى إخوتي وأخواتي                                             
  إلى كل األصدقاء والزمالء                                                

 سعيدة                                        
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  مقدمـة عـامـة
تمثـــــل ظاهرة تحضـر المراكز و التجمعـات العمرانية فــي         

بالحواضر، أهم سمات أزمة التعمير التي تعيشها الحواضر  المجاالت المحيطــة

و  لى الوفاء بمتطلبات نموها الحضريالجزائرية، والناتجة عن عجز هذه الحواضر ع

امتداد التعمير إلى المجاالت المحيطة بها  بوتائر االقتصادي، واإلعمار، ما أدى إلى 

عالية، وكانت عامال للدفع بالمراكز و التجمعات إلى الحضرية، بعد أن كانت تجمعات 

  .     ريفية يهيمـن عليهـا طابـع النشـاط الفــالحي

عرفت مدينة قسنطينة ثالث الحواضر الجزائرية،تراجعا في معدل نموها الحضري،    

، ليتراجع خالل العشرية الموالية  (1)%  3,15:  77/ 66في الفترة  حيث سجل

  (2)%074إلى  87/98لينخفض إلى تقريبا النصف في فترة و%  2,48إلي  77/87

،أي أن ظاهرة المد الحضري  (3) % 1,04 -إلى  98/2008ليصل في التعداد األخير 

الخروب، حامة ( ول على األطراف بدأت مع السبعينات، وغطت بلديات الطوق األ

والتي عرفت تجمعاتها الرئيسية نموا حضريا ) بوزيان، ديدوش مراد، عين سمارة 

إلى معدل  حيث تراجعت معدالت نموها الحضري مفرطا بدأت تصل إلى درجة التشبع

  .مما يعكس تراجعا قويا في سيرورة النمو 87/98النصف تقريبا في الفترة 

معدالت النمو المسجلة للتجمعات الرئيسية لبلديات الطوق األول                     ):1(جدول رقم               

  (%)معدل النمو        

  التجمعات

66/77  77/87  87/98  98/008  

  3,18  5,32  9,45  4,18  الخروب

  1,84 -  2,09  4,25  4,81  الحامة بوزيان

  3,72  11,15  6,00  2,99  ديدوش مراد

  4,66  5,97  4,13  2,78  عين السمارة 

  5,57  10,17  7,42  4,86  بكيرة

معالجة معطيات اإلحصاء العام للسكن + أدوارها و وظائفها  ،تحوالتها: ن التوابع حول قسنطينةفؤاد بن غضبان المد: المصدر      

  2008السكان 

                                                 
  أدوارها تحوالتها ووظائفها: المدن التوابع حول مدينة قسنطينة : فؤاد بن غضبان  : (1)
  نفس المصدر : (2)
 = باالستعانة بالمعادلة التالية ر 2008ألخير لسنة تم حساب معدل النمو من خالل معطيات التعداد ا : (3)
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وتؤكد دراسة الخبرة لمراجعة المخطط التوجيهي لما بين البلديات المحيطة         

أن المساحات  URBACOالمنجزة من طرف مكتب الدراسات و 2006طينة نبقس

، هي في طريقها إلى 2018المبرمجة للتعمير المستقبلي في التجمع القسنطيني لغاية 

وماسينيسا أدى إلى استهالك ن الوضع في المدينتين علي منجلي كما أاالستهالك 

للثانية ، وهذا % 90ولى وبالنسبة لأل% 50عقارها المخصص للسكن والتجهيز بنسبة 

  . ما سيطرح على المديين المتوسط والبعيد إشكالية توفر العقار في التجمع

بإعادة النظر في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  لهذا قامت السلطات الوصية      

إليجاد البدائل الضرورية، لتلبية حاجيات النمو المستقبلي للتجمع القسنطيني، وقد 

،بإدماج بلديتي عين  URBACOدراسة الخبرة التي أنجزها مكتب الدراسات أوصت 

  .2030عبيد ،و أوالد رحمون، كتوجه رئيسي لنمو التجمع إلى غاية 

  :اإلشكاليـة

هـــذا البحــث محاولـة إلقــاء الضوء على سيرورة و آليات تحضر       

تقدم نموذجا لظاهرة مدينة عين عبيد التي تقع جنوب شرق مدينة قسنطينة، وهي 

  :تحضر المراكز المحيطة بالحواضر خاصة بالنظر

لما حققته من نتائج عمرانية و اقتصادية جيدة في السنوات األخيرة حيث  :أوال    

من مجرد تجمع ريفي إلى مركز حضري، سجل معدل نمو  1987تحولت في تعداد 

معدل النمو الوالئي و هو ضعف  (1)%  9,23قدره ) 1987-1977(قياسي في الفترة

وهو %  4,68قدره )  98-87(،  و في الفترة %  4,75في هذه الفترة والمقدر بـ    

لنفس الفترة ، في حين قدر معدل %  1,72أكبر من معدل النمو الوالئي الذي بلغ 

ويبقى دائما أكبر من معدل النمو  (2)%   2,65بـ    2008نموها في التعداد األخير 

  الئي  وال

                                                 
  أدوارها تحوالتها ووظائفها: المدن التوابع حول مدينة قسنطينة : فؤاد بن غضبان  : (1)

ر         المعدل النمو لمدينة عين عبيد و تم حساب : (2) داد األخي دد سكانهما خالل التع تعانة بع ة قسنطينة  باس ا    و 2008الي فق

  ابقةللمعادلة الس
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقــــــدمـة عـــامة

3 
 

وهذا معناه أن المد الحضري لحاضرة قسنطينة وتجمعها بدأ  )1(%  1,63مقدر بـ ال

، في رحلة )خاصة عين عبيد و زيغود يوسف ( يزحف نحو بلديات الطوق الثاني 

  .  البحث عن طاقات عقارية جديدة ألغراض السكن واالقتصاد و العمران

متنفس أساسي لتلبية حاجيات الختيارها من طرف صناع القرار بالوالية ك :ثانيا     

التجمع القسنطيني في اآلفاق المتوسطة و البعيدة و الذي يرتبط باألساس بإشكالية تشبع 

قسنطينة و تجمعها ، و النقص المتوقع في العقار الصالح للتعمير على مستوى الوالية، 

احة حيث تقترح دراسة الخبرة إنجاز مدينة جديدة ثالثة في عين عبيد تمتد على مس

  )2(وحدة سكنية  40.000ألف نسمة في  260هكتارالستقبال نحو1000

  :وترتكز إشكالية هذا البحث في إثارة التساؤالت التالية      

  ؟ما هي  أشكال سيرورة تحضر عين عبيد واآلليات التي تتم بها -

   ؟ما هي  انعكاسات ذلك على العمران و االقتصاد والمجتمع -

ة لعين عبيد في التكفل بتحقيق الهدف األساسي ما هي اإلمكانات الحقيقي -

 ؟إلستراتجية ضبط نمو قسنطينة وتجمعها الحضري على المدى الطويل

ما هي طبيعة العالقات الوظيفية و درجة االرتباط بين عين عبيد و قسنطينة  -

 ؟ومراكز تجمع أخرى

  :منهجيــة البحـــث

ة تعود إلى تحديد منهجية البحث و إن اإلجابات المبدئية على التساؤالت السابق      

التي تتمثل في المنهج التحليلي للتعامل مع الموضوع من منظور مقارن يأخذ في 

الحسبان أهمية الطاقات والموارد المحلية، والعالقات االقتصادية واالجتماعية 

المنهج الميداني للتعرف على الواقع ورصد والمتغيرات العمرانية، إضافة إلى 

المعلومات باستخدام االستمارات، ومسح باالستعانة بالخرائط و الصور الجوية والبحث 

                                                 
  2008تم حساب معدل النمو بنفس الطريقة باالستعانة بنتائج التعداد العام للسكن  السكان لسنة  : )1(
  
)2( : Le quotidien d’Oran   Lundi 24 Septembre 2007 )أنظر الملحق(  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقــــــدمـة عـــامة

4 
 

عن البيانات والمعلومات ذات العالقة لمعالجة اإلشكالية في إطار علمي موضوعي 

  .متكامل

  البحث مـراحل

  : مرحلة البحث النظري: أوال 

لة حرصنا على تكوين خلفية علمية دقيقة لموضوع الدراسة ،ذلك في هذه المرح     

باالطالع وجمع كل العناصر والمعطيات المرتبطة باإلشكالية المدروسة ،والسيطرة 

عليها من خالل المسح البيبليوغرافي،و لكل ماله صلة مباشرة،و غير مباشرة 

جامعية سواء بالموضوع من مراجع ،أبحاث ،دراسات ،مقاالت، مخططات ،رسائل 

  .المطبوعة أو االلكترونية 

سمحت هذه المرحلة بوضع اإلطار العام الذي تتركز عليه الدراسة، تحديد المحاور 

  .الرئيسية واألساسية للبحث

  : يمرحلة البحث الميدان: ثانيا

نتعرف على واقع موقع  ثالميداني أهم مرحلة، حي جإضافة إلى البحث النظري فالمنه

  .مادة علمية تخدم الموضوع دالدراسة ورص

بكل الهيئات و اإلدارات العمومية والخاصة و التي لها عالقة  لبدايتها كان البد باالتصا

  :بالبحث و التي نذكر منها

  DUCـة التعميــر البنــاء لواليـــة قسنطينـــــة مديريـــ -

 ONSالوطنـــــــي لإلحصـــــاء   نـواالديــــ -

 األراضي بقسنطينـــةــح ــة مســمديريــــ -

  URBACOــــات مكتــــــب الدراســــ -

 البلديـــــــــــــــــــــــــة  -

بعـد الفـرز المبدئـي للمعطيـات المتحصــل عليهـــا مـن  

مختلــــف اإلدارات و الزيارات االستطالعية، يأتي التحقيق الميداني، و الذي 

 2008داد العام للسكن والسكان لسنة تم على فترتين، األولى المشاركة في التع
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والذي ساعدنا كثيرا في رصد كل المعلومات الخاصة بالسكن لبلدية عين عبيد 

  السكان لمدينة عين عبيد  من خالل استمارات اإلحصاء 

الميداني للمدينة لجمع المعطيات التي لم توفرها  حأما المرحلة الثانية قمنا بالمس

  ستعانة باالستمارة المنجزة من طرفنا استمارة اإلحصاء، وذلك باال

التجمع الرئيسي لبلدية عين عبيد في اإلحصاء : وقـد تمت العملية كاآلتي

من عدد سكان % 10 ا، فأخذنdistrict قطاع حضري   25مقسم إلى  2008األخير

( استمـارة 2287، وذلك لتغطية كل المدينة حيث رصدنا   districtكل قطاع 

  )الملحق العملية مبينة في

  :مرحلــــــة و الفـــــــــــرز و التحريــــــــر

وهـي المرحلة األخيرة و زّبدة البحث، من خالل محاولة تجميع مختلف المعطيات 

المتحصـل عليها في جـداول و أشكال بيانية ومخططات ،وذلك لتسهيل فهم 

بطريقــــــــة ل الظاهــــرة تحليــــالبحـــث و تحيثيا

  .ـة وموضوعيـــة ومتكاملـ  ــةعلميـ

أيـن تمكنــا فـي األخيـر من تنظيم خطة البحــث في أربعـــة 

  :فصـــول

نمـو حاضـرة قسنطينــــة و  إشكاليـة: الفصــــــــل األول 

  ألطــرافا ظـــــــروف تحضـر

 إشكالية التوسع لقسنطينة: المبحث األول 

 لمحيطة بقسنطينةمراحل تمدين المجالت ا: المبحث الثاني 

التوسع باتجاه الطوق الثاني بعد تشبع الطوق : المبحث الثالث 

 األول

  آليات تحضر مدينة عين عبيد: الفصــــل الثاني      

 نشـأتها، موقعها، موضعها: مدينة عين عبيد: المبحث األول 

 النمو الديموغرافي لمدينة عين عبيد: المبحث الثاني 
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  لعمرانيةالهيكلة ا: المبحث الثالث 

  وتوسع مدينة عين عبيد استراتيجيه نمو: الفصــــل الثالث     

 عين عبيد في أدوات التهيئة و التعمير: المبحث األول 

                   )PAW , SDAAM, SCU, PDAU, PUD (  

خيارات التوسع المستقبلي الستيعاب نمو مدينة : نيالثا المبحث 

 عين عبيد أم ألهداف أخرى

 عين عبيد في شبكة العالقات مع قسنطينة: الثالث المبحث 

  التوسع المستقبلي الستيعاب نمو قسنطينة أم ألهداف أخرى: الفصل الرابع    

 االحتياجات الحالية و المستقبلية لمدينة عين عبيد: المبحث األول 

 لمدينة قسنطينة و توابعها االحتياجات المستقبلية: المبحث الثاني 

  التوسع العمراني واالقتصادي لعين عبيد الستقبال : المبحث الثالث                    

  نمو قسنطينة

  الخـاتمـــــــــــــــة
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  مقدمة الفصل  

  إشكالية التوسع لقسنطينة: المبحث األول

  مراحل تمدين المجاالت المحيطة بقسنطينة: المبحث الثاني

  التوسع باتجاه الطوق الثاني بعد تشبع الطوق األول: المبحث الثالث    

  خاتمة الفصل
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   مقدمـة الفصــل

وظروف تحضر األطراف من الفصل إلى إشكالية نمو قسنطينة  سنتطرق في هذا     

المعرض للفيضانات و  خالل إبراز إشكالية توسعها الناتج عن موقعها الشديد الحساسية

المجاالت المحيطة بها، وفي األخير و  ثم نبين مراحل تمدين األطرافاالنزالقات 

ه توجو صل إليها التجمع القسنطيني ، تشبع المدن التوابع والتي  ضعيةونتطرق إلى ال

  زيغود يوسف ثاني خاصة مدينة عين عبيد ولق اودن الطــم ونح التوسـع

  إشكاليـة التوسـع لقسنطنـة: األول ثالمبح

  مقدمة المبحث

ية وبلوغ األهداف المستقبل هي جوهر سياسة التهيئة العمرانيةإن إشكالية التعمير      

لتحكم وحكم راشد في هذا المجال، وذلك با بسياسة ناجعة وإستراتيجية فعالة ال يتأتى إال

  .بدائل عملية وعلمية للمشاكل المطروحة في المدينة دوإيجافي النمو المتزايد للسكان 

ق منها ـدة عوائـإن إعادة هيكلة مجال كالمجال القسنطيني الذي يعاني من ع    

الديموغرافي المتزايد لعدد السكان، والتعمير النمو وات والفيضان الطبيعية كاالنزالق

انتشار البنات الفوضوية والهشة والبناءات الغير مطابقة لإلطار (العشوائي والفوضوي 

ل ندرة االحتياطات العقارية الصالحة للتعمير، أصبح في غاية التعقيد ـالقانوني في ظ

  .   واألهمية

   :ةموقـع شديـد الحساسيـ -1

والتي جعل منها عقدة  ع الجغرافي لهذه المدينة العريقةرغم أهمية الموق    

وحلقة وصل بين الشمال الشرقي الجزائري و جنوبه، إالّ أنه شديد للمواصالت 

وأكثرها انتشارا  االنزالقات األرضية، نتيجة تعرضه لعدة أخطار طبيعية  الحساسية

  .الفيضانات

  : ةــات األرضيــاالنزالق-1-1

الناتجة  ةالفوارق الموضعيفأن  حيثهي انزالق التكوينات السطحية لألرض و   

إلى ظهور  تالسطحية أدوعدم تجانس التكوينات فاع عن اختالف مستويات االرت
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 13تهدد أكثر من  وهي (1) مجموعة من المناطق المنزلقة في المجال الحضري للمدينة

  فضيلة رابع، السيلوك، باردو، الكم ال: ة منهاـمنطق

ر عبد القادر، حي يد األمجة الرصاص، مسـة، شعبـة المركزيـدان،الجامعـسع

   .إلخ.......فوصوبالزاوش، القطاع الحضري 

 ARCADIS EEG- SEMECSOLمن خالل الدراسة المنجزة من طرف مكتب الدراسات   و

خمس مناطق  صنفت لالنزالق ومراقبة األراضي المعرضة لوضع مخطط إنذار 

  :موضح في الجدول الموالي كما هوموضع  18 يتوزع عليها هذه الظاهرةمن متأثرة 

  المناطق المتأثـرة باالنزالقـات األرضية   ) : 2(جــدول رقم 

  )هـ(مساحة المناطق   أسماء المواضع  اسم المنطقة
  
  
A 

    بلوزداد
  

262,95  
  قيطوني عبد المالك
  قايدي عبد اهللا
  القديمة المفرزة العمومية

LES MAQUIZARS   
 
 

B  + E 

    ) B(المنظر الجميل 
  

328,84  
  ) B(المسجد األمير عبد القادر

  ) B( 1955أوت  20حي 
  أراضي جامعة منتوري

  
  
C 

    السيلوك
 

303,95  
  
  

  بوصوف
  الزاوش

  بودراع صالح
 RN 27بن شرقي و 

 
 
D  

    باردو
  
  

65,40  
  
  

  كريكري
 CHEMAIN(ق الغابةطري

FORESTIER (  
  الشرقي لجسر سيدي راشد

  هـ 961,14  المجمــــــــــــــــــــوع
 – Groupement Bureaux D’études ACADIS- EEG –SIMECSOL 2005:المصدر

 étude des glissements de terrain de la ville de Constantine                                                    

               

  

  

  

  

                                                 
  غانم عبد الغني المدینة الجدیدة بعين الباي معالجة جدیدة لإلشكاليات المطروحة في مدینة قسنطينة  :(1)
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 المناطق المعرضة لالنزالقات في مدينة قسنطينة: 01خريطة رقم 
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السكان  وإيواءإخالء هذه المناطق المهددة  و قد تطلب األمر من السلطات المحلية •

 .يوضح العمليات المسجلة لذلك) 03(والجدول رقم  المتضررين

  2005-1995برامج اإلخالء التي تمت بين الفترة   ) : 03 (جدول رقم

  مالحظة  عدد البنيات  األحياء  البرنامج  ة اإلخالءسن

  للتهديم  مهدمة

  منتهية   -  03  قيطوني  ةبرنامج البلدي  1995

  //  -  01  بلوزداد  //  1998

  

  

2001-2002  

  

  

  سكن 511

  //  -  05  المنظر الجميل

 03منتهية، 10  03  10  بلوزداد

squattées  

  Squattées  12  -  قطوني 

Maquisards   -  39  Squattées  

محل تجاري لم   01  -  لالنظر الجمي  سكن 300  2003

  يخلى

 03منتهية،  23  03  23  بلوزداد

Squattées  

 03منتهية،  04  03  04  قيطوني

Squattées  

POURDIERE 65  -  منتهية  

MOULIN 

LAVIE 

 02منتهية،  12  02  12

Squattées  

  منتهية  -  10  بن شرقي  سكن 250  2004

CHALETS 

SOTRACO 

 13منتهية،  45  13  45

Squattées  

POURDIERE 80  -   منتهية  

  منتهية  -  80  بوذراع صالح  550  2004-2005

عملية االسكان   50  -  )المنية(بن شرقي 

  غير منتهية

POURDIERE 90  -  منتهية  

CHALETS 

SOTRACO 

عملية االسكان   75  -

  غير منتهية

    633    سكن 1611  المجموع

  ) 2007Groupement URBACO-EDER )SCU: المصدر                                                        
Schémas De Cohérence Urbaine (Compte Rendu Mission II      
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  :الفيضانات -1-2 

تعرضت المدينة لعدة فيضانات وفي فترات زمنية مختلفة تاركة وراءها خسائر     

  :(1)اـة منهـوبشرية متفاوت مادية

،أما  Arcole،من خسائره تهديم جسر  1958جانفي  19فيضان واد الرمال بتاريخ  -

  .عائلة مرحلة 1500مفقود،  01موتى ، 07الخسائر البشرية 

ثا ومستوى ارتفاع /3م1236وصل صب وادي الرمال إلى  29/11/1967فيضان   -

  .مانية، والذي سبب خسائر ماديةم في محطة وادي العث8,3الماء وصل إلى 

م بمحطة  5وصل مستوى الماء في وادي العثمانية  1973فيضان سبتمبر  -

م بمحطة عين السمارة، والذي سبب خسائر مادي خاصة في المجال  3,6 والعثمانية،

  .الريفي

التي مست أيضا وادي الرمال ووادي بومزوق،  1979أفريل  13فيضانات  -

  .باردو الرصاص ووالخسائر مست شعب 

ملم تواصلت دون انقطاع  254,2حيث سجل  1985 -1984األمطار الوابلية لشتاء  -

صبيب التي تسببت في ارتفاع سريع ل و1984ديسمبر  30و  28خالل يومين متتالين 

وترحيل  Palmaوواد الرمال تاركتا وراءها خسائر بالمنطقة الصناعية  زوقرواد بوم

  . عائلة من حي باردو 250

د في وادي الرمال  45و 7التي سجلت على الساعة  1994أكتوبر  03فيضانات  -

 .التي هدمت مساكن جديدة

  :رـح للتعميـار الصالـدرة العقــن -2

إضافة إلى العوائق ة هذه اإلشكالية مرتبطة أساسا بحساسية موضع المدين      

يقف عائقا لعمراني كرية مثال داخل النسيج ا، فوجود بعض المنشآت العسالحضرية

ضف لذلك السياسات المنتهجة في برامج السكن خالل للتوسع المجالي للمدينة 
                                                 

(1) URBACO 2006 -Expertise sur la Ville de Constantine par apport au PDAU  page 30   
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مفرط  لالثمانينات،و التي وقعت فيها عدة تحصيصات بمساحات شاسعة بشك

كتحصيص سركينة و تحصيص الباردة وتحصيصات هضبة عين الباي، والجدول يبين 

  لمذكورة زيادة استهالك هذا األخير في العشرية ا

  قسنطينة  بعد عشرية االستقاللبمدينة  استهالك العقار):    04( جدول رقم

  معد الزيادة
 سنة/هـ

المساحة المعمورة 
 )هـ(

  السنة

060  2558  1977  
070 3285 1987 
210 4547 1993 
118 5138 2000 
107 6000 2008 

 Groupement URBACO-EDR 2007 :لمصدرا
Compte rendu Schéma de cohérence urbaine (SCU) – mission II  

        

  1شكل رقم

  تطور مساحة المعمورة بمدينة قسنطينة بعد االستقالل

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

المساحة(هـ)

1977
1987
1993
2000
2008

 

   :غيـر منظـمل والنمـو السريـع والغيـر مهيكـ - 3

في  مشاكل عديدة ظهورأدى إلى للعمران  مـر منظـع والغيـالنمو السريإن 

  :   منهانذكر ة ـالمدين

  ةـار البناءات الفوضويـانتش ♦

ت موجودة و منتشرة منذ االحتالل من دون شك أن المستويات السكنية الرديئة كان     

انتشارها وبشكل واسع عبر المجال الحضري القسنطيني بعد االستقالل بسبب  لكن زاد

ثل كل المدن الكبرى مثلها م رة والسريعة لسكان الريف نحو المدينةـات الكبيـالتدفق
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، حدث هذا في )الجزائر العاصمة، وهران ،عنابة ( الجزائرية التي شهدت هذه الظاهرة

ب هذا العدد الهائل من دة الستيعاـرة مستعـه هذه األخيـن فيـالوقت الذي لم تك

  .ب المتزايد للسكن وضعف إنتاجهـا نتيجة الطلـدها توازنهـمما أفقالنازحين 

البناءات الفوضوية كذا دة و ـالقصديرية وأكواخ الصفيح بش خألكواذا ظهرت اهلو   

عدد المواضع المحصية في  تبلغـي، حيث ار القانونـة لإلطـو البناءات الغير مطابق

 وع المواضع الموجودةمن مجم% 35موضع أي بنسبة  53 :2008سنة  بلدية قسنطينة

من % 54,43أي بنسبة  بناية هشة فوضوية 5.496تحوي هذه المواضع بالوالية 

     (1)مجموع البناءات الهشة الموجودة بالوالية

  خاتمـة المبحث

ساسية معرض ألخطار لكنه شديد الح ينة قسنطينة موقع استراتيجي هام تحتل مد    

مما أدى إلى رداءة الجيوتقنية وندرة العقار الفيضانات، االنزاقات األرضية طبيعية ك

أحياء فوضوية  ع المدينة على شكلـد من توسـذا  لم يحلكن كل ه ،الصالح للتعمير

روز عدة ـي أدى إلى بـم والعشوائـر منظـغيالنمو وهـذا ال و بناءات هشة،

  .ومـي ا بعدـيومحـــدتها زداد ـالتي تو مشاكل أخرى 

  مراحـل تمديـن المجـالت المحيطـة بقسنطينـة: المبحـث الثاني

  :مقدمـة المبحث 

الل عرفت مدينة قسنطينة امتداد عمراني غير متوازن أدى إلى بروز ـقمنذ االست     

أصبح مجال معمور  حيثو المجالية، حضري ممزق من الناحية االجتماعية مجال 

ال يحظى بتقدير و يعاني من التعمير العشوائي الفوضوي الئق غير منسجم وغير

  .سكانه

  :سريـع للمجال و واسـع  استهـالك -1

سريعة وكبيرة في استهالك ة قسنطنة منذ بداية توسعها ونموها وتيرة شهدت مدين    

أصبحت بعد هـ 30): 1837(فبعدما كانت مساحتها أثناء االحتالل الفرنسي المجال 

                                                 
  )أنظر الملحق( Synthèse Du Recensement De L’habitat Précaireبناء مديرية التعمير ال:  (1)
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مرات ثم بلغت سنة  08ي تضاعفت بـ هـ أ234: 1937قرن من الزمن سنة 

(2)سنة 27مرات خالل  08هـ أي ازدادت مساحتها 1800: 1950
   

 مماتدفقات الكبيرة لسكان األرياف لا سببهبعد االستقالل كان  عرفتهسع الذي وما التأ  

 عدة سكنيةمشاريع  انجازتيجة نمجال بوتيرة أسرع وأوسع الاستهالك  من داز

تبين اإلحصائيات إلى أن مساحة  حيث التجهيزات المختلفةكذا والتابعة له والمرافق 

هـ وذلك بمتوسط 3285): 1987(سنة  حلتصب هـ2558): 1977(نة المدينة بلغت س

أي بمتوسط )  1993(هـ سنة  4547هـ، فيما ارتفعت إلى  70.زيادة سنوية قدر بـ

هـ بزيادة سنوية قدرها 5138إلى ) 2000(هـ، لتصل سنة 210 زيادة سنوية

  (1)هـ 6000 2008هـ،و قد مساحة المعمورة حسب آخر تعداد 118

  حة المعمورة بمدينة قسنطينةتطور مسا  : )05 (جدول رقم

  الكثافة السكانية
 )هـ/ن(

  معد الزيادة
 سنة/هـ

المساحة المعمورة 
 )هـ(

  السنة

-  2,04 30 1837  
-  120,46  234 1937  
-  28,07 1800 1950  

135  060 2558 1977  
134 070 3285 1987 
114 210 4547 1993 
093 118 5138 2000 

697,97 107 6000 2008 
  URBACO-EDR 2007 Schéma de Cohérence urbaine mission II: المصدر                   

        

  :مراحل نمو المدينة وتمدين المجاالت المحيطة بها - 2

  :خروج المدينة من الصخرةمرحلة قبل االستقالل   -1- 2

خالل الحرب التحريرية شهدت مدينة قسنطينة نزوح أعداد كبيرة من سكان      

وأمام هذه ديد تمثل في ظهور أحياء الصفيح رياف إليها، إذ فرض عليها واقع جاأل

  الوضعية  

                                                 
(2) Schéma de Cohérence Urbaine (SCU) Groupement URBACO-EDR 2007   

  مكتب المسح الحضري: مدیریة مسح األراضي : (1)
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)  (CALSATت سامن خالله مخطط كال ظهر والذيجاء ما يعرف بمخطط قسنطينة 

  :من توجيهاتهو لتخطيط وتنظيم المدينة  1960سنة 

   .سنة 20وتطوير المجال الحضري على مدى  ةوبرمجتوفير السكن *   

وتل المنظر على هضبة المنصورة ،تل بوفريكة هـ  750تعمير *   

  )السيلوك(الجميل

هـ  جنوب المدينة على ضفتي وادي  650انجاز مناطق صناعية على مساحة *   

   .الرمال و بومرزوق

ا إلى ـالل تقسيمهـة من خـالمدين موتنظيال الحضري ـة المجـادة هيكلـإع *  

  :رىـاء كبـأحي

  هـ 75: ةـرة والكديـالصخ -               

  هـ240: لــر الجميـالمنظ -               

  هـ 300: ورةـــــالمنص -               

توجيهات مخطط  اررـاستممن  بالرغم ):1972 -1962(ة ـمرحل -2- 2

ي كل ـراف فـو األطـة نحـو المدينـع و نمـر التوسـ، استمCALSATتاسكال

  :  نـوعلى شكلي تاالتجاها

أحياء فوضوية في المناطق الغير مالئمة للتعمير بالجهة الشرقية، :  الشكل األول 

ونمو العشوائي في كل من حي األمير عبد القادر، برج الرمال، ابن تليس، حي 

الرمال،  يرومانيا ،واألكواخ القصديرية في سركينة  والمنصورة ، على طول واد

جنوب الشرقي، وحي المنشار من الجهة بومرزوق، والكم الرابع في الجنوب وال

  .(1)الغربية، بوذراع صالح، وحي بن شرقي

والجزء السفلي من حي المنظر الجميل األعلى كأحياء مخططة : الشكل الثاني 

  ....حي الموظفينو حي قدماء المحاربين، 

                                                 
   .24ص 2001 تحوالتها ،أدوارها ووظائفها: المدن التوابع في مدينة قسنطينة  -فـؤاد بن غضبان  :(1)
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والذي تضمن  1970ة ـر سنـللتعمي يور المخطط التوجيهـوالجدير بالذكر ظه     

ر على سفوح منحدرات المنصورة وتالل المنظر الجميل وقد ـات التعميـإمكانيتقسيم 

ة ـالجنوبيالمتمثلة في تهيئة المنطقة اء المناطق الصناعية ـا خاصا بإنشـأولى اهتمام

 )PALMA (ــاة الرصاص و بالمـة  شعبـالصناعي تآـال المنشـالستقب

والدليل على ذلك ظهور ات ة كل التوقعـذه المرحلـة في هـنمو المدينقد فاق 

  ود أجهزة تخطيط ـى وجـا أدى إلمـرة مـن خطـي أماكـة فـاء الفوضويـاألحي

التوجيهي  الذي أعد المخطط العمراني مثل مكتب الدراسات الوطني للهندسة المعمارية

  .1970سنة 

  : 1982-1972 مرحلة -2-3

الذي  1974ي لسنة ور المخطط العمراني التوجيهـبظه هذه المرحلة تميزت      

حاليا ومن توجيهاته  )CADAT ،)URBACOأنجزه الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية 

  .مـاالستفادة من التجهيزات القاعدية للنسيج القائ

حيث وجهت إليها كل  كان في محيط وأطراف المدينة فترةالتوسع في هذه الف   

  :مست األحياء التالية وقدزت بمختلف التجهيزات والمرافق ـبرامج السكن وجه

  الزيادية و حي الدقسي، ساقية سدي يوسف: ةـة الشرقيـفي الجه -

على طول وادي و 05على محور الطريق الوطني رقم :ةـة الغربيـفي الجه -

  .جويلية،وحي بوجنانة 05أوت، 20الرمال ،حي 

 المركبمعة  المركزية على ذراع بوفريكة وزات كبرى الجاـت تجهيـكما وقع    

ووادي اطق صناعية على ضفاف وادي الرمال من إلى باإلضافة األولمبي بالجنوب،

  .بومرزوق

ة المحافظة على وضرور) لجيوتقنية رداءة ا( ق الطبيعية ـود العوائـإالّ أن وج      

 د الحاجيات المتزايدة ـاري ال يكف لسـط العقـت المحيـجعلاألراضي الزراعية 
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(1) هـ 250و الذي يتعدى ـزات، هين والتجـن السكـان مـللسك
ك ـة لذلـنتيج  

و المدينة              ـتحويل نم PUDي العمراني ـالمخطط التوجيهرح ـاقت

واالستفادة من ) الخروب ، الحامة بوزيان ، ديدوش مراد( دن التوابع ـنحو الم

  .اـبه ةرـق المتوفـة والمرافـزاتها القاعديـتجهي

اي  ـن البـة عيـى هضبـدة علـة جديـاء مدينـإنشفي  PUD حااقترأكد كما      

وف، بية حي بوصة حضرية جديدة في الجهة الغرـق سكنيـاء مناطـإنش

  ).ةـرة ، وسركينـش ، بكيـل وحـجب( الشمال الشرقيوفي 

ـار نحو هضبة عين رة امتد اإلعمـفي هذه الفت: 2008 -1983 مرحلـة -2-3

  .دـل جديـع وفي شكـدن التوابـات المـوبلدياي البـ

بالجهة  ةـالفردي ـزةاءات الجاهـن البنـر في توطيـداد التعميـر امتـاستم      

وحي بوذراع صالح  اويـي سيسـوح اص ـي القمـة في حـلشرقيالجنوبية و ا

ة بوصوف بالغرب وفي الجنوب حي ـدة بمنطقـرية الجديـة الحضـالمنطقة السكنيو

 حي بن شرقي وـار البناءات الفوضوية في انتش بالمقابل استمرراد ،وـاإلخوة ف

  .صالحبوذراع 

الحضرية السكنية في المنطقة  املحوظ توسعا عمرانيا أيضا شهدت المدينة وقـد      

دة ـبناء المنطقة السكنية الحضرية الجديو  إنشاء حي الزاوشو  ،ـوفالجديدة بوص

توسع إضافة إلى  في الجهة الشرقية لحي بومرزوق سيساوي،كذا وش ـل وحـبجب

  .حي القماص

التحصيصات  توقيع فيشكل آخر للنمو العمراني المتمثل  ةـت المدينـكما عرف      

بمساحة قدرها  حيث نالت هضبة عين الباي بالجنوب حصة األسد في مواضع مختلفة

جبـل  ،)هـ 8,69( د ـ، تحصيص سيدي مسيةهـ و في الجهة الشمالية الشرقي152

  ، تحصيص هـ22,80:ة قدرها ـالمنى بمساح، هـ 82,50:ش ـوح

                                                 
  26ص  2001تحوالتها ،أدوارها ووظائفها : المدن التوابع في مدينة قسنطينة  -فـؤاد بن غضبان  : (1)
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   س وبوصوفأما الجهة الغربية نجد تحصيص الجبا ،ةـسركينو (1)هـ87,62اردة ـالب

لما بين ة والتعمير ـي للتهيئـط التوجيهـاء المخطـج 1998ة ـي سنـف

ة ـارة ، الحامـروب، عين السمـة ، الخـقسنطين( :و الذي يضـم كل من تالبلديا

في إنشاء المدينة الجديدة علي  PUDليؤكد اقتراح  ،)رادــدوش مـان، ديـبوزي

ن والتجهيزات المرافقة له و منشآت ذات بإنشاء السكأشغال تعميرها  منجلي،أين بدأت

المستوى العالي مثل المعاهـد واألحياء الجامعية، إضافة إلى انشاء مدينة جامعية 

  هـ  150تغطي مساحة 

) 1( :، مثـال في الحي رقم اسـة ماسينـة بمدينـبرامج سكنية ضخمكذا و

ة ومنهـا منها بصفـة كليـ ءتـم االنتهـا 3430وحدة سكنية منها 7175برمج 

  (2)مسكن لم تنطلـق بعـد 1345مسكنا جارية األشغـال بها و 2395

  :خاتمــة المبحث

 يخية منـذ ل تارـدة مراحـة بعـة قسنطينـداد التعمير في مدينـامتمر

 ـن المجاالت المحيطـة بهاتمدي تـهنتيجالذي كانت  دخـول االستعمار الفرنسي

ق ورزـبوم ي واد الرمال وـق الصناعية على ضفتـتوطين المناطبواء ـس

 ةق المعرضـطاة في المنـاء الفوضويـار األحيـانتش هـ أو650ـة قدرها بمساح

برامج قد جاءت ال، كان ذلك قبل السبعينيات  ة الشرقية للمدينةـلالنزالق بالجه

 زتـات تميـأما في مرحلة الثمانينالمتمثلة في األحياء المخططة، ة ـسكني

ط ـة في المخطـة المتمثلـة العمرانيـود الدراسـجوب ستهـالك مفـرط للعقـار وا

علي ة ء المدينة الجديدـاإنش اقتـرح حيـثPUD 1982 رـي للتعميـالتوجيه

ومازالت شغـال بهما في مرحـلة التسعينات األ انطلقت، والتي منجلي و ماسينسا

  ع والبرامج ضخمة للسكن هاتين المدينتيـن تستقبـل كـم هائـل مـن المشاري

  

                                                 
  28ص  2001تحوالتها ،أدوارها ووظائفها : المدن التوابع في مدينة قسنطينة  -فـؤاد بن غضبان  : (1)

  
  )أنظر الملحق(  2008أوت  15 إلى1العدد الرابع من مجلة مرآة قسنطينة المؤرخة من  : (2)
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 2008- 1987مراحل التوسع العمراني لقسنطينة : 02خريطة رقم 
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والتجهيزات ،بغرض امتصاص الفائض السكاني و القضاء على األحياء 

  .الفوضوية في مدينة قسنطينـة

  

 التوسع باتجاه الطوق الثاني بعد تشبع الطوق األول:المبحث الثالث

  مقدمـــة

، كان ترجمة ميدانية )المدن التوابع ( األول  الطوق ـدنم توجه نمو المدينة نحو    

الذي تعدى كل ـات نمـوها م إشكاليـل تنامي وتفاقـفي ظ،د منهاـو ردة فعل الب

ة المدينة الذي ـه مرفولوجيـج عنه تشويـم األمثل ،مما نتـالتوقعات وتجاوز الحج

  .ةـتروبولية ميـي لمدينـري الراقـج الحضـات النسيـدها كل المواصفـأفق

  مراحـل تفريغ الفائض السكاني نحو الطوق األول -1

الطوق األول تزايدا مستمرا في حجم السكان الرئيسية لمدن  تجمعاتشهـدت ال   

  :اآلتي يبين ذلك لالجدو ،2008حتى آخر إحصاء لسنة  1966ة ذ سنـمن

للتجمعات   ات  التعداديةمعدل النمو السكاني ونسبة صافي الهجرة عبر الفتر) :   06(جدول رقم 
          ) 2008 -66( الرئيسية للطوق األول

  المتغيرات
  
  التجمعات

 (%)نسبة صافي الهجرة (%)معدل النمو  )ن(عدد السكان 
1966 1977 1987 1998 2008 66/77  77/87 87/98 98/08 66/77  77/87 87/98 

 -58,33 -41,39 - 0,86 - 1,04 0,49 2,48 3,15 418672 465021 440842 345566 245621 قسنطينة

 +10,18 +77,58 +15,45 3,18 5,31 9,45 4,18 89251 65239 36924 14962 9529 الخروب

 -41,11 -17,50 +26,24 - 1,84 2,09 4,25 4,81 41945 36422 29203 19252 11473 حامة بوزيان 

 +153,30 +10,01 - 3,17 3,72 11,15 6,00 2,99 40819 28327 8839 4932 3564 ديوش مراد  

 +22,36 +205,86 - 6,34 4,66 5,97 4,13 2,78 32057 20318 10558 2815 2082 عين السمارة 

  +123,46  +35,44+  +27,02+ 5,57  10,17  7,42  4,86  30000  14076  4850  2370  1406  تجمع بكيرة  

  2008والسكان  ةمعطيات اإلحصاء العام للسن ةمعالج+ اائفهتحوالتها،أدوارها وظ:المدن التوابع حول قسنطينة:المصدر

  : 1977-1966ة ـمرحل -1-1

ئـض السكاني نحو المدن غ الفاـة تفريـة األولى لبدايـالمرحلتمثل ي ـوه    

كانت ،و قد %  0,86– نسبة صافي هجـرة  مدينة قسنطينـة تـسجلحيث التوابع 

ع بكيرة ـة بوزيان وتجمـة حامـمديني ـة للفائض السكانـدن المستقبلـأول الم

  على التوالي% 27,02و% 26,24رة قدرت بـ  ـبنسبة صافي هج
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  :87- 77ة ـمرحل -1-2

ض السكاني على كل المدن التوابع ـت عملية التفريغ الفائـاتسعوفي هذه المرحلة    

 %205,86جلتها مدينـة عيـن سمارة بـ دة سـالنسبة األكبر لصافي الهجرة الوافو

ا تجمع بكيرة بنسبة قدرت ـليهي ،% 77,58روب بنسبة صافي هجرة خة الـم مدينث

ا ـ، فيم%10,01ت ـة بلغـدوش مراد بنسبـة ديـر مدينـي األخيـوف% 35,44

وهي أكبر %41,39-ـة قسنطينة بـ لمدين خارجة رةـة صافي الهجـدرت نسبـق

دن ـو المـني نحاـض السكـل الفائـادة تحويـدل على زيـمن سابقتها والتي ت

  ع ـالتواب

  : 98-87ة ـمرحل -1-3

اهرة التي عرفتها في ـع نفس الظـدن التوابـة و المـدت مدينة قسنطينـشه      

ة صافي الهجرة ـت نسبـرى حيث ارتفعـة أخـن بطريقـلك ةـالمراحل السابق

وقد وجهت بالدرجة أولى نحو  % 58,33 –ة إلى ـة قسنطينـة من مدينـالخارج

بكيرة بنسبة ، تجمع %  153,30+رة ـة صافي الهجـراد بنسبـدوش مـة ديـمدين

روب بنسبة ـة عين سمارة فمدينة الخـثم مدين (1)%123,46+صافي الهجـرة 

  .يـعلى التوال%  10,18+،%121,25+رة ـصافي الهج

  :2008- 98ة ـمرحل -1-4

ي ـتلخروب الة اـفمدينو ـدالت النمـع في معـتراجفي هذه العشرية نالحـظ    

ى ـع إلـتراج) 98- 87(ة ـي المرحلـف% 5,31در بــو قـت معدل نمـسجل

رى ـع األخـدن التوابـأن بالنسبة للمـك هو الشـكذل 98/2008في عشرية% 3,18

  .%1,04- قـدر بـو ـدل نمـة معـة قسنطينـت مدينـا سجلـفيم
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الت النمو للمدن التوابع هو تراجع في سيرورة دـتراجع في معالهذا ر ـوتفسي 

  .ـال الفائـض السكـانيي استقبـف حد التشبعا ـة وصولهـنتيج وهاـنم

ب ـوبنس (1)ن 74520ارب ـل ما يقـرة تحويـذه الفتـي هـل فـد سجـوق

 ،%12رة ، ديدوش وبالنسب ـارة ، بكيـة عين السمـمدين نـل مـو كـمختلفة نح

  يـى التوالـعل%  %5 7

ا ـأم% 44ا ـدة ماسينيسـة الجديـروب و المدينـة الخـا امتصت مدينـفيم    

دد سكانها ـدر عـق قد و ،%33ان ـي فكـمنجل يدة علـة الجديـب المدينـنصي

   (2)ن 62555بـ  2008ة ـان لسنـن والسكـام للسكـداد العـب التعـحس

 ي ـوق الثانـدن الطـة مـدينامكي  -2

   يـوق الثانـلطالرئيسيــة لات ـتجمعالم ـحجور ـتط           
  )  2008 -1966(خالل الفترات التعدادات الرسمية ):    07(جدول رقم

  
  المتغيرات

  
  التجمعات

 (%)نسبة صافي الهجرة (%)معدل النمو  )ن(عدد السكان 
1966197719871998200866/77 77/8787/9898/0866/77 77/8787/98

  22,64-  +33,03  20,51+ 1,37  3,36  7,29  4,48  28764  25067  17416  8612  5314  يوسف زيغود  

  1,86-  72,63+  1,83- 2,65  4,68  9,23  3,08  22529  17333  10471  4330  3099  عين عبيد

  121,25+  19,44-  52,33- 2,24  10,13  4,11  1,03-  11263  9022  3119  2083  2335  أوالد رحمون   

  25,64-  12,89-  18,25+ 2,80  3,10  4,56  4,35  11567  8774  6266  4009  2059  ابن زياد

  5,42+  177,17  - 34,23 4,31  5,18  13,22  0,64  11518  7647  4385  1266  1180  ابن باديس

  7,67+  11,68-  0,47+ 2,87  5,18  4,64  3,24  5400  4066  2331  1480  1042  مسعود بوجريو 

  24,34  4,36  41,00  3,96  6,06  5,66  5,66  3022  2048  1072  618  339  بني حمدان

           2008والسكان  ةمعطيات اإلحصاء العام للسن ةمعالج+ اتحوالتها،أدوارها وظائفه:المدن التوابع حول قسنطينة:المصدر

وق األول تعرف دينامكية خاصة تتمثل في استقبال ـدن الطـا كانت مـبينم     

 برامج السكنمتمثلة في تنمية عمرانية متسارعة وي لمدينة قسنطينة ـالسكان ضالفائ

و تحصيصات و سكن اجتماعي ة جديدة ـة سكنيـاء مناطق حضريـبإنش وذلك

  .اتـق النشاطـومناط ،ةـق صناعيـاء كذلك مناطـوي، وإنشـترقو

                                                 
(1) : Expertise sur la ville de Constantine par apport au PDAU page 18  
(2) : ONS Tableau Récapitulatif Communal 2008    (TRC  
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ت التي تميزن ـرة وتختلف عـة مغايـدينامكي عرفتوق الثاني ـفتجمعات الط      

ب ـا الريفي والغالـيز بطابعهـتتممراكـز الطـوق الثانـي التي ف ،المدن التوابع بها

 87- 77عشرية قد عرفت في السنوات األخيرة من  77-66ة ـعشريمنذ ا ـعليه

ة ـات ريفيـتجمع تم ترقية بعض هذه المراكز من حيث تنمية محلية وتحوالت مجالية

ـات التجمعان ـك في زيادة حجم سكـر ذلـن تفسيـويمك ة،ـحضريمراكـز  ىإل

  .الرئيسيـة

  ي  ـوق الثانـلطالرئيسيــة لات ـتجمعالم ـور حجـتط -2-1

ليتضاعف هذا  ن، 8612: 1977ة ـه سنـدد سكانـغ عـبل: تجمع زيغود يوسف* 

من وهو أكبر %  7,29و قدر بـ ـدل نمـوبمع 1987ةـن سن17416دد إلى ـالع

 %5,40ى التوالـيالمقـدران عل الوالئي وـدل النمو الحضري الوطني مع

ل ـو أقـدل نمـن وبمع 25103إلى 1998سنة  هانـسكـم زداد حجـلي  %3,42و

و ـدل النمـن المعـل مـو أقـوه% 3,36ث قدر بـ ـة حيـرة السابقـمن الفت

البالـغ  والئيـوأكبر من المعدل النمو الحضري ال %4,76نيـري الوطـالحض

دل ـن وبمع 28764 2008ر ـاألخيداد ـالتع ه فيسكانـدد غ عـ، فيما بل1,99%

  %1,37در بـ ـو قـنم

ن ـن ليزيد ع 4330: 1977دد سكانها سنة ـدر عـق: ع عين عبيدـتجم* 

جد و ـوه% 9,23و قدر بـ ـدل نمـن وبمع 10471ويبلغ  1987ة ـالضعف سن

ع ـ، ليرتف%3,42الوالئي و %5,40دل النمو الحضري الوطنيـمرتفع مقارنة بمع

دل النمو ـوقريب من المع% 4,68در ـدل نمو قـن وبمع 17416إلى  1998سنة 

م ـو الحضري الوالئي، فيما بلغ حجـدل النمـري الوطني وأكبر من المعـالحض

نمو  لن وبمعد 22529: 2008ان ـن والسكـر للسكـالسكاني حسب التعداد األخي

 يـئو الحضري الوالـدل النمـو أكبر من معـوه% 2,65): 1998/2008(للفترة 

(1)0,18المقدر بـ 
  .1,63معدل النمو الوالئي المقدر بـ  

                                                 
  .2008معطيات اإلحصاء  ىساب معدل النمو الحضري باالعتماد علتم ح: (1)
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ن ليرتفع  2083: 1977ه سنة ـدد سكانـغ عـبل: ونـع أوالد رحمـتجم* 

و أقل من معدل النمو الحضري ـوه%4,11ن وبمعدل نمو  3119إلى 1987ـةسن

  ليتضاعف حجم % 3,42الحضري الوالئي  دل النموـمع منر ـوأكب% 5,40الوطني 

من معدل النمو  أكبر% 10,13ن  يبلغ معدل النمو  8983: 1998انه سنة سك

 النمو الحضري الوالئي لنفس الفترة لمن معد، و)87/98(لحضري الوطني لفترةا

ل نمو قدر في الفترة دن وبمع 11263: 2008الحجم السكاني سنة  بلغبينما 

ي ومعدل النمو وهو أكبر من المعدل النمو الحضري الوالئ% 2,28: 1998/2008

  . %0,18 والئيـال

ن ليزداد حجمه  4009: 1977بلغ عدد سكان هذا التجمع سنة : ع ابن زيادـتجم* 

قدر عدد السكان  1998سنة ،أما في % 4,56دل نمو ـوبمع 1987ن سنة  6266إلى 

  وهو مرتفع مقارنة بمعدل 3,10) : 87/98(بلغ معدل النمو في فترة ليو ن  8843

وبمعدل النمو الحضري الوالئي لنفس الفترة، ليزداد الحجم  يالوطن النمو الحضري

ن وبمعدل نمو قدر في  11567السكاني حسب التعداد األخير للسكن والسكان إلى 

 %0,18ي ـو الحضري الوالئـدل النمـأكبر من معهو  %2,72: 98/2008الفترة 

   %1,63 والئيـو الـومعدل النم

ن ليرتفع  1266: 1977جم السكاني لهذا التجمع سنة قدر الح: ع ابن باديسـتجم* 

ل نمو هذه الفترة دوبمعن  4385ويبلغ  1987ت تقريبا سنة هذا الحجم بثالث مرا

ري الوطني و الوالئي لنفس الفترة وهو مرتفع مقارنة بمعدل النمو الحض% 13,22

ليرتفع ، %5,18) :87/98(ن وبمعدل نمو  7551:  1998فيما بلغ عدد السكان سنة 

ل النمو دوبذلك قدر مع  (1)2008 ن سنة  11518هذا الحجم السكاني ويصل إلى 

  .رنة بمعدل النمو الحضري الوالئياوهو مرتفع مق% 4,31

  

                                                 
(1) : ONS- Tableau Récapitulatif Communal (TRC  
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ن  1480: 1977غ حجم سكان هذا التجمع سنة ـبل: ع مسعود بوجريوـتجم* 

% 4,64دل نمو لهذه الفترة ـدر معـث قـحين  2331إلى  1987ليتضاعف سنة 

ر بقليل من معدل ـكبأو %5,40دل النمو الحضري الوطني ـل من معـو أقـوه

 1998سنة غ عدد السكان ـرة، فيما بلـلنفس الفت %3,42 النمو الحضري الوالئي

ر ن حسب التعداد األخي5400يرتفع هذا العدد إلى ل ،%5,18 ن وبمعـدل نمو 4066:

وهو % 2,87: 98/008ع لفترة و لهذا التجمـدل النمـغ بذلك معـوبل )1( 2008

  %0,18بـ  المقدر و الحضري الوالئيـدل النمـارنة بمعـع مقـمرتف

 1987ليرتفع سنة  ن 618: 1977دد سكانه سنة ـدر عـق: ع بني حمدانـتجم •

ذا ـلتضاعف ه% 5,66): 77/87(عدل النمو لعشرية حيث بلغ من  1072ويبلغ 

ثم ازداد عدد سكان  ،%6,06ل نموه وقدر بذلك معد 1998ن سنة  2048الحجم إلى 

، وبمعـدل نمـو مسجل في هذه الفترة  2008ن سنة  3022هـذا التجمـع إلى 

وهو مرتفـع مقارنـة بمعدل النمـو الحضري % 3,96): 1998/2008(

  % . 0,18الـوالئي

وق الثاني ازداد حجم سكانها لكن ـات الطـل تجمعـل أن كـق نسجـا سبمم      

  رـــى آخـع إلـن تجمـة مـفوتيرة مختلـب

لبلدية عين عبيد و  يع الرئيسـل أن تجمـنسج 1998-1987ة ـي عشريـفف    

ال هذين ـاستقب ةـرع وأكبر وتفسير ذلك بدابـأس ةود يوسف كانت بوتيرـزيغ

ة عين عبيد عدد ـث استقبلت مدينـحينة ياني لمدينة قسنطـن الفائض السكـالتجمعي

  أسرة )2(100ورةـح المنصـري لسطـاء القصديـة بنـن األسر المرحلـم

ألن هذه المدن  بقيت أحجام التجمعات الرئيسية في تزايد 2008-1998في مرحلة     

تعـرف تنمـية محلية سريعـة خاصة مدينـة عين عبيد و زيغود يوسف، مما جعلها 

  تستقطـب عـدد من السكـان

                                                 
)1( : ONS- Tableau Récapitulatif Communal (TRC  
)2( : OPGI  
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  :خاتمـة المبحث

الطوق األول سريعة جـدا نتيجـة التفريغ للفائض الدينامكيـة التـي عرفتها مـدن 

أما دينامكيـة مدن  السكاني الذي بـدأ في عشريـة السبعينات و الجـدول يبين ذلك،

الطوق الثـاني فهي مغايرة تتمثـل في التنميـة المحلية و التحوالت مجالية التي 

عين ( نها ثم ترقيـة البعض م) 77/87(عرفتها في السنـوات األخيـرة لعشرية 

مـن تجمعات ريفيـة إلى مراكـز حضرية في عشرية ) زيغود يوسف عبيد،

)87/98(  

عبر  لبلديات الطوق األول والثاني ةمقارنة معدالت النمو للتجمعات الرئيسي):  08(جدول رقم 

  ) 2008 -66( ةفترات التعدادات الرسمي

معدل   
  (%)النمو

  
  السنوات

 التجمعات الرئيسية لبلديات الطوق الثاني ات الطوق األولالتجمعات الرئيسية لبلدي

نة
طي
سن
ق

ب  
رو
لخ
ا

ن   
عي رة
ما
لس
ا

ش   
دو
دي

راد
م

ة   
ام
ح

ان
زي
بو

د   
غو
زي

ف
وس
ي

ن   
عي بيد
ع

ن   
اب س
ادي
ب

د   
عو
مس

يو
جر
بو

ياد  
 ز
بن
ا

ي   
بن

ان
مد
ح

د   
وال
أ

ون
حم
ر

  

66/77 3,15 4,18 2,78 2,99 4,81  4,48  3,08  0,64  3,24  4,35  5,66  -1,03  

77/87 2,48 9,45  14,13  6,00  4,25  7,29  9,23  13,22  4,64  4,56  5,66  4,11  

87/98 0,74 5,31  5,97  11,15  2,09  3,36  4,68  5,18  5,18  3,10  6,06  10,13  

98/08 -1,04 3,18  4,66  3,72  -1,84  1,38  2,65  4,18  2,87  2,80  3,96  2,24  

  2008والسكان  ةمعطيات اإلحصاء العام للسن ةمعالج+ اتحوالتها،أدوارها وظائفه:المدن التوابع حول قسنطينة:المصدر
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  :خالصة الفصــل

 ةقسنطينة و التي تمثلت خاصحاضرة ا في هذا الفصل إلى إشكالية نمو ـتطرقن       

ة،والذي ـع المدينـل في توسـدة مشاكـفي الموقع الشديد الحساسية مما انجر عنه ع

تزايد في عدد السكان سواء نتيجة الهجرة  بسبب ه تحضر األطرافـكانت نتيجت

 ن والتجهيزات المرافقة لهـد للسكـب المتزايـو الديموغرافي، فالطلـالوافدة أو النم

  .ةـة بالمدينـاالت المحيطـن المجـع عملية تحضر األطراف وتمديـأدى إلى تسري

اري ـاط العقـدرة االحتيـة ونـللمدين ةر الحضريـاق األطـع واختنـتشب      

ة السبعينات ـمن عشري ابتدءاع ـدن التوابـغ الفائض السكاني نحو الميـأدى إلى تفر

جديدتين المدينتين الإنشاء د ذلك وـدالت النمو تؤكـومعات ـة التسعينـى عشريـحت

وامتصاص العـجز المسجل في السكـن و  يـي استقبال الفائض السكانـلدعمها ف

ذه المدن حد ـت هلصود ـ، وقعشـرية التسعيناتالتجهيزات التـي بدأت توقـع منذ 

% 9,45مثال مدينة الخروب بلغ معدل نموها( وها ـي سيرورة نمـع فـتراجوالتشبع 

 نالمدينتي وكذا ،%)3,18األخيرة إلى  ةلينخفض في العشري 1987-1977في مرحلة

نحو لتوجه اآلن اإن وحـد التشبـع  في اآلجال القريبةـل تصمتوقع أن  نالجديدتي

ه من دينامكية وتنمية ـة عين عبيد لما تعرفـة مدينـاني خاصـوق الثـدن الطـم

 1987- 1977ه من معدالت نمو مرتفعة بداية من الفترة الممتدة بين ـقوية وما سجلت

ات ـام و بإمكانيـا تتميز بالموقع االستراتجي الهـكم ،%9,23دل نمو قدربــبمع

  .ةـة واقتصاديـطبيعي

  .ل المواليـع في الفصـذا التجمـات هـح إمكانيـاول توضيـسنح
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  مقدمـة الفصـل

  و الموضع عالنشأة، الموق:مدينة عين عبيد: المبحث األول

  النمو الديموغرافي: المبحث الثاني

  الهيكلة العمرانية: المبحث الثالث

  خاتمـة الفصـل
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  مقدمـــة

حيث  سنبين أوال في آليـات تحضر مدينة عين عبيد سنبحـث في هذا الفصل    

، درجة التحضـر و ثم نتطرق إلي النمو الديموغرافي نشأتها موقعها وموضعها

فـي األخيـر سنبحث في الهيكلة  ،الجغرافي للسكان وهيكلة العمالة األصـل

الحضريـة  توها ، االستخدامـاالعمرانية للمدينة من خالل توضيح مراحل نمـ

  .والقطاعـات العمرانيـة

  .النشـأة، الموقـع، الموضـع: عيـن عبيـد: المبحث األول

 مقدمة المبحث

و  ةـأة المدينـن نشـة عـذة تاريخيـاء نبـعطا في هذا المبحث اولـنح    

في ة ـة الدراسة ألنها هي القاعدة األساسيـة لمنطقـراز اإلمكانات  الطبيعيـإب

من معرفة اإلمكانيات و  ناتمكنحيث ة ـراني وفي عمليات التهيئـط العمـالتخطي

م فيها ـا أو التحكـن استغاللهـز بها ، وبالتالي يمكـة التي تتميـالمعيقات الطبيعي

  .ةـــدة المدينـلفائ

 لمحة تاريخية عن نشأة بلدية عين عبيد -1

 وقد اكز التي أنشأت في المجال الوطنييعتبـر هذا المركز البلدي من أقدم المر      

ؤرخ ـبموجب القرار المرف الشركة العامة الجزائرية ـمن ط 1878ة ـسن أنشـأ

ة و ـرة قسنطينـة لدائـصنفت كبلدية كاملة الصالحية تابع حيث 1885أوت  25في 

ـغ ي حين بلـهـ  ف 17248ة القضائية للخروب، بلغت مساحتها آنذاك ـالمقاطع

  )1(ن 109ون ــن والمستوطن 3128ن يشكل الجزائريون منهم  3237 هاسكانعدد 

إلى قبيلة  يعـود ة عين عبيدـان بلديـذور سكـي وجـل الجغرافـاألصأما     

موطنها األصلي سطيف " عامر"ة األم ـدرت من القبيلـة والتي انحـعامر الشراق

ـور و التطع ـراء النمو السريـو شرق قسنطينة جـر جزء منها نحـجاه حيث

ن رجالها ـا تفصل الكثير مـر الذي جعلهـاألم ـة األمعرفته القبيل العددي الذي

                                                 
)1( :  Prosper Alquier notices concernant les communes du département de Constantine1 

1927 
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د ـراقة لموقعه الجديـة بعامر شـة القبيلـذت تسميـأخقد و ان ـن والشجعـالنشطي

 .ة األمـة للقبيلـا بالنسبـشرق

 نـودهم إلى الموطـرا عند وفـة كبيـر الشراقـدد أفراد عامـن عـلم يكو     

بالنسبة أما ،" صالح باي" عهدددهم في ـع داازد إذ مهيريسالـذي يعيره وادي 

ول التي ـن سطيف إلى السهـت مـر التي انتقلـل األسـالعائالت التي كانت أص

رها وادي مهيريس هي أوالد عبد النبي، أوالد الشرقي، أوالد سلطان، أوالد ـبـيع

  .والد بشبشبة، أوالد واعر، أوالد الجديأوالد ناصر، أوالد المبارك، أ  ،الجليلة

وتجـدر اإلشارة أن هـذه القريـة االستيطانية قـد أخذت تسميتها من أرض     

حبيد (هو اسم لشخص  العـزل الذي أقيمت عليه، والـذي يعرف بعـزل عين عبيد

قطعة أرض تقع ضمن أراضي عامـر  تلك المرحلة بايحيث أهداه  )بن مراح

وتداول هذا االسم حتى دخول االحتالل الفرنسي المنطقة  لخدماته الشراقــة أجرة

  . .فغير االسم من حبيد إلى عبيد

  :الموقـــع -2

ز العمرانية ـة المراكـرة في دراسـط المؤثـم الضوابـأه من الموقع يعتبر

راره في ـان واستقـاة اإلنسـن تأثير مباشر في حيـا له مـدن، وذلك لمـوالم

أين ات متفاوتة، ـم وإمكانيات ومعيقـق قيـه يؤدي إلى خلـواختالفأماكن محددة 

ة ـمنطق ىر علـرف أكثـللتع ،ويقوم اإلنسان باختيار األنسب منها ألغراضه السكنية

  :نبين مايلية ـالدراس

ا القسنطينية ـع بلدية عين عبيد ضمن السهول العليـتق:  الموقع الجغرافي -2-1

ة ـال الغربي للمنطقـتتمثل في جبل أم سطاس في شمد بها كتل جبلية هامة ـتوج

1(م1320ل ارتفاعه إلى ـيص
في  م1062ذي يرتفع إلى ـل كاف مدور الـوجب، )

 جنوبا بها طـة، ويحيـة النوميديـداد للسلسـال الشرقي وهي امتـة الشمـجه

  .ل تاملوكةـسه
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غ ارتفاعه ـلة الذي يبـدم جبل مازلـا عند قـع جغرافيـة فتقـأما المدين     

م، 1157دها من الشمال جبل أم النسور وجبل بوزمزم بارتفاع ـم يح1070

وشرقا كدية ) السراوات(ط بها تالل تعرف باسم محليـعلى التوالي وجنوبا تحي1124

يحدها من الغرب جبل مازلة وهو تابع  و )1(م894 ايصل ارتفاعه التي ضربينة

  .المدببةقممه و نتظاملسلسلة  أم سطاس ذو السفوح المتغيرة با

ط البلدية يوجد بها عدد ـحيث تقع وس يز مدينة عين عبيد بموقعها المركزـتتمي    

 20د في الشمال قرية المعمرة ـر من التجمعات الثانوية التي تحيط بها، إذ نجـمعتب

أما و ،ةـة ودوار الزناتيـة زهانـال الشرقي قريـ، من الشرق و الشم 1955أوت 

  .برج مهيريس وجنوباكحالشة الكبار  و من الغرب الشرقي بئر الكراطس بمن الجنو

تصب كلها  ةب تدور حوله كويكبات صغيرـر مدينة عين عبيد بمثابة كوكـتعتب    

  . دـن عبيـاألم عي ةـفي المدين

  : ع اإلداريـالموق -2-2

رها تتربع على مساحة قد ـيد جنوب شرق والية قسنطينةن عبـة عيـع بلديـتق    

سنة، ولم تحض بأي  124ة قديمة النشأة ظهرت منذ حوالي ـهـ وهي بلدي32.380

رك في ـرة، تشتـر للدائـأين أصبحت مق 1991ة ـة إلى غايـة إداريـترقي

بلدية العامرية التابعة وجنوبا مع بلدية رقادة التابعة لوالية قالمة شرقا حدودها اإلدارية 

  لدية أوالد رحمون ومن الشمال بلدية ابن باديس لوالية أم البواقي ، ومن الغرب ب

ظم بلدية ابن ي الذيع الحضري الرئيسي للدائرة ـة عين عبيد التجمـر مدينـتعتب   

ة وهي كحالشة كبار، ـبلديلة لـة تابعـات ثانويـع تجمعـة إلى أربـإضاف، باديس

الثانوي زهانة  ، وأخيرا التجمع1955أوت 20القرية الفالحية المعمرة  وبرج مهيريس 

دوار ( ر من الدواوير ـعدد معتبكما يوجد بها ويضم كل من بولقنافد، بئر الكراطس،

اع ـق شعـاذب وفـ، الكل يتج.......)المراشدة، دوار الحساسنة، دوار الزناتية

  .زــو القطب المؤثر عين عبيد مركـكلم نح 7,8إلى 5.5ن ـه مابيـيتراوح طول
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   :الموضــع -3

ان ـأو المك وم من أجلها المدينة من خالل موضعهاـي تقـة التـلوظيفدد اـحت  

ه وهذا ألنه يسمح بتحديد اإلمكانيات و المعيقات التي تؤثر في ـوم عليـذي تقـال

  .ةيـا المستقبلاتهات توسعـاتجاه يبينه ـا أنـكم ،هاوـنم

) 1/25000(ة الخروب ـة الطبوغرافية لمنطقـص الخريطـالل تفحـمن خو    

الشرقية لقدم جبل مازلة، حيث يتميز هذا  ةد إلى الجهـيتضح أن مدينة عين عبيد تستن

وى ارتفاعها ما بين ـإذ يتراوح مست ،ةـيالجنوب ةالموضع باالنبساط خاصة في الناحي

م فوق مستوى سطح البحر،ويزداد تدريجيا بالجهة الشمالية الغربية 900م إلى800

  .ة لجبل مازلةم بأعلى نقط1070حتى يصل إلى 

من شق الطرق التي جعلت منها  ةذا الموضع المنبسط يساعد في عمليات التهيئـه    

الرابط بين قسنطينة وعنابة  20يقطعها الطريق الوطني رقم  حيث ور هامةـمنطقة عب

  غرب -مرورا بقالمة باتجاه شرق

ي منتصفها باتجاه ف ةاللذان يمران بالمدين 07و 133الوالئيين  نباإلضافة إلى الطريقي

 إلى التجمعات الثانوية ةمن الطرق البلدية المؤدي ركما يوجد عدد معتب، جنوب -شمال

  .إلى خط السكة الحديدية المعطل و

أن مدينة عين عبيد تتميز بموقع استراتيجي هام وبموضعها السهلي المنبسط  ظالمالح

ان الحركة، كل هذا ود عدد كبير من الطرق التي تعتبر شريـد على وجـ،مما ساع

  . اامـه احضري ازـون مركـيؤهلها إلى أن تك
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  الخصائص الطبيعيـة للمنطقــة -4

  ةـة المنطقـجيولوجي -4-1

ذي يعد ـة مركبات الموضع ألي مدينة التركيب الجيولوجي،الـل دراسـتشم    

 المناسبموضع السية تسبق اختيار ه أساـة ألن دراستـل الهامـعامل من العوام

لمنطقة الخروب  ص الخريطة الجيولوجيةـمن خالل تفح ،وللتعمير أو التوسع

ة إلى ثالثة ـتكوينات صخرية منتمي تسودها منطقة الدراسة تبين أن 1/25000

  :ة وهيـة جيولوجيـأزمن

جزء النيتريتي والذي يظهر في الالمتمثلة تكويناته في الكلس : الزمن الثاني 

  .)1(الشمالي الغربي للمدينة أي في الكتلة الجبلية التي تعرف بجبل مازلة

الطمي والحجر (متمثلة في المواد الدقيقة ال هلـثتمذي ـوال: الزمن الثالث 

رقي ـال الشـربي والشمـوب والجنوب الغـجنالفي  ةودـالموج) كونقلميرا الرملي 

  ة ـللمدين

  العضوي األسود الموجود على ضفاف الوادل في الطمي ـفتتمث: الزمن الرابع 

-لها جبل أم سطاس باتجاه شرق رضـويمثل سلسلة انكسارات التي تع: التكتونيك

ود إلى ما قبل النوميدي وما بعد السيلوماني،وقد لعبت هذه ـيع اغرب عمره

االنكسارات دورا كبيرا في تخزين المياه ،لكنها صعبة االستغالل راجع للبنية 

  .الصخرية

  :االنحــــدارات -4-2

لدور البارز نظرا لفي تشخيص الجانب الطبيعي للمنطقة  مهم عامل ريعد االنحدا    

ق في ارمن خالل الف ،وذلكالذي يلعبه في عملية التعمير ومدى مالئمة المنطقة للبناء

كبيرة وبتكاليف تسوية نحدار يلزمها عمليات شديدة اال،فالمناطق القيمة االقتصادية 

 قـمناطالد ـتحدي نا منيمكن هضة عكس المناطق المستوية قليلـة الميل، فاالنحداربا

  ـعتوسل المالئمة

                                                 
 1/25000الخريطة الجيولوجية لمنطقة الخروب  )1(
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على عدة مقاييس  ذلكفي  ناتم تقسيم مجال الدراسة إلى خمسة فئات وقد اعتمدوعليه 

لبناء ،إمكانية مد  وفقا لتأثيرها على النسيج العمراني، كدرجة صالحية االنحدار ل

   :حسب التكلفة االقتصادية فكانت الفئات كالتاليكذا و الشبكات التقنية ،شق الطرق،

صالحة للتعمير ،إالٌ أن  هي أراضي منبسطة تقريباو: %5 < الفئة األولى من *    

ضعف االنحدار يشكل عائق أمام مد الشبكات خاصة شبكة الصرف الصحي ،وهي 

يات تهيئة خاصة وغير مكلفة ماديا بالنسبة لشق الطرق ونمو أراضي ال تتطلب عمل

و تمثل خاصة مساحة   من مساحة البلدية 2/3النسيج العمراني المتواصل،تمثل تقريبا 

  .المركز

 الجنوب الغربيفي تمثل مناطق مثل البقع الزيتية تقع %: 10-%5الفئة الثانية *     

 العمراني، للنسيجى لمد الشبكات الرئيسية القيمة العظم وشمالها الشرقي،وهيمدينة،لل

               .(Terrassement)ومد الطرق يتطلب عملية التسوية

اء ـحدار يصعب البنـدة االنـهي أراضي شدي: 20-%15: الفئة الرابعة*     

عليها لما تتطلبه من تكاليف مادية باهظة، فهي أراضي غير صالحة للتعمير ،تقع في 

  .للمدينةالشمال الغربي 

وخريطة االنحدارات  ةــل مازلـح الجنوبي لجبـل السفـتمث%: 20 >الفئة *     

  .توضح ذلك

 :رالجيوتقنية امتداد األراضي الصالحة للتعمي -4-3

من  رى كاالنحدارات و التركيب الصخريـعوامل أخوجيوتقنية التربة ـر تعتب    

من تفادي تمكن لحة للتعمير و بتحديد األراضي الصا ـة التي تسمحالعناصر الهام

، أو )الزالزل(ر على البناء خاصة الناتجة عن العوامل التكتونية ـاألخطار التي تؤث

على الخريطة التركيب الصخري  ااعتماد،و) االنزالق(ألسباب الجيومرفولوجية 

  ل الخريطة الجيوتقنيةـتم تمثي توخريطة االنحدارا

وهي أراضي الجهة الشمالية و الجهة الجنوبية : ناءالفئة األولى مناطق صالحة للب*    

  تكاليف مادية  باهظة، ألن  بالمحيطة بالمدينة صالحة للتعمير ال تتطل
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ومن جهة أخرى مساحة واسعة  ،وكونقلوميرا التكوينات السائدة هي حجر رملي وطمي

  %.5ذات انحدار ضعيف،أقل من 

تتواجد في كل الجهة الشرقية وبعض : مناطق متوسطة الصالحية الفئة الثانية*   

  ة ـة معينـروط تقنيـق شـالبقع المتفرقة في الجهة الغربية، يكون البناء عليها وف

أراضي ال تصلح ألي نوع من البناء ):مناطق غير صالحة للبناء( الفئة الثالثة*   

لة ذو التكوينات الكلسية، وجزء تتمثل في أراضي الجهة الغربية المتمثلة في جبل ماز

  راضي فيضيةاأل تمثل على ضفاف األودية التي

 :المميــــزات المناخيــــة - 4 - 4

فأثره واضح على   إن المناخ من العناصر المهمة شأنه شأن باقي العناصر الطبيعية

معرفة لواعتمدنا  الوسط الطبيعي والمردود الفالحي وحتى على عملية التهيئة،

- 1985المعطيات المسجلة في محطة عين الباي للفترة الممتدة بين على ره عناص

1999  

  : طـــــــــالتساق* 

             1999-1985متوسط كمية األمطار السنوي المتساقطة بعين عبيد ): 09(جدول رقم
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  المجموع
 )ملم(

   عبيد عين والتعميرالمخطط التوجيهي للتهيئة  URBACO 2006  :المصدر 

ملم 758حيث قدرت بـ  1992من خالل الجدول سجلت أكبر كمية للتساقط سنة    

  ملم  600ملم إلى  450ط في عين عبيد يتراوح بين ـح أن التساقـكما يوض
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رة ـة في الفتـالمسجل يةرارـات والقيم الحـدنا على المعطيـاعتم :الحرارة*

رودة بدرجة ـر بـر جانفي األكثـث يالحظ شهـحي ،1999-1985دة من ـالممت

  رارةـح

م، °25.9درها ـر أوت بقيمة قـشه ـرارةر حـكثر األـم والشه°6,7درت بـ ـق

  م15.4°رارة ـوي للحـدل السنـل المعـد وصـوق

                     1999-1985درجات الحرارة القصوى واألدنى و المتوسطة المسجلة خالل الفترة الممتدة ): 10( جدول رقم

  ص عبيد عين والتعميرالمخطط التوجيهي للتهيئة  URBACO 2006  :المصدر

األهمية في إنشاء  غا العنصر بالة هذـة دراسـر المناخيـكباقي العناص: احـالري* 

  توقيع العمراني حيث يدخل في تحديد واجهات المباني و نوافذها بناءا على الالمدن و

اح شمالية غربية تكون ـرددها، الرياح السائدة في المنطقة هي ريـسرعتها  وت

ة إلى ـر المتوسط، كما تتعرض المنطقـن البحـة باألمطار نظرا لقدومها مـمحمل

ة،والجدول يبين ـيوم في السن 45السيروكو الحارة اآلتية من الجنوب لمدة  رياح

  1999إلى  1985ن ــدة مـرة الممتـالل الفتـمتوسط سرعة الرياح المسجلة خ
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-1985خالل الفترة الممتدة بين  سرعة الرياح المسجلة بمحطة عين الياي:  )11(جدول رقم

1999  

ف م أ م ج ج أ ج د ن أ س  الشهر

 )ثا/م(المتوسط 2.2 2.1 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.4 2.3 2.2 2.5

  ص عبيد عين والتعميرالمخطط التوجيهي للتهيئة  URBACO 2006  :المصدر

 اوممطر ابارد ان خالل ما سبق تنتمي المنطقة إلى المناخ الشبه جاف شتاءـم  

  .اوحار اوصيف جاف

  :الشبكة الهيدروغرافية ومصادر المياه - 5

 ،اء المنطقة وأهمها واد الباردةـافة أنحـفي ك الشبكة الهيدروغرافية وزعـتت     

الزناتي، واد ل بواد ـربا ليتصـه غـرقا ويتجـالذي يتفرع عن واد بومرزوق ش

وب ـي الجنـز وواد التويفزة فـال المركـع شمـد واد بخارة الذي ينبـكما يوج

   .رقاـالزناتي شواد اللذين يتصالن بواد 

رع عن واد ـذي يتفـمهيريس ال ـى وادذى علـة تتغـي الجنوب فالمنطقـأما ف   

ر ـه، بئـة، بئر عبد اللـر بوخالفـبئ: ارـدة أبـود عـع وجـالباردة، م

ل للمياه ـزان هائـة خـى أن المنطقـدل علـدا يـالقواسطة وه ربئة، ـالقوامي

1(اـع بهـتتمت يـة التـات الكلسيـع للتكوينـك راجـة وذلـالجوفي
(   

  :القيمـة الفالحيـة لألراضي وملكيتهـا العقاريـة – 6

ة بالمركز الحضري وجب معرفة ـة لألراضي المحيطـة الفالحيـرق إلى القيمـل التطـقب

  )12(رقـم  دولـا في الجـوف نوضحهـسالتي  ة وـة للبلديـاإلمكانيات الفالحي

  الحية والغير فالحية ببلدية عين عبيدتوزيع مساحة األراضي الف):   12(جدول رقم 

المساحة 
 اإلجمالية

أخرى
أراضي 
صالح 
 للتعمير

مساحة 
 الغابات

أراضي 
غير 
 منتجة

المساحة 
اإلجمالية 
 للزراعة

 المساحة الصالحة للزراعة

  مسقية  المجموع
غير 
  مسقية

30010 159 450 2490 3780 26911 23131 9294 13837 

100%  1,50% 8,30% 12,60% 89,67% 77,07% 30,97% 46,10%  
 

  مديرية المصالح الفالحية لوالية قسنطينة: المصدر                                                                                    
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المنتهجة والمتمثلة في عدة  ةالسياس ةم تثمين وإنعاش القطاع الفالحي نتيجـت    

المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية، وإعادة االعتبار لألراضي  المخططات مثل

  .ـةاة ديابـة المسمـبالمنطق هـ 265ت ـاز ومسـعن طريق االمتي

   عبيد وب في مجال الريفي لبلدية عينـزراعة الحب نـتهيمحيث    

  :ةـة األراضي الفالحيـة ملكيـطبيع -1- 6

  :اآلتيـتتوزع كتباين في ملكيتها وفالحية ت رةـمستثم 844د ـتوج       

  الفالحي لبلدية عين عبيد ياإلطار العقار):  13(جدول رقم      

 أخــــرى المجمــــوع
أراضي  

 الخواص

المستثمرة 

 الفالحية الفردية

المستثمرة

الفالحية 

 الجماعية

 نوع المستثمرة

 العدد 10 415 369 50 844

 المساحة 607,22 7607,44 10562,70 2179 2056,36

  النسبة 2,90% 36,30% 50,40% 10,40% 100%

  مديرية المصالح الفالحية  لوالية قسنطينة: المصدر                                                              

معظمها للقطاع الخاص  الفاالحية المالحظ من الجدول أن الملكية العقارية لألراضي   

  .واليـلى التـع% 36,30و % 50,40ب ـة بنسـة الفرديـلفالحيرات اـوالمستثم

  توزيع األراضي الفالحية حسب جودتها بالبلدية):    14(جدول رقم 

المساحة الصالحة  تصنيف األراضــي

 للزراعة

 

 المنطقة

 )هـ(خصبة  )هـ(متوسطة الخصوبة  
جد خصبة 

 )هـ(

ال توجد 4333 469  تويفزة 4802

 الزناتية 5051 126 2957 1968

 برج مهيريس 7286 219 6182 885

1944 3944 -  كحالشة الكبار 5888

  المجموع  23027 345 17416 5266

  تجزئة الفالحة ببلدية عين عبيد: المصدر
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  مةإبراز القيسنحاول  يات الفالحية ألراضي البلديـةإلمكانلا ـتطرقنبعد أن    

 لكي ،ة عين عبيدـة بالمجال الحضري لمدينـة لألراضي المحيطـالعقاري الملكيةو

  .؟ ـراني أم الج العمـع النسيـتوسالأمام  ـاعائق نبين هل هي تمثـل

ع ـالتجم أراضي اهـة باتجـواة القديمـوب النـود األراضي جنـأج تقع     

وي ـع الثانـاه التجمـباتج ةـبي للمدينـروب الغـبالجنووي برج مهيريس، ـالثان

ة ـة فهي متوسطـالمدين غـربة ـالكحالشة الكبار،أما األراضي الفالحية الواقع

  .ةـاإلمكانيات الفالحي

  :لألراضي المحيطة بالنسيج العمراني اإلطار القانوني-2- 6

د ـن عبيـة عيـراني لمدينـج العمـة بالنسيـم األراضي المحيطـمعظإن    

ة ـر الملكيـتظه حيثة ـة القانونيـي الطبيعـن فـتتباية ـي فالحيـأراض

ة ـرة الفالحيـة للمستثمـي تابعـة وهـة لمدينـة الغربيـة بالجهـالعمومي

ة ـة الجماعيـرة الفالحيـد المستثمـوب نجـي الجنـوف ،روجـة قـالجماعي

ز ـواص تتميـد أراضي الخـة فتوجـة الشماليـي الجهـا فـأمود، ـقنف

ة ـرة مقارنـاحة صغيـة مسـة الشرقيـة وفي الجهـة متوسطـت فالحياـبإمكاني

   .توضـح ذلـك() للدولـة  الخريطـة رقـمة ـة تابعـة السابقـع المساحـم

  :خاتمـة المبحث

بموجب قرار  رتم إنشاؤها في عهد االستعما ةمدينة عين عبيد قرية استيطاني    

ا، إلى قبيلة عامر الشراقة أصل وجذور سكانهتعود  25/08/1885المؤرخ في 

  .بوالية سطيفعامر   المنحدرة من القبيلة األم 

همزة  إذ تعتبرام ضمن السهول العليا القسنطينية، ـل موقع استراتيجي هـتحتوهي   

قالمة مرورا مدينة قسنطينة مرورا بمدينة الخروب، مدينة  :دة مدن ـوصل بين ع

وصوال إلى أم البواقي ،فمدينة  ةـالعامري ابة،بمدينة واد الزناتي وصوال إلى مدينة عن

  .تبسة

تتميز بموضع منبسط يؤهلها ألداء مهام حضرية عديدة و تحتل زراعة الحبوب    

  المرتبة األولى محليا
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  النمو الدیموغرافي: المبحث الثاني
  : مقدمـة المبحث

رئيسي ألي التي تعد المنطلق ال الدراسة السكانية إلى في هذا المبحث سنتطرق    

دراسة المجال الحضري تحليال حيث يتطلب  ،عملية تهيئة خاصة في الجانب العمراني

شامال ومفصال للجانب الديموغرافي، ألن السكان جزء ال يتجزأ من المجال يؤثرون 

ويتأثرون يتحكمون به أو يتأقلمون معه، لذا يستحيل القيام بعملية التخطيط العمراني أو 

احتياجات  توقعيمكن معرفة و خالله ص الجانب السكاني ،والذي منالتهيئة دون تشخي

  .ومتطلبات السكان باعتبارهم المعنيين المباشرين في عملية التهيئة وتنظيم المجال

ة لتوضيح الوضع القائم للسكان في ـوللقيام بهذه الدراسة استعملت مؤشرات كفيل   

إلخ .....لنوعي و البنية االقتصاديةالمجال الحضري، مثل التركيب السكاني العمري وا

رفة العجز الحالي وبرمجة الحاجيات المستقبلية في جميع الميادين ـوالتي تمكن من مع

باالعتماد على معطيات السكان الحالية وتقديراتهم  يخاصة االقتصادي واالجتماع

  .ا المركز العمرانيذله استشراف المستقبللك يمكن بذالمستقبلية ،و

ع سكان مجال الدراسة ونموهم ال بد من تحليل التطور المرحلي لهذا ـواقة ـولمعرف

  .وـالنم

І- العوامل المؤثرة في نمو السكان:  

أي  أو طرد ابـة استقطـرف على درجـل مهم للتعـعام تعتبر الهجرة :رةـالهج

وقد اعتمدنا في الحصول على هذه  ،راد الوافدينـلألف همجال حضري ومدى استيعاب

ي ـة والتـة االنتخابيـات من خالل االستمارات المخصصة للسكان، والقائمالمعطي

  .اإلقامــــةمحل  بتغيير اأخذنا منها عدد المسجلين الذين قامو
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  2008-1954المهاجرون الوافدون لمدينة عين عبيد بين الفترة ):  15(جدول رقم

  السنوات            

  
  مناطق الوفود

54 -1982  82 -1998  98 -2008  

  العدد
النسبة من مجموع

  %نالمهاجري
  العدد

النسبة من مجموع 

  نالمهاجري
  العدد

النسبة من مجموع 

  نالمهاجري

  7,76  75  12,31  378  0,90  10  قسنطينة

  3,62  35  1,93  60  4,97  55  الخروب

  2,077  20  0,80  25  13,83  153  واد الزناتي

    -  0,38  12  2,71  30  قالمة

  4,65  45  1,29  40  8,49  94  تاموكة

    -  0,25  8  2,71  30  عزابة

    -  0,25  8  1,53  17  واد العثمانية

  4,24  41  1,14  35  2,71  30  عين رقادة

    -  2,81  87  16,63  184  عين مليلة

  10,45  101  5,86  180  2,71  30  سيقوس

  10,14  98  13,03  400    العامرية

  15,52  150  17,91  550    عين فكرون

    -  2,81  87  0,81  9  عين البيضاء

  0,51  5  0,45  14  0,81  9  الحروش

    -  0,61  19  3,43  38  أوالد رحمون

  9,52  92  1,46  45  0,81  9  عين الكرشة

    -  -  0,81  9  واد السقان

  1,86  18  2,11  65  2,71  30  الميلية

  2,58  25  6,51  200    فرجيوى

  0,31  03  1,82  56    جيجل

  0,31  03  -    عنابة

  0,51  5  -    باتنة

  25,87  250  26,06  800  33,36  369  من داخل البلدية 

    966   3069   1106  المجموع

+  1983محمد بوروبة مذكرة تخرج لنيل دبلوم دراسات عليا مركز عين عبيد دراسة سكانية و عمرانية جوان : المصدر  

  عمل شخصي

رة الممتدة استقبلت في الفت عين عبيد  نالحظ أن بلديةدول ـالجاستقراء من خالل    

 شخص وافد خاصة من 3069،حيث سجلت أكبر عدد من النازحين 1998-1982من 

، ثم من %13,03، ثم تليها بلدية العامرية بنسبة %17,91عين فكرون إذ سجلنا نسبة 

التي عرفت فيها المدينة  ة،وهي الفتر%  12,31مدينة قسنطينة حيث سجلت نسبة 



  آليات تحضر عين عبيدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني

49 
 

المحلية المسجلة هذا راجع للتنمية  و،%9,23) 1998- 1987(في معدل نموها  اتطور

  .وارتقائها إلى مركز حضري

Π - 2008إلي1966 من مراحل التطور السكاني بين الفترة الممتدة     

   تطور سكان بلدية عين عبيد -1

   2008 -1966 بين  شهدت بلدية عين عبيد نمو ديموغرافي متغير خالل الفترة الممتدة  

        2008-1966تطور عدد السكان ومعدل النمو في الفترة الممتدة من  وتيرة):  16(جدول رقم 

 السنوات 1966 1977 1987 1998 2008

 )ن(عدد السكان 11767 13124 18850 25962 33107

  % معدل النمو  0,99  3,56  2.99  2,46

  معدل النمو الوطني  3,21  3,08  2,5  1,72

  الديوان الوطني لإلحصاء+ (TRC) مكتب اإلحصائيات لبلدية عين عبيد: المصدر

  :يلي ما) 16(نسجل من خالل الجدول رقم   

وهو جد منخفض %  0,99سجلت البلدية معدل نمو قدر بـ :77-66 مرحلة - 1- 1  

ويمكن تفسير ذلك بالحركات  ،)1%(3,21بالمعدل الوطني الذي قدر بـ  مقارنتا 

رى، في عد االستقالل نحو المدن الكبالديموغرافية الكبيرة التي شهدها المجال الوطني ب

وتجهيزات كبيرة إرث استعماري،خاصة مدينة قسنطينة التي ظل وجود سكنات شاغرة 

    %. 4,04سجلت معدل نمو 

عرف معدل نمو البلدية ارتفاع محسوس والذي قدر بـ  :87-77 مرحلة-1-2

)1(%3,08حيث تجاوز المعدل الوطني والذي بلغ  3,56%
  البلدية  ةفاداست هتفسيرو ، 

، وكذلك نتيجة السياسة المنتهجة )التعليمية، وبعض وحدات العمل( ببعض التجهيزات 

  آنذاك على غرار الثورة الزراعية التي ساهمت في استقرار وتوطن السكان 

لبلدية انخفاض نسبي والمقدر بـ عرف معدل النمو ا :1998-1987 مرحلة -1-3

وهذا راجع ، % 2,5عدل الوطني والذي بلغ بـ  الم منأكبر  دائما بقييلكن  2,99

                                                 
   

 3,08%): 66/77(قدر المعدل الوطني  : )1(
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وعدم   ،اجتماعية  واقتصادية تاضطرابا، للظروف التي مر بها المجال الوطني

  االستقرار األمني 

أكبـر من % 2,46بقي معدل نمو البلدية المقدربـ :2008-1998مرحلة  -1-4

مو مقارنة أي أن البلديـة تعـرف وتيرة ن% 1,72معدل النمو الوطني والبالغ 

  .   بالمجال الوطني

  :تطور سكان بلدية عين عبيد مقارنة بالوالية - 2

  تطور سكان البلدية مقارنة مع سكان الوالية ):  17(جدول رقم 

 السنوات 1966 1977 1987 1998 2008

 )ن(عدد السكان 11767 13124 18850 25962 33107

  لواليةعدد سكان ا  290623  417584  664303  801914  942668

  )1( معدل النمو  0,99  3,56  2.99  2,46

  معدل النمو لوالية قسنطينة  3,69  4,75  1,72  1,63

  الديوان الوطني لإلحصاء+    (TRC)مكتب اإلحصائيات لبلدية عين عبيد: المصدر

من قـراءة الجدول يتبين أن بلدية عين عبيد عـرفت وتيرة نمو مختلفة من عشرية 

بلـغ معدل نمو المسجلة خالل التعدادات الرسمية حيث  ت النموإلى أخرى تؤكده معدال

وهو جد منخفض مقارنة بمعدل نمو سكان %  0,99البلدية خالل العشرية األولى 

، هذا االنخفاض في معدل النمو راجع أن البلدية في هذه  )2(% 3,69الوالية المقدر بـ 

يش الذي عرفته ، غياب ورشات بسبب الفقر و التهم تعد من المناطق الطاردة  الفترة

مجرد تجمع ريفي  ألنه والمرافق التي يحتاجها السكان تانعدام التجهيزا عمل للسكان،

  صغير

خالل العشرية الثانية %  3,65فيما ارتفع معدل نمو البلدية بثالثة أضعاف تقريبا أي 

 ، رغم ظهور بعض وحدات% 4,75لكن يبقى أقل من معدل نمو الوالية ) 77/87(

  .محاجر وبدأت البلدية تعرف نوع من االنتعاش 06العمل الممثلة في 

                                                 
 =تم حساب معدل النمو حسب العادلة التالية ر : )1(
)2( : ONS 
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أما في العشريتين األخيرتين فقد فاق معدل نمو البلدية المسجل معدل نمو الوالية،     

وهو تقريبا ضعف معدل نمو الوالية والمقدر % 2,99)  87/98(حيث بلغ خالل الفترة 

يبقى دائما أكبر من معدل  و% 2,46 ) 98/08(عشرية  ، فيما بلغ في% 1,72بـ 

، هذا راجع للتنمية المحلية التي تشهدها البلدية سواء في %1,63نمو الوالية المقدر بـ 

  .قطاع البناء و األشغال العمومية أو في قطاع الفالحة و التنمية الريفية

  تطور سكان بلدية عين عبيد حسب التجمع والتشتت - 3

ارنة عدد سكان بلدية عين عبيد مع سكان المجال بعد المقارنة الكلية أي مق

فإن تفحص وتيرة نمو السكان بلدية عين عبيد عبر تجمعاتها ، الوطني وسكان الوالية

سيبين لنا صورة  2008إلى  1987الثانوية والمنطقة المبعثرة خالل الفترة الممتدة من 

ترات المبينة في للسكان للف بمعطيات التعداد العام استعناللبلدية و الرئيسي تجمعأوضح لل

  ) 18(الجدول رقم 

  تطور عدد سكان حسب التجمع والتشتت):   18(جدول رقم 

  معالجة المعطيات+ اإلحصاء ببلدية عين عبيد مكتب: المصدر                                                               

لسكان عين عبيد منطقة جاذبة  لبلديةالرئيسي تجمع من خالل الجدول أعاله يتضح أن ال

وهذا راجع  ،%4.68ويتبين ذلك في معدل النمو الذي قدر بـ الثانوية،  التجمعات

  للتنمية 

  النمومعدل 

 

  عدد السكان

 2008سنة

  عدد السكان

 1998سنة 
  معدل النمو

  عدد السكان

 1987سنة
  التجمعات

التجمع الرئيسي للبلدية 10471  4,68 17333 22529 2,65 ACL 

 55أوت 20المعمرة  1601  1,36 1650 1558 0,60-
 

 

AS 

 برج مهيريس 1177  2,70 1577 1802 1,21

 الكحالشة الكبار - - 744 804 0,80

 زهانة - - - 526 -

 المنطقة المبعثرة 5601   4654 3855 1,90 -
zone 

éparse 
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جهيزات يحتاجها السكان تواستفادته بمرافق و المحلية الذي يعرفها التجمع الرئيسي

إلى هذه  بالنسبةمركزية وكذلك موضعها بالنسبة للتجمعات الثانوية فهي تحتل وضعية 

  .التجمعات

  )008-66(مراحل تطور السكان بين الفترة):   19(جدول رقم    

 السنوات 1966 1977 1987 1998 2008

 )ن(عدد السكان 3099 4330 10471 17333 22529

5196 6862 6141 1231 /  )ن(الزيادة 

  معدل النمو  3,40%  9,23%  4,68%  2,65%

  ت معالج المعطيا+(TRC)مكتب اإلحصاء لبلدية عين عبيد :المصدر                                                         

  مراحل تطور السكان في المركز الحضري عين عبيد -4

هذه المرحلة بمعدل نمو سنوي قدر بـ تميزت : 1977-1966المرحلة األولى  4-1

الوطني والمقدر في نفس الفترة  يلحضرا نمو وهو منخفض مقارنة مع معدل% 3,40

تعاني الفقر و التهميش فهي مجرد مركز في هذه المرحلة  المنطقةف ،)1(% 5.46بـ 

ريفي صغير يعاني من انعدام التجهيزات والمرافق الضرورية للسكان، تفشي البطالة 

سكان إلى المثل أغلب المدن الصغيرة  أدى ب يجة انعدام وحدات و ورشات العملنت

الزيادة  في حين، كبرى بحثا عن فرص عمل وحياة أفضلالهجرة نحو المدن ال

 151المتحصل عليها أغلبيتها تقتصر على الزيادة الطبيعية والتي قدرت سنويا بـ 

  . نسمة

أن المدينة عرفت تطورا  نالحظ جدولمن ال: 1987-1977المرحلة الثانية  -4-2

نسمة بمعدل سنوي  10471إلى  1987 ةدد السكان والذي وصل سنـملحوظا في ع

الوالئي والمقدران على عن معدل النمو الحضري الوطني و وهو جد مرتفع  % 9,23

 عنسمة، يعود هذا االرتفا 6141وبزيادة سكانية  قدرت  بـ  %3,42 و%5,40التوالي

ألوضاع االقتصادية خاصة بعد استفادة المدينة من بعض التجهيزات و إلى تحسن ا

، والذي سمح )وحدات صنع مواد البناء وبعض المحاجر(الصغيرة  ةالوحدات اإلنتاجي

                                                 
 %)4,76(87/1998،%)5,40( 77/1987،%) 5,46( 6/1977بلغ معدل النمو الحضري الوطني للفترات : )1(
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، وبتوفير مناصب شغل للسكان واستقطاب اليد ةبخلق نوع من الدينامكية االقتصادي

  لها مما شجع الهجرة نحو المدينة  العاملة من المناطق المجاورة والتجمعات الثانوية

 17333ازداد عدد سكان المدينة ليصل إلى : 1998- 1987المرحلة الثالثة  -4-3

و هو أربعة أضعاف  %4.68نسمة وبمعدل نمو  6862نسمة بزيادة سكاني قدرها 

ض معدل النمو المالحظ انخفا و )1(% 1,99ـمعدل النمو الحضري الوالئي والمقدر ب

) برج مهيرس، الكحالشة الكبار( يرجع ذلك الستفادة التجمعات الثانويةبشكل ملموس 

ببعض التجهيزات والمرافق الضرورية كالمدارس االبتدائية مما جعل التدفقات سكان 

  .   ناطق يقل مقارنة بالمرحلة السابقةمتلك ال

نسمة  22529ارتفع عدد السكان ليصل إلى : 2008-1998المرحلة الرابعة  -4-4

والمالحظ أن معدل النمو عرف  %2,65وبمعدل نمو 5540ادة سكانية قدرها بزي

الدور الذي لعبته السياسة المنتهجة في فانخفاضا واضحا مقارنة مع المراحل السابقة ، 

فتقديم الدعم للفالحين في إطار  متمثلة في برامج التنمية الريفيةالمجال الريفي وال

ق لهم فرص الستغالل أراضيهم وتخلي عن فكرة المخطط الوطني للتنمية الريفية خل

البحث عن عمل آخر، فك العزلة عن طريق فتح دروب ومسالك للمناطق الريفية، 

تخلي عن فكرة الهجرة طقهم، وبالتالي الاوالبناء ريفي الذي زاد من تثبيت السكان في من

 .نحو المدينة

ш- مختلفة لتعدادات تطور درجة التحضر في بلدية عين عبيد عبر المراحل ال

  الرسمية

الرئيسي للبلدية  تجمعف الت مجالية منذ بداية الثمانيناتتحو عين عبيد بلدية شهدت    

و زيادة عدد سكانه  لكان مجرد تجمع ريفي في العشرية األولى والثانية بعد االستقال

تؤكده نسبة التحضر التي بلغت و % 9,23حيث بلغ معدل النمو  1987خالل تعداد 

وبقيت نسبة التحضر في  مما جعله يرتقي إلى مركز حضري ،نةسفي نفس %  59,25

                                                 
 )0,18(98/002،)1,99(87/98،)3,42:(77/87،%)3,26(66/77بلغ معدل النمو الحضري الوالئي في الفترات : )1(
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  2008في التعداد األخير  كذاو %66,77إلى  1998االرتفاع حيث وصلت في تعداد 

  :و الجدول أدناه يبين ذلك )1(%70,97 سجلت

  تطـور نسبـة التحضـر فـي بلديـة عيـن عبيـد               ):   20(جدول رقم 

  السنــة            
  %درجة التحضر 

1987  1998  2008  

  59,25 66,77 70,97  
  نجاز الطالبةإ: المصدر                                                                           

   

  2: شكل رقم

  2008-98- 87تطور نسبة التحضر خالل الفترات 

50
55
60
65
70
75

درجة التحضر

1987
1998
2008

  

  الجغرافي لسكان عين عبيد األصل

يعود األصل الجغرافي لسكان مدينة عين عبيد إلى قبيلة عمار الشراقة والمنحدرة    

نتيجة الهجرة الوافدة لسكان الريف والمتمثلة في دوار ( أصولها من والية سطيف 

من إجمالي عدد  )2(%65وتمثل نسبة ) المراشدة، دوار الحساسنة ،ودوار الزناتية 

فتمثل الهجرات الوافدة خاصة من بلديات % 38,27، أما النسبة المتمثلة في السكان

،والنسبة المتبقية ...) ، سيقوس، عين فكرون، العامرية( والية أم البواقي رويودوا

ترحيل الجماعي الذي مس األحياء القصديرية سطح ( فتمثل الهجرات المقننة 

لة خاصة بلدية فرجيوة ومن والية ، إضافة عدد من السكان من والية مي)المنصورة

  .قالمة بلدية تاملوكة

   

  

                                                 
 X10إجمالي سكان البلدية / مجموع عدد سكان التجمع الرئيسي للبلدية = درجة التحضر : )1(
 من عدد السكان%10في  ةالنسبة من مجموع عدد األسر التي درست في العينة المدروسة، والممثل : )2(
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IV - هيكـل العمالــة  

  :التركيب السكانـي -1

دراسة السكان دراسة إحصائية تبقى قليلة الفائدة،بدون تقسيمهم إلى مجموعات    

رئيسية و فرعية تخدم الدراسات االجتماعية واالقتصادية،ودراسة التركيب السكاني 

ة التخطيط  ـالتركيب العمري والنوعي، يدخل في عملي( اإلطار، تدخل في هذا 

تقدير عدد المؤسسات التعليمية الالزمة،اتخاذ قرار إنشاء ( االجتماعي واالقتصادي 

  ) منطقة صناعية أو مشاريع للقضاء على البطالة

  : التركيب العمري لسكان المدينة -

، اعتمدنا 2008لمدينة لسنة نظرا لعدم توفر معطيات التركيب العمري لسكان ا

  :ا ما يليه، وقد أوضحت نتائج لهذا التعداد اإلحصائيات األوليةعلى معطيات 

  التركيب العمري لسكان مدينة عين عبيد  ):21(جدول رقم         

 الفئات العمرية سنوات 6أقل من  سنة 21 – 6 سنة 59 – 22 سنة 60بر من كأ

 العدد 2516 7332 10529 2152

 %النسبة 11,16% % 32,25 46,73% 9,55%

   2008اإلحصائيات األولية لتعداد العام للسكن والسكان لسنة : المصدر                                                     

يسمح لنا التركيب العمري للسكان من معرفة اتجاه النمو وتركيبة المجتمع ، 

  .المدينة للمستقب ةبرى المتوقعالك فوهذا بدوره يلخص وبدقة األهدا

بنسبة  ىيتبين أن الفئة النشطة تحتل الرتبة األول) 21(من الجدول رقم 

من إجمالي السكان، وينجر على ذلك التفكير في خلق مناصب الشغل و % 46,73

  .  التخطيط له

من العناصر الهامة في معرفة الواقع االقتصادي للمجال حيث : يالتركيب االقتصاد -2

ه يتم تحديد طبيعة ـر و الذي من خاللـورة واضحة عن النشاط المسيطـعطي صي

،وكذلك معرف وظيفة المدينة،كما يوضح القدرة اإلنتاجية )حضري أو ريفي( التجمع 

ومستوى المعيشي لسكان المدينة والكشف عن الطاقات الحقيقية للمنطقة وإبراز درجة 

طيات حول كل قطاع اقتصادي   و كل فئة ، ومن ثم الخروج بمعاالبطالة وانعكاساته

ة وعلى هذا األساس تكون النظرة المستقبلية في التخطيط وبرمجة المشاريع ـعمري
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يمكن تصنيف الواقع االقتصادي بمدينة عين عبيد حسب التركيب االقتصادي والتنموية، 

   :المبين في الجدول الموالي

  )87/98/08(لعامل وتطورها عبر المراحل التاليةتركيب القوة ا:عبيد  مدينة عين): 22(جدول رقم

عدد السكان في النسبة من 
 البطالون %سن العمل 

عدد النسبة من 
السكان في سن العمل 

% 

القوة العاملة 
 فعال

النسبة من
إجمالي 
 %السكان

عدد السكان 
 السنة في سن العمل

8,02 424 39,73 2100 50.47 5285 1987 
8,49 756 33,13 2949 51,54 8899 1998 
27,63 2910 41,39 4359 46,73 10529 2008 

  2008معالجة نتائج إحصاء +مذكرة مدينة عين عبيد محاولة تهيئة المجال وآفاق التوسع: المصدر       

ادة مستمرة أما ـن العمل في زيـأن عدد السكان في س يتبين) 22(الجدول رقممن     

هي تذبذب صعود ونزوال  حيث بلغت هذه النسبة للسكان ف ينسبته من العدد اإلجمال

، وفي التعداد األخير لسنة %51,54 :1998في سنة زادت ثم % 50,47 :1987سنة

و هي أقل من السنوات %  46,73وحسب اإلحصائيات األولية لتعداد بلغت  2008

نسمة  4359 :2008حسب اإلحصائيات األولية لسنة  بلغ عدد المشتغلين فيما، السابقة

سنة و 1987وهي تفوق نسبة سنة  في سن العمل  السكان عددمن % 41,39أي بنسبة 

  .% 33,13و %  39,73و المقدرة على التوالي   1998

  ةتوزيع المشتغلين على مختلف القطاعات االقتصادي -2-1

توزيع العمالة على مختلف القطاعات االقتصادية تمكننا من معرفة النشاط المسيطر  إن

في المدينة وبالتالي معرفة ما إذا كانت المنطقة منتجة تساهم في االقتصاد المحلي ولها 

    .تنميتها وتطويرها تساعد في تإيرادا

           )08-98-87(تطور عدد المشتغلين بالقطاعات االقتصادية ):  23(جدول رقم 

  2008معالجة نتائج إحصاء +مذكرة مدينة عين عبيد محاولة تهيئة المجال وآفاق التوسع: المصدر                 

البناء و اإلشغال   خدمــــات مجمــــوع

 العموميــة

الصناعــــة الفالحـــــة  القطاعـــات   

   
  
  

 السنة

النسبة   العدد  %النسبة 

%  

النسبة   العدد

%  

النسبة   العدد

%  

  العدد  %النسبة   العدد

100 2100 49.66 1043 32.05 673 7.09 149 11.19 235 1987 

100 2949 50,79 1498 32.58 961 7.26 214 9.36 276 1998 

100 4359 64,02 2791 18,35 800 10,73 468 6,88 300 2008 
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                                     3شكل رقم

  تطور عدد المشتغلين بالقطاعات االقتصادية
  ) 2008-98-87( خالل الفترات
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الفالحة
الصناعة
البناء و الشغال العمومية
الخدمات

  

من خالل استقراء الجدول أن مدينة عين عبيد يسيطر فيها  هما يمكن استنتاج        

 1998سنة  في حين قدرت ،% 49,66إذ بلغت  1987منذ سنة  ف ،قطاع الخدمات

فهي  % 64,02قدرت نسبتها  2008 سنةحسب اإلحصائيات األولية لـو 50,79%

تجة، أما القطاع الفالحي فهو يحتل المرتبة تصنف ضمن المدن الخدماتية الغير منمدينة 

القطاع الفالحي  عكس،  %9,36بـ  1998في حين قدرت سنة%  6,88الثالثة بنسبة 

  7,26بـ 1998نسبة العمالة بحيث بلغت سنة ارتفاع في  شهدفالقطاع الصناعي 

نتيجة المحاجر المنتشرة في المنطقة فهي  2008سنة  % 10,73لى وارتفعت إ

  .عدد هام من العمالتستقطب 

  قياس مستوى النشاط االقتصادي -2-2

دينة وسنحاول أن ويمثل الدرجة االقتصادية التي بلغتها أي م: معدل النشاط االقتصادي

  )2008-1977(عبر الفترات اإلحصائية التاليةنبرزه 

عالة ومعدل معدل اإلمعدل الشغل ، التطور الكمي لمعدالت النشاط االقتصادي): 24(جدول رقم       
  البطالة

  
 )1(معدل البطالة

  
 )2(معدل اإلعالة

  
 )3(معدل الشغل

  الظاهــرة    
 السنــة

16,79 4,98 20,05 1987 
20,40 5,87 17,01 1998 
12,72 5,24 19,05 2008 

  2008ية إلحصاء األول جمعالجة النتائ+ مذكرة مدينة عين عبيد محاولة تهيئة المجال وآفاق التوسع: المصدر            

                                                 
 X 100القوة النشطة / عدد البطالين = معدل البطالة  : )1(
   X 100مجموع المشتغلين فعال / ان إجمالي السك  =معدل اإلعالة : )2(
  X 100 2إجمالي السكان / إجمالي المشتغلين   =معدل الشغل  : )3(
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  4شكل رقم 

  ) 2008-98-87(تطور معدالت النشاط االقتصادي خالل الفترات 
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معدل الشغل معدل االعالة معدل البطالة

1987
1998
2008

  

عبر المراحل المختلفة لفترات التعداد العام  يتتبعنا لمعدالت النشاط االقتصاد       

  :للسكن والسكان يبين لنا مايلي

ألن % 20,05بالقيمة المقدرة  1987ل خال أعلى قيمة للمعدل الشغل سجلت     

جية ممثلة في المدينة عرفت في هذه الفترة تحسنا في هذا الميدان باستفادتها بوحدات إنتا

  .وفي المحاجروحدات أشغال البناء 

نتيجة % 17,01إذ قدر بـ  1998فيما سجل انخفاض محسوس خالل فترة      

ا المنطقة، شأنها في ذلك شأن المجال الوطني األزمة االقتصادية و األمنية التي عرفته

  .ككل

يالحظ ارتفاع في معدل الشغل حيث وصل إلى  2008في حين في الفترة الموالية     

يعود ذلك إلى االنتعاش االقتصادي في قطاع البناء ألن المدينة تعرف و% 19,05

  .اجرتطورا عمرانية من خالل برامج السكن، وفي قطاع الخدمات، وكذلك المح

انخفض  %20,40: 1998ملموسا إذ سجل سنة  أما معدل البطالة فعرف انخفاضا    

وهو قريب من المعدل الوطني للبطالة و المقدربـ % 12,05إلى  2008سنة 

11,80%)1(  

  

  

  
                                                 

)1(:ONS  
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  :خاتمـة المبحـث

أين وصل معدل  77/87تطورا سكانيا سريعا خالل الفترة  عرفت مدينة عين عبيد    

وهو أكبر من معدل النمو  87/98خالل فترة % 4,68ثم انخفض ليصل % 9,32النمو 

  %1,99الحضري الوالئي المقدر بـ 

تفسير ذلك استفادة و%  2,65ليصل  98/2008في حين انخفض في الفترة الموالية    

التجمعات الثانوية ببعض التجهيزات والمرافق و السكن الريفي الذي كان له أثر في 

  .تثبيت السكان

من % 46,73وذلك بنسبة   مدينة عين عبيد مجتمعا فتيا عكما تبين لنا بأن مجتم      

شغل  بالتخطيط المستقبلي للمدينة بخلق مناصفي  يجب التفكير هذالو،السكان  عمجمو

إنشاء حدات إنتاجية لشغل، خلق مناطق صناعية ومناطق (قة الشبابية لهذه الطا

  ...)أنشطة

لمشتغلين على مختلف القطاعات االقتصادية  اتضح أن من خالل توزيع عدد ا    

مما جعلنا نصنفها إلى %  64,02القطاع السائد في المدينة هو القطاع الثالث بنسبة 

  مدينة خدماتية غير منتجة 

ارتفاعها  و% 6,88نسبة العمالة في القطاع األول الفالحة بنسبة   ضوالمالحظ انخفا

   .%10,73بة القطاع الثاني الصناعة بنس في 

من استعراض مستوى النشاط االقتصادي تبين أن معدل النشاط االقتصادي ازداد  -

  .في العشرية األخيرة% 19,05بقيمة ضئيلة حيث بلغ 

مناصب الشغل رغم المشاريع  ةكما التمسنا تفشي البطالة في أوساط الشباب بسب قل -

الفئة العاملة يستدعي برامج تنموية تزايد و التنموية في مجال البناء واألشغال العمومية

  .فعالة تساعد على امتصاص البطالة في المدينة
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  الهيكلة العمرانية لمدينة عين عبيد: المبحث الثالث

  :مقدمة المبحث

إلعطاء صورة واضحة للوضع القائم لعمران المدينة سوف نسلط الضوء على       

نمو وتطور عمرانها وذلك بإبراز خصائصها العمرانية انطالقا من معرفة مراحل 

ن األنماط السكنية و كيفية توزيعها على المجال في كل يمستوى استهالك المجال وتبي

  .مرحلة من المراحل،مع التطرق للحالة العامة للمساكن

  :مراحل النمو العمراني في مدينة عين عبيد -1

ين لنا اتجاهات نمو ب التاريخي دور مهم  في الدراسة العمرانية إذ يبـللجان    

وتطور المدينة وبالتالي يمكن رسم إستراتيجية أحسن للتوسع العمراني وتفادي المشاكل 

  .للمجال يالتي تؤدي إلى تمزيق واالستغالل الالعقالن

مثل باقي المدن عرفت مدينة عين عبيد تطورا عمرانيا خالل فترات تاريخية متعاقبة 

  :تلخيصها كاآلتي ، والتي يمكن()رقم  مخططموضحة في 

تتزامن مع بداية تركز المعمرين بالمنطقة و  ):1954قبل (المرحلة األولى -1-1

تحديد المعالم األولى للمدينة األوربية حيث برز المخطط الشطرنجي الكالسيكي الذي 

  .يتميز بتقاطع الطرق بشكل عمودي،وبشوارع متعامدة متوازية

حرب الالمستوى العمراني للمدينة لكونها فترة المالحظ في هذه المرحلة ركود على إن 

  .وال أمن وانعدام االستقرار

القديم و نحو الجنوب على ) 20(امتد النسيج العمراني على طول الطريق الوطني رقم

،حيث ركز المستعمر ببناء المساكن على امتدادات ) 133(طول الطريق الوالئي رقم 

سكني، وقد تم إنشاء بعض المرافق للمجال ال الكبرى للطرق باعتبارها العامل المهيكل

في الكنيسة مقر البلدية حاليا ،ومدرسة ابتدائية، ومساحة خضراء تتوسط مركز  ةالمتمثل

من % 4,52هـ بنسبة13,48بلغت مساحة المدينة آنذاك  المدينة ومقبرة مسيحية

  .المساحة الحالية
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للنمو العمراني للمدينة وهي مرحلة مهمة ): 1962-1954(المرحلة الثانية  -1-2

 رالهدف منها عزل سكان القرى و المد اشإنشاء محتشدات في أماكن محددة  حيث تم

هي ممثلة في  إلبعادهم عن الثورة  ولتسهل مراقبتهم وتقييد حركتهم ، المحيطة بالمدينة

والمحتشد الثاني يقع جنوب شرق  الواقع غرب النواة ،" لصاص سابقا" حي أول نوفمبر

بينة ومسمى حاليا حي مهدي ، وفي شمال النواة حي ضر"حي الشهداء"واة المسمى الن

كما ظهرت في هذه المرحلة المقبرة اإلسالمية والتي تقع جنوب المحتشد الشريف، 

 21,66األخير مجاورة للمقبرة المسيحية، مساحة المجال المبني في هذه الفترة بلغت 

  .ياهـ  سنو2,70هـ، باستهالك مجالي قدره 

  :تم تقسيمها إلى فترتين أساسيتين هما ):1982-1962(المرحلة الثالثة  -1-3

 ،هي مرحلة انتقالية تلت الحقبة االستعمارية مباشرة: 1972-1962 فترة -1-3-1

  .حي فوضوي يقع جنوب غرب النواة يسمى حي قصر الماء فيها ظهر

نتيجة هجرة سكان  ،تهاتميزت  بوتيرة أسرع من سابق: 1982-1972 فترة -1-3-2

(أسرة 227إليها في هذه الفترة  ة،إذ بلغ عدد األسر الوافداألرياف نحو المدينة
1
(

)1( ،

بحثا عن العمل وترك أراضيهم بعد العزلة والتهميش التي شهدتها تلك المناطق ويعكس 

قسم الشمالي للنواة، كما ذلك ظهور الحيين الفوضويين حي ضربينة وحي مازلة في ال

عفبف مبروك لعمال البلدية تميزت هذه المرحلة بانعدام مخططات اإلسكان ي أنشئ ح

  .هـ 49,39وعدم قدرة الدولة على توفير المساكن وباستهالك مجالي قدره 

في هذه المرحلة حلول استعجاليه  وضعت: )1992-1982(المرحلة الرابعة -1-4

ياء المخططة التي ظهر نمط جديد  ألول مرة تمثل في األح حيث لحل أزمة السكن

مساحة المخصصة للبناء وعرض التندرج ضمن سياسة التخطيط الحضري، كتحديد 

  ."الطرقات واألرصفة، هذا النوع من البناء يعرف باسم التحصيصات

التجزئة البلدية األولى الواقعة  جنوب  الممثل فيفي المدينة و فأنشأ أول تحصيص     

 27المتضررين من زلزال رضية على السكان وزعت أيضا بعض القطع األوالنواة، 
                                                 

  
 1982و1972تم حساب هذا العدد من االستمارة الموزعة وتمثل عدد األسر التي استقرت في عين عبيد بين  : )1(
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شعوة في أحياء البناء الذاتي حي تزويدهم بمواد البناء ، وتتمثل  و 1987أكتوبر 

  .الذي يقع غرب النواة وحي كحيلي بلقاسم الواقع شرق النواة )الزعرورة( بوجمعة

اء الذاتي لم تقتصر في هذه المرحلة ظهور التحصيص األول في المدينة وأحياء البن    

بل أنشأت أيضا أحياء البناء الجاهز والتي تتمثل في حي زيغود يوسف الواقع جنوب 

تميزت هذه المرحلة حيث  ،حي صحراوي عمار الواقع شمال غرب النواة وكذاالنواة، 

بوتيرة نمو عمراني أسرع من سابقتها وفي اتجاهات عدة للمدينة وباستهالك مجالي قدر 

  .هـ 86,62بـ 

  :ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين هامتين: )2008- 1992(لمرحلة الخامسة ا -1-5

عرفت فيها المدينة توسعا عمرانيا في كل : 1998-1992مرحلة  -1-5-1

 ZHUN هـ  58,44حيث ظهرت في القسم الجنوبي للمدينة بمساحة قدرها  تاالتجاها

ة والمتمثلة في كما أنشأت أيضا تحصيصات جديد، المنطقة السكنية الحضرية الجديدة

تحصيص الفجر شرق  هـ و12,81تحصيص البستان شمال النواة بمساحة قدرهــا

وهذا باستهالك مجالي . مسكن غرب النواة 116هـ  وحي 4,81النواة بمساحة قدرها 

وصلت مساحـة المدينة  وقدهـ سنويا،  13,05هـ وبوتيرة نمو 78,07قدره 

  هـ 259,03

بوتيرة سريعة وفي  1998 -1992ا كانت فترة إذ: 2008 - 1998مرحلة  -1-5-2

وبأنماط مختلفة للسكن   كل االتجاهات فهذه المرحلة لم تترك فراغات في المجال

جنوب غرب النواة فظهرت تحصيصات خاصة تتمثل في تحصيص بن بوعالية 

هـ كما ظهرت السكن  5قدرها هـ  وتحصيص زبيري بمساحة 10بمساحة قدرها 

السكن الجماعي ويرجع ذلك للسياسة  ول جنوب غرب النواة، الجماعي شماالنصف 

المخطط الخماسي للسكن، المتبعة في المجال الوطني والمتمثلة في البرامج التنموية و

  هـ 295,95بلغت مساحة المجال المبني 
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  :المناطق المعمرة ومناطق التعمير المستقبلي-2

  :ةالمناطق المعمر 2-1

على  لهي تمثل األحياء السابقة الذكر مغطاة بمخططات شغل األراضي ذلك ليتم التدخ

  )الجدول يوضح أكثر( العمراني بإعادة هيكلته وتنظيمه  جالنسي

  وهي تنقسم إلى قسمين: المناطق التعمير المستقبلي -2-2

 المناطق المبرمجة للتعمير على المدى المتوسط  

 ر المستقبلي على المدى البعيدالمناطق المبرمجة للتعمي 

التدخالت في القطاعات المعمرة وقطاعات التعمير المستقبلي عن طريق ):  25(جـدول رقم

  مخطط شغل األراضي         

  القطاعات
مخططات شغل 

  POS األراضي
  التدخالت  بالهكتار ةالمساح

 
 
 

  القطاعات المعمرة
SU 

  - SU–مرة   مساحة مع(مصادق عليه  27,42  عين عبيد مركز
  - SU–مساحة معمرة   (مصادق عليه  30,00  )1(ضريبنة 
  - SU–مساحة معمرة   (مصادق عليه  52,42  )2(ضريبينة
  -  SU-مساحة معمرة  (إعادة الهيكلة  58,21 01
  -  SU-مساحة معمرة  (إعادة الهيكلة  61,17 02
  -  SU-مساحة معمرة  (إعادة الهيكلة  78,51 03
  -  SU-مساحة معمرة  (إعادة الهيكلة   12,77 04
  -  SU-مساحة معمرة  (إعادة الهيكلة  29,52 05

 ةالقطاعات المبرمج
 SAUللتعمير

  – SAU-تهيئة في موقع شاغر 61,21 06
  - SAU-تهيئة في موقع شاغر 116,48 07
  - SAF-تهيئة في موقع شاغر 39,14 08

القطاعات المبرمجة لتعمير 
 SUFالمستقبلي 

  - SAF-تهيئة في موقع شاغر 113,42 09
  - SAF-تهيئة في موقع شاغر 146,03 10
  - SAF-تهيئة في موقع شاغر 62,26 11

SAU + SUF 12  102,82  
منطقة النشطات في المدى القريب 

  والمتوسط ولبعيد
    65 المرحلة الثالثة ص لتهيئة والتعمير يمراجعة المخطط التوجيه URBACO 2006 :المصدر

  الحضرية تاالستخداما -3

تؤدي أي مدينة وظيفة خاصة  تكون قد ساعدت على نشأتها كما يمكن أن تفقد هذه     

الوظيفة مع مرور الزمن، فمن المدن أنشأت تحت تأثير الوظيفة التجارية كمدن 

الموانئ، ومنها من أنشأت في مواضع صعبة ألهداف أمنية، أو عسكرية، وبناءا على 

أساسية للمدينة أملتها عليها عوامل نشأتها لكن أي مجال  ةورغم وجود وظيف ما سبق
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عمراني يمتاز بتعدد الوظائف بداخله، وبالتالي تعدد استخدامات األرض وباالنتقال من 

  .المركز نحو األطراف

يبرز عدم التجانس في المجال العمراني في وجود مناطق للسكن وأخرى لألعمال      

الواحدة وبالتالي تختلف أحياءها وتتباين من  ةبالمدين ثة لإلدارة وغيرهاتجارية، وثال

  .   يحيث المستوى االجتماع

  :االستخدامات السكنية -3-1

للمجال  يالمكون الرئيس فهوالسكن هو أهم استخدامات األرض في المدينة     

نه المدينة سواء أهم مشكل تعاني م كما يمثلالعمراني وباعتباره الوظيفة األساسية لها،

( أو من حيث الكيف ) العجز في تلبية حاجيات السكان من السكن( من حيث الكم 

  ).انتشار البناءات الفوضوية والهشة

السكنية في المدينة ككتلة واحدة ثم نتطرق إلى تفصيلها  تأوال نستعرض االستخداما

  .طاعات العمرانيةوتحليلها عبر الق

للسكن والسكان  مين عبيد حسب النتائج األولية للتعداد العابلغ عدد المساكن في مدينة ع

هـ  172,41توزع على مساحة سكنية قدرهامسكن ي 2008:4967لسنـــة

  .من المساحة الكلية للمدينـة% 57,86.بنسبة

  :توزيع المساكن حسب الحالة العقارية -3-1-1

الميداني ي ومن خالل التقص ة العقارية لسكن المحتشداتتم تسوية الوضعي   

مصلحة مكتب ممتلكات البلدية لبلدية عين عبيد، ومن والمعطيات المتحصل عليها من 

  :مسح األراضي تبين لنا ما يلي

  2008لة العقارية بالمدينة سنة توزيع المساكن حسب الحا):  26( جدول رقم

    2008لسنة معالجة المعطيات+  البلدية ممتلكاتمكتب : المصدر                                                        

 الملكية الخاصة السكنات المجانية المجمـــوع
الملكية العمومية

 ملك البلدية ملك الدولة

 العدد 36 1972 1856 1103 4967
%النسبة 0,72 39,70 37,36 22,20 100%
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 4112ة يبلغ عدد المساكن المشغول: توزيع المساكن حسب االستعمال -3-1-2

أي  759من مجموع أما المساكن الشاغرة فيبلغ عددها  %82,78مسكن أي بنسبة 

  .% 1,93مسكن مهني أي بنسبة  96من مجموع المساكن، و  % 15,28بنسبة 

  2008توزيع المساكن حسب االستعمال سنة ):  27(جدول رقم

المساكن غير المشغولة المساكن الوظيفية  المساكن المشغولة

النسبة لتكرارا النسبة التكرار النسبة  التكرار

1,93 % 96 15,28% 759 82,78 % 4112 

  معالجة المعطيات+  2008 األولية للتعداد العام للسكن والسكان لسنةنتائج : المصدر

  :ـناط السكـأنم -3-1-3

تعرف األنماط السكنية بتنظيمها المعماري الذي يعطي الشكل الخارجي للمسكن    

ام يعكس المستوى المعيشي للسكان المقيمين به، وظهورها مرتبط وهو مؤشر ه

اسة المتبعة في كل يارتباطا وثيقا بالحقب التاريخية التي مرت بها المدينة وبالس

هيكل بنيات، : اعتمدنا في تصنيف هذه األنماط على المعايير التالية حيث ،مرحلة

  ).جدران وأسقف( واد البناءارتفاع المباني، الشكل الخارجي للمسكن، الواجهة، م

  النمطالتوزيع العام للمساكن حسب ): 28(جدول رقم
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 المدعم

بناء 

 فوضوي

بناء 

 جاهز

بناء 

 ذاتي
 محتشدات
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العدد 254 241 167 231 1327 240 716 1639 152 4967

100% 3,06 32,99 14,41 4,83 26,71 4,65 3,36 4,85 5,11 
النسبة

% 
  معالجة المعطيات + 2008إحصاء :لمصدرا
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  :نمط السكن الفردي -*

نمو العمراني الذي عرفته ارتبط وجوده بالمراحل األولى لل: السكن الفردي القديم -أ

  ار،ـبة االستعمحقالمدينة في 

  :وتم تقسيمه إلى 

  :التقليدي العربي السكن -1أ

  في  يوجد في النواة التاريخية 

  ، تتكون مساكنه مركز المدينة

  من طابق أرضي يتوسطه فناء

   سكن النمط العربي القديم): 1(صورة رقم           الذي يعتبر" بوسط الدار"يسمى  

    .مركز الحياة اليومية للسكان 

ز هذا النوع بشكله وطرازه المعماري التقليدي وبقلة نوافذه خاصة تلك المطلة على يتمي

  .الشارع، لكن هذا النمط عائد إلى الزوال نتيجة هدمه وإعادة بنائه بطريقة حديثة

  ط ـارتب وقـد :السكن األوربي -2أ

  األوربي للمنطقة نوده باالستيطاـوج

  بشكلـه السميكة و ـهز بجدرانـيمتي 

  يـون فـتكيرف، ـرجي المزخالخا

  حيث د،ـق واحـب من طابـالغال 

  .الطابق األرضي للتجارة يخصص 

                                       يقع على امتداد المسلك القديم للطرق

   السكن األوربي): 2(صورة رقم         وعلى امتداد الطريق) 20(الوطني رقم 

قاطنين معظم المباني من طرف السكان الو ترميم يد وقد تم تجد) 133(الوالئي رقم  

  فيه
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  النوع     ظهر هذا :سكن المحتشدات -3أ

  مشروع قسنطينة إطارمن السكن في 

  ارة عن ـي عبـوه )1( 1958 سنة 

  ة تتشابه في أشكالها ـوت متواضعـبي

  حيث وتقسيماتها الداخلية، ةالخارجي

  تتكون من غرفتين، مطبخ، وفناء، 

  يز بصغر مساحتها والتي تتراوحتتم 

  سكن المحتشدات): 3(صورة رقم          بلغ ي ، 2م130إلى  2م49,92ما بين  

 138منها  من إجمالي المساكن المجودة في المدينة، %4,85أي بنسبة  241عدد ها 

مسكن  103مسكن الموجود بحي مهدي الشريف الواقع غرب النواة التاريخية، ومنها

   .القسم الجنوبي للمدينة فيالموجودة 

من طرف البلدية  لهذه السكنات، لتصبح ملك ساكنيها  العقارية ةيوضعال ةسويتم تقد   

  )2( 27/09/1967المؤرخ في  67/ 188بموجب قرار مداوالت التنازل ،وفقا لألمر 

إذ المدينة،  عرفتهظهوره مرتبط بالتوسع العمراني الذي : السكن الفردي الحديث -ب

  :د أربع أنواع منه هييوج

  رـد كبيـه إلى حـيشب: يـاء الذاتـالبن – 1ب

  1987ظهر في المدينة سنة نمط التحصيصات  

  بعد الضرر الذي لحق بعـدد من مساكـن المدينة 

  حيث تم توزيع         1987أكتوبر  27نتيجة زلـزال  

  بقطع أرضية، ومواد البناء للمتضررين، بموج 

  1986جانفي  3المؤرخة في  1/86المداولة رقم 

  البناء الذاتي): 04(صورة رقم                                                       

                                                 
)1( : L’ordonnance N°67/188 du 27 Septembre 1967 
)2( : L’ordonnance N°67/188 du 27 Septembre 1967 
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 البناء الجاهز الصلب): 06(صورة رقم     

 

الموجودة  من إجمالي عدد المساكن% 3,36أي بنسبة  167بلغ عدد مساكن هذا النمط ي

  .لمدينةا في

  :يوجد نوعيين منه: البناء الجاهز -2ب

  ملت في بنائه مواد بسيطةاستع :بناء جاهز خفيف -*

            2م66,15غير مكلفـة، تتراوح مساحـة المسكـن  

  وقـد استغلـه السكـان 2م 228,67و المساحة الفناء 

  الترنيت وب وـالطب في بنـاء مساكـن أخـرى 

   النواة                     قيوجد هذا النوع جنوب شر 

                 
  ةبني من مواد صلبة مغاير :بناء جاهز صلب -*

  له نفس المساحة المبنية والغير مبنية  للنوع األول 

            اءاتـة امتصاص البنـظهوره مرتبط بسياس كان

       أسـرة مـن  )1(100رحلت إليه  وقدالفوضوية،  

      ةــورة بقسنطينـالحي القصديري لسطح منص 

                              

                                      .من إجمالي المساكن% 4,65أي بنسبة  231 هبلغ عدد مساكني

  وع ـذا النـظهور ه: البناء الفوضوي - 3ب

  ا بالنزوح الريفيـمن البناء مرتبط ارتباطا وثيق

        ق المجاورة للمدينة منها التجمعات ـمن المناط 

  حيثجاورة لها الثانوية للبلدية، ومن البلديات الم

  هذينمن أصل السكان  )2(% 65وجدنا نسبة  

           رون وبلدية ـقادمين من بلدية عين فك الحيين 

  البناء الفوضوي): 07(صورة رقم                                                      

                                                 
 ديوان الترقية و التسيير العقاري : )1(
 2250تمثل النسبة نسبة عدد األسر من أصل البلديات المذكرة سابقا من عدد العينة المدروسة المقدرة بـ  : )2(

البناء الجاهز الخفيف  ): 05(صورة رقم
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وقد بنيت  رارالعامرية ، ومنهم من دائرة الميلية ووالية جيجل بحثا عن األمن واالستق

 هاتفتقر إلى أدنى شروط المسكن الالئق مساحات حيث هذه المساكن بطريقة غير قانونية

بلغ ي ،مساكنهم، تتميز بتكدس السكان والمساكن رمختلفة حسب تدخل السكان في اختيا

  .%26,71بنسبـة  1327عددها 

 )1(778  اءفي إطار برنامج القضاء على البناءات الهشة والفوضوية،تم إحصو    

  .  مسكن اجتماعي 600، حيث برمج لها سيتم إزالتهامسكن هش 

  ورها فيـظه: سكن التحصيصات -4ب

  مرتبط بتطبيق قانون االحتياطاتالمدينة  

  ة ـارة عن قطع أرضيـالعقارية هي عب 

  ةـة حسب مقاييس علميـمقسمة ومنظم

  اد الطرقـوأبع) معامل إشغال األرض( 

  ةـحصيصات عموميد بالمدينة تـويوج 

                                وخاصة وتطورية 

أنشأت على أراضي  وهي أربع تحصيصات : التحصيصات العمومية أو تابعة للبلدية*

  . البلدية

 501تم إنشاء هذا التحصيص بموجب قرار رقم: تحصيص التجزئة البلدية األولى -

هـ 9مالية قدرها قطعة بمساحة إج 172يضم  24/04/1979المؤرخ في 

سآر، وزعت بتاريخ  84آر و 57هـ ، 4سآر،وبمساحة مبنية قدرت 50آرو39،

  .   ، يقع هذا التحصيص جنوب النواة%100، وصلت نسبة االنجاز فيه 29/2/1982

يضم  30/03/1990بتاريخ  138تم إنشاؤه بموجب قرار رقم : تحصيص البستان -

هـ،  9سآر،بمساحة مبنية قدرت بـ  35آر و 81هـ،12قطعة بمساحة إجمالية  284

، حيث وصلت  10/03/1992سآر، وزعت هذه القطع في  24آر و  52

                                                 
)1( : DUC Synthèse Du Recensement De L’habitat Précaire 

 سكن التحصيصات): 08(صورة رقم



  آليات تحضر عين عبيدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني

71 
 

بناية، يقع هذا التحصيص في المنطقة  170أي بعدد بنيات % 59,85نسبةاإلنجاز

   .السكنية الحضرية الجديدة جنوب النواة

 32رقم قطعة أنشئ بموجب قرار  126يقع شرق النواة يضم : تحصيص الفجر -

سآر كما  20آر و 84هـ، 5بمساحة إجمالية قدرها  01/06/1992والمؤرخ في 

% 70سآر وصلت نسبة االنجاز به  96آر و 95هـ،   3قدرت المساحة المبنية بـ 

  . بناية منتهية 88أي 

 90يقع بجوار تحصيص الفجر أنشئ بموجب قرار رقم : قطعة 110تحصيص  -

سآر، أما  10آر و 81هـ،4مساحة وقدرها  حيث خصصت له 12/12/1992بتاريخ 

% 73,63سآر، وبلغت نسبة االنجاز به  20آر و 45هـ، 3المساحة المبنية قدرت بـ 

  .بناية 81أي 

  :وهي التحصيصات التابعة للخواص منها : التحصيصات الخاصة * 

  :وينقسم هذا التحصيص إلى جزأين: تحصيص بن بوعالية -

وقدرت مساحته  11/01/1998في  11وجب قرار رقم الجزء األول تم إنشاؤه بم -

  .قطعة 56سآرالتي توزع على  30آر و 18هـ،3بـ 

وقدرت مساحته  02/01/1999في  16الجزء الثاني تم إنشاؤه بموجب قرار رقم  -

قطعة وصلت نسبة االنجاز يهما  178سآر، توزع على  25آر و 85هـ، و6بـ 

25,64.%  

 20هـ و  5قدرت مساحته  02/2001 مقرار رقانشأ بموجب : تحصيص زبيري -

  .حصة 28آر توزع على 

  سكن أعيد هيكلته                               في إطار مخطط : التحصيص التطوري* 

  ذي يتضمنـوال 3م ـل األراضي رقـشغ

      البناء الفوضوي          ع غرب ـحي ضريبنة الواق ةـإعادة هيكل 

         اء الفوضويـلى البناء عـالنواة، والقض

 الفوضوي السكن المرقى يجاوره البناء) 09(صورة رقم                                       



  آليات تحضر عين عبيدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني

72 
 

      من طرف البلدية لوكالة تطوير وترقية  سآر 0,5آر و 5هـ،27تم بيع مساحة  

، وتحصيصات إعادة تحصيصات ترقوية حيث يضم، السكن ومنها أنشئ التحصيص

    . الهيكلة

  .      سكن مدعم 240مة السكن تم إنشاء في إطار القضاء على أز :السكن المدعم - 5ب

  ن ـارة عـو عبـوه: نمط السكن الجماعي* 

  رك ـوابق، يشتـط 5إلى  4عمارات تتكون من 

  سكانها في مدخل واحد وفي مجال خارجي واحد

  يـم الداخلـن حيث التقسيـمتجانسة م مساكنها

  ارجي، ـل الخــمن حيث الشك فـإالِْْْ أنها تختل

  .ثالث غرف يتعدى الغرف ال عدد

          ارتبط ظهور هذا النوع من السكن بالمدينة في 

أي بنسبة  1639بلغ عدد مساكنه  دالثمانينات بظهور مخطط التحديث العمراني، وق

  ة األولى ـتل المرتبـ، وبالتالي تح32,99%

  ن طابقينـيتكون م :السكن النصف جماعي

  ماعيإلى ثالث على األكثر، يشبه السكن الج 

  ة ــة والهندسيـمن حيث المواصفات التقني 

  ةـأي بنسب 152دده بالمدينة ـغ عـد بلـوق

  .من إجمالي المساكن% 3,06 

                                                    

  

  

  

  

  

 السكن الجماعي): 10(صورة رقم

 السكن النصف جماعي )11(صورة رقم
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مبني للمدينة من خالل المعاينة الميدانية لإلطار ال:الحالة العامة للمساكن -1-4- 3

ابتدءا من النواة التاريخية وصوال إلى األحياء األخرى،وباالعتماد في تحديد حالة 

  :السكن على المعايير التالية

  تاريخ بناء المسكن  -                       

  المواد المستعملة في البناء -                       

       بناءالمظهر الخارجي لل -                       

  :ومن خاللها نجد ثالث حاالت للمساكن وهي

       ل مساكن ذات جدران ـوتمث:  الحالة الجيدة - أ

  هي ابق وط دةـع من ونـتتكسمنتية إوأسقف 

  و النصف والسكن الجماعي مساكن التحصيصات

  السكن ومساكنالذاتي جماعي ومساكن البناء  

  عد تجديدها ب التي تم القديمة ومساكن المدعم 

                                                    .هدمها

 هي المساكن: المساكن المتوسطة - ب

 وذات مظهر المبنية بالطوب واالسمنت 

  خارجي متوسط، تضم مساكن البناء الجاهز 

      والمساكن القديمة التي أعيد ترميمها 

 تمثل المساكن المبنية: المساكن الرديئة -جـ

             ر المصقولة و الطوب،واألسقف من الترنيتبالحجا 

  بعض ، وهي المساكن الفوضوية الهشة، والمتوسط

  مساكن المحتشدات، والسكن األوربي والتقليدي

  الذي في حالة انهيار وسنوضح هذه   القديم  

                                               المواليالحاالت في الجدول 

                                                                     

  

 السكن) 13(صورة رقم

    كن الرديءالس) 14(صرة رقم

 السكن الجيد: )12(صورة رقم
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  توزيع المساكن حسب حالتها بمدينة عين عبيد):   29(جدول رقم 

الرديئة المجموع المتوسطة الجيدة  الحالة اإلنشائية

  السنة  1998  2008  1998  2008  1998  2008  1998  2008

 العدد 1034 2982 844 782 1203 1203 3081 7967

100% 100% 24,21% 39,04 15,74% 27,40 60,03% 33,56  النسبة

  يالتحقيق الميدان+ 2008معطيات التعداد العام للسكان لسنة : المصدر                                          

 2008و  1998تعداد من خالل استعراضنا لحالة السكن ومحاولة مقارنة العدد بين    

أي بنسبة  2982بـ  2008يتضح جليا زيادة عدد المساكن الجيدة حيث بلغ سنة

يحتل  وبذلك% 33,56أي بنسبة  1034بـ 1998في حين قدر سنة % 60,03

انخفاض نسبة المساكن  يالحظ  ، كماالمرتبة األولى مقارنة مع الحاالت األخرى

، بينما قدرت 1998سنة % 39,04 لغتمالي المساكن حيث بالرديئة بالنسبة إلج

السياسة و التنمية العمرانية التي تشهدها المدينةذلك  تفسير، و%24,21بـ  2008سنة

وحدة سكنية  )1(531مسها في البرامج التنموية بإنشاءتالتي نل لبرامج السكن، المنتهجة

سكن وال يمنها السكن الجماعي االجتماع ،)2009- 2004(خالل خمس سنوات األخيرة

  .الجماعي التساهمي

   إلى  مسكن 844من ف حالة متوسطة فقد انخفض عدده أما بالنسبة للسكن الذي هو في  

ونفسر ذلك إلى عمليات الترميم والتجديد التي يقوم بها السكان المالكين مسكن  782

  .للسكن

  : المرافق والتجهيزات - 3-2

أي بنسبة  ،هـ 62ة إجمالية قدرها تحتل المرافق الموجودة بمدينة عين عبيد مساح   

  :من إجمالي المحيط العمراني وهي تتوزع كالتالي% 20,80

أهم المؤشرات لمعرفة المستوى الثقافي  هولتعليم اإن : المرافق التعليمية -3-2-1

والحضاري و أحد أهم المتطلبات الضرورية للفرد في وقتنا الحالي، لذا توليه  يوالفكر

                                                 
)1(: O.P.G.I 
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إنشاء المؤسسات التربوية  وة وذلك من خالل تطبيق السياسة المجانية الدولة عناية بالغ

  .الالزمة

الطور : مدينة عين عبيد استفادت كباقي المدن من المرافق الهامة بأطوارها الثالثةف  

األول والثاني، الطور الثالث والتعليم الثانوي باإلضافة إلى المركز التكوين المهني 

مدينة ، اتضح أن المرافق للمختلف استخدامات األرض ل ومن خالل المسح الميداني

من إجمالي % 11,5هـ أي بنسبة 7,13التعليمية تستحوذ على مساحة إجمالية قدرها 

  :مساحة المرافق الموجودة  وهي تتوزع كالتالي

مدرسة للطورين األول والثاني  11يوجد بالمدينة : الطور األول و الثاني -*

أنثى،  1269تلميذ من بينهم  3830والمالحظ أنها مكتفية تضم هذه المدارس 

قسم وهو مرتفع مقارنة / تلميذ 39يتمدرسون بنظام الدوامين وذلك بمعدل شغل القسم 

ة القسم ،تحتل هذه المدارس مساح/ تلميذ 30من المعدل الوطني المقدر بـ 

  .من إجمالي مساحة المرافق التعليمية% 45,30هـ وذلك بنسب  3,23:قدرها

           التعليم االبتدائي للطور األول والثاني لمدينة عين عبيد): 30(جدول رقم          

 اسم المؤسسة  عدد الحجرات معدل شغل القسم  )2م(مساحة 

األميـــر عبد القـــادر 08 40 2530
العهـــــد الجديـــد 9 28 2500
قوميـــــدة علـــي 12 39 3600
مولـــــود فرعــون 8 45 2500
مرابـــط عبد الرحمــن 6 27 2974
بوغـــرارة رابـــح 9 49 2974
عــــوان رابـــح 8 37 2520
شويـــب عبد الرحمن 6 40 2974
بوعطيـــة علـــي 11 35 2392

د اهللاعقـــون عب 7 48 428,13
زنـــاد محمــد 6 47 1300

  المجمـــــــوع    32374,13
  )  2009-2008(دليل المؤسسات التربوية : المصدر                                                                
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ي تلميذ وه 4619أكماليات، تستقبل  04يوجد بالمدينة : مؤسسات الطور الثالث - *  

  .كافية في المدى القريب

  للطور الثالث المتوسطالتعليم ):  31(جدول رقم        
  )2م(المساحة  
 

عدد الحجرات والمخابر تعدد الو رشا  اسم المؤسسة

عبد الرحمن بن رستم 11 3 10000
جربوعة المكي 21 3 10000
عمر بن الخطاب 15 4 5400
المؤسسة الجديدة 14 2 5400
المجمــــوع 61 12 30800

  )                         2009-2008(دليل المؤسسات التربوية : المصدر                                                       

توجد بالمدينة ثانوية واحدة بمساحة : عجز مسجل في المؤسسات التعليم الثانوي -*

  . 2م 8544,50قدرها 

  ةالتعليم الثانوي بالمدين ): 32(جدول رقم      

 اسم المؤسسة عدد األقسام معدل شغل القسم عدد المخابر )2م(المساحة 

عبان رمضان  21 35 3 8277,50

           )2009-2008(دليل المؤسسات التربوية : المصدر                                                               

، يتربع على 1986بالمدينة تكوين مهني واحد فتح أبوابه سنة : هنيالتكوين الم -*

   ،به التخصصات التالية 2م10404مساحة قدرها 

  نالتكوين المهني والتمهي): 33(جدول رقم                  

)شهر( مـدة التكويـن االختصاصات الموجــودة
تقني سامي في اإلعالم اآللي 24
ميم الهندسيتقني في الرسم و التص 30
تقني في المحاسبة 24
كهرباء العمارات 12
  خياطة األلبسة الجاهزة  18
  كهرباء السيارات  12
  ميكانيك تصليح السيارات  18
  الصحي صالترصي  18
  صناعة األقفال الحديدية  12
  دهن وزخرفة الحروف  18

  إدارة التكوين المهني بالمدينة : المصدر                                                               
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تعتبر الصحة من أهم أهداف التطور االجتماعي : المرافق الصحية -3-2-2

ويعد هذا االستخدام أحد الدعائم األساسية للحياة  عواالقتصادي لدى أفراد المجتم

الّ أن الخدمة التي تقدمها هذه الوظيفة على مدى رقي المدينة، إ ةالحضرية، وتدل طبيع

مدينة عين عبيد تعاني من نقص وعدم فعالية في مرافق هذا القطاع حيث يوجد 

  بالمدينة 

جانفي  01في قاعة متعددة الخدمات والتي ترقت مؤخرا في يتمثل و: قسم عمومي -  

 حيث تقع في وسط المجال الحضريى مؤسسة عمومية للصحة الجوارية، إل 2008

تابعة  05منها تابعة لقسم الوالدة و  05 أسرة 10ى عل تتوفر، 2م6384تبلغ مساحتها 

هذه المؤسسة العناية لجميع سكان البلدية بطاقم طبي متمثل في  تلبي، تلقسم االستعجاال

شبه طبي، تتوفر على  56أطباء لطب األسنان،  07 و طبيب عام 17طبيب منهم  24

  .قاعة للعالج، مخبر للتحاليل، مخبر لألشعة الضوئية

طبيب  01أطباء أسنان،  03أطباء طب عام،  06يوجد بالمدينة : ع الخاصالقطا -

  .طبيب أطفال 01نساء،

ومن االستقصاء  المالحظ أن البلدية تعاني من نقص في الهياكل القطاع الصحي    

الميداني فأن السكان يلجئون إلى مدينة الخروب في معظم الحاالت االستعجالية 

  .  قسنطينة لخروب ووحاالت الوالدة إلى مدينة ا

 دمن أهم المرافق المهيكلة لمركز عين عبي هي: مرافق إدارية وخدمية -3-2-3

محلية للمدينة والبلدية وكذلك بلدية ابن باديس، رغم كونها مقر تلبي خدمات  حيث

  .الدائرة أال أن مرافقها اإلدارية أغلبيتها ذات مقرات غير الئقة وغير كافية

من مجموع % 5,56هـ أي بنسبة  3,45ارية على مساحة قدرها تتربع المرافق اإلد 

  .المساحة اإلجمالية للمرافق الموجودة في المدينة
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  ةـــــة و الخدميــــق اإلداريـــالمراف):   34(ل رقم وجد

نوع المرفق )2م(المساحة  حالتــه ةــــــــمالحظ
جيدة   مقر البلدية 2250
جيدة   مقر الدائرة 6724
جيدة  بنك الفالحة والتنمية الريفية 330

 925 جيدة 
الفرع اإلقليمي للبناء و 

 التعمير
هناك مقر جديد في طريق االنجاز تقدر 

  مساحته بـ
 %30وصلت نسبة األشغال به 

 البريد والمواصالت 480 مقر غير الئق

صندوق الضمان االجتماعي 134 مقر غير كاف 
 رائبمفتشيه الض 134 مقر غير كاف 
 فرع الفالحة 120 مقر غير الئق 
مقر جيد  فرع ديوان الترقية العقارية 140
غير الئق  المصلحة التقنية للبلدية 1250
مناسب   خط 2000مركز هاتفي  1060
جيدة   ملحق بلدي 4165

  5000 
المؤسسة البلدية للنظافة 

 والتطهير
 فرع الري 100  
 فرع األشغال العمومية 1000  
 موقف الحافالت 6534 حالة متقهقرة 
غير كافية   موقف السيارات 2176
  مندوبية الفالحة 500   
  تعاضديه الحبوب 2000   
  الجزائرية للمياه 500   

  المجموع 34522   
   2008تحقيق ميداني مارس  2008نتائج إحصاء : المصدر                                                           

لما لها من دور هام في تسيير شؤون السكان وتوفير  :المرافق األمنية - 3-2-4

تتطلب توزيعا عادال على المجال وتكون قريبة من كل  ياألمن واالستقرار، فه

  :األحياء، سيوضح الجدول اآلتي المرفق األمنية الموجودة بالمدينة

  ــــــةيق األمنـــالمراف):  35(جدول رقم               

نوع المرفق )2م(المساحة 

األمن الحضري 4200

الدرك الوطني 2600

الحماية المدنية 3500

  المجموع 10300

  2008مارس  تحقيق ميداني: المصدر      
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من إجمالي % 1,66هـ أي بنسبة  1,030تغطي المرافق األمنية مساحة قدرها   

بالقسم الجنوبي للمدينة، وتنعدم في القسم  مساحة المرافق بالمدينة وتقع كل هذه المرافق

  .الشمالي لها

  :المرافق الرياضية والثقافية -3-2-5

  تتوفر المدينة على المرافق التالية الموضحة في الجدول: المرافق الرياضية -*

  ةـق الرياضيـالمراف):  36(جدول رقم                        
نوع المرفق )2م(المساحة

البلديالملعب  9317
ساحة ألعاب 1500

المركب الجواري للرياضات 13204
  المجموع  25397

  2008أفريل  تحقيق ميداني: المصدر                                                           

من % 16,29هـ أي بنسبة  2,53تستحوذ المرافق الرياضية على مساحة قدرها     

بالمدينة، وتوجد كلها بالقسم الجنوبي للمدينة وتنعدم كذلك  إجمالي المرافق الموجودة

  .في القسم الشمالي

ال تقل هذه المرافق أهمية عن المرافق األخرى نضرا للدور : المرافق الثقافية -*

الذي تلعبه في تثقيف السكان و تنمية أفكارهم في كل المجاالت، وهذا بتوفير هياكل 

  .الخ... ا، دور الشباب متخصصة كالمسارح، قاعات السينم

في إطار المخطط التنموي البلدي استفادت مدينة عين عبيد بتدشين مكتبة بلدية     

   2م 1732,25مساحتها   2006سنة 

  تتوفر على قاعتين للمطالعة للكبار والصغار 

  البلدي، قاعة لإلعالم اآللي ، قاعة األرشيف

  مقعد، وكذلك على 300، مدرج يستوعب 

  .2م 3640افي الذي تقدر مساحتهمركز ثق 

  

                   
  

 المكتبة البلدية): 15(صورة رقم 
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تتوفر المدينة على ثالث مساجد، مسجد العربي لعالوي : المرافق الروحية -3-2-6

حماني يقع جنوب ، مسجد أحمد 2م 869يقع في وسط النواة القديمة وتقدر مساحته بـ

در مساحته بـ ، مسجد عمر بن الخطاب والذي تق2م1050النواة وتبلغ مساحته بـ 

  .يقع بالقسم الشمالي للمدينة 2م 222,5

تقع في القسم الشمالي للمدينة بمحاذاة   2م37086كما توجد مقبرة إسالمية مساحتها    

، وهي غير كافية ألنها متشبعة، كما توجد مقبرة مسيحية  133الطريق الوالئي رقم 

  .2م3509تقع جنوب المقبرة اإلسالمية مساحتها  

يعتبر وجودها من ضروريات تنظيم المجال العمراني : المساحات الخضراء -3-2-7

وإعطاء الصبغة الخضراء للمحيط، ودور   ملما لها دور في  توفير الراحة و االستجما

أساسي في تلطيف الجو وفي عملية التوازن، رغم هذا يوجد بالمدينة حديقتين األولى 

تغلة أما الثانية فتوجد بالمنطقة ومس 2م4800توجد في مركز المدينة مساحتها 

نصيب الفرد من (وهي غير مستغلة 2م 4500الحضرية الجديدة تقدر مساحتها بـ 

  .)الحديقتان غير كافيتي لسكان المدينة  نهاتا 2م3,5 المساحة الخضراء

   :مرافق تجارية متمركزة -3-2-8

ن معظم المحالت من خالل المعاينة الميدانية ومالحظة توزيع هذه المرافق تبين أ

لها على طول امتداد المحاور  ةالتجارية تتركز في قلب المدينة واألحياء المجاور

كلما ابتعدنا عن المركز وتنعدم تقريبا باتجاهنا نحو  اتقل تدريجيللطرق إذ  ةالرئيسي

  .شمال المدينة

ة من محل يتم البيع فيها بالتجزئ 397 أن المدينة تتوفر على) 37(ويبين الجدول رقم

كما  ،محل لمواد غير استهالكية 86محل لبيع مواد غذائية استهالكية و  126بينها 

  .محل للخدمات العامة 101و محل للحرفيين والمهنيين 84يوجد أيضا 
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  في مدينة عين عبيد ةتصنيف االستخدامات التجاري):   37(جدول رقم 

حرفيون  العدد خدمات عامة العدد
العدد ومهنيون مواد استهالكية العدد ير استهالكيةمواد غ

 83 مكتبة ووراقة 08 خياط 04 مقهى 22
مواد غذائية 

 عامة
بيع الهواتف 03 محالت تصوير 04 مطعم 08  خضر و فواكه 10

 30 اسكافي 05 هاتف عمومي 15
بيع األقمشة ومالبس 

 جـــزار  16 وأحذية

 05 حمام 08
صياغة 
 03 بيع قطع الغيار 04 ومجوهرات

ع بي
 سمك+الدجاج

 17 طبيب أسنان 4
مكانيك وإصالح 

 مخبــزة 05 مواد حديدية 10 العجالت

 07 أكشاك تبغ وكبريت 08 حالق وحالقة 21 طبيب نساء 01
حلويات 
 ومرطبات

 07 طبيب أطفال 01
إصالح المذياع 

 ألبان ومشتقاته 02 أثاث منزلي 08 وتلفزيون

 04 طبيب عام 06
إصالح  
   ية األنعامأغذ 02 تالثالجا

بيع الزيوت 02 نجار 07 صيدلية 05   
بيع األخشاب 01 سباك 01 بيطري 06   
خردوات 01 لحام 06 شبه صيدلية 01   
أدوات البناء 04 دهن السيارات 02 مكتب دراسات 03   
بيع الزجاج 03 إصالح األرائك 01 كاتب عمومي 01   
بيع الصوف 02   مدرس سياقة 02   
       ريابيتز 08
       حضانة 01
       قاعة انترنيت 02
       قاعة لعب 04
       محطة بنزين 02
المجموع 86 المجموع 84  المجموع  101  المجموع 126

  المجموع الكلي    397
        2008تحقيق ميداني أفريل  + مكتب اإلحصائيات لبلدية عين عبيد: المصدر                         

في إطار البرامج  زاالنجافي طور محل مخصصة للحرفين والمهنيين  100 هنالكو 

 لنسبة تقدم األشغا ،حيث وصلتمحل في كل البلديات 100التنموية المتضمنة إنشاء 

  %.                      85بها 

  

  

  

  

  محل 100توضح المحالت التي أنشأت استفادة البلدية) 16(صورة رقم
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توجد بالمدينة سوقين فوضويان األول يقع في مركز : األسواق اليومية واألسبوعية

هـ، والثاني 0,5واة القديمة بجوار سوق الفالح حيث يستحوذ على مساحة قدرهاالن

مساحة  حتلحيث ي 133يوجد بالقسم الشمالي للمدينة، بمحاذاة الطريق الوالئي 

  0,15.قدرها
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  : السوق األسبوعي

المجال ،إذ بواسطته تنظم العالقات بين  يعتبر إحدى العناصر األساسية لهيكلة   

 حيث يقوم يالجهو المدينة والريف، وله أهمية كبرى بالنسبة لالقتصاد المحلي و

لفة ، وهو كذلك التي تتواجد بها والوافدين إليه من مناطق مخت ةبتموين سكان المدين

  .)1(سنتيما 752.000.000يا بملغ وحيث يستأجر سن،مورد هام للبلدية

مكشوفة تنعقد كل يوم   قبالمدينة وهو سو دا سنتطرق للسوق األسبوعي الموجولذ   

هـ، وتعد ذات أهمية لتوافد التجار من المناطق المجاورة  02تبلغ مساحتها  ،ءثالثا

وبلدية سيقوس ووادي الزناتي كذلك توافد الزبائن من  بمثل بلدية العامرية والخرو

  .جاورة المذكورة سابقاكل أنحاء البلدية ومن البلديات الم

يتم التداول على أصناف مختلفة من السلع والبضائع، خاصة الخضر والفواكه والتمر  

  .والمواد المصنوعة باإلضافة إلى تجارة المواشي

مما ال شك فيه كثرة المحالت التجارية دليل على حيوية ودينامكية المدينة وكذلك     

  ث دائما عن األفضل، ولهذا ومن خالل استقصاء دليل على توسعها إال أن المواطن يبح

معظم السكان يتوجهون نحو المدن المجاورة مثل مدينة الخروب ومدينة قسنطينة 

  . القتناء األلبسة خاصة وأحيانا إلى مدينة وادي الزناتي القتناء الخضر والفواكه

لبناء تقع في حي ضريبينة تتوفر على وحدات لصناعة مواد ا: منطقة النشطات   

هـ، وحدة صناعة الطوب تبلغ مساحتها  0,77وحدة إنتاج الرمل بمساحة قدرها 

  . هـ 0,33هـ، ووحدة صناعة الزفت بمساحة قدرها  0,89

محجرة تقع شمال النواة بجبل مازلة وهي تسبب خطر على  15توجد : المحاجر   

  سكان أحياء القسم الشمالي للمدينة،

هـ موزعة  81,43ة بالمنطقة المسماة دوامس تحتل  تقع شمال المدين: الخردوات  

  .هـ  67,42قطعة وبمساحة قدرها  155على 

                                                 
 )أنظر الملحق(عقد إيجار السوق األسبوعي  : )1(
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تعد الشبكات من الهياكل األساسية ألي مدينة فهي بمثابة شرايين : البنية التحتية -4

وحتى االتصال وبدون  حركة المواصالت وتزود السكان بالمياه و الكهرباء والغاز،

  .ان في عزلة تامةهذه الهياكل يكون سك

تجمع تلعب شبكة النقل دورا أساسيا في حياة وتطور أي : شبكة الطرق والنقل -1

، انتقال المدينة تتفاعل مع اإلقليم المجاور لها وفق عالقات تبادل وحركةعمراني، ف

وهي نتاج لشبكة الطرق التي تصلها بمجموعة عقد أال وهي المدن في المجال، وال 

راني أن يعيش بمعزل عن بقية التجمعات األخرى ضمن هذه يمكن ألي تجمع عم

 . الشبكة

وباعتبار مدينة عين عبيد منطقة عبور وهمزة وصل بحكم وجود الطريق الوطني      

الذي يصلها بمدينة قسنطينة مارا بمدينة الخروب و مدينة قالمة وصوال إلى  20رقم 

بابن باديس وصوال  الذي يربطها 133ئي والطريق الوال، والية عنابة باتجاه الشرق

نمو عمراني الزم المحاور الطريق  بذلك تحققالمتميز  هاموقع ية قسنطينة وإلى وال

التي تعبر المدينة  ةفي امتداداته، إال أن حركة المرور الكبيرة على هذه الطرق وخاص

تسبب مشاكل عويصة، سواء بالنسبة لسكان المدينة، أو لحركة المرور، مما ساعد 

 ةالمرور الحالية، خاص ةركـدم استجابتها لمتطلبات حـعلى ذلك حالة الطرق و ع

  لشاحنات 

الوزن الثقيل اآلتية من المحاجر، لهذا تعين تغيير مسار حركتها، بفتح طريق يبدأ من 

تقاطع مع الطريق المحاجر ويعرج خارج النسيج العمراني لحي شعوة بوجمعة حتى ي

  :حالة الطرق فيما يأتي إلىق وسوف نتطر. 20الوطني رقم 

تشمل الطرق الرئيسية المتمثلة أساسا في الطرق  :ةالطرق األولية أو الرئيسي -1-1

رور فيها أكثر سيولة وبسرعة فائقة السريعة و الطرق الوطنية والتي تكون حركة الم

من  ةتستعمل إما للدخول إلى المدينة أو الخروج منها أي تصرف الحركة القادمفهي 

 بمدينة عين عبيدف مدينة بمختلف المدن و التجمعات، ربط الكذا لمدن األخرى، وا

  :توجد الطرق التالية
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الطريق مهيكل للمدينة، كما ذكرنا   موهو أه: 20الطريق الوطني رقم  -1-1-1

سابقا يربط بين قسنطينة وعنابة مارا بمدينة الخروب ومنطقة الدراسة و مدينة قالمة، 

عض التجمعات الثانوية الموجودة بالبلدية مثل تجمع الكحالشة الكبار كما أنه يمر بب

  .وتجمع زهانة

  :عند وصوله إلى مدخل المدينة يتفرع إلى قسمين وهما

) تحدب وتقعر( وهو طريق مزدوج شكل مساره ملتوي  المسلك القديم للطريق - 

في الطرفين يتوغل داخل النسيج الحضري مارا بشارع أحمد بن طريفة، أين ينتهي 

كلم، ويقدر عرضه  1.49بملتقى الطرق، يبلغ طوله داخل النسيج الحضري بحوالي 

أما من .مع المواصفات التقنية للطرق األولية ،فإنه ال يتطابق معها هم  وبمقارنت 10

  .في حالة جيدة وحيث الهيكلة فهو معبد بخرسانة زفتية 

يير مسار المسلك القديم للطريق تم تغ : 20المسلك الجديد للطريق الوطني رقم  -

إلى قسمين  قسمهاوذلك لتخفيف الضغط على وسط المدينة، والذي  20الوطني رقم 

متمايزين القسم الشمالي والقسم الجنوبي  ويقع هذا الطريق شمال النواة القديمة في 

يصل طوله ضمن المجال إذ  ،مستوى منخفض بشكل خط مستقيم تقل فيه اإللتواءات

   .م وهو معبد الخرسانة الزفتية وفي حالة جيدة14كم بعرض 1,33الحضري 

مما أدى إلى اقتراح تغيير مساره في مراجعة  يتميز بحركة مرور كثيفة على مدخليه

  .المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير قيد الدراسة

  

  

  

  

                                                    

  باتجاه قالمة) 20(الطريق الوطني رقم                                                    

                                  
 )20(الطريق الوطني رقم):17(صورة رقم
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طريق مزدوج يخترق المدينة من الشمال إلى : 133الطريق الوالئي رقم  -1-1-2

الجنوب قادما إليها من مدينة قسنطينة مارا ببلدية ابن باديس ليصل في األخير إلى 

  .ملوكةبلدية تا

، لما يعرفه من حركة مرور 20وهو أهم شرايين النقل بعد الطريق الوطني رقم    

كثيفة بسبب تراص المحالت التجارية على جانبيه، وما يزيد ازدحامه توقف المركبات 

كم، وبعرض  2,39لتزويدهم بالسلع والبضائع، يبلغ طوله داخل النسيج الحضري 

مواصفات التقنية للطرق الحضرية، أما عن حالته فهو م، وهذا ال يتطابق مع ال 4قدره 

  . معبد بالخرسانة الزفتية حتى يخرج من المركز الحضري عين عبيد

  

  يتفرع و: 07الطريق الوالئي رقم  1-1-3

  باتجاه التجمع الثانوي برج مهيريس    إذ يربط مدينة 133عن الطريق الوالئي رقم 

         عـبتجم اارـعين عبيد بوالية أم البواقي م 

                        غـة العامرية يبلـبرج مهيريس وبلدي 

  م،يتميز 4م  وبعرض قدره 776طوله 

  التقنية للطرق             اتبعدم تطابقه مع المواصف 

    في مركز المدينة ضيقة و بأرصفةالحضرية، 

الحضري يكون في حالة جيدة معبد بالخرسانة الزفتية حتى يخرج من المركز هو و

  .معبد بالحصى المجروشة

تقوم  ،دورا أساسيا في حركة المرور تلعب الطرق الثانوية إن:الطرق الثانوية -1-2

انطالقا من الطريق الرئيسي القريب منها،  هابتوزيع الحركة للطرق الثالثية وتفريغ

 ردد عليها، لذا وظيفتها مهمة لكثرة التةفهي همزة وصل بين الطرق الثالثية والرئيسي

م وهي 12-6الراجلين، تتميز بعرض محصور بين حركة حركة الميكانيكية ونتيجة 

كثيفة بالقسم الجنوبي للمدينة أغلبيتها في حالة جيدة ألنه يتم تعبيدها في إطار البرنامج 

القسم الشمالي للمدينة منها في ، أما 2009و  2008القطاعي للتحسين الحضري لسنة 

 )07(الطريق الوالئي رقم) 18(صورة رقم



  آليات تحضر عين عبيدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني

90 
 

ضربينة  03ل بها البنك العالمي في إطار مخطط شغل األراضي رقم الجيدة والتي تكف

وهي معبدة بالخرسانة الزفتية، أما القسم الثاني لحي ضربينة فهي في حالة  01

األحياء امتصاص سيتم القضاء علية في إطار برنامج فوضوي حي  همزرية، ألن

  .الفوضوية 

ل النسيج العمراني ،وتصل أغلبتها  تعمل على توزيع الحركة داخ: الطرق الثالثية 1-3

ال تخدم إال المجال السكني الموجودة و إلى المنازل و المرافق، لذا هي أكثر كثافة

و تقل في القسم الشمالي  أن هذه الطرق أكثر كثافة في القسم الجنوبي للمدينة يتبينفيه

  .شمالي و جنوبي قسم لتوضيح أكثر قسمنا منطقة الدراسة إلى قسمين

  

  تقل فيه وهو القسم الذي: قسم الشماليال-

  معظم طرقه فية والثالثية ويالطرق الثانو 

  جهتينإلى  وهو بدوره ينقسمحالة متقهقرة، 

           فقد  ةالشرقي فالجهة  .ةالغربي ية و الشرق 

  وتعبيدها بالخرسانة هابتهيئة طرق استفادت  الشرقية

  الزفتية في إطار مخطط شغل األراضي  

  متدهورة  هاطرق جل الغربية لجهةأما ا 03 رقم

               وفي حالة مزرية خاصة الموجودة

  

 وكذا في إطار القضاء على البناءات الفوضوية بالحي الفوضوي الذي تم إحصاؤه

  .فهي جيدة تبقي طرق البناء الذاتي شعوة بوجمعة طرق حي صحراوي

   

  

  

                                        
                          

 طرق القسم الشمالي للمنطقة) 19(صورة رقم

 طرق القسم الشمالي للجهة الغربية)20(صورة رقم

  طرق البناء الذاتي):21(صورة رقم
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 طارتأينا تقسيم هذه الطرق التوزيعية إلى ثالث أنواع حسب األنما: القسم الجنوبي-

  :العمرانية الموجودة بها فنجد

ون على شكل محاور طرق النمط األوربي التي تك وهي تمثل: طرق المركز القديم* 

  ومتعامدة،والتي توافق المخططمتوازية 

                 معبدةحالة جيدة  في الشطرنجي،وهي 

  في يتم تهيئتهاالزفتية ، ألنه  بالخرسانة 

                   كل برنامج يخص التهيئة الحضرية، 

  .باعتبارها طرق المركز ألنها الواجهة األساسية له 

  تمثل كل: طرق أحياء التحصيصات •

  طرق التحصيصات وطرق البناء  

  شبه نوعا ماالجاهز زيغود يوسف وهي ت

        طرق الحي األوربي، وتختلف فيما بينها 

   حيث أن في عرضها وقلة ملتقياتها 

  كبر طوال وأكثر       طرق التحصيصات تبدو أ

  في حالة جيدة بالنسبة هيأهمية  

  أمالتحصيص التجزئة البلدية األولى  

  تحصيص الفجر و  تحصيص البستان 

   فهي في حالة قطعة 110وتحصيص  

    مزرية                                        

  : المنطقة السكنية الحضرية الجديدة •

  وتمثل الجزء الجنوبي للنواة القديمة  

  وهي في حالة جيدة تم تهيئتها وتعبيدها 

        2008من خالل برنامج القطاعي  

       .للتحسين الحضري 

  

طرق المنطقة السكنية ):25(صورة رقم
ة

 طرق تحصيص البستان) 24(صورة رقم

 يق تحصيص التجزئة البلدية األولىطر): 23(صورة رقم

 طرق المركز):22(صورة رقم
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  يوجد في المدينة : السكة الحديدية -2

          ، يقع شمال الطريقةخط سكة حديدي

  ، وهو غير صالح 20الوطني رقم  

  هناك         ،1981ومتوقف منذ سنة 

                                      يربط بين الخروب مقترح خط جديد

  كلم، سينجز118وبوشقوف بطول  

  . وسيلعب هذا الخط دورا هاما في اقتصاد المدينةبالقرب من الخط القديم  

  : الشبكة التقنية -3

ينة لتكون مهيأة لحياة نقصد بها تلك المنشآت األساسية التي يجب توفيرها في المد 

تعطي صورة  ألنها ي الدراسة العمرانيةفغة بال ةمختلف هذه الشبكات ذات أهميالئقة، ف

الطبوغرافي دورا هاما في  بيلعب الجان حيث واضحة لتطور وتحضر أي مدينة،

  .سهولة أو صعوبة مد هذه الشبكات

تموين مدينة عين عبيد بالمياه الصالحة يتم  :شبكة المياه الصالحة للشرب – 3-1

لنقل  شبكات رئيسية تستعمل ،فدعين أركو وبئر بولقنا للشرب من مصدرين أساسين

من  األحياء يتم تزويد من هذه األخيرةوبسعات متفاوتة  تأربعة خزانا باتجاه المياه

تقدر السعة المائية حيث ملم، 250عن طريق قنوات قطرها  الماء الصالح للشرب

  :كما يلي ت، وتتوزع الخزانا 3م2800المخزنة بـحجم إجمالي قدره 

وجد شمال حي شعوة بوجمعة يقدر حجم تخزينهما بـ ي: 2و  1الخــزان * 

يوم أي /  3م2592سا ويعادل / 3م108ثا أي ما يعادل /ل30بقوة ضخ تبلغ  3م2500

  )1(للفرد/يوم/ ل 152للفرد و هو قريب من المعدل الوطني الذي يقدر / يوم/ل 151

   3م500تصل سعة تخزينه  2و 1يوجد بالقرب من الخزانين :  3الخــزان * 

تصل  133الطريق الوالئي رقم  ةيوجد بحي زيغود يوسف بمحاذا: 4الخــزان * 

  ثا/ل30وله نفس قوة الضخ أي  3م300سعة تخزينه 

                                                 
 فرع الري ببلدية عين عبيد : )1(

 طريق السكة الحديدية القديم): 26(صورة رقم
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  مصادر تموين المدينة بالمياه):  38(جدول رقم 
  الصبيب

 ثا/ل
قطر القناة 

 )ملم(الثانوية
قطر القناة 

مصدر  خزان السعة األحياء الممونة )ملم(ةالرئيس
 ينالتمو

  
 ثا/ل35

 
 
 
  

  ثا/ل35
 

  
40 - 100 

 
 
 
 

100-40 

  
250  
  
  
  

250 

  
المنطقة السكنية الحضرية 

  أحياء النواة القديمة+الجديدة
  
  

  أحياء النصف الشمالي للنواة
  
 

  
2000  
  
  
  

500  
  

300 

  
  2و1خزان 
  
  
  

  3خزان  -
  

  4خزان  -

  
 عين أركوبئر

  
  
  

  بئر بولقنافد
  
 

  مصلحة الري ببلدية عين عبيد: مصدرال                                                                                   

 حيث تلعب دورا مهما في الحياة الصحية للمواطن : شبكة الصرف الصحي – 3-2

  .تصرف المياه المستعملة منزليا وصناعيا و مياه األمطار

شبكة تجمع مياه مدينة عين عبيد مزودة بنظام صرف صحي موحد أي إن     

ملم  600ملم إلى  200األمطار والمياه المستعملة تتكون من قنوات ثانوية ذات قطر 

إلى  800في قنوات رئيسية قطرها من  تتوزع في معظم النسيج العمراني، أين تصب

  .ملم 1300

وذلك بعد تزويد األحياء % 90بلغت نسبة التغطية بهذه الشبكة بحوالي       

 ودة في شمال المدينة بهذه الشبكة في إطار المخطط البلدي للتنميةالفوضوية الموج

أما المساكن المتبقية هي البنايات البعيدة وصعبة طبوغرافيا لمد الشبكة   2006لسنة 

  .بسفح جبل مازلة في شمال المدينة تقعو

تصب يق مجاري موجودة على حواف الطريق حيث يتم عن طر :صرف مياه األمطار

في مخرجين المخرج الغربي الذي ينتهي إلى واد عين الباردة و االتجاه هذه المياه 

  .الثاني ينتهي إلى واد الزناتي

هي الطاقة الحيوية للمدينة سواء للمساكن أو لإلنارة العمومية  :شبكة الكهرباء -3-3

  .الصناعية تأو للمحالت التجارية أو المنشآ

ط كهربائي متوسط خء تتمثل في دية ثالثة خطوط كهرباتمر عبر مجال البل     

   KVA 90 خط كهربائي ذو الضغط العالي بقدرةو  KVA 30 الضغط ذو القدرة
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المساكن الغير مزودة تمثل البنايات الجديدة التي في حين %  92تبلغ نسبة التغطية 

  .هي في طور االنجاز

وقد بلغت  2006استفادت مدينة عين عبيد بغاز المدينة سنة : شبكة غاز المدينة 3-4

  .%80نسبة التغطية 

من خالل التحقيق الميداني يوجد عدد من المساكن في شمال المدينة وخاصة في      

  . مسكن )1(200األحياء الفوضوية غير مزودة به ويقدر عددها بـ 

 الم لسياسية واالقتصادية واالجتماعيةتعتبر من ضروريات ا: شبكة الهاتف -3-5

عدد خط و 2.993 د، يوجمة لمختلف المساكن والمؤسساتتوفره من خدمات سريعة ها

  )2( 2.100المشتركين بلغ 

   )3(114وعدد المشتركين : تشبكة اإلنترني 3-6

  القطاعات العمرانية - 4

عامة وشاملة، ال يعطي صورة واضحة صفة دراسة التركيب الداخلي للمدينة ب

ة إلي تقسيمها إلى عمرانيلذا يلجأ المخططون في الدراسات ال ،ودقيقة حول وضعيتها

  .لوضع القائم أكثر دقة وواقعيةايكون التقييم ل قطاعات حضرية 

التي قمنا  في هذا الفصل إلى الدراسة التفصيلية والتحليلية لمدينة عين عبيد و تطرقنا

بتقسيمها إلى أحياء حضرية بدل قطاعات عمرانية ألن حجمها أقل من الحجم المدن 

  .تالتي تقسم إلى قطاعا

I- تقسيم المدينة إلى أحياء عمرانية:  

إلى عمرانية  أحياءتهدف عملية تقسيم المدينة إلى : الهدف من عملية التقسيم - أ

تحديد  كما يتمتحليل العديد من الظواهر و معرفة كل جهة من جهات المدينة

  .ووظيفة التي تربط بينهم كل قطاع  دينامكية

  

                                                 
 تم حساب العدد من خالل التحقيق الميداني:  )1(
)2( : mono graphie 2007 wilaya de Constantine 
)3( : mono graphie 2007 wilaya de Constantine  
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  :معايير التقسيم -ب

األنماط السكنية في أماكن متفرقة إال أنه تمكنا  وتواجد لغير متجانسرغم التوزيع ا   

  :ةعمرانية اعتمادا على المعايير التالي ثمانية أحياءمن تقسيم المدينة إلى 

  على أساس الطرق الرئيسية و الثانوية -1                

  حسب تاريخ نشأة األحياء -2                

   يمن حيث الوحدة المجالية و المظهر المر فولوج مسجااالن -3                

  الخدمات أهمية القطاعات من حيث النشطات و -4                

  .حسب البرامج المخصصة أو عملية التدخل -5                

  2008وباالعتماد على الوحدات اإلحصائية لسنة  -6                

تمت حيث عمرانية مختلفة المساحة  أحياء ثمانيةا رجننتيجة لهذه المعايير استخ

و الموقع والمساحة، السكان، مميزات الحظيرة السكنية : وفق الخطوات التالية تهادراس

  حيل ـالعالقات الوظيفية لك

   :الموقع والمساحة -1

  )النواة القديمة :( األولالحي 

              والسكة الحديدية 20 يمثل نواة ومركز المدينة يحده شماال الطريق الوطني رقم    

بنسيج  تهيكلي، ومن الغرب أراضي الفالحية السادس الحيالثاني، شرقا  حيال جنوبا

تقدر مساحته  و تعماريعمراني على شكل شطرنجي ذو المباني القديمة منذ عهد االس

 حيث من إجمالي مساحة المحيط العمراني%  8,80وذلك بنسبة )1(هـ 26,24بـ

مختلف الخدمات التجارية والمرافق التعليمية  علىالحيوية والديناميكية  لتوفره يتميز ب

  .واإلدارية والصحية

  

  

  

                                                 
   AUTO CADامج  تم حساب المساحات األحياء عن طريق البرن  : )1(
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  )تحصيص التجزئة البلدية األولى:(الثاني حيال

األول ومن الجنوب  لحيالخامس وا الحيالثاني يحده من الشرق الحي يقع جنوب     

هـ وذلك 14ع على مساحة قدرها يترب إذومن الغرب أراضي فالحية، الثالثالحي 

  .من إجمالي مساحة المحيط العمراني%  4,69بنسبة 

  )  (ZHUN) لمنطقة سكنية الحضرية الجديدةا( :الثالث الحي

حي ال شرقاو ة أراضي فالحي الجنوب ومن الغرب  تحيط بهالثاني الحي يقع جنوب    

   .من حيث المساحة لىاألويحتل بذلك المرتبة إذ هـ 52تبلغ مساحته  حيث الخامس

  )قصر الماء نهجو +زيغود يوسف نهج: ( رابعال حيال

تحيط والشرق ومن الجنوب خامس ال حييحده من الشمال اليقع جنوب شرق المدينة    

 أيهـ  30الثالث، يتربع على مساحة قدرها  حيومن الغرب الأراضي زراعية به 

  .من إجمالي مساحة المدينة%  10,06بنسبة 

  )قطعة 110تحصيص + تحصيص الفجر :( سماخلا حيال

يحده من الغرب الحي األول ومن الشمال الطريق الوطني رقم يقع شمال الحي الرابع    

من  %15,77هـ أي بنسبة  47أما من الشرق فهي أراضي زراعية، تقدر مساحته  20

  .يحتل المرتبة الثالثة من حيث المساحة يإجمالي المساحة وهو بالتال
  )نهج شعوة بوجمعة+ نهج بعلي السعيد+ عمار ينهج صحراو: (دسالسا حيال

ومن الجنوب الطريق  السابع حييقع في القسم الشمالي للمدينة يحده من الشمال ال   

، غربا أراضي زراعية ، يتربع على مساحة الحي الثامن شرقا و 20الوطني رقم 

  .العمراني من إجمالي مساحة المحيط 14,04هـ أي بنسبة  42قدرها 

   )الحي الفوضوي محمد العيد رضوان ( سابعال حيال

شرقا و ومن الغرب جبل مازلةدس السا حييقع في شمال المدينة يحده من الجنوب ال  

أي  هـ 37ومن الشمال أراضي صخرية، يتربع على مساحة قدرها ثامن ال حيال

  .من إجمالي مساحة النسيج العمراني %12,41بنسبة 
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  )حي ضريبينة ( :نالثام حيال

ومن الغرب  سابعال حييحده من الشمال جزء من ال للمدينة يقع في القسم الشمالي    

ومن الشمال الشرقي كديات صخرية حيث  20جنوبا الطريق الوطني رقم و  السادس

من إجمالي المحيط العمراني  16,60هـ أي بنسبة  49يتربع على مساحة قدرها 

  .من حيث المساحة نيةالثاوبذلك يحتل المرتبة 

  توزيع السكن و السكان عبر األحياء -2

  توزيع السكن و السكان عبر األحياء                         ):39 (جدول رقم 
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01 26  8,75 2600 11,54 100 491  12,66  18,88  5,29  
02 14  4,71 1290 5,72 92,14 172  3,46  12,28  7,5  
03 52  17,50 4905 21,77 94,32 1531  30,82  29,44  3,20  
04 30  10,10 2045 9,07 68,16 357  7,18  11,99  5,22  
05 47  15,82 925 4,10 19,68 224  4,50  4,76  4,12  
06 42  14,14 3362 14,92 80,04 699  14,07  16,64  4,80  
07 37  12,45 3036 13,42 82,05 527  10,61  14,24  5,76  
08 49  16,49 4366 19,37 89,10 966  19,44  19,71  4,51  
  -  -  %100  4967  -  %100 22529  % 100  297  مج

   2008انجاز الطالبة : مصدرال

من إجمالي السكان  % 11,54أي بنسبة  سمةن 2600بـ هيقدر عدد سكان :الحي األول

هـ  26في حين على مساحته المقدرة بـ هـ /ن 100يتوزعون بكثافة سكانية قدرها 

وبمعدل شغل المسكن  هـ/سكن 18,88افة سكنية مقدرة بـ مسكن أي بكث 491يقع 

  .م/ف 4,13

من  % 5,72ن وهم بذلك يمثلون  1290 السكان القاطنين بهبلغ عدد ي: لثانيالحي ا

على مساحة و هـ/ن92,14بـ  إجمالي سكان المدينة ويتوزعون بكثافة سكانية تقدر

بكثافة  من إجمالي مساكن المدينة%  3,46مسكن أي بنسبة  172يوجد هـ  14قدرها 

  .م/ف 3,20 هـ وبمعدل شغل المسكن/م 12,28سكنية مقدرة بـ 
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 حيث%  21,77بنسبة  ن أي 4905سكان هذا الحي بـعدد يقدر  :الحي الثالث

و  وبالتالي يحتل المرتبة الثانية من حيث الكثافة هـ/ن 94,32يتوزعون بكثافة سكانية 

و بكثافة سكنية % 30,82مسكن أي بنسبة  1531هـ نجد 52مقدرة بـ تهعلى مساح

  .ةأكبر حي في المدين فهو هـ/م 3,20هـ وبمعدل شغل المسكن /م 29,44

   من إجمالي السكان % 9,07ن أي بنسبة  2045بـ هيقدر عدد سكان :الحي الرابع

أي أنه يحتل المرتبة السابعة من حيث  هـ/ن 68,16يتوزعون بكثافة سكانية قدرها 

مسكن أي بنسبة  357هـ تتوزع  30على مساحته المقدرة بـوالسكانية  ةالكثاف

هـ وبمعدل شغل المسكن /م 11,90وبكثافة سكنية تبلغ  ن إجمالي المساكنم% 7,18

  .م/فرد 5,22

من إجمالي  % 4,10أي بنسبة  ن 925 حيبلغ عدد السكان هذا الي :الحي الخامس

 4,12معدل شغل المسكنبهـ و/ن 19,68عدد السكان  يتوزعون بكثافة سكانية قدرها 

من إجمالي مساحة المحيط % 15,82هـ أي بنسبة 47 تقدر مساحته بـ م/ن

مسكن  224 يوجد به حيث يحتل المرتبة الثالثة من حيث المساحة يبالتالفالعمراني، 

 هـ/م 4,76كثافة سكنية بـ تقدر الو عدد مساكن المدينة إجماليمن % 4,50أي بنسبة 

  .م/ف 4,12معدل شغل المسكن و 

من إجمالي عدد %  14,69 بنسبة قدرها يأ ن 3362حي بهذا ال قطني: الحي السادس

، يتوزعون بكثافة سكانية مقدرة بـ ثالثةوهو بذلك يحتل المرتبة السكان المدينة 

  هـ/ن 80,04

من % 14,07مسكن أي بنسبة  699عليها  هـ يتوزع 42مساحة هذا الحي  تبلغ

بمعدل شغل المسكن   و  هـ/ن 16,64إجمالي مساكن المدينة وبكثافة سنية مقدرة بـ

  .م/ف 4,80

من إجمالي سكان المدينة %  13,27أي بنسبة ن  3036 هيبلغ عدد سكان :الحي السابع

هـ  37و على مساحته المقدرة بـ  هـ /ن 13,27موزعون بكثافة سكانية قدرها 

   هـ/م 14,24بكثافة سكنية مقدرة  و%10,61مسكن أي بنسبة  527يوجد 
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من إجمالي سكان المدينة % 19,37أي بنسبة  ن 4366 حييسكن هذا ال :الحي الثامن

ها حيث عدد السكان وهم يتوزعون بكثافة سكانية قدرمن  الثانيةوبالتالي يحتل المرتبة 

مسكن أي بنسبة  966هـ  49على مساحته البالغة  يوجد، في حين هـ/ن 89,10

  .م/ف 4,51هـ وبمعدل شغل المسكن /م 19,71بـ  وبكثافة سكنية مقدر% 19,44

  رة السكنيةمميزات الحظي -3

  أنماط السكن 3-1

  توزيع األنماط السكنية عبر األحياء):  40(جدول رقم 
نط          

  المساكن 
  الحي

  النمط الفردي

عي
ما
ج

  

ف 
ص
ن

عي
ما
ج

وع  
جم
لم
ا

  

  الحديث  القديم
عربي 
  أوروبي+تقليدي

محتشدا
  ت

  فيالت  مدعم   فوضوي  جاهز  ذاتي

  491  -  30  -  -  104  -  -  103  254  1الحي
  172  -  -  172  -  -  -  -  -  - 2الحي
  1531  116  1245  170  -  -  -  -  -  - 3الحي
  357  -  100  -  -  157  100  -  -  - 4الحي
  224  -  -  224  -  -  -  -  -  - 5الحي
  699  36  264  -  -  182  131  86  -  - 6الحي
  527  -  -  -  -  437  -  -  90  - 7الحي
  966  -  -  374  240  223  -  81  48  - 8الحي

  4967  152  1639  716  240  1327 231 167 241  254  المجموع
  2008تحقيق ميداني + 2008معالجة معطيات الحصاء: المصدر

  :من قراءة الجدول يتبين مايلي 

يمثل النواة القديمة حيث قدر عدد  هألن سيادة النمط األوروبي و التقليدي: األول الحي

 104دده لفوضوي الذي يبلغ عمسكن، يليها البناء ا 254هذه المساكن بـ 

    .محتشد 103واألخير سكن المحتشدات البالغة عددها مسكن،

فهو ى نمط واحد تتمثل في نمط الفيالت، كل مساكن هذا الحي تنتمي إل: الحي الثاني

  .يمثل تحصيص التجزئة البلدية األولى

يوجد به ثالثة أنماط من السكن يهيمن عليها السكن الجماعي المقدر عدد : الحي الثالث

مسكن  170الثانية سكن الفيالت المقدر عددها بـ  ةيأتي في المرتب ثم  مسكن 1245

 116وفي األخير السكن النصف جماعي البالغ عدد تنتمي إلى تحصيص البستان 

  .مسكن
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مسكن الممثل في نهج قصر  157يهيمن فيه البناء الفوضوي البالغ عدده : الحي الرابع

ثم في األخير  زيغود يوسف مسكن الممثل نهج 100السكن الجاهز المقدر عدده فالماء، 

  .سكـن 100السكن الجماعي المقدر عدد 

تنتمي مساكن كل هذا الحي إلى نمط الفيالت الممثلة في تحصيص : الحي الخامس

  .قطعة 110الفجر وتحصيص 

أولها السكن الجماعي المقدر بهذا الحي خمسة أنماط من السكن  يوجد: الحي السادس

 182ثم السكن الفوضوي البالغ عدد نهج بعلي السعيد سكن المنتمية إلىم 264عدده 

الممثل  86مسكن، فالسكن البناء الذاتي المقدر عدده  131يليه السكن الجاهز بـ  مسكن

  .مسكن 36في األخير السكن النصف الجماعي المقدر عدد و  في نهج الزعرورة

مسكن من  90مسكن ثم  437عدده فيه البناء الفوضوي والبالغ  يطغى :الحي السابع

  .المحتشدات

ضربينة  تم إعادة ) 03(خطط شغل األراضي رقمهذا الحي يمثل م: الحي الثامن

وقطع إعادة الهيكلة لهذا نجد نمطين من السكن قطع ترقوية  حيث كونتهيكلته 

مسكن وسكن البناء  374عددها  غوالبال تمتناقضين سكن جديد يتمثل في الفيال

مسكن  81 هسكن البناء الذاتي البالغ عددأيضا  ، كما نجد223البالغ عدده الفوضوي 

  .مسكن 48سكن المحتشدات البالغ عددها ف

  :عة القانونية للمساكنيالحالة اإلنشائية و الطب -3-2

مساكن في معرفة المباني التي يجب تجديدها أو ترميمها لل اإلنشائية حالةالتفيد معرفة 

دور هام في عملية التدخل  المساكن ملكيةل لككذيج العمراني، عند التدخل على النس

  .تجديد أو ترميمال عملية فيألنها قد تكون عائقا أو حافزا 
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حسب الحالة اإلنشائية والطبيعة القانونية لسنة  ءعبر األحيا نتوزيع المساك): 41(جدول رقم 

2008  
   
  

  الحي

  الطبيعة القانونية  ةالحالة اإلنشائي
ملكية   المجموع  رديئة  متوسطة  ةجيد

  خاصة
ملكية 
  عمومية

  المجموع  مجانية

01 180  157 154 491 321  66  104  491  
02 172  -  -  172 172  -  -  172  
03 1461  70 -  1531 170  1361 -  1531  
04 100  50 207 357 50  150  157  357  
05 224  -  -  224 224  -  -  224  
06 350  167 182 699 86  431  182  699  
07 -  90 437 527 90  -  437  527  
08 495  248 223 966 743  -  223  966  
  4967  1103 2008  1856 4967 1203 782  2982  مج

  2008تحقيق ميداني + مكتب ممتلكات البلدية : المصدر

  : تبين مايلي ):41(رقم ومن الجدول

  :الحي األول

أي  في حالة جيدة من الداخل والخارج التي تكونهي  :مساكن في حالة جيدة  -

الحي وفي هذا كذا األسقف واألرضية و انعدام الشقوق في الجدران الداخلية والخارجية

بلغ عددها  و بهندسة تختلف عن الهندسة القديمة تتمثل في المساكن التي أعيد تجديدها

  .مسكن 180

في أحياء  مسكن  توجد خاصة 157بلغ عددها : مساكن في حالة متوسطة -  

شماال  133تقع على امتداد الطريق الوالئي  يوفي بعض مباني النواة الت تالمحتشدا

  وجنوبا

 321أما بالنسبة للملكية العقارية للمساكن تسود الملكية الخاصة إذ يبلغ عدد ها   -

سكن فوضوي وفي األخير السكن  104والبالغ عددها  ةمسكن تليها المساكن المجاني

  .مسكن 66مقدر عدد الجماعي ذو الملكية العمومية و

  ملكية خاصة اتكل مساكنه في حالة جيدة وذ: الحي الثاني

مسكن في  70ومسكن  1461 بـ في هذا الحي جيدةالالمساكن  تسود :الحي الثالث

  .حالة متوسطة الممثلة في الفيالت غير مكتملة البناء
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جماعي  تهيمن الملكية العمومية  و الممثلة في السكن الجماعي والنصف في حين -

مسكن ثم الملكية الخاصة الممثلة في سكن التحصيصات  1361حيث يبلغ عددها 

  .مسكن 170والمقدر عدده 

مسكن  50مثلة في مسكن م 207حيث يبلغ عددها السكنات الرديئة تطغى  :الحي الرابع

ث النشأة و البالغ عدده سكن فوضوي ثم السكن الجماعي حدي 157جاهز إضافة إلى 

  .مسكن في حالة متوسطة 50ي األخير وف مسكن 100

ذو ملكية  مسكن 150 حيث نجد في هذا الحي ةتهيمن الملكية العقارية العمومي -  

مسكن بدون  157 ثممسكن  50 فالمساكن ذات الملكية الخاصة البالغ عددها، عمومية

  .الممثل في البناء الفوضوي) مجانية ( ملكية 

  ملكية خاصة كل مساكنه جيدة وذات: الحي الخامس

ثم  مسكن 350عددها  سكنات الجيدة في هذا الحي والمقدرةتسود ال :الحي السادس

في حالة متوسطة بـ  التي اتمسكن وفي األخير السكن 182تليها السكنات الرديئة بـ 

مسكن ثم  431الملكية العمومية بـ  تهيمنأما بالنسبة للملكية العقارية مسكن،  167

مسكن، وفي األخير السكن ذو  182ملكية المجانية والبالغ عدده السكن الفوضوي ذو ال

  .مسكن 86الملكية الخاصة المقدر عدده 

مسكن في  90ثم نجد  مسكن 437 بـ السكن الفوضوي الرديء يطغى :الحي السابع

السكنات ذات الملكية فمسكن  437بـ  سود السكنات المجانية حالة متوسطة حيث ت

  .مسكن 90بـ  الخاصة والمقدرة عددها

ثم في المرتبة مسكن ، 495ة المرتبة األولى  بـ تحتل السكنات الجيد :الحي الثامن

مسكن وفي األخير السكن الرديء البالغ  248الثانية السكنات المتوسطة البالغ عددها 

  مسكن مجاني 223مسكن، ثم  743الملكية الخاصة بـ  تطغىمسكن، فيما  223عدده 

   :المسكن يةرفاهدرجة تجهيز و  -3-3

مسكن الئق كل الداخلية للمسكن من أهم العناصر التي يجب أن يتوفر عليها  تالتجهيزا

يجعله ملجأ للنوم أكثر من الراحة، واعتمدنا في دراسة هذا  اونقصانها أو انعدامه
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والشبكات ) حمام، مطبخ ( المرافق الملحقة بالمسكن: العنصر على مؤشرين هما

قنوات المياه الصالحة   ،رباء، غاز المدينة، قنوات الصرف الصحيكه( الضرورية له 

الهوائي ( المسكن فقد اعتمدنا على درجة تجهيزه بـ  ية، أما من حيث رفاه)للشرب

  ).الهاتف، جهاز كمبيوتر، االنترنيت

  درجة تجهيز ورفاهية األحياء ): 42(جدول رقم 

 التجهيز     
  

  الحي

غاز   مطبخ  حمام
  المدينة

صرف   اءكهرب
  صحي

ماء 
صالح 
  للشرب

جهاز   هوائي  هاتف
 كمبيوتر

مؤشر  االنترنيت
 ةالرفاهي

)1% (  
    58  206  491  325 491 491 491 491 491  442  العدد 01

  %10  %42 %100 %66 %100 %100 %100 %100 %100  %99 النسبة  93,19

    55  125  172  144 172 172 172 172 172  172  العدد 02
  %32  %73 %100 %84 %100%100%100%100%100%100 النسبة  96,74

    153  418 1531  395 1531 1531 1531 1531 1531  1531  العدد 03
  %10  %27 %100 %25%100%100%100%100%100%100 النسبة  85,16

    28  32  357  167 357 357 357 357 357  357  العدد 04
  %8  %9 %100 %47%100%100%100%100%100%100 النسبة  89,35

    00  91  224  112 224 224 224 224 224  224  العدد 05
  00  %42 %100 %50%100%100%100%100%100%100 النسبة  90

    00  90  699  146 600 580 699 680 609  687  العدد 06
  00  %13 %100 %21  26  %83 %100  %97  %87  %98 النسبة  77,39

    00  47  527  21 527 527 527 416 421  342  العدد 07
  00  %9 %100  %4%100%100%100  %79  %80  %65 النسبة  76,58

    00  164  966  222 966 966 966 763 850  769  العدد 08
  00  %17 %100 %23%100%100%100  %79  %89  %80 النسبة  80,39

  2008تحقيق ميداني +  2008معالجة معطيات األولية لتعداد : المصدر
  

يبين الجدول أن كل مساكن األحياء المدينة ماعدا الحي السادس مجهزة بمياه       

في حين تختلف نسب الغاز ، %100لصرف الصحي والكهرباء بنسبة الشرب و ا

وأحياء  %100المزودة بنسبة ) 01،02،03،04،05( الطبيعي بين أحياء القسم الجنوبي

كأعلى نسبة وتمثل سكنات % 97سبة فتنحصر بين ن) 06،07،08( القسم الشمالي 

  .ن الحي السابع والثامنكسبة وتمثل سنكأقل % 79الحي السادس 

كأعلى نسبة في الحي % 84شبكة الهاتف فتنحصر نسب السكنات المجهزة به بين   أما

  .كأقل نسبة في الحي السابع% 04الثاني و 
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كأعلى % 42به بين المجهزة  تو فيما يخص جهاز الكمبيوتر تنحصر نسب السكنا   

  .كأقل نسبة مسجلة في الحي لرابع والسابع% 9نسبة مسجلة في الحي األول و

كأعلى نسبة  %32بين  به في القسم الجنوبي ةالمزود تاالنترنيت فالسكنابينما شبكة    

  .كأقل الحي الرابع% 8 و في الحي الثاني

  .أما في أحياء القسم الشمالي تنعدم هذه الشبكة  

ق نستخلص أن سكنات أحياء القسم الجنوبي مجهزة أكثر من سكنات مما سب

  .أحياء القسم الشمالي

الصالحة  بالقنواتاعتمادا المعايير التالية الربط  )1(تم حساب مؤشر الرفاهيةحيث 

ترتيب ثم للشرب وقنوات الصرف الصحي، شبكة غاز المدينة، الهاتف وكهرباء 

  :األحياء حسب هذا األخير كما يلي

الحي الثاني الممثل في تحصيص التجزئة البلدية األولى بمؤشر : في المرتبة األولى

  %. 96,74رفاهية قدر بـ 

الحي األول الممثل في مركز المدينة والنواة القديمة بمؤشر رفاهية : المرتبة الثانية

  %93,19مقدر بـ 

الفجر تحصيص + قطعة  110الحي الخامس الممثل في تحصيص : المرتبة الثالثة

  %.90بمؤشر رفاهية مقدر بـ

نهج قصر الماء بمؤشر + الحي الرابع الذي يمثل نهج زيغود يوسف :لمرتبة الرابعةا

  %.89,35رفاهة قدر بـ

 ZHUNالحي الثالث والممثل في المنطقة السكنية الحضرية الجديدة : المرتبة الخامسة

  %.85,16بمؤشر رفاهية مقدر بـ 

                                                 
  )مجموع المساكن× ن )/ (س ن+............3س+2س+1س= (  I Cةمؤشر الرفاهي : )1(

غاز المدينة، كهرباء، ماء الشرب، صـرف صـحي،   ( هو عدد المساكن المستفيدة من كل نوع من التجهيزات : س

  )هاتف

  عدد المعايير:ن
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  %80,39ثامن بمؤشر رفاهية مقدر بـ الحي ال: المرتبة السادسة

  %77,39الحي السادس بمؤشر رفاهية مقدر بـ : المرتبة السابعة

بمؤشر رفاهية قدر بـ  يالممثل في الحي الفوضو عالحي الساب: المرتبة الثامنة

76,39%  

  العالقات الوظيفية لألحياء - 4

  :الحي األول*

  حي األولتوزيع الساحة ونوعية المرافق بال): 43(جدول رقم

  مساحات خضراء  روحية  تعليمية  إدارية وخدمية  تجارية  نوع المرافق
مستودع الرياض لبيع  -  

  الدقيق
  محل تجاري 226 -

  مقر البلدية -
  مركز البريد والمواصالت -
  فرع الفالحة -
  المصلحة التقنية -
  الجزائرية للمياه -
  بنك الفالحة والتنمية الريفية -
  يةفرع األشغال العموم -
  فرع الري -
المؤسسة العمومية للنظافة  -

  والتطهير
  محطة الحافالت -
  محطة السيارات -
  

   متوسطة   -
  نتامدرس  -

  حديقة عمومية -مسجد  -

  2م 4800  2م 896  2م 18004  2م 20240    
  2008المعطيات إحصاء  ةمعالج+  2008مسح ميداني أفريل : المصدر 

 فهو وحيوية حيث يؤدي وظيفة تجارية وإدارية فعالة ةاألكثر دينامكي يعتبر هذا الحي

يتوفر على المرافق  الحياتضح أن ) 43(ومن قراءة الجدول رقم مدينة يمثل مركز ال

  :التالية

   توجد ثالثة مدارس للتعليم االبتدائي تستحوذ على مساحة قدرها: مرافق تعليمية -

األول  حيرافق تالميذ الهـ تستقطب هذه الم 1000مساحتها متوسطةو   هـ 0,80

  .والثاني

محل  226بحيث تتوفر على حيتتركز المحالت التجارية بهذا ال: مرافق تجارية -

معظم سكان المدينة  حييستقطب هذا الحيث  غير غذائيةالتجاري للمواد الغذائية و
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النواة  هالبتياع حاجياتهم، وهو مركز الثقل من حيث هذا النوع من الخدمات باعتبار

  .تاريخية ومركز المدينةال

تجتمع فيه معظم المرافق اإلدارية األساسية وتتمثل في  :المرافق اإلدارية والخدمية -

مقر البلدية مركز البريد والمواصالت، فرع الفالحة، فرع األشغال العمومية، فرع 

محطة الحافالت، موقف سيارات األجرة، وتحتل هذه  ،الري، مؤسسة النظافة والتطهير

  .هـ 2,02رافق مساحة قدرها الم

  هـ 896يوجد مسجد مساحته : المرافق الروحية -

يستفيد من شبكة طرق هامة مثل المسلك القديم لطريق : حالة الطرق واألرصفة -

في  133يعبر النواة في منتصفها ويتقاطع مع الطريق الوالئي رقم  20الوطني رقم 

بحركة  الحي، يتميز هذا تل االتجاهاالمركز والذي يتفرع منه عدة طرق ثالثية في ك

تعتبر هذه الطرق في حالة جيدة ألنها واجهة حيث  كثيفة تسبب في ازدحام المرور

مركز المدينة فهي في حالة صيانة باستمرار وتتميز بأرصفة ضيقة، تستحوذ على 

  هـ 4,24مساحة قدرها 

  الحي الثاني *

  بالحي الثانيرافق توزيع مساحة ونوعية الم):  44(ل رقم وجد      
  ثقافية وروحية  أمنية  تعليمية  إدارية وخدمية  تجارية  فقانوع المر

  مركز ثقافي -  مقر الشرطة -  متوسطة -  مركز هاتفي -  محل 26-  
  3640  4200  1060  10000    2المساحة م

  2008مارس  تحقيق ميداني: رالمصد                                                                               
  

  :الجدول يتبين أن هذا الحي يتوفر على المرافق التاليةمن خالل 

تستقطب خاصة  2م4200ساحتها واحدة م متوسطةبالحي يوجد  :المرافق التعليمية -

  .بما السادسو الحي السابعتالميذ وتالميذ التجمعات الثانوية 

  .خط 2993اتفي مزود بـ مركز هه ب  :المرافق اإلدارية والخدمية -

ومقر  2م 4200يتوفر على مقر أمن الشرطة بمساحة قدرها  :المرافق األمنية -

  2م 3500الحماية المدنية وبمساحة قدرها 
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   2م 3640مركز ثقافي بمساحة قدرها  يتوفر على :المرافق الثقافية -

  محل تجاري  26 حيتوجد بال: المرافق التجارية -

ا جزء من المسلك هعدة طرق ثانوية وأهم الحييخدم هذا : رصفةحالة الطرق واأل -

المؤدي إلى السوق  حيباإلضافة إلى الطريق الجانبي لل 20القديم للطريق الوطني رقم 

صص للسوق، يوم والمخفي الاألسبوعي مباشرة وتكتظ هذه الطرق بالمارة والمركبات 

ة معبدة بطبقة الخرسانة هـ وهي في حالة جيد 2,32مساحة قدرهـا  تحتل الطرق 

  .الزفتية وتتميز بأرصفة عريضة جيدة

  :الثالث حيال *

  الثالث الحيتوزيع مساحة ونوعية المرافق ب):   45(جدول رقم 

نوع 
  المرافق

  مساحات خصراء  ثقافية وروحية  أمنية  تعليمية  إدارية وخدمية  تجارية

 لمح 17-  
  تجاري

سوق  -
   أسبوعي

الفرع البناء و     -
  عميرالت
  مفتشية الضرائب -
الصندوق الوطني  -

  للتأمين
  مقر الدائرة -

مقر الدرك  -  مدرسة -
  الوطني

  المكتبة البلدية -
  مسجد -

  مساحة خضراء -

  4500  1732,25  2600  448  7917  20000  2المساحة م
  2008مارس  تحقيق ميداني: المصدر        

  

 . الزمة ةالتجهيزات اجتماعيفهو يفتقر إلى المرافق حديث النشأة  حيال هذا

ل في تالميذ الطور األو إليها يتوجه توجد مدرسة ابتدائية واحدة: المرافق التعليمية -

  .والثاني الرابع الطور الثاني يتوجهون إلى الحي تالميذ حين

فرع تتمثل في يتوفر على عدة مرافق إدارية فرعية  :اإلدارية والخدمية قالمراف -

عبيد وبلدية ابن باديس و يخدم مواطني دائرة عين عبيد أي بلدية عين البناء والتعمير 

هي عبارة عن شقتين من السكن ومقر الصندوق الوطني للتأمين  ضرائبالفرع 

  2م 6724غ مساحتها بـ ـر الدائرة والتي تبلـمق كما يوجداالجتماعي 
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تتكون من طابقين التي  المكتبة البلديةنجد بالحي : و الروحية المرافق الثقافية -

مسجد مساحته  ،كما يوجد به مقعد 300مدرج يتسع لـ و تحتوي على قاعتين للمطالعة

  ..2م 1050

  هـ  2محل و سوق أسبوعي مساحته  17يوجد  :المرافق التجارية -  

  .نجد مقر الدرك الوطني :المرافق األمنية -  

   2م 4500توجد مساحة خضراء تبلغ مساحتها  :المساحات الخضراء -  

 حيث 07على طول الطريق الوالئي رقم لحي يقع هذا ا :حالة الطرق و األرصفة -  

   هي في حالة جيدة معبدة بالخرسانة تصب فيه كل الطرق الثالثية   يشهد حركة كثيفة

تم تعبيدها وتهيئتها في إطار برنامج التحسين الحضري لسنة  أرصفتها االزفتية وكذ

2008.  

  )-وحي قصر الماء فوضوي -بناء جاهز-زيغود يوسفحي : ( الحي الرابع *

  الحي الرابعتوزيع المساحة ونوعية المرافق ب):   46(جدول رقم 
تعليمية رياضية تجارية نوع 

 المرافق

  ملعب بلدي -

 للرياضة المركب الجواري -

  المتعددة

  ساحة لعب -

  ةــمدرس -

  متوسطة -

 ةـــثانوي -

  تمحال 07  -

  مقهى -

 

 

 22521 11277,5  ةالمساح 

)2م(

  2008نتائج تعداد + تحقيق ميداني : المصدر                                                            

مدرسة  وهيبأطوارها الثالثة  يةمؤسسات التعليماليتميز بوجود : المرافق التعليمية -

يأتي إليها تالميذ  متوسطةو ثالخامس والثال حيالتعليم االبتدائي يتوجه إليها تالميذ ال

كل الخامس والسادس والثالث باإلضافة إلى ذلك توجد ثانوية وحيدة تستقبل حي ال

   .من نقص وعجز واضح في هذا المرفق المدينة تعاني إذتالميذ البلدية 

  .في هذا الحي تنعدم هذه المرافق: المرافق اإلدارية والخدمية -

  .محالت تجارية 07 الحيهذا  يتوفر: المرافق التجارية -
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هـ 1,32المركب جواري للرياضات المتعددة تبلغ مساحته :المرافق الرياضية -

  وملعب بلدي

يمكن تقسيمها إل قسمين طرق القسم البناء الجاهز وهي : حالة الطرق واألرصفة -  

تم االستحواذ عليها من طرف السكان  حيثفي حالة متوسطة لكن معظمها ضيقة 

و الطريق  133يعبر هذا القسم الطريق الوالئي رقم وها بطريقة فوضوية، والبناء فوق

طرق وأرصفة البناء الفوضوي فهي  في حين في حالة جيدة، ماوه 07الوالئي رقم 

  .2006عبارة عن ممرات ضيقة تم تعبيدها في إطار المخطط البلدي للتنمية لسنة 

  )قطعة 110تحصيص + تحصيص الفجر :( حي الخامسال* 

               توزيع المساحة ونوعية المرافق):   47(جدول رقم 
تجاريــة تعليميــة صحيــة  نوع المرافـق

المؤسسة العمومية الجوارية  -

 للصحة

  ة ـمدرس -

 

  محل  24 -

  مؤسسة بيع العتاد الفالحي -

 نفطال الخدمات محطة -

 

 )2م(المساحة   2974 6384

  معالجة المعطيات + 2008أفريل  تحقيق ميداني: المصدر
توجد على طول  24البيع بتجزئة وعددها تتتمثل في المحال: الخدمات التجارية

المواد الغذائية والغير غذائية  تختص ببيع 20المسلك القديم للطريق الوطني رقم 

  .محطة نفطال مؤسسة بيع العتاد الفالحي،

  توجد مدرسة ابتدائية واحدة :المرافق التعليمية -

  تقع بهذا الحي المؤسسة العمومية للصحة الجوارية :رافق الصحية الم -

الثالثية فهو  عدد معتبر من الطرق الثانوية ويضم الحي : حالة الطرق واألرصفة -

 ية ترتبط كثافة الطرق الثالث و 20القديم للطريق الوطني رقم يمتد على طول المسلك 

  .وهي في حالة مزرية هـ 4,05تحتل مساحة قدرها إذ بالتخطيط الشطرنجي 
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  :الحـي السـادس *

بحيث يتوفر فقط على مدرستين ابتدائيتين وعلى  معظم المرافق الحيتنعدم في هذا 

  :التعاضدية الحبوب والبقول الجافة وهي موزعة كاألتي ساحتين للعب و

  توزيع المساحة ونوعية المرافق): 48(جدول رقم 

ةإدارية وخدمي تعليميـــة رياضيــة تجارية   نوع المرافق

 CCLS مدرسة   02- ساحتان للعب  -

 

  محل   19-

 

 

 )2م(ة المساحـ    20000  5366 

   المعطياتمعالجة  + 2008أفريل  تحقيق ميداني: المصدر                                                            

قمنا بتقسيم الطرق حسب  من خالل المعاينة الميدانية: حالة الطرق واألرصفة -

  :حالتها إلى ثالث

ة وتمثل طرق البناء الذاتي فهي معبد: طرق في حالة جيدة وأرصفة متقهقرة -

  .ممبلطةضيقة وغير  أرصفتهابالخرسانة الزفتية لكن 

و صحراوي عمار  وهي تمثل طرق نهج: طرق في حالة مزرية وأرصفة متقهقرة -

هقرة تحتاج لصيانة وتعبيد أما األرصفة فهي في في حالة متق حيث أنهابعلي السعيد 

  . حالة مزرية تتجمع بها األوحال خالل فترة الشتاء

  :يمثل الحي الفوضوي محمد العيد رضوان :السابع الحي* 

 األحياءكل المرافق الضرورية للسكان فهو مرتبط وظيفيا بكل  يفتقر هذا الحي إلى   

الثاني يتوجهون إلى مدارس الحي السادس و ول والقريبة منه، فالتالميذ في الطور األ

محالت للمواد الغذائية لكنها  10الغذائية الضرورية توجد  تلقضاء الحاجياالثامن أما 

  .  األول يوميا رض فيكون اتجاه السكان نحو الحيال تفي بالغ

هي عبارة عن مسالك وممرات ضيقة تم تهيئتها في إطار البرنامج : حالة الطرق -

   2006طط البلدي للتنمية لسنة المخ
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  :الحـي الثامن* 

  :)49(رقم يتوفر  على المرافق الموضحة في الجدول

  توزيع المرافق و المساحة النوعية):   49(جدول رقم 

  ثقافية وروحية  تعليمية  صناعية  تجارية  نوع المرافق
  مدرستان -  منطقة النشطات -  محل تجاري 40  

  متوسطة -
 مركز التكوين  -

  المهني

  مقبرة الشهداء -
  مسجد -

  222,5  18964,5  19900    )2م(المساحة
  معالجة المعطيات+  2008أفريل  مسح ميداني: المصدر                                                         

تتمثل في مدرستين ابتدائيتين للطور األول والثاني إحداهما : المرافق التعليمية  -

متوسطة كما تتوفر على  حي مهدي الشريف والثانية في السكنات التطورية توجد في

  . 2007فتحت أبوابها في السداسي األخير لسنة 

 -SET(منطقة النشطات تضم وحدة لالنجاز الكتامة  توجد به:  المرافق الصناعية -

MACO (وحدة انجاز السقوف المكيفة)ISO FROID ( أرضية لصناعة الطوب تحتل و

  .هـ  0,33ة قدرها مساح

وقد هـ  0,77ع الزفت والذي يحتل مساحةن هذه المنطقة مصنـرب مـد بالقـويوج

  . ي يحدثه في المدينة>للتلوث ال تم توقيفـه

دم ـوتنع ل منها الغذائية والغير غذائيةـمح 40على  ـوي يحت:  المرافق التجارية -

  راءـلمساحات الخضرى اإلدارية، الصحية، الرياضية واـالمرافق األخ هفي

 والذي يتفرع منه عـدة طـرق ثانوية و 133 رقم ق الوالئييالطـريمر به : حالة الطرق  -

الثالثية وهـي فـي حالـة جيـدة تم تعبيدها في إطار الدعم المقدم من طرف البنك العالمي 

  .إلعـادة هيكلته أما األرصفة فهي في حالة متدهورة تحتاج إلى تبليط وصيانة
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Π- ة السكانية والسكنية عبر األحياءالكثاف:  

هي العالقة بين عدد السكان ومساحة : يع الكثافة السكانية عبر األحياءتوز -1

األرضية التي يحتلها ودراسة هذا العنصر مهم في معرفة درجة تركزهم وإعطاء 

  .صورة واضحة حول كيفية توزيعهم

تتراوح مابين حيث ى أخر من قطاع إلتختلف الكثافة السكانية في مدينة عين عبيد 

  .فئات ثالثهـ  وقد ميزنا /ن100 -هـ /ن19

هـ وهي بذلك تتجاوز /ن 89,10هـ إلى /ن100تتراوح مابين  :كثافة مرتفعة *

األول بكثافة  حيتمثل ال،حيث هـ /ن 75,75متوسط الكثافة بالمدينة والمقدر بـ 

هـ، و الحي /ن 94,32مقدرة بـ ، الحي الثالث بكثافة سكانية هـ /ن100سكانية 

على هـ /ن 89,10هـ و /ن 92,14الثاني و الحي الثامن بكثافة سكانية مقدرة بـ 

يتوفر على كل المرافق األول يمثل مركز المدينة والحي التوالي،وتفسير ذلك 

  .السكان  به نزوتمركوالتجهيزات الضرورية مما جعل السكان ي

 تقدر بـبكثافة سكانية  بع و السادس و الرابعالحي الساتمثل : متوسطةكثافة  *

  . هـ على التوالي/ن 68,16هـ و /ن 80,04، هـ /ن82,05

هـ وسبب انخفاضها /ن19,68 تقدر بـالخامس حي نجدها بال: الكثافة المنخفضة *

سكان والتي بلغت من الفيه أقل نسبة  زهـ و تترك47لكبر المساحة التي تتراوح بين 

    .هـ/ن925

العالقة بين عدد المساكن والمساحة،  تمثل: حياءزيع الكثافة السكنية عبر األتو -2

  .وهي مهمة جدا بالنسبة للتخطيط العمراني والتنظيم المجالي

  :أربع فئات توجد في المدينة

 الحيالتالية  هـ وتمثل األحياء/م18,88ه إلى /م29,44تتراوح بين   :الفئة المرتفعة *

لمدينة ا متوسط الكثافة فيتفوق  بذلك ، وهيلحي الثامناالثالث و الحيو  األول

  .هـ /م 16,34والمتمثل في 
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، بكثافة متوسطة والتي تتراوح يمثلها كل من الحي السابع والسادس: كثافة متوسطة *

  .هـ /م16,64 -هـ /م14,18بين 

هـ /م12,28،  وهي الرابعالتالية الثاني،  حياءتتميز بها اال: كثافة منخفضة *

  .على التواليهـ /م11,90و

السادس بكثافة ضئيلة جدا بالنسبة لمعدل الكثافة حي ويبينه ال: كثافة منخفضة جدا *

هـ وعدد قليل من المساكن المتمثلة في 47المساحة المقدرة بـ  لكبر راجعللمدينة 

  .مسكن 224مسكن فردية وقدرت بـ

  ةـخاتم

على حدا تبين  حيعمرانية ودراسة كل  ءأحياالدراسة التفصيلية للمدينة بتقسيمها إلى  

  :لنا ما يلي

مثل يحيث يمكن القول أن جنوب المدينة  التباين الواضح بين شمال المدينة وجنوبها -

توزيع المرافق الضرورية للسكان حيث  ذلك يوضحو  المركز و شمالها يمثل الهامش

 ويؤكدهنوبي للمدينة، نجد كل المرافق اإلدارية والصحية والتجارية تكون بالقسم الج

في القسم الشمالي في كبيرة من السكن الفوضوي  انتشار نسبة ف ،األنماط السكنيةتوزيع 

القسم  أحياءوجود تباين بين  يوجد بالقسم الجنوبي، وهذا ال ينفي السكن المخطط حين

يستحوذ على كل  ةالذي يمثل النواة التاريخية ومركز المدين األول حيفال جنوبيال

  .مرافق الضرورية مما يجعله في ديناميكية دائمةال

 ذاكما الحظنا انعدام التوازن في توزيع المساحات بين السكن والمرافق، وك -

 والتحصيصات االستهالك الكبير للوعاء العقاري من طرف البناء الفوضوي والجاهز

  وانتشار الجيوب الفارغة

  الثاني و الثامن الحي و ثـالثال واألول  حيي الـة فـة السكانيـاع الكثافـارتف -

تنمية االقتصادية المحلية فهي تكاد تكون الدم مساهمة منطقة النشطات في ـع -

  .متوقفة
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  ل ــة الفصـــخالص
  

    :النقاط التالية  استخالصمن خالل التطرق إلى عناصر هذا الفصل تمكنا من         

جي هام ـية  تحتل موقع استراتيمن السهول العليا الشرقضع مدينة عين عبيد ـتق -

  .، عنابة، أم البواقية ، الخروب، قالمةدن  قسنطينـدة مـن عـزة بيـفهي هم

مدينة تطورا عمرانيا وسكانيا في العشرتين األخيرتين حيث وصل معدل الت ـعرف -

   %9,23إلى )  1998-1987(نمو السكان خالل الفترة 

  ة  ــة خدماتيـا إلى مدينـا يجعلنا نصنفهة ممـات في المدينـاع الخدمـقط سيادة -

  رة ـة األخيـادي في العشريـوى النشاط االقتصـمست انتعاش -

أوربي، عربي ( األنماط السكنية حسب المراحل التاريخية التي مرت بها  اختالف -

  ........).تقليدي، فوضوي، تحصيصات، مدعم

 -الطور الثانوي -، التعليمية اإلدارية( تعاني من نقص في المرافق والتجهيزات  -

  )، اجتماعيةصحية

   العمرانية وضحت أن هناك تباين بين القسم الشمالي  لألحياءالدراسة التفصيلية  -

  .......)نوعية البناء، المرافق والتجهيزات،( وبين حيٍٍٍٍٍٍ وآخـرللمدينة وجنوبها 

  و التحصيصات زــوالجاه رف البناء الفوضويـع للعقار من طـالك واسـاسته -

، في حين ةـة المحليـة االقتصاديـات في التنميـة النشاطـة منطقـدم مساهمـع -

االقتصادي  شالنشاطات تساعد االنتعا قتحتاج البلدية إلى مناطق صناعية، ومناط

  .اليد العاملة في مجتمع له طاقات شبابية هائلة رالمحلي و توفي
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 مقـدمة الفصل

عين عبيد في أدوات التهيئة والتعمير:المبحث األول  
PAW ; SDAAM, SCU, PDAU, PUD 

       
التوسع العمراني لعين عبيد : المستقبلي عالتوس:المبحث الثاني  

  أهداف وغایات
 

عين عبيد في شبكة العالقات مع قسنطينة: المبحث الثالث  
 و المدن التوابع
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   :ةـــمقدم
سنبرزها من  يوالتنمو و توسع مدينة عين عبيد  م هذا الفصل بإستراتيجيةـيهت     

 متمثلة فـي والحديثة القديمة منها أدواتو  ـرأدوات التهيئة والتعمي إلىخالل التطرق 

مخطط التهيئة الوالئي، المخطط التوجيهي للتعمير، المخطط التوجيهي للتهيئة (

، ومراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة 1995سنـة  دق عليهر المصاــوالتعمي

ط ـمخطو ،SDAAM حواضرلتوجيهي لتهيئة فضاءات الالمخطط ا( 2006والتعمير 

  .ارات التوسع المستقبلي ـم نبحث في خيـث)  SCU ري لقسنطينةـق الحضـالتناس

  عين عبيد في أدوات التهيئة و التعمير: المبحث األول

وات مؤسساتية للتهيئة و التخطيط العمراني ومنها دو التعمير هي أ أدوات التهيئة    

، المخطط التوجيهي للتهيئة )PUD1982(يمة مثل المخطط التوجيهي للتعميرأدوات قد

دة والتي ـ،ومنها الجدي) PAW 1998(المخطط الوالئي للتهيئة) PDAU 1995(والتعمير

ط ــالمخطك 2003نمية المستدامة و الت تهيئة اإلقليمون ـالل القانـن خـدت مـأوج

  ). SCU(ق الحضريـالتناس مخطط، ) SDAAM(فضاءات الحواضر التوجيهي لتهيئة 

ذه ـات هـب دراسـد حسـن عبيـة عيـع مدينـنتناول وضعيـة وموقوف س

  المخططات

I- عين عبيد في مخطط التهيئة الوالئي  

نمية المحلية، تقوم كل ي للتـالمرجع راـو اإلطـة الوالئي هـط التهيئـمخط    

ة بإعداد مخططها المتميز حسب توجيهات و المبادئ المحددة من طرف ــوالي

ون ـط يكـذا المخطـالوطني للتهيئة العمرانية،إعداد ه طوي والمخطـالمخطط الجه

الس المداولة ـة و مجـن للواليـن و االجتماعييـاور مع األعوان االقتصادييـبالتش

  نــيةالمهـات وممثلي الجمعيت البلديابالوالية و 

  
  
  
  
  

             



  ـــــــــــــــــاستراتيجية نمو وتوسع مدينة عين عبيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث

118 
 

  :موقـع بلديـة عيـن عبيـد حسـب هـذا المخطــط  -1

ة تم تقسمها ـد للواليـالجي طـم والتخطيـذا المخطط وللتحكـة هـار دراسـفي إط

                   .بلدية 12ودوائر  06ا أنها تتكون من ـعلمنطاقين إلى 

ر ـي الكبيـع القسنطنـل التجمـة وتمثـة المركزيـالمنطقي ـوه: ة أـالمنطق*   

ط ـة و ضغـة عاليـة سكانيـبكثاف زـهـ ، تتمي 819,26در مساحتها بـ ـتق

                ةـالعاليي الفالحية ذات اإلمكانـات ى األراضـر علـكبي

بلديات  07ة بالمنطقة المركزية وتجمع ـوهي المنطقة المحيط: ة بـالمنطق* 

دان،مسعود بوجريو،ابن ـابن ز ياد،بني حمزيغــود يوسـف ،( تبقيـة الم

  )     عين عبيديس،أوال رحمون ،ـباد

                                          :نقسم إلى منطقتين تحتيتينوهي بدورها ت

ابن : م البلديات التاليةـوض قسنطينة تضـة حـل منطقـوهي تمث: 1ة بـالمنطق

وبكثافة  سف، تتميز بتالل قليلة االرتفاع بني حمدان،زيغود يو بوجريو،ود ـزياد مسع

  الوديان والشعاب

ن ـة ابـات التاليـالبلدي في لـمثتت ليـاول العـة السهـهي منطق: 2ة بـلمنطقا

وهي  ة من الكلس الكريتاسيـتتميز بجبال متكون  عين عبيد، ونـرحم دأوال سـباي

   لسكان للتجمع القسنطنياالفائض ال ـالستقب ةة المختارـالمنطق

  :عيـن عبيـد حسـب سيناريوهـات مخطـط التهيئـة الوالئـي -2

التهيئة المقترحة في المخطط  توضعية عين عبيد حسب السيناريوها ىالتطرق إل

ث عن مجمل الوالية وبالتالي معرفة مكانة عين عبيد حسب تحدالالوالئي يحتم علينا 

        تهذه السيناريوها
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  :ةـــالتركيبي ةـالخريط -2-1

  :ةـة قسنطينـة لواليـة الحضريـة للتنميـاور الرئيسيـالمح *

  :ويـــوى الجهـالمست –أ 

  : اور وهيـالمحن ـن مـن مهميـول صنفيـور حـة تتمحـة قسنطينـمنطق

  :دـحيث نج: )التركيبية( ة ـة الحضريـاور التنميـمح* 

يتمثل أساسا في  والمحور المركزي الذي يتركب  في الجهة الشرقية الغربية -

و أساسي بالنسبة للمنطقة ـ،وه44و الطريق الوطني رقم  05الطريق الوطني رقم 

،و منطقة الهضاب العليا الشرقية،و ن من الربط بين المنطقة الشرقيةـكمالشرقية ألنه ي

 رىـة أخـن جهـة مـدود التونسيـة الحـة،و منطقـة من جهـة الساحليـالمنطق

ات و أقطاب ذات ـن التجمعيع بـه يجمـددة ألنـة متعـتنميبذا المحور ـهيتميـز 

 - ةـقسنطين –العلمة إلى عين السمارة  -ى وهي سطيفـأهمية من الدرجة األول

                         . عنابة –عزابة  –ك في الشرق الحروش ـة إلى ذلـاإلضافديدوش مراد ب

ة و المبادالت ـة االتصاليـك للعالقـة و ذلـة وطنيـأهمييتميز ب كمـا    

 –واد الزناتي  – عين عبيدالخروب،  –م حول عين سمارة ـة وهو منظـالمغاربي

ن سيحافظ على المجاالت الطبيعية يـود التونسية،أوق أهراس حتى الحدـس –قالمة 

  الكبيرة بما في ذلك الحضيرة الوطنية الثالثة 

  : ةـة الجنوبيـة الشماليـالجه -

الذي  الرواقط بين قسنطنة وعين مليلة ، باتنة وبسكرة  وهو ـربيذا المحور ـه 

                         .اتـن الجهـاالت مابيـة مجـل وترقيـادة التشغيـيمكن في إع

تنمية الهضاب العليا  في مثلالشرقية م/ الجنوبية / الشمالية  ور يمثل الجهةـر محـآخ

ذي يربط بين قسنطينة ، تبسة و مدينة أم البواقي وعين ـدودي الـط الحـو الشري

   البيضة
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  :ويـوازن الجهـاور التـمح* 

الجهوي و التي تمكن  نوازـلتاور اـهناك المح ةـياور التركيبـة إلى المحـإضاف  

الموجـود في كـل المجـال وازن ـدم التـح عـة و تصحيـادة الهيكلـمن إع

  القسنطيني  

  :يــوى المحلـالمست –ب 

وي التي ـوازن الجهـاور التـة  ومحـة التركيبـور التنمياادة على محـزي   

   من تنميتهاك محاور محلية البد ي كل االتجاهات هناـة وفـر كل الواليـتعب

ة و ـز الناشئـة في المراكـع التنميـة بها  وتشجيـاالت المحيطـلمجا م ـوتنظي

    :ة ــاور التاليــهي المح

مسعود بوجريو، بني حمدان ، زيغود  -ابن زياد –محور عين السمارة  

          يوسف

  القراح -بونوارة ، أوال رحمون -محور عين عبيد 

  ، عين السمارة   )لمدينة الجديدة ا( محور الخروب عين الباي  

أقطاب التنمية العمرانية في مخطط التهيئة  ةموقع عين عبيد حسب هرا ركي -2-2

  :الوالئي

  :ويـوى الجهـالمست *

مراكز التاليـة ون من الـالتجمعات القسنطينية تنمي حولها مجال حضري متك    

 اد تأثيرهتمتي توزيان، والعين السمارة، ديدوش مراد، الحامة ب الخروب، قسنطينـة

  .للمجـال الوطنـية ـة الشرقيـن المنطقـعلى جزء كبير م

ل ـا جيجـاألول هم ىوـالمست مـنن ـن وطنييـال قطبيـي الشمـف نجد    

عزابة، ميلة، شلغوم : ةـاب التاليـاني نجد األقطـوى الثـي المستـوف دةـسكيك

  .رـيالعيد،القل،الميلية و الطاه

أدوار جهوية  ى ـا تتولـن سابقتهـة مـل أهميـة أقطاب أقـست إلى ذلكإضافـة    

عين وة ـتالغم رارم،ـالق وس،لتاما : ي التجمعات التاليةـوه وما بين البلديات

  عبيـد
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  :يـوى المحلـالمست *

ل ـو يمث) ازـة االمتيـدرج: ( ة األولىـن الدرجـراني مـقطب عم -   

ة الصالحة للتعمير و ـا العقاريـاحتياطاته ــدرةن تعاني ة لكنهاـرة قسنطينـحاض

  هـم فيـب التحكـيج إذ مـر منظـغيالعشوائي والـر تعميال

ن ـدل المـوتمثة ــة الثانيـن الدرجـة مــاب ذات أهميـة أقطـست -   

ع ـ، والتجم)راد، حامة بوزيانـارة، ديدوش مـالخروب ، عين سم( ع ـالتواب

  ي ـي منجلـدة علـة الجديـنرة، و المديـوي بكيـالثان

  :يـة وهـة محليـز ذات أهميـمراك 06د ـا نجـكم   

ة ـذه المنطقـة هـم وتنميـتنظي:  ةـرة قسنطينـة بحاضـاالت المحيطـالمج -  

  :تعتمد على مبدأين أساسين 

ارج ـخ اـتوزيعهو ودةـز الموجـم المراكـدة ودعـجدي زـاء مراكـإنش -   

 هذه األخيـرةب يةلاصاالتربط وال تتولـى مسؤولية حيـثرة ـال الحاضـمج

  :قطبان عمريان من الدرجة الثانية  وهما يي و البيئـة المجال الريفـوتنمي

هـ ستكفل  911,23عين عبيد سيرورة تنميتها عالية ،وعاء عقاري مقدر بـ * 

   باستيعاب الفائض السكاني

  ،و الخدمات القاعدة االقتصادية لهذا القطب يتمثل في الفالحة

  توالخدما دته االقتصادية تتمثل في الفالحةقاععادية  هتنميتسيرورة  زيغود يوسف* 

  : حوصلـة
د ـة بعـة الثانيـي من الدرجـي  محلـب عمرانـد قطـة عين عبيـدم فمدينـالل ما تقـمن خ

 ة قويةتتميز بوتيرة تنمي ةتصنف آمنطقة إقليمي  عـدن التوابـقطب االمتياز قسنطينة و الم

  .وإعـادة التـوازن الجهـوي ستساهم في التنميـة الجهويـة 
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Π-  لتهيئةتوجيهي المخطط ال( عين عبيد في األدوات الجديدة للتخطيط العمراني 

  )(SCU)مخطط التناسق الحضري و (SDAAM)الحواضرفضاءات 

 دمة والحكم الراشالمستدا ةفي إطار اإلستراتيجية الجديدة للتهيئة والتعمير و التنمي    

ظهرت عدة أدوات جديدة  2003 و التنمية المستدامة اإلقليمتهيئة ومن خالل القانون 

 .  SDAAM , SCU:منها

  المخطط الرئيسي لتهيئة الفضاءات الحضرية: أوال

 مث تعريفهقبل تطرق إلى وضعية عين عبيد في دراسة هذا المخطط البد من     

 و في هذا المخطط هذا المركزوضعية وموقع  تحديدن لنتمكن م هاستعراض ما جاء في

 :حسب الدراسة المقدمة من طرف مكتب الدراسات
(Rapport mission 1 : délimitation de l’aire métropolitaine (URBACO EDR)  

  :ما هو المخطط الرئيسي للتهيئة مجاالت الحواضر -1

هيئة اإلقليم و التنمية المستدامة تقانون للتخطيط العمراني ظهر من خالل  هو أداة   

البعد : له بعدين هامين ةجاالت الحضرية للمدن المترو بوليهدفه تهيئة الم 2003

لتهيئة  توجيهية دراسة انجاز أربع مخططات تتمحيث  والبعد االقتصادي المجالي

  :وتخصالحواضر فضاءات

: 3رة رقم وهران، الحاض: 2الجزائر العاصمة، الحاضرة:  1الحاضرة رقم(  

  )عنابة: 4قسنطينة، الحاضرة رقم

      ةخصصت لهذه الحواضر األربعة أهداف خاصة ومميز SRATو  SNATمن خالل     

للدول البحر األبيض  « Top Five » الجزائر العاصمة البوابة الدولية  هدفها  

  المتوسط

   و شبكة الحواضر حاضرة دولية: وهران 
  حواضر البحر األبيض المتوسط             حاضرة داخلية      :  قسنطينة 
 حاضرة مستقبلية :   عنابة 
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 محتوى المرحلة األولى لدراسة المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء حاضرة قسنطينة -2

  :ريـري الجزائـام الحضـل النظـرة قسنطينة داخـة حاضـمكان -2-1

نتيجة تميزها متوسط اقتراح قسنطينة حاضرة داخلية وحاضرة البحر األبيض ال      

  :بخصائص عدة و مهمة

أهلها أن تكون ذات مكانة  في قلب الشرق الجزائري الممتاز موقعها الجغرافي     

 حيث والتل اهمزة وصل بين الهضاب العلي هامة بالنسبة لمدن الشرق الجزائري فهي

 باتنة  في الهضابو  سطيف( مثل  بالتنظيم الجيد تتميز  أقطاب حضريةب تتصل

  ) العليا، ومدينة عنابة في الساحل الشرقي

دينة التي شغلت وظيفة المفالموروثة  ةتاريخي وهي في نفس الوقت لها مميزات    

الصحي الثقافي،  ألنها المركز هاالزالت تشغلالقدم في الشرق الجزائري وقيادية منذ 

   والسياسي و االقتصادي والتجاري و العسكري لإلقليم الشمالي الشرقي 

الوظائف المتعددة جعلتها تواجه رهانات متنوعة وخاصة المتعلقة بكونها  هذه    

  :الحاضرة الداخلية الوحيدة و لهذا يجب أن تلعب دورها الميتروبولي في

  اإلقليميعلمي واإلعالم على المستوى الاإلشعاع الثقافي والتجاري والبحث  

  ر الدولي  الوطني وفي الطريق الدولي باالعتماد على المطا

موقعها يساعدها في ذلك  الليبي و لف التبادالت نحو الجنوب التونسيتنمية مخت 

جدا والذي يمثل ملتقى التبادالت في الشرق الجزائري يؤكد هيمنتها الداخلية  مالمه

الشمال وبين ) باتنة ،تبسة، مسيلة ، سطيف،( وربطها بين الهضاب العليا والتل 

 .والجنوب مثل مدينة بسكرة

   SRAT .SNATمن خالل   SDAAMقراءة  -2- 2

  : SNATالمخطط الوطني للتهيئة العمرانية **

 التوجيهيمن خالل قراءة المخطط الوطني للتهيئة العمرانية تبين أن للمخطط     

  :الحواضر بعدين وقراءتينفضاءات لتهيئة 
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مجالي وكذلك التحكم في النمو العمراني و االنسجام ال يـركز على : البعد المجالي ♦

و األقطاب سات القطاعية كالسكـن ،النقـل، توقيع األنشطة على مختلف السيا

وبصفة عامة الدراسة التحليلية لعدة أبعاد  و المحافظة عليها، حماية البيئة ،التجارية 

  .intersectoriels (1) تمجالية ،اجتماعية ،ومابين القطاعا

مجاالت الحواضر سيلعب دورا مهما في  لتهيئة يالمخطط الرئيس: البعد االقتصادي ♦

وبهذه الطريقة  والتجديد الحضريالتجهيزات الكبرى والخدمات الميتروبولية  توقيع

روع ـدمة المشـفي خو يكون أحد األدوات المهمة في التخطيط الحضري

 (2)وليـالميتروب

  : SRATالمخطط اإلقليمي للتهيئة العمرانية** 

 ا خاصابرنامج يالعمرانية للشمال الشرقي الجزائر المخطط اإلقليمي لتهيئةخصص 

جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، (والتي تضم ثماني واليات  الشرقية ةللمنطقة الشمالي

داخلية المنطقة ال تحتل موقع هام في حيث) أهراس، قالمة، قسنطينة ،و ميلةسوق 

 وضعتالتي  التقسيمات  )SRAT(اتهتوجيهومن  ،حدودية مع تونسالساحلية والو

  :للمنطقة

  )عنابة ،قسنطينة(للجزء الميتروبولي )  PIPOLAIRE(سيناريو ثنائية القطب  ♦

 عا تسريمعليه للمنطقة حيث يجب نيخص المدينتين الرئيسيتيو الذي  والسيناري هذا في

لبرامج القطاعية المتعددة عتماد على االباوذلك  (métropolisation) عملية الحضرية

 ،هذه العمليةخاصة بوال الضرورية للحوكمة للتثمين الذي يرافق األشكاللتجهيزات وا

تأدية دورهما  في لمساعدتهما الحضرية للمدينتين فالوظائتوضيح يجب كما 

إحدى مقترحات  على أعلى المستويات وهيهذه الوظائف تقسيم و ،ميتروبوليال

  .بل المنطقةو المؤسسة لمستق) SRAT( المخطط اإلقليمي للتهيئة العمرانية

                                                 
(1) : groupement URBACO –EDR  schéma directeur d’aménagement des aires métropolitaine mission I 
page 16  

  
(2) : groupement URBACO –EDR  schéma directeur d’aménagement des aires métropolitaine mission I 
page 16  
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ا تحدد عن طريق االيجابيات التي تمنحها مو تجهيزاته امتوقيع أنشطته حيث أن   

وذلك ) hinterland politain( حضرية للمجاالت المحيطة بالحواضرمجموعة المواقع ال

  .عنابة قسنطينة وفي الموجودة  ةلتجنب االختناق األنسجة العمراني

  :SRATتقسيمات التي وضعت عن طريق  -

 رأنوية المجاالت المحيطة بالحواضو قطب قسنطينة  في يتمثل: التقسيم األول 

)les noyaux de l’hinterland  (بوزيان، الخروب، عين السمارة، حامةفي  والمتمثلة 

 عين عبيدديدوش مراد ، زيغود يوسف و 

 ةتنميالفي  ىسيكون متكون من عدة تجمعات محلية أقل مستو: الثاني مالتقسي 

 ذاتية  ظائفالمدن المتوسطة لها ومثل شريحة تحيث 

  فلفلة -دةكتجمع سكي -   

  بوشقوف قالمة و -   

  جيجل والطاهير ،وتسمي  مدن الوسط اإلقليمية -   

يتكون من مدن و)   armature urbaine( شبكة المدن العمرانية: التقسيم األخير 

عزابة، سدراتة، واد معزولة مثل ميلة، الميلية، سوق أهراس،قالمة، الحروش، 

ي مركز المناطق تقع ف ، شلغوم العيد ،تجنانت، القالة والطارف، و التيةالعثماني

مدن (  وظائف إدارية تهيمن على مجال واسع عالية حيث ةودي الفالحية ذات مرد

  .) العبور

التأطير و  يةبين تحضر القرى والمدن المركزية السابقة فهي تضم الوظائف خدم

يترجم في تطوير الذي  والمدن المتوسطة  ةحسين عالقاتها مع الحاضرت ،الفالحي

  البنيات التحتية

 لتمكين وبكل دقة SRATاختيار السلطات الوطنية واإلقليمية  لهذه السيناريوهات لـ 

  قسنطينة وعنابة  SDAAM من   دراسة
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  16خریطة رقم: 

 موقع مدینة عين عبيد في شبكة المدن الحواضر و امدن المتوسطة

 المصدر:  المخطط الرئيسي لتهيئة فضاءات الحواضر

 الحواضر

 المدن الكبرى

المتوسطة المدن
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  :موقع وإمكانيات قسنطينة  -3- 2

 بصفة عامة أوقسنطينة  ةبمدينمنطقة الشرق الجزائري تعرف وجغرافيا  ايتاريخ   

اضي المرتفعة األرالطبيعي الذي يربط بين التل و قموقعها في الورالوالية قسنطينة ب

و في قلب  مدينة جيجل، سكيكدة وعنابة ر عن طريقبالبحفي الجنوب و اتصالها 

جعل منها  غرب -شرق -جنوب -ة شمالكبر المحار الرئيسيتقاطع أالمنطقة الشرقية ت

  .عقد مركزية لمواصالت داخل البالدق وخلق حركة مرور قوية وملتقى طر

كل هذه المميزات والخصائص ساعدت مدينة قسنطينة أن تكون حاضرة لها تأثيرها    

  . منذ القدم للمجال الوطني يالشرق اإلقليم الشمالياالقتصادي والثقافي و الديني على 

  ة ـقسنطينواليـة ع ـموق* 

 قكم عن العاصمة عن طريق الطري 439على بعد م و800الوالية تقع على ارتفاع    

  .كم عن عنابة153كم عن سكيكدة و 86، يالوطن

والية قالمة، ومن الغرب والية ميلة  قجيجل ومن الشر سكيكدة و ليحدها من الشما   

  .   والية أم البواقي ب،ومن الجنو

  :التـواصى المـملتق* 

يمتد إلى الواليات المجاورة والتي تمثل  قتأثير مدينة قسنطينة حاضرة الشر   

بواسطة شبكة طرق ) سطيف، أم البواقي، قالمة، باتنة، سوق أهراس( الهضاب العليا 

  :مهمة

جزائر العاصمة، ربط بين الل،والذي يضمن ا)  RN 05( 05الطريق الوطني رقم  

  .مارا بعين السمارة ، سطيفلقسنطينة والجنوب الغربي 

آتيا من الجنوب من بلدية أوالد رحمون ، ) :  RN 03(  03الطريق الوطني رقم  

مدينة قسنطينة ،ويعبر حامة بوزيان، ديدوش مراد،  زمرك ىوالخروب، يصل إل

 .وزيغود يوسف

آتيا من والية : 20والطريق الوطني رقم  )  RN 10  ( 10الطريق الوطني رقم  

 عين عبيدولمة يدخل الخروب تبسة وقا
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آتيا من مدينة قسنطينة من الجهة الغربية ):  RN 27(  27الطريق الوطني رقم  

 .ويذهب نحو الشمال الغربي عابرا حامة بوزيان

والذي يربط بين المحول الجنوب ومدينة ):  RN 79(  79رقم  يالطريق الوطن 

امعة والمطار الدولي محمد عابرا الج يدة علي منجلي دقسنطينة نحو المدينة الج

  .بوضياف حتى يصل شمال مدينة ميلة ،مارا بابن زياد ومسعود بوجريو

جية آتية من خارمحلية و داخليةكثيفة  فمدينة قسنطينة تتحمل حركة المرور      

لطرق الموجودة غرب سيدعم ا–فتح الطريق السريع شرق إن و ،الواليات المجاورة

تونس و عالقات بين من خلق  ما جدا للوالية ألنه يمكنمه فهو ويهيكل رواق النقل

ووالية سكيكدة باتجاه الشرق والشمال،ومن جهة أخرى  الحاضرة المستقبلية عنابة

  .الغربية للبالد منطقةال

  :الرهانات الجديدة -2-4

ورهانات التنمية ،االنفتاح نحو العالم  ةاألزمة االقتصادي،االنفجار السكاني إن      

قسنطينة أن تحافظ يات جديدة البد من مواجهتها، لذا يجب على معط تامة خلقالمستد

على هدفها وتتحمل مسؤولياتها كحاضرة الشرق في مجال البحر األبيض المتوسط 

فحص وظيفتها والتي تعتبر المقياس الدائم  بإعادة ، وذلكالذي هو في أوج تطوره

كما أن  له يجب أن تتهيأة جديدة وخلق منافس نفتاح نحو الدولأن اال حيث،للحضرية

تعدي  و تسجيل مجالي في الميادين االقتصادية المنفتحة نحو العالم أساساالحضرية هي 

  .  الواقع االجتماعي االقتصادي الحالي

  :-Délimitation de l’aire métropolitaine الحاضرة فضاءتحديد  -5 -2

هو  )SDAAM(حواضرال يئة فضاءاتتوجيهي لتهالمخطط الالمرحلة األولى لدراسة  إن

  .الحضري اهفضاءتحديد 

عالقات  تربطهايضم عدة تجمعات ثانوية  وباعتباره مجال مركزي في تجمع رئيسي   

و ) مجال تأثير التجمعات الكبرى(  يجب أن يجمع SDAAMأن وكما شخص مختلفة 
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الذي يأخذ بعين  المجالو 3المادة  2006التوجيهي للمدينة  قانونالتي هي معرفة قي ال

  .حاضرةالعمراني لللتحكم وتنظيم في ا هو المجال الذي يساعداالعتبار 

العمليات القائمة على كفاءة مدينة  هي :  » « Métropolisation الحضرية  •

   ».على منطقتهاية نشر التنم مركزية للتوزيع و

يجب    les Aires Métropolitaineحواضرال فضاءاتإذا أخذ بالحسبان السؤال حول   

  أيضا األخذ بعين االعتبار التحكم في المجاالت المحيطة بالمدن الكبرى 

   Hinterland Des Grandes VillesLes   ، المجاالت و شروط  هذه ستقطاباو درجة

  .التسيير المستدام والفعال

ليس هو الحال  ، لكن2006مبين في القانون التوجيهي للمدينة  تعريف الحاضرةإن   •

ن مقاييس ه ألوتعريف تكمن صعوبة تحديده لها حيث تحديد المجال الحضري ل سبةبالن

والتجمعات الثانوية التي التي تربط بين المدينة المركزية  تتعريفه وأشكال التبادال

 ،العالقات الديموغرافية، الوظيفية، االقتصاديةبوالمقصود هنا  مختلفة،جد  هيكلهات

   .ال للموضوعـعدة أشك يعطيوالتمويلية وهذا 

  :لحاضرة قسنطينة وعين عبيد  SDAAM ماذا عن مقاربة  -3

  :طرحت عدة أسئلة في هذا الصدد      

 ةمدن الكبرى الجزائريلل فضاءاتلتهيئة  التوجيهي طكيف نخوض في المخط -

  وخاصة قسنطينة ؟

  ؟ Pertinentكيف نعرف المجال المهيمن  -

  ؟ ي طريقةاإلشعاع وبأبالمدينة اليوم تقوم  هل -  

 ؟على مجاالت واسعة أو على شبكة مدن -  

بادالت وهي ملتقى التالثانية من حيث الحجم السكاني  ةمدينة قسنطينة تحتل المرتب*    

منطقة الشرق  كل على ثقافيتمد تأثيرها ال االمتيازـقطب  االقتصادية والتجارية و

فهي همزة وصل بين  من موقعها المتميز تأخذت هذه اإليجابيا وقد ،الجزائري
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كما ذكرنا  وملتقى البنيات التحتية الضخمة) تل ،وهضاب العليا( ةالمجاالت االنتقالي

  .سابقا

 و كم 30محورعلى تقع  تهيمن مباشرة على مجاالت عاصمة الشرق الجزائري*     

ية تكون التنقالت الداخلأين  « étalement  urbainًًًًً  ظاهرة االمتداد العمرانيب تأثرت

تخص نسبة  إذ )التجهيزات والمشتريات ىالوصول إل إلى العمل و( يوميا وأسبوعيا 

  .السكان عدد كبيرة من

،حامة بوزيان، ،عين السمارة  بالخرو( تضاف إليها مراكز ثانوية  المدينة األم*     

نسمة حيث  800.000ية يقطنها أكثر من مجموعة حضر التي تشكل) ديدوش مراد

  .من خالل سياسة تفريغ الفائض السكاني لمدن التوابع الحتياجات نموها أدمج إليها ا

تاريخية،  (hyper centre)مجال القسنطيني الكبير يهيكل حوله عدة مراكزال*    

معني بعالقة مكان  منه مهما احضري أين جزء هوالتاج الشب، اقتصادية ، إدارية ثقافية

  .العمل والتنقالت الدائمة

تمد على مراكز ذات حجم تع شبكة المدن العمرانية كم  50ع على بعد بتاج أوس*    

زيغود  عين عبيدميلة ، العثمانية، شلغوم العيد، عين مليلة، عين فكرون، ( متوسط 

  .  وأحواض الحبوب للمنطقة إذ تمثل قلب المناطق الرئيسية الفالحية) يوسف، الحروش

رئيسية لطرق هامة خاصة الطريق هذه المراكز تقع معظمها على طول محاور     

حيث تمثل أقطاب  20والطريق الوطني رقم  05الوطني رقم  ق،الطري 03الوطني رقم 

عادة  هيمثل التأطير الفالحي ف يةوخدمات لها وظائف إداريةم الريفي لالعاعبور وتنمية 

   .زاتها  الخاصة تعطيها وجهها المميزأين تجهيتنمي أشكال إنتاجية مختصة 

العثمانية، شلغوم واد تقع التجمعات  05رقم  يطريق الوطنعلى طول ال الغربففي     

تتمثل في األنشطة الغير قانونية والتي تتوزع الخاصة  تهامدن لها دينامكيالعيد، تجنانت 

  .الحضري لوالية قسنطينة زبين ميلة و المرك

 سف ، الحروش حيثأخرى متمثلة في زيغود يو األنويةبين قسنطينة وعنابة توجد     

  .دينامكية محليةمراكز عبور ذات  تمثل هي األخرى
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ومن مستمد أساسا من الوظيفة اإلدارية استقطاب الحاضرة  في هذا التنظيم    

  .تجهيزاتها وخدماتها

 تنشط في مجال التعليم ة من حيث وضعيتها في منطقة الشرققسنطينإن مدينة     

  .والخدمات من المستوى العاليي و الصحة، والتأثير الثقاف العالي

وفي ملتقى أكبر مميز  وبمقياس مجالي أوسع تحتل قسنطينة موقع استراتيجي   

باتنة، (لشبكة المدن الكبيرة   bary centreالمحاور الرئيسية للمواصالت أين المراكز 

حيث تتصل مع الواجهة البحرية وباعتماد على ميناء ) نابة، تبسةسطيف، سكيكدة، ع

ب العليا امتداد لألطلس الهضا لها تمثليكدة و عنابة التي  تستقل اقتصاديا كما سك

  .الصحراوي

  :حواضر له عدة مقاييس لتدخلال فضاءاتلتهيئة  التوجيهيمجال المخطط 

  بعدة مستويات للتدخل مرتبطقسنطينة فضاء حاضرة من خالل كل ما سبق يظهر أن   

  :المجاورة تالمدينة األم و المجاال - ♦

حضري المدمج اقتصاديا في السوق الفي الموقع األول المدينة األم و التاج الشبه    

هذا يتوافق مع المقاربة ) والعمل مكان اإلقامة(المحلية للعمل، والعالقات الوظيفية 

  المتمثلة 

» Métropolitain area« و المناطق المحيطة به تربطها  ارئيسي اتجمع التي تمثل

  .وتجاريةعالقات وظيفية 

حيث ) المدن التوابع( لخمسة بلديات  ثل في التجمع الحضريممتالالمستوى  وهو  

تربطها ن مدينة أم و عدة تجمعات ثانوية مجال  يتكون م ‹‹:ف ييتوافق مع التعر

وخلق ثروات ولكن هذا التجمع يمثل دافع وعامل للتنمية  ››عالقات مختلفة وجد مكثفة

 العاملة دالحالية واستخراج فرص في السوق والشغل، اليالمعيقات بشرط التحكم في 

  .الخ.....يز األنشطةكوتر
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) métropolitaine dimensions(حضريالبعد أي الا التجمع اليوم ال يملك األولية هذ لكن 

شعاع المجالي تمكنه من تسجيله في العملية التي تميز اإلالتي  والدينامكية االقتصادية

  .من مجاله المحلي نمي مجال أوسعييمكن أن  ألنه ال  هوالتوزيع الخاص ب

أما التأثير أكثر من اإلشعاع الثقافي والديني إن عاصمة الشرق  ال تتميز      

وهي أيضا ال تملك  hinterland فقط في المجاالت المحيطة القريبة فهو  قتصادياال

بكات االتصالية مؤسسة يمية أو شالحضرية اإلقل ةالالزمة لتنمية  الشبكاإلمكانيات 

  .موحد بين الحاضرة والمدن المتوسطة التنمية المشروع ل

مربوطة  ت مجالية  مهمةوراءه تحوال جرنمو مدينة قسنطينة  مثل كل المدن    

ها توسعخاصة في الوظائف التي تخص الحضرية و بظهور عملية االمتداد العمراني

ساكن  150.000الوالية زاد بما يقارب سكان ( يظهر أساسا في التحدي الديموغرافي 

  ). 2007و 1998بين سنة 

ة جهوية وضعيتها كعاصم شكل استقطاب الحاضرة ناتج أكثر منوعلى هذا ال   

الثقافية  ت،التجهيزا)الجامعات(العالي  مالتعلي،)CHU(الصحةالسكان أساسه  بوانجذا

  .والرياضية

ضعف انتاجه  )secteur industriel en panne(عطوبية التي تمس القطاع الصناعيال لكن

و  و مردوده يشكل عائقا للحاضرة رغم دوره المهم  في التأثير و اإلشعاع االقتصادي،

  .SRATكان من أهم مواضيع أشغال  لهذا

و تطوير  يفحص مجال تأثيره SDAAMواضرالح فضاءاتلتهيئة  التوجيهيالمخطط ف   

  همجاالتو تنمية 

  ): périmètre d’impact le(ير المباشر التأث األثر أو محيط - ♦

تشارك في التي مجموعة المجاالت الذي يخص هذا المجال يكون بمقياس أوسع      

حيث تمثل رهانات تنمية  SDAAMمن أهداف  لي و االقتصادي وهياالنسجام المجا

  .والطبيعية الحاضرة و تتمثل في  المجاالت العمرانية ، الفالحية 
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تحكم في ت و المدينة تنمى حيث، حواض الحياة، الشغل، والتنقالتأوهو يتوافق مع 

  .المعمرة تم وإعادة االعتبار العمراني للمجاالالمحيطة بها ، وتنظي تتوسع المجاال

بين  ضمان تسيير ما لهذا يجب SDAAMلعمل االعتيادي هذا المحيط هو مجال     

  .القطاعية ةوالسياساألعمال العمومية  تناسقالبلديات في إطار 

أخذ بعين حيث وقد عرف من خالل زمن التنقل اليومي بين مكان اإلقامة والعمل       

  .دقيقة كمقياس 30 نالزم واالعتبار المساقة 

رة واد سقان، واد العثمانية، والمجا تبعض البلدياو مجال التدخل سيكون كل الوالية 

برج سباط، أوالد حبابة، زردازة، سيقوس، عين مليلة، العامرية، تاملوكة، عين رقادة، 

  .عين بوزيان، بني ولبان، قرارم، عين التين، أم الطوب

  :)  (le périmètre d’influenceمحيط التأثير البعيد - ♦

مجال ا من المجاالت المحيطة بالحواضر وقريببعيدا عن التاج الشبه الحضري      

القات بين تدقيق في العالك بوذل، التأثير له مقياس أوسع يجب أخذه بعين االعتبار

القة عـ على بالتركيز، و ومجاالت الشرق الجزائري قسنطينة والمدن األخرى

مع الواليات ...) الصحة، التعليم العالي، التجارة والتبادالت،(في الميادين  هااستقطاب

رغم أن هذا       )...قالمة، سكيكدة، ( في المحيط اإلقليمي التي تقع األخرى والمدن

 وهو رهان SDAAMالمدى بعيد لكن منسجم مع مقياس الزمن المحدد من طرف 

 رادية اإل عمالاألالتخطيط المستقبلي و

« Planification du futur et pratique volontariste »البعد سيأخذ بعين هذا  ، و

والوظائف المشاركة في التجهيزات صورة واضحة عن التكامل و االعتبار ألنه يعطي

  .لتجمعات العمرانية القريبةبين ا

فضاء الحاضرة  في ثالث  URBACO- EDRمكتب الدراسات من كل ما سبق اقترح  

مقاييس تدخل ه حاليا ألن خصائص المقاربة و ال يمكن تحديد مستويات للمالحظة إذ

ولهذا تساؤالت تطرح عدة  SDAAMحواضرال فضاءاتلتهيئة  التوجيهيوعمل المخطط 

  :في ثالث مقاييس فضاءات الحواضرراسة السبب اقترحت الد
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و التجمعات ) métro polis(قسنطينة : المدينة األم و المحيط المجاور * -

 الحضرية

  )الخروب، عين السمارة، حامة بوزيان، ديدوش مراد، (  

أبعد من التاج الشبه  أخذو:  Périmètre d’impactالمباشر مجال األثـر - *

الي  االقتصادي البيئي يجب أن تكون مؤسسة المج ممحيط االنسجاو حضري 

مثل التنقل والتي ت سمقاييه حددتمجال  هذا المحيط يضمحيث   SDAAM فألهدا

 .كل الوالية والبلديات المجاورة

اس أوسـع دمج مقييـو :Périmètre d’influence البعيد مجال التأثير -*

 .الوطني ودوليبكثيـر  البعد اإلقليمي 

هو رهان المدن من خالل البنيات التحتية الكبرى للنقل و شبكةحيث ترتبط 

  .قدرة المجاالتو ستقطاب أساسه اال
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 لفضاء حاضرة قسنطينة SDAAMمستویات المالحظة اامقترحة من       17: خریطة رقم

 موقع مدینة عين عبيد حسب خطوط تساوي الوقت في مجال مدینة قسنطينة
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  ة ــــــحوصل
من خالل استعراضنا لما جاء في المرحلة األولى لدراسة المخطط التوجيهي  

موقع استراتيجي و وضعية مهمة فإن مدينة عين عبيد تحتل فضاءات الحواضر لتهيئة 

  .في هذه الدراسة

ف المخطط اإلقليمي للشمال الشرقي يبين أن رـذي اقترح من طـالتقسيم الف -   

الحاضرة و األنوية المحيطة بها  تقـع ضمن التقسيم األول مـع عين عبيد مدينة 

  .زيغود يوسف والمدن التوابع ،الممثلة في 

المقترحة من طرف  ستويات المالحظةوهي في الوضعية الثانية في م

SDAAM، أخذنا بعين االعتبار المستوى األول الذي يمثل التجمع الكبير القسنطيني إذا

فإن المستوى الثاني أين طريق التشبع الذي هو في ) مدن توابع ، ومركز االمتياز( 

ا سيكون له دور تكون مدينة عين عبيد ضمن حدود المجال الحضري لحاضرة قسنطينة

      . هاما في دعم هذا التجمع عمرانيا و اقتصاديا

  ): SCU(عين عبيد في خريطة التناسق الحضري :ثانيا 

  تعريف

مكتب وم بدراستها يقمخطط التناسق الحضري هو ثاني مهمة 

 EDR باالشتراك مع مكتب الدراسات الفرنسي URBACOالدراسات

،هدفها انجاز يالقطاع هالتوجيو ط التخطي تاو هو أداة إستراتيجية مركزية لمختلف أد

  .البعيد ىمشروع متناسق حضري على المد

هي أداة مرجعية بالنسبة للمخطط الرئيسي لتهيئة المجاالت الحضرية و

  .تعين بالمعطيات والمعلومات المجمعة من خاللهايسللحواضر،ألنه س

  :مجال تدخل هذا المخطط

  نوالذي يمثل محيطين إداريي: المجال العادي -1

هي حدود تهيكل وتنظم جمع مختلف المعطيات اإلحصائية،والتي : محيط البلدية 

 ضرري للتشخيص ااستعماله
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  هي حدود المجموعة العمومية البلدية والوالية: )1(محيط الوالية 

  :المحيط الذي يجب أخذه بعين االعتبار -2

 محيط البلدية المحيط القاعدي الذي يتقاطع مع حدود تأثير البلدية 

تأخذ بعين االعتبار من وجهة نظر اجتماعية، أن حدود األحياء التي يجب  

 اقتصادية

 للتجمع ةالمحيط المجاور والمعرفة بالبلديات المجاور 

 المنطقة المتوقعة للتوسع المستقبلي  

المدن األقل أو األكثر  كمجموعة المجاالت التي توجد تحت تأثير الحاضرة، وكذل 

  م الحضري اإلقليمي      تمثل النظا يمجاورة، الت

خريطة التناسق الحضري لقسنطينة أخذت المجال الحضري المتمثل في التجمع     

  .القسنطيني الكبير والمتمثل في المدن التوابع،وقطب االمتياز قسنطينة

  :التشخيص خريطة التناسق الحضري

يطة التناسق للتسيير األحسن للمدينة و التنمية المتناسقة ،المستدامة تدخل خر    

الحضري لمدينة قسنطينة كان المحيط الحضري األكثر هيمنة والممثل في البلديات 

  )قسنطينة، الحامة بوزيان ، الخروب، ديدوش مراد، عين السمارة( الخمسة

، ومدينة عين عبيد تكون ضمن مجال يعني أن التجمعات األخرى للوالية مستبعدة

  .التأثير الجهوي

III - لمخطط التوجيهي للتعميرعين عبيد في اPUD للتهيئة ي،في المخطط التوجيه 

  PDAUوالتعمير 

لتعمير، لمن األدوات التخطيط العمراني التي تغطي البلدية هي المخطط التوجيهي    

  .التوجيهي للتهيئة والتعمير طومخط

  

  

                                                 
 .، من القانون التوجيهي للمدينة21 ة، الماد03المادة )1(
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  :PUD 1982أوال المخطط التوجيهي للتعمير

لم نتحصل ،1982ة ـعبيد بالمخطط التوجيهي للتعمير سنبلدية عين ـادت استف   

سوى بعض االقتراحات فيما يخص الدراسة  هذه اء فيـما جل على معطيات كافية 

في حين التوسع  ،)للمركز ةالتعليمية واإلدارية الخدمي تبعض التجهيزاو السكن

  .العمراني باتجاه جنوب غرب النواة التاريخية

  قترح على ثالث فترات قطاع السكن ا •

  مسكن 365بناء ): 1986-1882( الفترة األولى

  مسكن 150بناء ): 1989 – 1986(الفترة الثانية

  مسكن 278بناء ):  1993 – 1989( الفترة الثانية 

 :التجهيزات المرافق •

  بناء مدرسة ابتدائية -

 بناء متوسطة -

 2م293مستوصف  -

 بناء مسجد -

 3م1200بناء زان مائي بسعة  -

  ي ما يخص توسع المدينة اقترح باتجاه جنوب و جنوب غرب النواة التاريخيةأما ف

  : PDAU 1995ثانيا عين عبيد في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

ليا ملحوظا خاصة في مجال شهدت المدينة تطورا مجا 1993- 1989في الفترة      

سكان أدي إلى زيادة في زيادة عدد الؤآده انتشار البناءات الفوضوية وي ،العمران

مخطط بالبلدية عين عبيد تمت تغطية لذا  احتياجاته من تجهيزات ومرافق ضرورية له ،

 04و المؤرخ في  746ادق عليه بالقرار رقم ـمصوالتوجيهي للتهيئة و التعمير ال

  .يـد الوالـرف السيـمن ط 1995أكتوبر 

  ن ـتتضم  طذا المخطـات هـتوجيه
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و التي تقع في الجنوب والجنوب الشرقي : ) SAU( ةـق المبرمجـالمناط 

هـ هي مبرمجة للتعمير في المدى  54,50للمدينة حيث قدرت مساحة هذا القطاع 

  القريب والمتوسط 

التي تقع شمال المدينة : ) SUF(يـر المستقبلـة للتعميـق المبرمجـالمناط 

  هـ مبرمجة للتعمير على المدى البعيد 33,00تقدر مساحتها بـ

 PDAU 1995التجهيزات المقترحة في المخطط  ):50(جدول رقم

  مالحظــــــة  )2م(المساحة   العدد  نوع التجهيز

  2000  02  روضة أطفال
في المرحلة اآلنية عن  زواحدة فقط في طريق االنجا

 FCCLطريق برنامج 
  أنجزت في مجملها 7000 04  مدرسة
  لم تنجز 1000 01  بدار الشبا

  منجزة 4000 04  ساحات لعب
     01  مركز صحي

  منجزة 2000 01  وحدة حماية مدنية
  لم ينجز 4000 01  حي إداري
 120مستشفى
  لم ينجز  1000  01  سرير

  أنجز 1200 01  فرع بلدي
  2009القطاعي  جضمن البرنام زفي طريق االنجا   01  وكالة بريدية
  أنجزت 7200 01  اكمالية
  لم ينجز 2000 02  يمركز تجار
  أنجز 2000 01  مسجد
  لم تنجز 2500 01  محكمة

  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير URBACO 1995:المصدر                                 

  هـ21منطقة النشاطات المقترحة بمساحة  -

ستقبلي في شمال المدينة لم تعمر من خالل هذا العرض المنطقة المبرمجة للتعمير الم

  .ة فلم تنجز في مجملهاأما التجهيزات المقترح

  :  Révision PDAU 2006ثالثا مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

ال يمكن مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إال إذا كانت القطاعات المزمع     

 تعميرها في طريق اإلشباع أو كان تطور األوضاع أو المحيط أصبحت معه مشاريع
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)1(أو البنية الحضرية ال تستجيب أساسا لألهداف المعينة لها التهيئة للبلدية
أو انجاز  

  برنامج استثنائي ذو منفعة عامة 

وقعات  تعدى الت 2005النمو السكاني خالل سنة  بالنسبة لبلدية عين عبيد -

 ة، االقتصاديأدى إلى وجود عجز مسجل في المرافق االجتماعيةمما  الديموغرافية،

العقارية  تمحيط العمراني الحالي استهلكت كل االحتياطاالفي ف ،المساحةوعجز في 

نتيجة  ،1995رالمخطط التوجيهي لتهيئة والتعميالمقترحة من طرف  للتوسع المستقبلي

 باألراضي الصالحة للتعمير في المدى القري حيث أن الموقعة البرامج السكنية

+ تحصيص الفجر (  صاتوالمتوسط استهلكت في مجملها من خالل البرامج التحصي

المختلفة، السكن  ةالسكني جوالبرام )، تحصيص بن بوعاليةقطعة 110تحصيص 

كما أن المدينة تحتاج بصفة إلى منطقة نشاطات أخرى  ،الجماعي فنصال و الجماعي

  ومنطقة صناعية

إضافة إلى ذلك الموقع الجغرافي الذي تحتله المدينة فهي منطقة عبور وهمزة وصل   

قسنطينة و عنابة مرورا بعدة مدن أخرى مهمة (ينتين في غاية األهمية بين مد

التي ستساعد  ة، جعل صناع القرار يفكرون مليا في هذه المدين.......)الخروب، قالمة

في المستقبل إلعادة التوازن الجهوي، كما أنها تعتبر من إستراتيجية المخطط الوالئي 

  .انب العمراني واالقتصاديللتهيئة الستقبال نمو قسنطينة في الج

  :أفاق وتقديرات مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية عين عبيد -1

التقديرات السكانية لبلدية عين عبيد حسب سيناريوهات المخطط التوجيهي لتهيئة  -أ

  روالتعمي

لتقدير عدد سكان بلدية عين عبيد في المدى القريب و المتوسط والبعيد وضعت 

   :الجدول المواليفي  تضيتين وسنوضح هذه التقديرافر

  

  

  

  

                                                 
 29/90هيئة والتعمير من القانون التوجيهي للت 28المادة  : )1(
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  -2-و -1-التقديرات السكانية لتجمعات البلدية حسب الفرضية)  51(جدول رقم 

  التجمعات 2005عدد السكان سنة  2010عدد السكان سنة  2015عدد السكان سنة  2025عدد السكان سنة

  1الفرضية  2الفرضية  1الفرضية  2ة الفرضي 1الفرضية  2الفرضية  1الفرضية  2الفرضية 

50970 69540 36130 40710 30420 31150 24410 24410 
المركز 

 الحضري

2910 3130 2270 2330 1960 2010 1690 1690 
 20معمرة 

 55أوت 

 برج مهيريس 2270 2270 2830 2830 3360 3360 4520 4520

1420 1210 1060 990 940 900 830 830 
الكحالشة 

 ارالكب

8360 7257 6860 6250 6210 5800 5360 5360 
المنطقة 

 المبعثرة

 المجموع 34560 34560 42690 42360 53640 49680 85656 68180

   مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير URBACO2006 :المصدر                                                       

 2و 1ر عدد سكان التجمع الحضري حسب الفرضية تطو )5(يوضح الشكل رقم 

 1 ة، و المالحظ أن تقديرات الفرضي2006لمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

     2أكبر من الفرضية

  

  5الشكل رقم
  2، 1تطور عدد سكان التجمع الرئيسي حسب الفرضية 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2005 2010 2015 2025

1الفرضية

2الفرضية

  
  

  

  

  

  

  



  ـــــــــــــــــاستراتيجية نمو وتوسع مدينة عين عبيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث

144 
 

  2025 – 2005لة خالل الفترة بين تقديرات وتطور العما -ب

 1سيناريو الفرضية * 

 2025 – 2005تقديرات وتطور العمالة خالل الفترة بين ):  52(جدول رقم 
2005-

2025 
2015-

2025 
2005-

2015 2025 2015 2010 2005  
 

 التجمعات

8065 5220 2845 11960 6740 4990 3895 
التجمع 
 الرئيسي

192 110 82 430 320 280 238 
 20المعمرة 
  55أوت 

 برج مهيريس 345 430 490 670 145 180 325

35 20 15 140 120 110 105 
الكحالشة 
 الكبار

353 119 233 1220 1100 1040 867 
المنطقة 
 المبعثرة

 المجموع 5450 6850 8770 14420 3320 5650 8970
  مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير URBACO2006: المصدر

 8970سنة إلجمالي البلدية بـ  20من خالل الجدول تقدر اليد العاملة خالل 

من إجمالي هذا %  90منصب شغل خالل سنة أي بنسبة  449منصب أ ي بمتوسط 

  .العدد للتجمع الحضري عين عبيد، والذي يستقطب عدد كبير من اليد العاملة

الل العشريتين صاعدية خخلق مناصب الشغل في هذه الفرضية يكون بطريقة ت

ون والتي ستعرف تطورا مهما نتيجة المنطقة الصناعية المقترحة التي ستك األخيرتين

  .في بداية نشاطها

       1الفرضية  توزيع اليد العاملة على مختلف القطاعات االقتصادية):  53(جدول رقم 

  القطاع الثالث

( % ) 

  القطاع األول ( % )القطاع الثاني 

( % ) 
 تجمعاتال السنوات

  البناء و األشغال العمومية  الصناعة

  التجمع الرئيسي 2005 7,65 15,51 11,25 65,60

ACL  55,07 15,72 18,10 11,16 2025 

49,58 5,88 7,98 36,55 2005 
 55أوت 20المعمرة 

41,16 8,84 10,70 39,30 2025 

52,17 8,99 12,46 26,38 2005 
 برج مهيريس

42,39 11,64 15,67 30,30 2025 

54,29 2,86 4,76 38,10 2005 
 الكحالشة الكبار

45,71 5,00 7,14 42,14 2025 

31,14 0,46 0,58 67,82 2005 
 المنطقة المبعثرة

26,39 1,23 1,64 70,74 2025 

58,35 8,99 12,40 20,26 2005 
 المجموع

51,5 13,99 16,27 18,23 2025 

  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرمراجعة  URBACO2006: المصدر
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  1ادية حسب الفرضيةعبر القطاعات االقتص للتجمع الحضري توزيع اليد العاملة 6الشكل رقم                 

0
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2005 2025

1القطاع
البناء و الشغال العمومية
اصناعة
القطاع الثالث

  

  

وتنميته الثاني  عتحسين وتطوير الوضعية االقتصادية للبلدية يعتمد على تطوير القطا 

وسيعرف ومناصب شغل لبلدية ل لالذي يخلق مدا خيالمنتج  ياالقتصاد ألنه هو القطاع

و التي ستتكون من الصناعية المقترحة  ةإنشاء المنطق دينامكية من خالل عهذا القطا

 لووحدات البناء واألشغا ......)، ةوحدات صيدالني:( وحدات إنتاجية متمثلة في

  .تي سيكون لها تأثير وأهمية جهويةلو ا ةالعمومي

                                                           2سيناريو الفرضية * 

            2025 – 2005تقديرات وتطور العمالة خالل الفترة بين ): 54(جدول رقم 
2005-

2025 
2015-

2025 
2005-

2015 2025 2015 2010 2005  
 

 التجمعات

5049 2841 2200 8944 6103 5124 3895 
 التجمع
 الرئيسي

195 96 99 433 337 318 238 
 20المعمرة 
  55أوت 

298 164 125 634 470 422 345 
برج 
 مهيريس

69 43 26 174 131 122 105 
الكحالشة 
 الكبار

567 233 334 1434 1201 1124 867 
المنطقة 
 المبعثرة

 المجموع 5450 7110 8242 11620 2792 3378 6170
  جعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مرا URBACO 2006 :المصدر  

  

  

  



  ـــــــــــــــــاستراتيجية نمو وتوسع مدينة عين عبيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث

146 
 

  :التالي  لوبالشكصب يتوقع أن يكون بصفة تدريجية في هذه الفرضية خلق منا

  منصب خالل السنة 279منصب شغل خال العشرية األولى أي  2792خلق  -  

  منصب خالل السنة 338أي  ن في العشرة الثانيةمنصب سيكو 3378 -   

    -2-اليد العاملة على مختلف القطاعات االقتصادية الفرضية توزيع): 55(جدول رقم 
  القطاع الثالث

 

 القطاع األول القطاع الثاني

 

السنوات  التجمعات

  البناء و األشغال العمومية  الصناعة

  التجمع الرئيسي 2005 298 604 438 2555

ACL  6795 2198 2145 813 2025 

 55 أوت20المعمرة  2005 87 19 14 118

206 38 46 166 2025 

 برج مهيريس 2005 91 43 31 180

297 68 93 164 2025 

 الكحالشة الكبار 2005 40 5 3 57

72 6 10 58 2025 

 المنطقة المبعثرة 2005 58 10 6 72

270 4 5 588 2025 

 المجموع 2005 1104 676 490 3180

7729 2325 2323 2027 2025 

  مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير   URBACO2006: المصدر 
     

  7الشكل رقم

  2اليد العاملة للتجمع الحضري حسب الفرضية  عتوزي

0
1000
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7000

الخدمات 1القطاع البناء واألشغال 
العممية

الصناعة

2005 2025

  

توقع تحسين الوضعية االقتصادية للبلدية تكمن في تنمية وتطوير القطاع الثاني وخاصة 

 وحداتها اإلنتاجيةتبدأ س حيثصناعية من خالل اقتراح المنطقة الالقطاع الصناعي 

  .نشاطها خالل العشرية الثانية
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     -2-و  -1-جـ ـ تقدير االحتياجات العقارية حسب سيناريو الفرضية 

  ل التجمعات البلدية كاآلتي ـم تقدير االحتياجات العقارية لكل األعمال الحضرية ولكـت

ن في ـسك 50المقدرة بـ  طةالمتوس باالعتماد على الكثافة السكانية: نـالسك

  ارـالهكت

ة ـمن مساح% 20للسكن أي  2م35باالعتماد على القاعدة التالية : رقـالط

  التجهيزات

دى ـللساكن مع األخذ بعين االعتبار العجز المسجل في الم 2م 3,5: البنية التحتية

  القصير

منصب  40على الطريقة التالية اعتمد في حساب المساحة الالزمة : اتـالنشاط

  هـ/شغل

Grille d’équipement التجهيزات:   

  -2-و  -1-االحتياجات العقارية المتوقعة من خالل الفرضية): 56(ل رقموجد 
 )هـ(المدي القريب  )هـ(المدى المتوسط  )هـ(المدى البعيد 

 التجمعات
1الفرضية  2الفرضية  1الفرضية  2الفرضية  2الفرضية  1الفرضية 

138,53 257,31 0,468 107,11 53,17 58,28 
  التجمع الرئسي

ACL 

5,16 12,72 1,66 1,80 1,08 1,17 
أوت  20المعمرة 

55 

11,60 15,52 5,44 6,59 4,38 4,53  برج مهيريس

2,37 1,92 0,67 0,26 0,71 0,83  الكحالشة الكبار

157,66 287,31 88,23 115,76 59,34 64,81  المجموع

  URBACO 2006التوجيهي للتهيئة والتعمير مراجعة المخطط : المصدر  
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         8الشكل رقم
  للتجمع الرئيسي 2و  1تقدير االحتياجات العقارية حسب الفرضية  

  

  :تهيئـــــة المناطق الحضرية

عمومية و كن السلطات الهي المرحلة الرئيسية و النهائية للدراسات العمرانية، والتي تم

  المحلية خاصة

  .من استعمال هذه األدوات بطريقة جيدة للتعمير المستقبلي

  :المركز الحضري لعين عبيد  -

  في كال الفرضيتين تم استخراج مساحات مختلفة 

سيعرف مصير  يالحضري للبلدية ،والذ عو التي أعطت أهمية للتجم: 1 ةالفرضي* 

هـ لتغطية  367,27عقارية قدرت بـ فوق كل التوقعات ، ولهذا يلمه احتياطات 

  ......االحتياجات من السكن والتجهيزات ، و المساحات الخضراء

الموجودة  ةو هي تمثل اإلطار المبني ،وكذلك المنطق): SU(القطاعات المعمرة  - أ 

  هـ  295,45في الشمال الشرقي للتجمع الحضري،والتي تغطي مساحة قدرها 

  هـ 268,98ز الرئيسي بمساحة قدرها أول مجموعة تمثل المرك -   

جمع الحضري، والت تتكون من المجموعة الثانية تمثل الجزء الشمالي الشرقي للت - 

حظيرة استجمام ، أو مسرح ( ذات انحدار معتبر ،حيث يمكن استغاللها  أراضي

  )مخضر
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  :والتدخل في هذا القطاع يكون كاآلتي   

  إعادة الهيكلة ♦

  حرمة من المرافق               تجهيز المناطق الم  ♦

  القضاء على البناء الفوضوي والهش ♦

  تكثيف في الجيوب الفارغة ♦

  التنظيم العقاري ♦

  :القطاعات المبرمجة للتعمير –ب 

المبرمجة للتعمير في المدى القريب و المتوسط ،حيث قدرت  يوهي األراض   

 تهيزات ،والمساحا، التجلتغطية متطلبات المركز من السكن 144,65مساحتها بـ 

  ......الخضراء

  :اآلتي تقع هذه األراضي

أراضي التوسع الفورية تقع بالجهة الغربية للتجمع الحضري بين جبل مازلة ،و خط  -

  السكة الحديدية القديم و المخطط يوضح ذلك

هـ وتلبي كل االحتياجات من  51,86أراضي التوسع للمدى المتوسط مقدرة بـ  -

  .، البنية التحتية، و المساحات الخضراء تسكن ،والتجهيزالا

  : القطاعات المبرمجة للتعمير المستقبلي -جـ 

و الشمالي الشرقي للتجمع الحضري بمساحة  يذه األراضي تقع في الجزء الشمالـه   

نية هـ ، لتغطية احتياجات المدينة من السكن والتجهيزات ، الب 214,50قدرت بـ 

  اءالتحتية ، والمساحات الخضر

هذه المنطقة تعيرها شعاب وخطوط كهرباء ذات الضغط المتوسط ،لذا يجب أن يترك 

  رواق لالرتفاقات 
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  :القطاعات الغير قابلة للتعمير -د

وهي كل االراضي التي تقع داخل المحيط العمراني للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

  :وهي رواق االرتفاقات لـ 

  المتوسط والعالي خطوط الكهرباء للضغط -    

  طريق السكة الحديدية -    

  20الطريق الوطني رقم  -    

و األراضي الغير قابلة للتعمير بسبب رداءة الجيوتقنية، انحدار شديد، مناطق 

  .هـ 62,26، وقدرت مساحتها بـ الفيضانات

  جديدة والمنطقتين الصناعيتين كما تم تحديد الموقع المقترح إلنشاء المدينة ال -

  : 2ة ــالفرضي*

تتميز باحتياط عقاري أقل أهمية، مقارنة مع المتغيرة األولى حيث تقدر المساحة بـ    

هذه المتغيرة أخذت بعين مخصصة لمنطقة النشاطات  61,35هـ ،أين  314,49

 يالحديدية المقترح، وكذلك المسار الجديد المقترح للطريق الوطن ةاالعتبار خط السك

الشمالية للتجمع الحضري ،  ةوسع تغطي الجهة الجنوبية، والشرقيأراضي الت  20رقم 

  يحد قطاعات التوسع 20رقم  يالمسار الجديد الطريق الوطن

تمثل اإلطار المبني للتجمع الحضري وقدرت مساحته بـ   :القطاعات المعمرة –أ 

297,97  
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ي أراضي مخصصة للمتطلبات المدينة من وه: القطاعات المبرمجة للتعمير –ب 

التحتية في المدى القريب و المتوسط قدرت مساحتها بـ  ةوالبني تالسكن والتجهيزا

  .هـ مخصصة للنشطات 12,43هـ ،منها  133,63

  في الجزء الجنوبي و الجنوب الشرقي ةهذه القطاعات تشغل األراضي الواقع

وهو العقار المخصص الحتياجات التجمع : القطاعات المبرمجة للتعمير المستقبلي –د 

على المدى البعيد تقر مساحته بـ ... خضراء تالحضري من سكن وتجهيزات، مساحا

،ومقترح موقعها في  الحضرية لهـ مخصصة لألعما 121,65هـ حيث  138,53

في الجنوب و  20الجزء الشمالي والشمال الشرقي للتجمع يحدها الطريق الوطني رقم 

في  07في الشرق و الطريق الالئي رقم  20جديد المحول للطريق الطني رقمالمسار ال

  .هـ مخصصة للنشطات 16,88، الشمال الغربي 

مدينة جديدة الستيعاب الفائض  هـ أنشاء1000استخراج محيط عقاري يقدر بـ  -

 800السكاني للتجمع القسنطيني، منطقة صناعية ذات طابع وطني بمساحة قدرها 

  .هـ

 .هـ ذات طابع محلي500بمساحة قدرها اعية منطقة صن -
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 ،PAW ،SDAAM ،SCU ،PUD:   موقع ومكانة عين عبيد في األدوات):57( جدول رقم
PDAU ،Révision PDAU   

موقع ومكانة عين عبيد و اإلستراتيجية المخطط لها األدوات
 علـي من الدرجـة الثانيـة بعـد قطب االمتياز قسنطينة و المـدن التوابـمدينـة عين عبيـد قطـب عمرانـي  مح -

  .تتميز بوتيرة تنمية قوية،ستساهم في التنميـة الجهويـة ، وإعـادة التـوازن الجهـوي ةتصنف آمنطقة إقليمي

  هـ الستيعاب الفائض السكاني لقسنطينة 911,23استخراج وعاء عقاري قدر بـ  -

  

  

PAW 

  .بيد تحتل وضعية مهمة و موقع استراتيجي في هذه الدراسةمدينة عين ع -

التقسيم الذي اقترح من طرف المخطط اإلقليمي للشمال الشرقي، فمدينة عين عبيد  تقع ضمن التقسيم  - 

الممثلة في المدن التوابع ،و  les noyaux hinterland األول الذي يضم الحاضرة و األنوية المحيطة بها 

  ن عبيدزيغود يوسف، عي

، والمثل في محيط SDAAMوهي في الوضعية الثانية في مستويات المالحظة المقترحة من طرف  -

إذا أخذنا بعين االعتبار المستوى األول الذي يمثل التجمع الكبير  le périmètre d’impactالتأثير المباشر

المستوى الثاني أين تكون مدينة  الذي هو في طريق التشبع ،فإن) مدن توابع ، ومركز االمتياز( القسنطيني 

عين عبيد ضمن حدود المجال الحضري لحاضرة قسنطينة، سيكون له دورا هاما في دعم هذا التجمع 

  .     عمرانيا و اقتصاديا

  

  

SDAAM 

     isochrone 30°تقع عين عبيد حسب هذا المخطط في محيط الـتأثير الجهوي على خط تساوي الزمن  -

SCU 

 1995ي للتهيئة والتعمير المصادق عليه سنة المخطط التوجيه -

وعلى  2005وعلى المتوسط  2000خطط فيه التوسع المستقبلي لمدينة عين عبيد على المدى القريب  -

، لكن الوضعية الحالية للمدينة فاقت آل التوقعات، ونتجة الموقع االستراتيجي الذي 2020المدى البعيد 

  .عبور مما أدى بصناع القرار ليمتم مراجعتهتحتله المدينة فهي همزة وصل ومنطقة 

  

  

PDAU 

تضمن عدة اقتراحات  2006دراسة مراجعة المخطط التوجيهي قيد المصادقة علية بدأت الدراسة سنة  -

 لتوسع المدينة

 SUفي المدى القريب   -

 SAUفي المدى المتوسط  -

 SUFفي المدى البعيد  -

 هـ1000عاء عقاري تجسيد اقتراح دراسة الخبرة لقسنطينة باستخراج و -

  الستيعاب الفائض السكاني و الذي استبدل بمصطلح جديد ، يتمثل في التعمير الجديد

  هـ 800هـ و الثانية  500اقتراح منطقتين صناعيتين األولى ذات طابع محلي  -

  

  

  

مراجعة 

PDAU 

  انجاز الطالبة: المصدر 
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  ي لعين عبيد أهداف و غايات التوسع العمران: خيارات التوسع المستقبلي: المبحث الثاني

  :مقدمة المبحث  

سنحاول التطرق في هذا المبحث في خيارات التوسع المستقبلي والتي سنبين من   

بتعبير جديد متمثل  اخاللها أوال اقتراح مدينة الجديدة الثالثة في عين عبيد،ثم استبداله

سكن وتجهيزات على في التوسع العمراني،لفائدة نمو قسنطينة الستقبال حاجيات من 

  2030المدى البعيد 

كان اقتراح التوسع المستقبلي للتجمع القسنطيني ، في إنشاء مدينة جديدة ثالثة في    

إذ تم ، عين عبيد، لفك الخناق على التجمع الذي بات يعرف تشبعا في أطره الحضرية

 المنجزة من طرف مكتب 2007تعيين موقعها في دراسة الخبرة لقسنطينة سنة 

، وجسد هذا االقتراح في مراجعة المخطط التوجيهي لبلدية عين  URBACOالدراسات 

، لكن بعد مرور ثالث )وهو مبين في المتغيرات المذكورة في الفصل السابق( عبيد 

سنوات من هذا االقتراح الصادر من السلطات المحلية ، تم إلغاؤه من نفس المصدر 

موالي، واستبداله  بتعبير جديد التوسع ألسباب سوف نتطرق إليها في الفصل ال

   (1)العمراني بدل المدينة الجديدة

  1998تقدير العجز من العقار حسب دراسة المخطط التوجيهي لما بين البلديات 

، أن التجمع القسنطيني 1998بينت دراسة المخطط التوجيهي لما بين البلديات سنة    

هـ، تم دعم هذا التجمع  2.131,12ر بـ يعاني من عجز في االحتياطات العقارية مقد

هـ  450هـ،  1500بإنشاء المدينتين الجديدتين علي منجلي ،و ماسينسا ،بمساحة 

  :،مبين ذلك في الجدول الموالي.على التوالي لتغطية العجز المسجل

  

  

  

  

  
                                                 

مقال النصر الموجود في الملحق+ تصريح من رئيس المجلس الشعبي البلدي:  (1)  
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  2013-1993تقدير االحتياجات العقارية على المدى القريب، المتوسط ، والبعيد):  58(جدول رقم
المساحة   

  )هـ(المتوفرة
االحتياج من المساحة 
في المدى القريب و 

 المتوسط

االحتياج من المساحة في 
  المدى البعيد

الفارق المسجل في المساحة 
  )هـ(

  1.701,5 - 882,5 1.025  210  قسنطينة
  136,2 - 221,7 239,5  325  الخروب

  193,41 -  112,87 119,10 38,50  عين سمارة
  18,50+  51,50 66,00 136,00  ديدش مراد
  118,52 -  95,01  86,30  26,80  حامة بوزيان

  2.131,12 -  1.367,58 1.535,9 772,36  المجموع
  المخطط التوجيهي لما بين البلديات URBACO 1998:المصدر 

  

  :الوضعية الحالية للتجمع القسنطيني - 1

ايد للسكن و برامجه ندرة العقار الصالح للتعمير بقسنطينة أمام الطلب المتز(   

، تشبع المدن التوابع والوضعية القانونية لعقار ةالضخمة من طرف الدولة من جه

المدينتين الجديدتين علي منجلي وماسينسا يقف عائق أمام توسعهما من جهة أخرى، 

  ).إضافة إلى عائق ارتفاق المطار محمد بوضياف

تزايد للسكن و أمام ندرة االحتياط تعاني اليوم مدينة قسنطينة من أزمة الطلب الم    

العقاري الصالح للتعمير من جهة ، ومن جهة أخرى تشبع المدن التوابع، و تشبع 

  .المدينتين الجديدتين علي منجلي وماسينسا

المدينة الجديدة علي منجلي  وكذا  الحجم الذي وصلت إليه ستخلق صعوبات  في     

لفك الخناق عن المدن الكبرى، وللتحكم الجيد تسييرها، حيث أن المدن الجديدة أنشأت 

  .في تسيير النمو العمراني والسكاني والتوازن الجهوي ليس لزيادة الفوضى في التعمير

و  15و رقم  16إضافة إلى  الطبيعة القانونية ألراضي الوحدتين الجواريتين رقم     

(1)هـ  110المقدرة مساحتهما بـ 
نجلى كذلك يظهر هذا في المدينة الجديدة علي م ، 

هـ فهي 200العائق في المدينة الجديدة ماسنيسا في الحي الثاني والثالث بمساحة قدرها 

  أراضي تابعة للخواص

                                                 
مديرية التعمير والبناء والية قسنطينة:   (1)  
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مدينة قسنطينة قدر  2009أمام هذه العوائق و البرنامج المسطر للسكن لسنة    

  )2(هـ 60وحدة سكنية ، بحيث يجب يوفر لهذا البرنامج  4500بـ

صادر مديرية التعمير و البناء فهذا البرنامج يوجه لألراضي المتوفرة في وحسب م   

أمام عائق عدم ) هـ 32سهل بكيرة ( التجمع القسنطيني أي لمدينة حامة بوزيان 

 32قصر القالل + هـ 40واد الحجار ( تجهيز الموضع، ونحو مدينة ديدوش مراد 

أطرها العقارية في المدى القريب،  ،بذلك تكون المدينتين الحامة وديدوش استنفذت) هـ

  والسؤال هل يكون توسعها المستقبلي على حساب األراضي الفالحية، ذات جودة عالية

قدر  2014-2010إضافة إلى كل هذا وذاك فإن البرنامج الخماسي المسطر للسكن    

في المدى (  (2)هـ  534وحدة سكنية أي احتياج عقاري يقدر بـ  26.700بـ 

  ) القريب

في ظل البحث عن االحتياطات العقارية الصالحة للتعمير داخل حدود التجمع    

، تتم دراسة مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة المستقبلية هوخارجه لتلبية حاجيات

حيث تم استخراج .2008جويلية  18والتعمير لما بين البلديات و الذي انطلق في 

  :في الجدول الموالي االحتياطات العقارية متوفرة ،وهي مبينة

حسب مراجعة المخطط التوجيهي  االحتياطات العقارية المتوفرة في التجمع ):59(جدول رقم 
  لتهيئة والتعمير للتجمع

االحتياطات العقارية المتوفرة حسب   البلديات
 )هـ(PDAUمراجعة 

  
  مالحظـــــــة

   202,27  قسنطينة
  

  في الدراسة
 46,21  الحامة بوزيان

 115  رادديدوش م
 70,65  الخروب

 139,21  عين السمارة
   573,34  المجموع

  Situation des disponibilités des foncières dégagées le 25/09/2009مديرية التعمير والبناء: المصدر

  

  

                                                 
 مديرية التعمير و البناء : )2(

هـ/ ن50تقدير المساحة باعتبار الكثافة المتوسطة  :  (2)  
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التوجيهي لما العقاري للتوسع المستقبلي لتجمع حسب دراسة الخبرة للمخطط  طتقدير االحتيا -2

  -على المدى القريب، المتوسط، و البعيد -2007يات بين البلد

من خالل دراسة الخبرة لمراجعة المخطط التوجيهي لما بين البلديات لتجمع القسنطيني 

  : حسب عدة سيناريوهات محتملة يالعقاري للتوسع المستقبل طتم تقدير االحتيا

  : 1 ةالفرضي  *

ومدنها تعرفها مدينة قسنطينة بات التي تستند هذه الفرضية على المشاكل والصعو

التوابع في تنميتها المجالية ولهذا تقترح اإليقاف الفوري  للنزوح الوافد من المناطق 

وفي هذا الصدد اقترح على المدى القريب تحديد نمو  التي تقع خارج مجال التجمع،

  .مدنها التوابع الخمسةقسنطينة ومدينة 

  )1(فرضية -لمساحة الالزمة لتجمع القسنطينيالتقديرات المستقبلة ل):  60(جدول رقم

  2025  2015 2010 1998  السنة
  968340  834390 774530 640196  عدد السكان
  1,50  1,50 1,50    %معدل النمو

االحتياجات من المساحة 
  (1) )هـ(العقارية 

  9680  10430  12000  

  ط التوجيهي للتهيئة والتعمير الخبرة مراجعة المخط ةدراس URBACO 2007:المصدر                

  : 2الفرضية  *

هذه الفرضية تأخذ بعين االعتبار استقبال مدينة قسنطينة ومدنها التوابع سكان من داخل 

الطبيعية  ةاقترح في هذه المتغيرة  معدل النمو ممثل في الزياد ثحي وخارجهاالوالية 

  تجاهاالمساحة المقدرة مهمة و أراضي التوسع في كل االتولسكان 

  )2(فرضية -التقديرات المستقبلة للمساحة الالزمة لتجمع القسنطيني ):61(جدول رقم 

  2025  2015 2010 1998  السنة
  1092740  896430 811920 640196  عدد السكان
  2  2 2    %معدل النمو

االحتياجات من المساحة 
  )2()هـ(العقارية 

  10150  11210  13660  

  الخبرة لمدينة قسنطينة ةدراس URBACO 2007:المصدر                                                    

  

  

                                                 
هـ على كل المدى/ن80اد على الكثافة المتوسطة للتجمع القسنطيني تقدير االحتياجات من المساحة باالعتم :  (1)  

 هـ على كل المدى/ن80تقدير االحتياجات من المساحة باالعتماد على الكثافة المتوسطة للتجمع القسنطيني  : )2(
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  : 3الفرضية   *

والذي المدن الكبرى دورا هاما  هاتندرج ضمن محتوى العالمية حيث تلعب في      

لحالية الدينامكية احيث أن  )عقار، سياسة ، ثقافة، وسياحة( يعتمد على اقتصاد متين

االختراعات و ةتحويل التنمية االقتصادين الكبرى حيث يجب نشر و هي مسؤولية المد

  ، والتقدم العلمي نحو بقية المنطقة ةالتكنولوجي

مدينة قسنطينة تواجه عدة تحديات منها ظاهرة الهجرة، تشبع المجاالت      

في إطار الحداثة هو رهان وتحدي كبير  روالتعمي ،ضرية ،قدم وتقهقر البنية التحتيةالح

  .سعى إليه السلطات العمومية حيث يتطلب عمليات هامة جريئة ومسئولةتب أن يج

االقتصادي  التأثير نشرومساكن، وه الفرضية تمكن من خلق مناصب شغل هذ      

وظائف الحضرية بمقياس الالمنشود هو تأكيد  اهامسع محليا، جهويا ووطنيا، إذ أن

 LE GRANDللتجمع القسنطيني الكبيرف الحدود المجالية  يتتمحور لتعر لمدينة وهيا

COSTANTINE.  

ج روالذي يعطي األولوية للسهول العليا القسنطينية  الجنوبية الشرقية والتي تند     

  (PAW)مخطط التهيئة للوالية تتوجيها في

 العقارإمكانيات حيث أن  ي يجر أساسا تطوير المجال المعنيالهدف التنموإن     

حامة بوزيان ( وفي هذا الصدد الجزء الشمالي للتجمع  تعتبر دعم لهذا المشروع

يجة التشبع ال تندرج ضمن المجال الحضري لحاضرة قسنطينة وذلك نت) ،ديوش مراد

  . وكذلك المحافظة على األراضي الزراعية الخصبةالكلي لمجالها الحضري 

     )3(فرضية -القسنطينيالتقديرات المستقبلة للمساحة الالزمة لتجمع ):  62(جدول رقم            

  2025  2015 2010 1998  السنة
  1340870  950750  800350  )1(561346  عدد السكان
  3  3 3    %معدل النمو

االحتياجات من المساحة 
  )2()هـ(العقارية 

  16010  19010  26820  

  (URBACO)     الخبرة لمدينة قسنطينة ةدراس: المصدر                                            

                                                 
  ن يمثل عدد سكان التجمع ناقص عدد سكان الحامة بوزيان وديدوش مراد561346 : )1(
 
 هـ/ن50للتجمع  ةعلى الكثافة المتوسط دمساحة االحتياجات من المساحة  باالعتماتقدير  : )2(
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سيحتاج التجمع القسنطيني كحد أقصى من المساحة ما يقارب  ما سبق ضوءعلى 

  .2025 هـ على المدى البعيد 26820

  :تخراج األوعية العقارية التاليةتم اسمن خالل دراسة الخبرة لمدينة قسنطينة 

  داخل حدود التجمع   - 1

  :يداخل حدود تجمع قسنطينة استخرج االحتياط العقاري اآلت

  قسنطينـــــــــــــة* 

هـ بالباردة بين حدود النسيج العمراني والطريق  100بمساحة قدرها :  A1المنطقة 

  .السريع شرق غرب ،وهي تمثل امتداد لتحصيص الباردة

هـ  تقع شرق حي القماص بين حدود النسيج  600بمساحة قدرها :  A2المنطقة 

  . لحي القماص دتداالعمراني و الطريق السريع شرق غرب وهو ام

  الخــــــــــروب* 

هـ شرق المدينة الجديدة ماسينسا حتى ضريح 100بمساحة قدرها  : A3المنطقة 

  ماسينسا

  :الجديدة علي منجلي ةالمدين* 

هـ محيطة بالمدينة الجديدة علي منجلي حيث جزء 1000بمساحة قدرها :  Bالمنطقة 

  -أنظر المخطط رقم     - من أراضي فالحية،وداخل رواق ارتفاق المطار

  : خارج حدود التجمع -2

  :للتهيئة ثالث مناطق ىمن خالل دراسة مخطط التهيئة للوالية تم تقسيم الوالية إل

  المنطقة المركزية للتجمع الحضري لقسنطينة :Aلمنطقة ا

  الشمالية للمنطقة المركزية المحيطيةالمنطقة : Bالمنطقة 

  وبية للمنطقة المركزية  الجن المحيطيةمنطقة : Cالمنطقة 

  .Cتهيئة وتنمية المنطقة الثالثة قترحت هذه الدراسة وقد ا

  

  



  ـــــــــــــــــاستراتيجية نمو وتوسع مدينة عين عبيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث

161 
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  :من نتتكوو: Cالمنطقة 

ة أوالد يهـ تقع بين مركز التجمع الحضري لبلد 1000تمثل مساحة  :B2المنطقة  -

و ) الخروب، تبسة( 10رحمون و تجمعه الثانوي بونوارة مجاورة للطريق الوطني 

أوالد رحمون ( 13و الطريق الوالئي رقم ) الخروب قالمة( 20الطرق الوطني رقم 

  .،وهذا الموقع يتكون من أراضي فالحية) بونوارة

هـ تقع غرب التجمع الحضري لمدينة عين عبيد  1000تمثل مساحة : B3المنطقة  -

عين عبيد ، ابن (  133رقم و الطريق الوالئي   20مجاورة للطريق الوطني رقم 

مشتة الموقع ويسمى هذا ) بوشقوف ، الخروب( لمقترح ا يةسكة الحديدالو  )باديس

  .أوالد جبنون

التجمع مساحتها غير المختارة لتوسع داخل حدود  قأن المناطمما سبق  المالحظ

في الموجود  قالعائأمام معتبرة تلبي حاجيات التجمع على المدى القريب والمتوسط 

رواق ارتفاق ( الجديدة علي منجلي  ةبالمدين ةاح توسع في األراضي المحيطاقتر

  ).المطار الدولي محمد بوضياف

خارج حدود التجمع وهو الموقع المقترح من طرف  عتبقى اقتراحات التوس

المخطط التهيئة الوالئي وقد بين من خالل دراسة الخبرة لمدينة قسنطينة وجسد من 

توجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية عين عبيد الستيعاب الفائض خالل مراجعة المخطط ال

  السكاني لقسنطينة والمدن التوابع

  :خاتمـــة

خالل المخطط التوجيهي  من ةالعناصر السابقة من التقديرات المتوقعاستعراض 

التقديرات المتوقعة لالحتياجات العقارية للتجمع ومن ) 2013-1993(للتهيئة والتعمير

التي يعيشها  ةالوضعية الصعبهـ و 26820سكان قدرت كحد أقصى د الحسب عد

هـ ببلدية 1000العقار المستخرج خارج حدود التجمع تمثل في التجمع ، استخلصنا أن 

الفائض  بستيعاال ا األخير مقترح هـ ببلدية عين عبيد وهذ1000 و أوالد رحمون

  .السكاني للتجمع
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  قات مع قسنطينة توابعهاعين عبيد في شبكة العال: المبحث الثالث

I-  عمل،سكن، تجارة،(العالقات المجالية(........  

واالتجاهات التي يتردد  بين مجال وآخر ةالوظيف تتمثل العالقات المجالية االرتباطا

  .ودوافع حركتهم ترسم معالم هذه العالقاتكان لقضاء مختلف حاجياتهم عليها الس

 ى االرتباط الوظيفي بين مدينة عين عبيد ومعرفة مد تل من بعض االستبياناوسنحا

  قسنطينة

   مدينة قسنطينة وتوابعها نحو -1

  )مكان اإلقامة عين عبيد ، مكان العمل مدينة قسنطينة وتوابعها( العمل  -1-1

ن حيث تتوزع  4359حسب اإلحصاءات األولية لمدينة عين عبيد بلغت اليد العاملة    

  د ومدينة قسنطينة والمدن التوابع وأخرىهذه اليد العاملة بين مدينة عين عبي

عامل أو  950أي %  22قدرت اليد العاملة المتوجهة خارج مدينة عين عبيد بـ   

  موظف 

 باتجاه مدينة قسنطينة  ♦

أي %  37من اليد العاملة المتجهة خارج مدينة عين عبيد باتجاه قسنطينة نجد نسبة 

جامعة واألحياء الجامعية، ورشات عامل تتوزع بين اإلدارات ، المستشفى، ال 350

  .البناء للمدينة الجديدة علي منجلي

 :باتجاه مدينة الخروب ♦

 من اليد العاملة المتجهة خارج المدينة،% 42عامل أي بنسبة أي بنسبة  400نجد 

المحكمة، التكوين المهني و التمهين وتتوزع هي األخرى بين اإلدارات، 

  ديدة ماسينسا، وفي محاجر بونوارةللمدينة،ورشات البناء للمدينة الج

 باتجاه عين السمارة  ♦

 من العدد يتجه نحو مدينة عين السمارة% 10ما يقارب 

 %2باتجاه ديدوش وحامة بوزيان ما يقارب  ♦
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 خارج التجمع النسب المتبقية ♦

  : الصحة والخدمات اإلدارية -1-2

حو مدينة قسنطينة من السكان تتجه ن% 31من خالل العينة المدروسة وجدنا نسبة     

، )خاصة حاالت الوالدة، الحاالت المستعجلة الخطيرة( والخروب من أجل الصحة 

( ومن أجل الخدمات اإلدارية إلى المديريات الموجودة بقسنطينة وإلى مدينة الخروب 

  ).المحكمة خاصة الستخراج الجنسية، السوابق العدلية

  :التجارة و التسوق -1-3

تتجه نحو مدينة قسنطينة ، ومدينة %  24,44رصدنا نسبة  من العينة المدروسة 

  الخروب، ومدينة عين السمارة، 

عين  مدينةمن العدد المتوجهون خارج الخارج % 14 :باتجاه مدينة قسنطينة  ♦

 .األجهزة المنزلية، المجوهرات قلون إلى مدينة قستطينة ،القتناء األلبسة،نعبيد يت

العدد المتوجهون خارج مدينة عين عبيد  من% 64نسبة : باتجاه مدينة الخروب  ♦

 .خاصة يوم السوق األسبوعيالخروب، ينتقلون إلى مدينة 

من المنتقلين خارج مدينة عين عبيد %  18,18: باتجاه مدينة عين السمارة ♦

 تتوجه نحو مدينة عين السمارة يوم السوق األسبوعي

 ).ي لمدينة واد الزناتييوم السوق األسبوع% ( 10: باتجاه مدينة واد الزناتي  ♦

أن مدينة عين عبيد مرتبطا أساسا مع مدينة قسنطينة  صمن خالل ما سبق نستخل

  .ومدينة الخروب في مجال العمل ،ثم الصحة ، ثم التسوق

  من مدينة قسنطينة والمدن التوابع باتجاه مدينة عين عبيد - 2

ة عين عبيد تمت في مدين ومدينة قسنطينة نحلالهجرة المقننة التي  :السكن -2-1

  :مرحتين

أسرة من الحي القصديري سطح المنصورة وإسكانهم  100 المرحلة األولى ترحيل 

 .بمدينة عين عبيد) صحراوي عمار( بحي البناء الجاهز 
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من طلبات السكن في مدينة قسنطينة من  (1)أسرة 26المرحلة الثانية إسكان  

مسكن نصف  36في حي ) لقصبةعوينة الفول، سيدي مبروك، ا( المناطق التالية

 .جماعي بمدينة عين عبيد

من العينة المدروسة من مدينة الخروب، عين السمارة ، % 10كما رصدنا نسبة  

  .قسنطينة تتوزع على باقي أحياء عين عبيد

  :العمل -2-2

أن المؤسسات التعليمية و اإلدارات   2008المسح الميداني الذي قمنا به في أفريل  بين 

  :مدينة الخروب ومدينة قسنطينة  سنبين ذلك من كان عمل الموظفين اآلتينتمثل م

أستاذ من مدينة الخروب قسنطينة  )15(خمسة عشرة نجد  :في المؤسسات التعليمية  

 في مدينة عين عبيد وظيفتهميزاولون 

ن في الصحة يزاولون مهنتهم ان ساميان وتقنياأطباء وممرض )10(عشر:  الصحة 

 جوارية للصحة في مدينة عين عبيدفي المؤسسة ال

 )05(خمسةموظف في دائرة عين عبيد منهم  )11( إحدى عشرة يزاول: اإلدارة 

 .من مدينة الخرب )06(ستة من مدينة قسنطينة و

 من مدينة الخروب )04(منهم أربعةموظفين ) 06( ستة فرع البناء التعمير يعمل به -

  .من مدينة قسنطينة )02(اثنانو

  موظفين من مدينة قسنطينة )05(خمسة :مياهالجزائرية لل -

  ثالثة موظفين من مدينة قسنطينة: فرع األشغال العمومية  -

  :وتمثل خاصة التجارة الخدمية حيث نجد: التجارة -2-3

أطباء من مدينة قسنطينة يزاولون مهنتهم في مدينة عين عبيد منهم  )10(عشر  

 طبيب أطفال 01طبيب نساء،  01أطباء عامون،  )04(وأربع طبيب أسنان )04(أربع

 .من مدينة قسنطينة) 02(واثنان من مدينة الخروب )03(ثالث البياطرة نجد 

                                                 
  تم الحصول على هذا العدد من التحقيق الميداني:  (1)
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من مدينة  01من مدينة قسنطينة،  )04(عبأرصاغة منهم  )05(خمسنجد : الصاغة 

 .الخروب

  .بيع أثاث منزلي من مدينة قسنطينة 01:التجارة الحرة  

II  - النقــــــــــل:  

لكن الربط بين مدينة عين عبيد في الوفاء بأعباء هذه التدفقات فر النقل يساعد تو     

عبيد والخروب ثم من هذه  من مدينة الخروب حيث يتم طينة غير مباشرومدينة قسن

  األخيرة إلى مدينة قسنطينة، سنحاول توضيح ذلك

  : النقل الجماعي -

متوسط وحافلة  )14(أربعة عشرةبلغ عدد الحافالت المؤدية نحو مدينة الخروب 

(1)دورات 10الدورات التي تقوم بها كل حافلة هي 
دورة ذهابا  20ذهابا في اليوم أي  

  .            وإيابا

سيارة  )60( ستينإضافة إلى النقل الجماعي تدعم كذلك بـ :النقل بسيارات األجرة -

  دورات      10 أجرة متوسط الدورات التي تقوم بها خالل اليوم هي

  :نقل نحو مدينة قسنطينةال -*

كما ذكرنا سابقا التنقل نحو مدينة قسنطينة يتم بطرقة غير مباشرة ال تتوفر المدينة على 

  .من مدينة الخروبيتم  بل مباشرتا النقل الجماعي باتجاه قسنطينة

من خالل التقصي الميداني مع سائقي الحافالت فإن النقل الجماعي يعتبر غير        

ل الفترة الصباحية ابتداء من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة خاصة خال كافي

يعرف النقل ضغطا كبيرا ألن معظم المتنقلون يعملون خارج المدينة، وكذلك خالل 

  .الفترة المسائية عند انتهاء الدوام 

كما يتم التنقل نحو مدينة قسنطينة بالحافالت اآلتية من والية قالمة والمتوجهة       

  .نطينةإلى قس

                                                 
.هذه المعلومات من خالل تقصي سائق الحافالت :  (1)  
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سيارة أجرة تبلغ متوسط الدورات التي تقوم  60 ستين توجد :النقل بسيارات األجرة -

  دورات في اليوم  10بها 

سيارات أجرة باتجاه قسنطينة مباشرة تقوم بدورتين في اليوم في الفترة  10 -

  احية والمسائية الصب

III - لمدينة عين عبيد ةالمشاريع الموجه  

خطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية عين عبيد هناك مراجعة الممن خالل قراءة 

  :مشاريع بالغة األهمية وعلى عدة مستويات محلية ،جهوية ،ووطنية وتتمثل في

 هـ 800بمساحة قدرها يالوطن عذات الطاب :المنطقة الصناعية -

 هـ 500ذات الطابع المحلي بمساحة قدرها :المنطقة الصناعية -

  :الوالئية ةالقطاعي جالبرامفي إطار  ةالموجه عالمشاري -1

 مليار 34التحسين الحضري لعين عبيد مركز بمبلغ قدره  ♦

  

  

  

  

  

 بريد والمواصالتلانجاز مقر ل ♦

  

  

  

  

  

                 

  

 

  تضح التحسين الحضري بعين عبيد مركز): 27(صورة رقم 

 مقر البريد والموصالت: )28(صورة رقم
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 في طريق االنجاز ثانوية جديدة  ♦

  

  

  

  

  

                     

  

  

     PCD 2010ةالموجهة للمدينة في إطار البرامج التنموية البلدي عالمشاري -2

 إتمام المجمع الرئيسي للتطهير الجهة الشرقية للمدينة ♦

 التهيئة الحضرية من مفترق الطرق باتجاه شمال المدينة ♦

 البلدي بإتمام الملع  ♦

 دراسة النجاز مقر بلدية جديد ♦

  2009-2005الخماسية  تالمشاريع الموجهة لمدينة في إطار برامج المخططا -3

  سكن اجتماعي 300 انجاز  ♦

  

  

  

  

  

  

 
  

 ثانوية جديدة في طور االنجاز): 29(صورة رقم 

  سكن جماعي 300تضح ) 30(صورة رقم 
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  مشاريع متفرقة  -1

 في طور االنجاز انجاز روضة أطفال  FCCLفي إطار 

  

  

  

  

                                   

 حديقة عمومية 

  

  

  

  

  

  

  

  

 مسكن تساهمي  60

  

  

  

  

  

      

  

 

 )31(صورة رقم 

)           32(صورة رقم 

 سكن تساهمي منتهي األشغال 34صورة رقم         سكن تساهمي في طور االنجاز 33صورة رقم 
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 سكن اجتماعي في إطار القضاء على السكنات الهشة 600 

 محل تجاري في إطار البرامج التنموية 100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تتهيئة منطقة الخردوا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 محل في طریق االنجاز 100ح ضتو:  35صورة رقم 

 توضح منطقة الخردوات) : 36(صورة رقم
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  خاتمــة المبحث 

العالقات المجالية بين مدينة عين عبيد ومدينة قسنطينة كانت منذ أن كانت إن  

  . الدولة العثمانيةاألراضي الخصبة لعين عبيد تمثل أراضي المخزن الباي في عهد 

متمثل مكان العمل و اإلقامة فهناك  واالرتباط الوظيفي البارز في هذه العالقات -

تدفق يومي للعمال والموظفين باتجاه المدينة ، كذلك الجانب الخدماتي المتمثل في 

  اإلدارية   تالصحة والخدما

التي تشهدها مدينة عين عبيد إال أن المشاريع الموجهة إلى تعتبر  ةرغم التنمي -

لتعمير سيكون هناك مشاريع من ناقصة، لكن مع مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة وا

  .الصناعية ومنطقة النشطات ةخالل توقع التجهيزات والمرافق الالزمة  اقتراح المنطق

  :خالصــة الفصــل

  :من خالل التطرق إلى المباحث المذكورة في الفصل تمكنا من الخروج بالنقاط التالية

هيئة والتعمير و المتمثلة تم تغطية مدينة عين عبيد بدراسات عدة من خالل أدوات الت -

و وهذه الدراسة لم تكن  بالدقة الالزمة  PUD1982المخطط التوجيهي للتعميرفي 

أين وضحت فيه مناطق  1995 سنة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصادق عليه

 الواقع الحالي التوسع العمراني المستقبلي للمدينة،لكن بعد مرور إحدى عشرة سنة فاق

يرات حيث اقترحت عدة متغا يتم مراجعة هذا المخطط ذ، لوقعات المقترحة فيهكل الت

وتجسيد اقتراح المخطط الوالئي للتوسع المستقبلي للمدينة ،اقتراح منطقتين صناعيتين 

للتهيئة والمتمثل في إنشاء قطب عمراني جديد الستيعاب الفائض السكاني للتجمع 

  .ع العمرانيي استبدل بمنطقة التوسذوال القسنطيني

من  عبيد هي مدينة عينبين أن  SDAAMفي  في الدراسة الجديدة المتمثلة -

وفي  تقع ضمن مجال التأثير المباشر hinterlandالمجاالت المحيطة بالحواضر 

  المستوى الثاني بعد المدن التوابع 

والذي سيكون له دور في التوازن  عين عبيد تحتل موقع هام ضمن مجال الحاضرة -

 .لجهويا
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  في دراسة مخطط التناسق الحضري والذي أولى أهمية للتجمع القسنطيني الكبير -

 )المدن التوابع و مدينة قسنطينة(

وهذا يؤكد بأن عين )   SCUحسب دراسة ( ° 30مدينة عين عبيد تقع على بعد  -

المدن التوابع على المدى الطويل ن الحل في فك الخناق عن الحاضرة وعبيد ستكو

 لكي تكون المجال الذي يدعم التجمع  هبها من المجال الحضري لقسنطينة، ميزفقر

في اختيار التوسع المستقبلي المدينة الجديدة الثالثة لعين عبيد كان هدفه  نابحثثم  -

ي منطقة استبدل بتعبير جديد يتمثل ف الذيستقبال الفائض السكاني للتجمع القسنطيني، ا

  التوسع العمراني

ابع خاصة الخروب عالقات والمدن التودينة عين عبيد بالمدينة األم قسنطينة تربط م -

ثلة في الخدماتية المتم اتالعالقو) مكان اإلقامة  –عمل ( وطيدة تتمثل في عالقة 

 .والتعليم العاليالصحة والخدمات اإلدارية 

 منها علما أنها ستندرج ضتفي حين تحتاج هذه المدينة مشاريع تساعد في تنمي -

إليها بعض المشاريع  توجه وقد في المدى المتوسط المدن المتوسطة صفوف

 :والمتمثلة في

 وحدة سكنية 300: 2009-2005البرنامج الخماسي للسكن  

 وحدة سكنية 600القضاء على السكن الفوضوي والهش  جبرنام 

 LSPوحدة سكنية  120 

 ثانوية انطلقت بها األشغال: المرافق و التجهيزات 

 طفال روضة أ 

 مقر للبريد والمواصالت 

 حديقة عمومية 

 .التحسين الحضري 

مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير هو في المرحلة األخيرة للموافقة عليه،  

 .هـ 800هـ والثانية  500من خالله تم اقتراح منطقتين صناعيتين األولى  يوالذ
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لفصـلا مقدمـة  

االحتياجات الحالية و المستقبلية لتوسع عين عبيد: المبحث األول  

االحتياجات المستقبلية لمدينة قسنطينة وتوابعها:المبحث الثاني         

التوسع العمراني واالقتصادي لمدينة عين عبيد: المبحث الثالث         

 خاتمـة الفصـل
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  :مقدمـة الفصل

مستقبلية لمدينة عين عبيد االحتياجات الحالية و ال سنحاول إبراز في هذا الفصل     

، عقار، اقتصاد،  ثم نتطرق إلى االحتياجات الحاليـة والمسـتقبلية   تجهيزات ،من سكن

لمدينة قسنطينة والمدن التوابع وفي هذا الصدد  يتم مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة 

حيث اعتمدنا على مرحله  2007لبلديات و الذي انطلقت دراسته سنة لما بين ا والتعمير

ابعها، وكـذلك اسـتعنا بمخطـط    وتواألولى في تقدير االحتياطات العقارية لقسنطينة 

  التناسق الحضري ودراسة الخبرة لمدينة قسنطينة

المدينـة   لعين عبيد التعبير الجديد بـدل  يثم حولنا التطرق إلى التوسع العمران     

دوافع ومبررات االختيـار،  الفـاعلون، األدوات و أسـباب     حالجديدة الثالثة وتوضي

الموضـع،  الموقع، طاقـات   المدينة الجديدة بالتعبير الجديد التوسع المستقبلي، استبدال

  .  ، رأي السكانرأي السلطات العمومية

  بيدلتوسع عين ع ةاالحتياجات الحالية و المستقبلي: المبحث األول

  مقـدمـة المبحـث

التنمية المحلية مو متسارعة في المجال العمراني وتشهد مدينة عين عبيد وتيرة ن     

والعقار واالقتصاد وذلك  ،تمستقبلي للسكان والتجهيزاالتقدير مما يؤدي بالتفكير في ال

  .للتخطيط األفضل لمستقبل المدينة

I-  دراسة، وحسـب دراسـة مراجعـة    حسب نتائج ال(اآلفاق والتقديرات المستقبلية

  )المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

  :التقديرات السكانية -1-1

 ذلـك لمعرفـة   ان المستقبلي ضروري للتخطيط المسـتقبلي و تقدير عدد السك       

  االحتياجات المتوقعة لعدد السكان الجدد أو العدد الحالي
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            ق المستقبليةالسكانية لألفا تالتقديرا): 63(جدول رقم      

 السنة  2007  2012  2017  2027
 عدد السكان 23171 30280 38640 62940

  والتعميرمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة  دراسة URBACO: المصدر                              
   2008للسكن والسكان للتعداد العام ةنتائج األولي+                       

  
ن خالل التقديرات السكانية لآلفاق القريبة والبعيدة ستندرج مدينة عـين عبيـد   م      

ـ  ن إلـى   25000دد سـكانها مـن   ضمن صفوف المدن المتوسطة والتي يتراوح ع

50000)1(   

  :الشغل -1-2

 بتـوفير  للسكان، ال يتأتى إال ةتحسين الظروف والوضعية االقتصادية و االجتماعيإن 

  .ل تطوير وتنمية القطاعات االقتصاديةوذلك من خال مناصب شغل للفئة النشطة

اعتمدنا على دراسة مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لتقديرات واألفاق وقد 

  .المستقبلية للشغل

المتوسـط   ،القريـب  ىفي المـد  ةوالبطال العاملة، دتقديرات النشاط، الي أفاق و):64(جدول رقم 

  دوالبعي
عدد السكان في  

  العملسن 

السكان 

  النشطين

عدد  اليد العاملة

  نالبطالي

نسبة 

  %النشاط 

  نسبة الشغل

%  

  نسبة البطالة

%  

  19  35  54  2789  5152  7942  14707  بالمدى القري

  12  37  49  2267  6980  9247  18864 المتوسط ىالمد

  6  40  46  1862  12413  14274  31031  المدى البعيد

  ط التوجيهي للتهيئة العمرانيةنتائج دراسة مراجعة المخط: المصدر

يتبين انخفاض مستمر لنسبة البطالة حيث قدرت  أعاله والشكل أدناه من الجدول   

يستمر و% 12المدى المتوسط إلى في ثم تصل % 19 بنسبة المدى القريبعلى 

بداية عمل المنطقة الصناعية المقترحة في  توقع تفسير ذلك هو ،%6 سجللت اانخفاضه

العمراني إضافة إلى التطور  تساعد في استقطاب اليد العاملةسحيث  سطالمدى المتو

مناصب شغل في قطاع البناء واألشغال  خلق  الذي ستعرفه المدينة و الذي يساعد في

                                                 
 2006من القانون التوجيهي للمدينة  04المادة رقم :  )1(
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العمومية، الجدول الموالي يؤكد هذا التفسير حيث يبين لنا توزيع اليد العاملة على 

  مختلف القطاعات

  

  شاط االقتصادي على المدى القريب، المتوسط، والبعيدتطور الن   9الشكل رقم 

0
10
20
30
40
50
60

%نسبة النشاط  %نسبة الشغل  %نسبة البطالة 

المدى القريب
المدى المتةسط
المدي البعيـد

  

                ةتوزيع اليد العامة على مختلف القطاعات االقتصادي   ): 65( جدول رقم  
  2007  2012  2017  2027  

 عالقطا

1  

BTP القطاع   ةالصناع

3  

 عالقطا

1  

BTP القطاع   ةالصناع

3  

 عالقطا

1  

BTP القطاع   ةالصناع

3  

 عالقطا

1  

BTP القطاع   ةالصناع

3  

  7398  1842  2213  609  4344  847  1180  609  3282  603  825  442  2315  438  604  298  العدد

  مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير   URBACO2006المصدر                                                

و الصناعة على  ي قطاع البناء واألشغال العموميةالعاملة خاصة فتزايد في اليد  إن    

المتوقـع  المدى المتوسط و البعيد نتيجة اقتراح المنطقة الصناعية و منطقة النشطات و

  نشاطهما في المدى المتوسط بداية

               10:شكل رقم
  توزيع اليد العاملة على مختلف القطاعات االقتصادية   

  دقريب، المتوسط، والبعيفي المدى ال
  

0
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  :دلسكن والتجهيزات لمدينة عين عبيلالتقديرات المستقبلية  -2

عين إن التقديرات المستقبلية المتوقعة للسكن تحسبا آلفاق ديموغرافية ستأخذ ب

ال بد من والعجز المسجل للسكن للعدد الحالي للسكان، لذلك االعتبار عدد السكان الجدد 

  . تحديد االحتياجات الكمية والمساحة الالزمة للسكن والتجهيزات

  :التقديرات المستقبلية للسكن -2-1

الوضعية الحساسة التي تعرفها الحظيرة السكنية في المدينة سواء من حيث 

  ) العجز المسجل في تلبية طلبات السكن و ةالفوضوي تانتشار البناءا(أو الكمية النوعية 

  :، قدرت احتياجات السكن كما يليمن نتائج دراسة  مراجعة المخطط التوجيهي للبلديةو    

 القريب ىالمـد*

  وحدة سكنية 2010السكنات المتوقع إنشاءها في هذا المدى 

  بتقدير االحتياج من السكن على المدى القري ): 66(جدول رقم 

ــدد    عــ

الســكان  

2012  

ــدد عــ

ــكن  السـ

2007  

البنـــاء

  يالفوضو

امتصاص

البنـــاء 

  الفوضوي

ــامج البرن

ــكن  السـ

  المسلم

معدل شغل 

ــكن  المس

2007  

معدل شغل 

ــكن  المس

2012  

ــكن  السـ

ــدر  المقـ

2012  

ــكنات  الس

  الجديدة

المركـــز 

  الحضري

30280  3817  621  300  530  6,07  5,00  6056  2010  

  URBACO 2006التعمير  المصدر مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و                                             

  المـدى المتوسط*

  تقدير االحتياج من السكن على المدى المتوسط ):67(جدول رقم 

  URBACO 2006المصدر مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير                                               

، وتقديره فـي  2012المسكن في  ، وتقدير معدل شغلحسب تقديرات عدد السكان -

 .وحدة سكنية 2630إنشاءها في هذا المدى  السكنات المتوقعف 2017

 
  

ــدد    عــ

الســكان  

2017  

ــدد عــ

ــكن  السـ

2012  

البنـــاء

  يالفوضو

امتصاص

البنـــاء 

  الفوضوي

ــامج البرن

ــكن  السـ

  المسلم

معدل شغل 

ــكن  المس

2012  

معدل شغل 

ــكن  المس

2017  

ــكن  السـ

ــدر  المقـ

2017  

ــكنات  الس

  ديدةالج

المركـــز 

  الحضري

38640  6056  641  300  200  5,00  4,5  8587  2630  
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 دـالمـدى البعي*
  سكن على المدى البعيدلمن ا تتقدير االحتياجا:  )68(جدول رقم

  URBACO 2006المصدر مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير                                               

  وحدة سكنية 7630إنشاءها في هذا المدى  المتوقعالسكنات  -

  :ت المستقبلية للتجهيزاتالتقديرا -2-2

 وهيزات ضرورية لمدينة بهذا الحجم من خالل الدراسة سجل عجز لعدة مرافق و تج

تم تقدير احتياجاتها الحالية و  مدينةوحجم ال grille d'équipementباالعتماد على 

  .المستقبلية

المدى الذي ستصل إليه على  المدينة لحجمزيادة السكانية المستقبلية و تحسبا للو  

  :نوعين من المدن ىستندرج إل حيث المتوسط و البعيد

  ن 50.000 -ن 25.000مدينة ذات حجم يتراوح  ما بين *  

  ن 150.00-ن100.000مدينة ذات حجم يتراوح مابين *  

من  لضمن صفوف النوع األولسكن والسكان ستكون من خالل معطيات األولية ل

  ن 50.0000ن إلى  25.000المدن والتي يتراوح عدد سكانها من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــدد    عــ
الســكان 

2027  

ــدد عــ
ــكن  السـ

2017 

البنـــاء
  يالفوضو

امتصاص
البنـــاء 
  الفوضوي

ــامج البرن
ــكن  السـ

  المسلم

معدل شغل 
ــكن  المس

2017  

معدل شغل 
ــكن  المس

2027 

ــكن  السـ
ــدر ال مقـ

2027  

ــكنات  الس
  الجديدة

المركـــز 
  الحضري

62940  8587  663  480  0  4,5  4,00  15735  7630  
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   :المدى البعيد *

  تقديرات التجهيزات بالعدد والمساحة على المدى البعيد   ):69(جدول رقم

ــاحة   العدد  عدد سكان  التجهيزات مســ
  2الوحدة م

المســـاحة 
  2اإلجمالية م

  

تغطية عجز المركز الحضري   II 13,93%  5  7000  35000و  Iمدرسة طور 
  على المدى البعيد

  تغطية عجز البلدية   22500  7500  3  %12,76  متوسطة 
  تغطية عجز البلدية  22000    1  %8,62  ثانوية 
  تغطية عجز البلدية  30000  30000  1  %8,62  متقنة

مركز التكوين المهني 
  والتمهين

ــكان  ســ
  البلدية

ــع    14000  14000  1 ــاج المجم ــة احتي تغطي
  الحضري

  تغطية احتياج البلدية   6000 6000 1 15000قاعة متعددة الخدمات 
 05أقل من   حضانة  + روضة 

ــنوات  سـ
25%  

  تغطية عجز التجمع الحضري   2000  2000  1

Foyers des 
jeunes 

  تغطية عجز التجمع الحضري  4000  4000  1  سنة 0-18

أرضية رياضية على 
  الهواء الطلق 

 +10 
  سنوات

  تغطية عجز البلدية  3000  3000  1

قاعـــة رياضـــية 
  متخصصة

  تغطية عجز البلدية  7000  7000  1  

  تغطية عجز البلدية  2000 2000 1    مسبح
ــكان  مستشفى  ســ

  البلدية
  تغطية عجز التجمع الحضري  9000  9000  1

    30000 30000 1   ملعب
 entreمركز تسديد 

de payement 
ــكان  ســ

  البلدية
1  700  700    

    1400 1400 1    دار الشباب 
    1000 1000 1    مركز ثقافي

    1400 1400 1    سينما
مقـــر البريـــد  

 hôtelومواصـالت  
des poste 

  1  1200  1200    

    2400 2400 1    مركز هاتفي
    700 700 1    فرع بلدي

    4000 2000 2    مسجد 
/  2م 0,1  تجارة متخصصة

  ساكن
1  2400  2400    

/  2م 3,5  مساحة لعب
  للفرد

1  85000  85000    

المساحة اإلجماليـة  
  المتوقعة

  هـ 30,27أو  2م 302700  

  نتائج الدراسة+ URBACO 2006مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  : المصدر                            
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قدرت  المدى البعيد و مخصصة للتجهيزات علىالمساحة المتوقعة ومن الجدول       

  هـ 30,27 بـ

عقاري لتوقيع  جود احتياطالتنمية االجتماعية واالقتصادية للمدينة توجب وإن 

المسجل، وتوقعات احتياج السكان الجدد  الحالي عجزالالمتصاص التجهيزات الالزمة و 

  .هـ50,80مدى البعيد الالمتوسط والمدى القريب و علىوقدرت المساحة اإلجمالية 

العقارية الالزمة لتوقيع السكن والتجهيزات علي المدى القريب  تقدير مساحة -ب

  والبعيدوالمتوسط 

  :يلي قدرت مساحة االحتياجات من المساحة على ثالث فترات كما

  هـ/ س 50الكثافة المتوسطة للسكن بالهكتار : السكن* 

   Grille d’équipementمجموع مساحة التجهيزات مقدرة حسب : التجهيزات* 

  من مساحة التجهيزات         % 20للسكن، و 

  م35ة التالية تحسب باالعتماد على القاعد: الطرق* 

  لساكن 2م3,5: البنية التحتية المختلفة * 

ويأخذ بعين  للساكن، 2م10: المساحات الخضراء وأماكن الراحة واالستجمام* 

  .العجز المسجل حاليا راالعتبا

                      تقديرات المساحة الالزمة على المدى القريب والمتوسط والبعيد):  70(جدول رقم 
كليةالمساحة ال األنشطة المساحات الخضراء البنية التحتية الطرق التجهيزات السكن المساحة    

 )هـ(

 المدى    

73,80 7,06 7,11 2,49 7,03 9,91 40,20 المدى القريب

111,17 25,34 8,36 2,93 11,33 10,62 52,60 المتوسط ىالمد

287, 38,75 24,30 8,50 32,76 30,27 152,61 المدى البعيد

430,65 71,15 39,77 13,92 51,12 50,80 245,40 المجموع

  معالجة المعطيات+ مراجعة مخطط التهيئة والتعمير : المصدر
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الشكل أدناه يتبن تطور المساحة الالزمة لكل العمليات من الجدول أعاله و    

المساحات ن والتجهيزات، ومناطق النشاطات والحضرية والمتمثلة في توقيع السك

   إلخ  فالمدينة ستعرف تطورا عمرانيا ملحوظا في المدى المتوسط والبعيد ...الخضراء

  

  

  :11الشكل رقم
  تقدير المساحة الالزمة للعمليات الحضرية في

  المدى القريب ،المتوسط،و البعيد

0
20
40
60
80
100
120
140
160

السكن الطرق المساحات الخضراء

المدى القريب

المدى المتوسط

المدى البعيد

 

II - التوسع المستقبلي لمدينة عين عبيد:  

د تكون من ـدة عناصر هامة قـراني على معرفة عـمع العـيعتمد التوس      

القيمة الفالحية لها و  الوضعية العقارية لألراضي المتمثلة فييات وق أو اإلمكانـالعوائ

من خالل ذلك سنبين إمكانية  توسع عين عبيد على المدى المتوسط و ووالجيوتقنية، 

  :البعيد

 هـ و تمثل النسيج العمراني 295.95تقدر مساحة هذا القطاع : القطاعات المعمرة -ا

من الضروري و عمليات عن طريق عدةحيث يتم التدخل فيه  للتجمع الحضري  الحالي

  :إجراءها هي

  هيكلةالإعادة  •

  هدم البناءات الفوضوية •

  إعادة التنظيم العقاري •
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  تجهيز  •

  تكثيف السكن في الجيوب الفارغة  •

برمجة على المدى المتوسط          وهي م: القطاعات المبرمجة للتعمير المستقبلي -ب

السكان  احتياجات هـ لتغطية  184,88ة هذا القطاع قدرت مساححيث  )سنوات10 (

  :وهو مقسم إلى قسمين ، التجهيزات، و المساحات الخضراء،السكن  الجدد من

 هـ ويقع في 152القسم األول وهو األكبر من حيث المساحة والمقدرة بـ   •

  ينةالجنوب الغربي للمد

  هـ 32,40القسم الثاني ويقع في الشمال الشرقي للمدينة وتبلغ مساحته   •

 20و األراضي المبرمجة للتعمير على  :للتوسع المستقبلي ةالقطاعات المبرمج -جـ

  :تنقسم إلى جزأين سنة حيث

هـ يقع في الشمال الغربي  284,88الجزء األول والذي يمثل مساحة قدرها  •

  للمدينة

  هـ، ويقع في الشمال الشرقي للمدينة 38,75تقدر مساحته بـ : الجزء الثاني  •

  :هي تمثل رواق االرتفاقات لـ : القطاعات الغير معمرة والغير قابلة للتعمير -د

  خطوط  الكهرباء للضغط المتوسط و الضغط المرتفع  •

  السكة الحديدية •

  ).20(الطريق الوطني رقم  •

للبناء ذات  تقنية الغير مالئمةاألراضي التي ال يمكن تعميرها بسبب الجيو •

قدرت مساحة هذه و الشعاب حيث  تالفيضانا القوي ،و مناطق راالنحدا

  هـ 62,26األراضي بـ 

  : راضي التوسع االقتصادي في مدينة عين عبيدأ -و

مناطق التوسع االقتصادي المرتبطة بتثمين الموارد اإلنتاجية سواء تعلق األمر       

نشطة الزراعية الصناعية التي يمكن تشتق منها أو المواد النافعة باإلنتاج الفالحي واأل

  .في مجال البناء التي يمكن أن تضاف إليها مثال والصناعات المتنوعة



  استيعاب النمو المحلي أم لنقل نمو قسنطينة وتوابعها:التوسع العمراني لعين عبيد ــــــــــــــــــــــــــــــــ  :الفصل الرابع

 

183 
 

بيد تم من خالل دراسة مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية عين عو    

  :اقتراح منطقتين صناعيتين

 لشرقي للتجمع الحضري ذات صبغةتقع في الشمال ا: المنطقة الصناعية األولى *

  .يبقي أن يحدد لها طابع خاص بها ،هـ 800قدرها  بمساحةوطنية ودولية 

البناء واألشغال تقع في شمال التجمع الحضري مخصصة  لمواد : يةالمنطقة الثان* 

  هـ للخردوات 100 ت منهاهـ أين خصص 500بمساحة قدرها )   BTP(العمومية  

  )Ferraille .(  
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  االحتياجات المستقبلية لمدينة قسنطينة وتوابعها: المبحث الثالث

  مقدمة المبحث

المرحلة  اعتمدنا في تقدير االحتياجات المستقبلية لمدينة قسنطينة وتوابعها على    

التجمع (بين البلديات  مالعمرانية مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة ال دراسة األولى من

وعلى مخطط التناسق  2006دراسة الخبرة لمدينة قسنطينة ب و ةدراسقيد ال )القسنطيني

  .الحضري لقسنطينة 

القريب، المتوسط و  المدىالمساحة العقارية الالزمة على االحتياجات من  تقدير -1

  :على المدى البعيد

 المتزايدطلب لنتيجة ل تصاعد الذي يبقى في سكن لل في مواجهة العجز المسجل      

  .فالبحث عن االحتياطات العقارية يبقى مستمرا نتهييكاد ال ي للسكان و الذي

  و البعيد طعدد السكان التجمع على المدى القريب ، المتوستقدير  -1- 1

  على المدى القريب لسد حاجياته منها للتجمع  ةالالزم المساحة العقارية توقعقبل 

وقد اعتمدنا في ذلك على  المستقبلي، عدد السكان تقديرالمتوسط والبعيد البد من و

  .المرحلة األولى لدراسة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لما بين البلديات

 1المتغيــرة  ♦

 المدى القريب 

 الوطني على معدل النمو دتقدير عدد سكان التجمع على المدى القريب باالعتماتم 

لمرافق و ذلك ليتم توقع احتياجاتهم من السكن والتجهيزات وا% 1,60 بـ المقدرو

على يوضح عدد السكان مدينة قسنطينة والمدن التوابع ) 71(الجدول رقم و األخرى

  المدى القريب
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  تقدير عدد سكان التجمعات الرئيسية للتجمع على المدى القريب ):   71(جدول رقم 

 عدد السكان سنة  التجمعات
2010  

  معدل النمو
2010-2015  

  صافي الهجرة
2010-2015  

 عدد السكان سنة
2015  

عدد السكان 
  الجدد

  33.884  444.094  0,00 1,60 410.210  قسنطينة
  7.849  102.869 0,00 1,60 95.020  الخروب

  3.564  46.709 0,00 1,60 43145  حامة بوزيان
  2.648  34.705 0,00 1,60 32057  عين السمارة

  3.627  47.542 0,00 1,60 43.915  مرادديدوش 
  51.472  675.919 0,00 1,60 624.347  التجمع

   2010المرحلة األولى لمراجعة المخطط التوجيهي لما بين البلديات  - URBACO:المصدر

 المدى المتوسط 

نسبة صافي و %1,50 ىإن توقع انخفاض معدل النمو في المدى المتوسط إل      

في هذه المرحلة  يالتي تبين أن التجمع بدأ بتحويل الفائض السكانو % 0,10 –الهجرة 

 يبين عدد سكان التجمع على المتوسط) 72(والجدول رقم 

  تقدير عدد سكان التجمعات الرئيسية للتجمع على المدى المتوسط   ):72(جدول رقم 

التجمعات 
  الرئيسية

 عدد السكان سنة
2015 

 ن سنةعدد السكا  صافي الهجرة  معدل النمو
2020  

عدد السكان 
  الجدد

  34.321  478.415  0,10-  1,50  444.094  قسنطينة
  7.950  110.819  0,10- 1,50  102.869  الخروب

  3.610  50.319  0,10- 1,50  46.709  حامة بوزيان
  2.682  37.387  0,10- 1,50  34.705  عين السمارة
  3.674  51.217  0,10- 1,50  47.542  ديدوش مراد

  52.238  728.157  0,10- 1,50  675.919  التجمع
   2010المرحلة األولى لمراجعة المخطط التوجيهي لما بين البلديات  - URBACO:المصدر

 المدى البعيد 

عدد سكان التجمع بـ  حيث قدر% 1,50لة بتوقع ثبات معدل النمو في هذه المرح

  .، و الجدول يوضح ذلكن 52.238ن وبزيادة تقدربـ728.157
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  تقدير عدد سكان التجمعات الرئيسية للتجمع على المدى البعيد   ):73( جدول رقم

 عدد السكان سنة  التجمعات
2020 

 عدد السكان سنة  صافي الهجرة  معدل النمو
2030  

عدد السكان 
  الجدد

  76.805  555.220  0,10-  1,50  478.415  قسنطينة
  17.791  128.610  0,10- 1,50  110.819  الخروب

  8.078  58.397  0,10- 1,50  50.319  حامة بوزيان
  6.002  43.389  0,10- 1,50  37.387  عين السمارة
  8.222  59.439  0,10- 1,50  51.217  ديدوش مراد

  116.899  845.055  0,10- 1,50  728.157  التجمع
   2010المرحلة األولى لمراجعة المخطط التوجيهي لما بين البلديات  - URBACO:المصدر

لرئيسية للتجمع التجمعات االتقديرات المستقبلية لعدد سكان ) 13(نوضح في الشكل رقم

 ىحيث سيصل عدد سكان التجمع الجدد إل المتوسط والبعيد ،على المدى القريب

 ن116.899

0
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المدى القريب  المدى المتوسط المدى البعيد

الشكل (12): تقدير عدد سكان التجمع على المدى القريب المتوسط و البعيد

قسنطينة
الخروب
حامة بوزيان
عين اسمارة
ديدوش 

 
 

القريب ،  تقديرات االحتياجات من االحتياطات العقارية للتجمع على المدى-2- 1

   دالبعي المتوسط و

خالل التقديرات السكانية يمكن توقع احتياجاتهم من المساحة الالزمة وذلك من و    

لجدد في أي خانة من المدن أي بتحديد عدد السكان اgrille d’équipement باالعتماد على

وما يلزمهم من مساحة للسكن ،التجهيزات،و طرق و بنية تحتية مختلفة، ينتمي 

  ف نوضح ذلك في الجداول المواليةوالخ، س... ومساحات خضراء  
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 المدى القريب 

  للسكان الجدد  للتجمع على المدى القريب متقدير االحتياط العقاري الالز   ):74(جدول رقم 

عدد السكان   التجمعات
  )هـ(الجدد 

مساحة  
الالزمة 
  للسكن

المساحة 
  الالزمة

  التجهيزات

  المساحة
  الالزمة 

  )هـ(الطرق

البنية 
التحتية 
  ةالمختلف

المساحات 
  الخضراء

  )هـ(

إجمالي 
المساحة 

  )هـ(
  310  34  12 37 51 175 33.884  قسنطينة
  81  8  3 10 11 50  7.849  الخروب
  29  4  1 3 4 17  3.564  الحامة

  34  3  1 4 3 23  2.648  عين سمارة
  56  4  1 7 4 40  3.627  ديدوش
  509  52  18 61 73 305 51.472  التجمع

  2010لة األولى لمراجعة المخطط التوجيهي لما بين البلديات المرح - URBACO:المصدر   

  هـ 509لمدى القريب احتياط عقاري يقدرمن الجدول التجمع القسنطيني يحتاج على ا

 المدى المتوسط 

  للسكان الجدد  للتجمع على المدى المتوسط متقدير االحتياط العقاري الالز   ):75(جدول رقم 

عدد السكان   التجمعات
 )هـ(الجدد 

المساحة    
الالزمة 
  للسكن

المساحة 
  الالزمة

  التجهيزات

  المساحة
  الالزمة 

  )هـ(الطرق

البنية 
التحتية 
  المختلفة

المساحات 
  الخضراء

  )هـ(

إجمالي 
المساحة 

  )هـ(
  607  34  12 74 52 435 34.321  قسنطينة
  75  8  3 9 11 44  7.950  الخروب
  32  4  1 4 4 20  3.610  الحامة

  24  3  1 3 3 15  2.682  عين سمارة
  33  4  1 4 4 20  3.674  ديدوش
  771  52  18 93 74 533 52.238  التجمع

  2010المرحلة األولى لمراجعة المخطط التوجيهي لما بين البلديات  - URBACO:المصدر

  هـ771قدرت المساحة الالزمة من العقار للتجمع على المدى المتوسط بـ 

 المدى البعيد  

  للسكان الجدد  للتجمع على المدى البعيد ماالحتياط العقاري الالزتقدير  ):76(جدول رقم

عدد السكان   التجمعات
  )هـ(الجدد 

المساحة    
الالزمة 
  للسكن

المساحة 
  الالزمة

  التجهيزات

  المساحة
  الالزمة 

  )هـ(الطرق

البنية 
التحتية 
  المختلفة

المساحات 
  الخضراء

  )هـ(

إجمالي 
المساحة 

  )هـ(
  705  77  27 85 117 400 76.805  قسنطينة
  161  18  6 19 25 93 17.791  الخروب
  70  8  3 8 9 42 8.078  الحامة

  52  6  2 6 7 31 6.002 عين سمارة
  71  8  3 8 9 43 8.222  ديدوش
  1060  117  41 127 166 609 116.899  التجمع

  2010المرحلة األولى لمراجعة المخطط التوجيهي لما بين البلديات  - URBACO:المصدر
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نوضح في الجدول الموالي التقدير من االحتياطات العقارية الالزمة للتجمع على س

  المدي القريب ،المتوسط والبعيد

  تقدير المساحة الالزمة للعقار للتجمع على المدى القريب،المتوسط و البعيد): 77(جدول رقم 

  )هـ(ساحةإجمالي الم  المــدى البعيد  المــدى المتوسط  المـدى القريـب  التجمعـــات
  1622  705 607 310  قسنطينــة
  317  161 75 81  الخـروب

  131  70 32 29  الحــامة بوزيان
  110  52 24 34  عين السمـارة
  160  71 33 56  ديدوش مــراد

  2340  1060 771 509  التجمـــع
  2010ت المرحلة األولى لمراجعة المخطط التوجيهي لما بين البلديا -  URBACO:المصدر            

  
  )                 13:(الشكل رقم

  تطور احتياجات التجمع من المساحة على المدى القريب 
  المتوسط و البعيد
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من خالل ما ما تقدم  فالتجمع القسنطيني في هذه المتغيرة األولى يحتاج إلى وعاء 

  .هـ2.340عقاري تقدر مساحته بـ 

 2المتغيرة  ♦

  تقديرات المستقبلية لعدد سكان التجمعات الرئيسية للتجمع -

 المدى القريب 

،وبنسبة صافي هجرة %1,30قع انخفاض معدل النمو إلى وت ة الثانيةفي هذه المتغير

، وبالتالي يكون عدد السكان كما هو موضح في الجدول %0,30-مقدرة بـ
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لمدى القريب ،ومن خالله الحظنا عدد سكان التجمع سيصل في ا)78(رقم

  ن665.999إلى

  تقدير عدد سكان التجمعات الرئيسية للتجمع على المدى القريب  ):78(جدول رقم 

 عدد السكان سنة  التجمعات
   2010 

 عدد السكان سنة  صافي الهجرة  معدل النمو
     2015  

عدد السكان 
  الجدد

  27.366  437.576  0,30-  1,30  410.210  قسنطينة
  6.339  101.359  0,30- 1,30  95.020  الخروب

  2.878  46.023  0,30- 1,30  43145  حامة بوزيان
  2.139  34.196  0,30- 1,30  32057  عين السمارة
  3.930  46.845  0,30- 1,30  43.915  ديدوش مراد

  41.652  665.999  0,30- 1,30  624.347  التجمع
   2010البلديات المرحلة األولى لمراجعة المخطط التوجيهي لما بين  - URBACO:المصدر

 المدى المتوسط 

- و نسبة صافي الهجرة % 1,20توقع انخفاض معدل النمو إلى في هذا المدى الزمني 

،و الجدول الموالي يوضح أي أن التجمع يستمر في نقل نموه خارج مجاله% 0,40

  تقدير عدد سكان التجمعات الرئيسية للتجمع على المدى المتوسط

  سكان التجمعات الرئيسية للتجمع على المدى المتوسطتقدير عدد   ):79(جدول رقم 

 عدد السكان سنة  التجمعات
  2015 

 عدد السكان سنة  %صافي الهجرة  %معدل النمو
     2020  

عدد السكان 
  الجدد

  26.892  464.468  0,40-  1,20  437.576  قسنطينة
  6.229  107.588  0,40- 1,20  101.359  الخروب

  2.828  48.852  0,40- 1,20  46.023  حامة بوزيان
  2.102  36.297  0,40- 1,20  34.196  عين السمارة
  2.879  49.724  0,40- 1,20  46.845  ديدوش مراد

  40.931  706.929  0,40- 1,20  665.999  التجمع
   2010المرحلة األولى لمراجعة المخطط التوجيهي لما بين البلديات  - URBACO:المصدر

 المدى البعيد 

و بنسبة صافي الهجرة المقدرة  %0,80النمو حيث يصل إلى  يستمر انخفاض معدل

 :و بالتالي يكون تقدير عدد سكان التجمع كاآلتي% 0,80 -بـ 
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  تقدير عدد سكان التجمعات الرئيسية للتجمع على المدى البعيد  ):80(جدول رقم 

 عدد السكان سنة  التجمعات
2020 

 عدد السكان سنة  %صافي الهجرة  %معدل النمو
     2030  

عدد السكان 
  الجدد

  38.524  502.992  0,80-  0,80  464.468  قسنطينة
  8.924  116.512  0,80- 0,80  107.588  الخروب

  4.052  52.904  0,80- 0,80  48.852  حامة بوزيان
  3.011  39.308  0,80- 0,80  36.297  عين السمارة
  4.124  58.765  0,80- 0,80  49.724  ديدوش مراد

  58.634  765.563  0,80- 0,80  706.929  التجمع
  2010المرحلة األولى لمراجعة المخطط التوجيهي لما بين البلديات  - URBACO:المصدر

تطور عدد سكان التجمعات الرئيسية على المدى ) 15(نوضح في الشكل رقم 

  القريب،المتوسط و البعيد

                           )14(الشكل رقم 
  ت الرئيسيةاتطور عدد سكان التجمع 

  المتوسط والبعيد ب،على المدى القري
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  تقدير االحتياجات من المساحة العقارية للتجمعات الرئيسية للتجمع -

  المدى القريب 

  تقدير المساحة الالزمة من العقار على المدى القريب   ):81(جدول رقم 

عدد السكان   التجمعات
  )هـ(الجدد 

مساحة  
لالزمة ا

  للسكن

المساحة 
  الالزمة

  التجهيزات

  المساحة
  الالزمة 

  )هـ(الطرق

البنية 
التحتية 
  المختلفة

المساحات 
  الخضراء

  )هـ(

إجمالي 
المساحة 

  )هـ(
  255  27  10 31 42 146 27.366  قسنطينة
  68  6  2 8 9 42 6.339  الخروب
  23  3  1 3 3 13 2.878  الحامة

  29  2  1 3 3 21 2.139  عين سمارة
  50  3  1 6 3 37 3.930  ديدوش
  426  42  15 51 59 259 41.652  التجمع

 2010المرحلة األولى لمراجعة المخطط التوجيهي لما بين البلديات  - URBACO:المصدر
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  المدى المتوسط 

  تقدير المساحة الالزمة من العقار على المدى المتوسط  ): 82(جدول رقم 

عدد   التجمعات
السكان 
الجدد 

  )هـ(

حة مسا 
الالزمة 
  للسكن

المساحة 
  الالزمة

  التجهيزات

  المساحة
  الالزمة 

  )هـ(الطرق

البنية 
التحتية 
  المختلفة

المساحات 
  الخضراء

  )هـ(

إجمالي 
المساحة 

  )هـ(

  536  27  9 65 41 394 26.892  قسنطينة
  60  6  2 7 9 35 6.229  الخروب
  26  3  1 3 3 16 2.828  الحامة

  19  2  1 2 2 12 2.102  عين سمارة
  26  3  1 3 3 16 2.879  ديدوش
  667  41  14 81 58 473 40.931  التجمع

  2010المرحلة األولى لمراجعة المخطط التوجيهي لما بين البلديات  - URBACO:المصدر

هـ لسد حاجيات  667من خالل الجدول سيحتاج التجمع القسنطيني في هذه المرحلة 

  السكان الجدد 

  المدى البعيد

  تقدير المساحة الالزمة من العقار على المدى البعيد ): 83(جدول رقم 

عدد السكان   التجمعات
  )هـ(الجدد 

مساحة  
الالزمة 
  للسكن

المساحة 
  الالزمة

  التجهيزات

  المساحة
  الالزمة 

  )هـ(الطرق

البنية 
التحتية 
  المختلفة

المساحات 
  الخضراء

  )هـ(

إجمالي 
المساحة 

  )هـ(
  363  39  13 44 58 209 38.524  قسنطينة
  83  9  3 10 12 49 8.924  الخروب
  36  4  1 4 4 22 4.052  الحامة

  27  3  1 3 3 16 3.011  عين سمارة
  37  4  1 4 5 22 4.124  ديدوش
  244  59  21 28 83 53 58.634  التجمع

  2010المرحلة األولى لمراجعة المخطط التوجيهي لما بين البلديات  - URBACO:المصدر

  هـ244من العقار على المدى البعيد للسكان الجدد  للتجمع ةالالزمقدرت المساحة 

  والعيد طتقدير المساحة الالزمة من العقار للتجمع على المدى القريب، المتوس  ):84(جدول رقم

  )هـ(إجمالي المساحة  المدى البعيد  المدى المتوسط  المدى القريب  
  1154  363 536 255  قسنطينة
  211  83 60 68  الخروب
  85  36 26 23  الحامة

  76  27 19 29  عين سمارة
  113  37 26 50  ديدوش
  2046  244 667 426  التجمع

  2010المرحلة األولى لمراجعة المخطط التوجيهي لما بين البلديات  - URBACO:المصدر
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من خالل كل ما سبق  سيحتاج التجمع في هذه المتغيرة من مساحة إجمالية للعقار تقدر 

  .ساحة المتغيرة األولىهـ وهي أقل من الم 2.046بـ 

                )15(الشكل رقم
  لتجمعالعقار الالزمة لتقدير مساحة  

  المتوسط والبعيد، على المدى القريب 

  

     PDAU2008االحتياطات العقارية المتوفرة في التجمع من خالل  -2

لما بين للتهيئة والتعمير  جيهيمن خالل التقديرات األولية لمراجعة المخطط التو

ومن  (1) هـ 573,34فالتجمع يتوفر على احتياطات عقارية قدرت بـ  ،البلديات

للسكان الجدد على المدى القريب  المتغيرة األولى و الثانية لتقدير المساحة الالزمة

ي ، وبالتالللعمران أو التوسع االقتصادي سواء ال تسد حاجياتهوالمتوسط والبعيد فهي 

  .البد من البحث عن احتياطات عقارية للتجمع خارج حدوده

 :االقتصـــــاد -2

  اعتمدنا عي ذلك على مخطط التناسق الحضري لمدينة قسنطينة

منصـب   94.400في المدى البعيد يجب على التجمع القسنطيني خلـق  : العمل -2-1

 (2)شغل إذا اعتبرنا تساوي بين النشاط والعمل

 

 
 

                                                 
(1) DUC Situation des disponibilités des foncières dégagées le 25/09/2009: 
(2) : Schéma De Cohérence Urbaine Compte Rendu N°II URBACO-EDR 2007 
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 PDAU(  في المدى البعيد للتجمع القسنطيني اليد العاملة والبطالةتقديرات ): 85(جدول رقم 

1998 (  

ــدد   عدد السكان   عــ
ــكان  الس
في سـن  

  العمل

الفئـــة 
  النشطة

الفئـــة 
  البطالة

ــد  اليــ
  العاملة

ــد  اليــ
العاملــة 

 2003في 

ــدد  عـ
المناصب 
الواجب 
  خلقها

 56.617 159.409  216.026 14.658 230.584 452.410 580.076  قسنطينة
 خروبال
  

ACL164.410 87.499 46.383 2.397  34.966  29.867  14.119 
CO  192.022 102.192 53.251 2.987  50.273  33.964  16310  

الحامة 
  بوزيان

ACL76.006 40.450 19.420 1.715  17.705  10.940  6.765  
CO  113.612 60.464 29.129 2.524  26.602  16.551  10.051 

عــين 
 السمارة

ACL74.760 39.787 207.677 1.189  19.488  12.520  6.968  
CO  83.454 44.413 22.724 1.369  21.355  13.767  7.588  

ديدوش 
  مراد

ACL34.710 18.472 8.691 460 8.231  5.318  2.913  
CO  48.596 25.861 11.594 872 10.722  6.797  3925  
ــوع  ( المجمــ

  )التجمع
1.287.760 685.340 347.379 22.401 324.978 230.488 94.491 

  Schéma de Cohérence Urbaine –URBACO-EDR2007:المصدر                     

ة االيجابية و مدن التوابع للتجمع الحضري لقسنطينة يمكنها من المشاركالمجاورة إن  

  .تضامنها بعضها مع بعض في مواجهة التحديات 

جد مهم فـي تنميـة    البنية التحتيةوجود كذلك البشرية، ر المصادر الطبيعية ويتوف

  ، وسوف نبين القاعدة االقتصادية التي يتوفر عليها التجمعاالقتصاديةاألنشطة 

  :المناطق الصناعية -2-2

   ال تساهم في نشر التنمية  هالكن يتوفر التجمع قسنطينة على قاعدة صناعية ال بأس بها

 :مناطق صناعية 09القاعدة االقتصادية جد مهمة تتمثل في  ♦

 هـ 258أربعة بقسنطينة تغطي مساحة قدرها  

 هـ 262واحدة بعين السمارة مساحتها  

 هـ 97واحدة بديدوش مراد بمساحة قدرها  

هــ خـارج حـدود     488هـ ،أين  522واحدة بالخروب تغطي مساحة  

 .هـ بموقع شاغر بعين الباي120ببلدية ابن باديس،  ،البلدية
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  :لتالية ا تمناطق النشاطات موقعة في البلديا ♦

 هـ 22عين السمارة بمساحة قدرها  

 هـ 12الخروب بمساحة قدرها  

  هـ تقع ببكيرة 10الحامة بوزيان بمساحة قدرها  

  النشطات  قمناط اقتراح إنشاء وتوسيع المناطق الصناعية و

 : بلديـة الخروب 

، بمساحة قـدرها  )ية لكل نشاطإمكانية إدماج مكاتب إدار( منطقة نشطات وتجارة

  .هـ 90ماسينيسا  2الموقع مخطط شغل األراضي رقم  ،هـ30

  (1) هـ5منطقة النشاطات بعلي منجلي اقتراح توسيعها بـ 

 :بلديــة عين السمارة 

بعين السمارة تتوفر على مساحة شـاغرة بمسـاحة    ENMTPالمنطقة الصناعية 

  هـ 50قدرها 

  

  :لتجـارةا -2-3

    خـالل التبـادالت فـي السـلع     تساهم التجارة في خلق دينامكية في المجال من      

وقد استفادت  والية قسـنطينة  هي تمثل أحد الميادين المهمة في االقتصاد  ،والبضائعو

  . )2(داخل مركز المدينة% 70أين محل  34.000 بـ

  أين اثنان منها فقط تزاول عملها ، agréesمعتمدة توجد خمسة أسواق 

 أسواق  تتوفر على أكبر عدد ثماني :الخروب 

 سوقين  بها ي منجليعل 

 سوقين بها  ماسينيسا  

 تتوفر على ثالثة أسواق عين السمارة 

 بها ثالثة أسواق حامة بوزيان 
                                                 

(1) URBACO2007- Expertise  Sur La Ville De Constantine Par Apport Au PDAU 
)2(  :URBACO2007- Expertise  Sur La Ville De Constantine Par Apport Au PDAU 



  استيعاب النمو المحلي أم لنقل نمو قسنطينة وتوابعها:التوسع العمراني لعين عبيد ــــــــــــــــــــــــــــــــ  :الفصل الرابع

 

196 
 

  أسواق ثالثة تحوي  ديدوش مراد 

  :االنجاز طورالمشاريع المبرمجة وفي  -3

  :النقل و البنية التحتية  

والتي تخنـق   رورة جد بارزة تتمثل في حركة المتعاني مدينة قسنطينة من إشكالي    

  tramwayانطالقة مشروع  لهذا هناكونتيجة ، مستعملي الطرقاتو المدينة والسكان 

  .األحسن لسكة الحديد، تنمية نوعية التنقل لتهيئة طرق الحافالت، واالستعما ،

♦ Tramway : كم انطالقا من حي زواغي إلـى   09مشروع ضخم على امتداد

 اليوم/ مستعمل  160.000مركز المدينة قدرة استيعابه للركاب 

 غرب -الطريق السريع شرق  ♦

 04ضـم   يم ،والـذ 1150على طول  trans-rumelالجسر الكبير   مشروع ♦

  tramwayوطريق لـ  carrossableطرقات 

 

األول يبدأ مـن   -)  tronçon 02( ضم محلينوالذي ي téléphériqueانجاز  ♦

  م425طريق طيطاش حتى المستشفى الجامعي على طول 

  الثاني وهو أكثر أهمية يربط بين المستشفى الجامعي و األمير عبـد القـادر    -      

  م 1.091على طول 

  خاتمـــة

أن الحظنا  المرحلة األولى لدراسة مراجعة المخطط التوجيهي لما بين البلديات في    

هـ حسب المتغيـرة   2.046هـ حسب المتغيرة األولى إلى 2.340التجمع يحتاج إلى 

هـ وهي ال  573,43العقارية المتوفرة في التجمع قدرت بـ تلكن االحتياطا الثانية،

  .تسد العجز المسجل في الوعاء العقاري حتى في المدى القريب

نصب شـغل علـى المـدى    م 94.000في مجال العمل يجب على التجمع توفير  -

  .البعيد



  استيعاب النمو المحلي أم لنقل نمو قسنطينة وتوابعها:التوسع العمراني لعين عبيد ــــــــــــــــــــــــــــــــ  :الفصل الرابع

 

197 
 

اقتراح توسيع المناطق الصناعية الموجودة في مدينـة عـين السـمارة ومدينـة       -

 الخروب

-السريع شـرق  قمنها الطري النقل في مجال زهناك مشاريع في طريق اإلنجا   -

 tramway ،غرب

  

  واالقتصادي لعين عبيد الستقبال نمو قسنطينة التوسع العمراني: المبحث الثالث

  (1)التنظيم فيه ةالمدينة الجديدة هي معالجة جديدة لالنفجار الحضري، ولقل      

سياسة المدن الجديدة أتت لتوافق سياسة التنمية العامة المستدامة والحكـم الراشـد   إن 

ومن خاللها سيتم فك الخنـاق عـن العواصـم     للبالد ضمن خيار التهيئة الالمركزية،

ل يحضا باألولية في السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية الكبرى، فهذا الخيار يستجيب لعم

  .القائمة

عادة تقترح مشاريع و  اإلطار القانوني هو الدعامة األساسية ألي مشروع كانو    

، كمدينة بوغزول في الهضاب ) SNAT(األهمية في المخططات الوطنية بهذا الحجم و

الدراسات ذات نظرة شـاملة،  ،لكي تكون ) SRAT( العليا،أو في المخططات الجهوية

وكذلك لما تتطلبه من احتياجات لتحقيقها على األرض الواقع،لهذا يجب أن تحضا بدعم 

  .الدولة ماليا، تجهيزيا

تم اقتراح المدينة الجديدة علي منجلي في  ىلكن في مدينة قسنطينة كسابقة أولو    

ي للتهيئة والتعميـر  المخطط التوجيه ها،وأكد  PUD1982المخطط التوجيهي للتعمير 

،حيث تم الشروع في بنائها في عشرية التسعينيات قبل أن يكون لهـا اإلطـار   1998

  .القانوني نتيجة الظروف الخانقة التي تعيشها الحاضرة

إن اقتراح إنشاء مدينة جديدة ثالثة في عين عبيد كان على لسان السلطة األولى     

ـ    ‹‹ :للوالية السيد الوالي حيث قال عنها اقتصـاديا   االمتنفس الجديـد لسـيرتا، وقطب

                                                 
  -الجزائر غدا –وزارة التجهيز و التهيئة العمرانية  : (1)
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، لكن بعد مرور سنة على هذا االقتراح في زيـارة   (1)››واجتماعيا وعمرانيا و إضافيا

  .لمدينة عين عبيد صرح مرة أخرى بأنه تم إلغاء هذا المشروع

ولكن دراسة الخبرة لمدينة قسنطينة بينت موقع هذا القطب الجديد، وجسدته دراسـة     

الثانية ة والتعمير لبلدية عين عبيد في مرحلته األولى والمخطط التوجيهي للتهيئمراجعة 

  .تم استبداله بالتوسع العمراني في المرحلة الثالثةقد و

ما يمكن استخالصه أنه هناك تضارب و تراجع  في التصريحين فما هي أسباب      

   ذلك؟ 

     الجديـدة  ونيـة إلنشـاء المـدن   دراية بالخلفية القان علىالمحلية ليست  ةهل أن السلط

العدول في قـرارهم وتوقيـف    إلى؟، مما أدى بهم التي وضحت في العنصر السابقو

المشروع، أم تفطنهم لما يتطلبه المشروع من دعم مالي من الدولة وال بد مـن نظـرة   

شاملة لتحقيقه على األرض الواقع، أو وقوفهم على سلبيات المدينة الجديدة على منجلي 

ولم تكن تلك النظرة الشاملة فـي   PUDتي اقترحت ضمن المخطط التوجيهي للتعميرال

إسناد مثال وظيفة خاصة بها، أم أن هذا االقتراح يتطلب زمنا للموافقـة عليـه بقـرار    

  . وزاري،أو نتيجة ألمر سياسي

وفي مناقشة المرحلة األخيرة لمراجعة المخطط التوجيهي لبلدية عين عبيد، تـم       

ال المدينة الجديدة بتعبير جديد ممثل في التوسع العمرانـي فـي نفـس المنطقـة     استبد

(1) 2030الحتياجات قسنطينة لغاية 
  

  األسباب والمبررات: دوافع االختيار -1

  :يتخبط فيها التجمع القسنطيني هي التي الظروفهي وليدة  األسباب 

 ينة صالحة للتعمير في مدينة قسنطندرة االحتياطات العقارية ال ♦

التفريغ المتواصـل للفـائض السـكاني    تشبع األطر الحضرية للمدن التوابع نتيجة   ♦

 . الذي أدى إلى تسارع وتيرة التعميرفي عدد سكانها  ةوزياد

                                                 
)الملحق(  2009أفريل  15 ىإل 1من – 11مجلة مرآة قسنطينة العدد :  (1)  
)الملحق(مقال النصر  :  (1)  
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حد التشبع في اآلجال  -علي منجلي، وماسينسا  –وصول المدينتين الجديدتين توقع  ♦

 القريبة

  مدن التوابعمعيقات توسع مدينة قسنطينة و وضعية ال -1-1

              وضعية االحتياطات العقارية بالتجمع القسنطيني    )86( جدول رقم 

 المساحة بالهكتار

ت
ديا
لبل
ا

  

يقطاعات المبرمجة للتعمير المستقبل القطاعات المبرمجة للتعمير القطاعات المعمرة
المساحة المتوفرة المساحة الكلية المساحة المتوفرة ليةالمساحة الك  الكلية ةالمساح

 قسنطينة 4781 262 150 00 00
 حامة بوزيان 734 5 5 31 31
 ديدوش 485 136 95 0 0

 الخروب 785 926 176 508 508
 عين السمارة 603 357 156 00 00

 Expertise sur la ville de Constantine par rapport au PDAU URBACO المصدر                            
2006  

نتيجة البحث عن االحتياطات العقارية للتوسع المستقبلي للتجمع القسنطيني تبين أن      

، ومـن  التي تميز مدينة قسنطينة خاصة ةغير العوائق الطبيعي أخرى هناك عدة عوائق

 .الجدول يتبين االحتياطات العقارية للتجمع قد استنفذت في معظمها

 : بلدية قسنطينة 

          الطبيعـة المنتشـرة   بموقع شديد الحساسة نتيجة األخطـار  ابقا تتميزكما ذكرنا س   

الجدول رقم  لومن خال ،أدى إلى ندرة العقار الصالح للتعمير )وفيضانات تانزال قا( 

غـت مسـاحة القطاعـات    لهـ ، فيمـا ب 4781 ةتبلغ مساحة القطاعات المعمر) 85(

 صة لتعمير المستقبلي فهـي منعدمـة  المخصهـ ،أما المساحة 412للتعمير  ةالمبرمج

  .وهذا يؤكد أن البلدية استنفذت كل محيطها العقاري

 :بلدية الخروب ♦

هام  وهي تجمع عمرانيشرق مدينة قسنطينة ، كم  15تقع هذه البلدية على بعد        

صناعية هامة، وزراعيـة   تناحاضرة قسنطينة، يتميز بإمكاوثاني قطب حضري بعد 

  .يةة طرق هامة ،سكة حديدتتوفر على شبك جيدة،

عة جدا منذ بداية تفريغ الفائض يشهد هذا التجمع الحضري وتيرة نمو عمراني سر 

  .السكاني نحوها، حيث استفد من برامج سكنية هامة
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هـ، والمساحة المبرمجة 785من خالل الجدول تبلغ مساحة القطاعات المعمرة 

رة، بينما تبلغ مساحة هـ شاغ 176هـ معمرة،  926هـ منها  1102للتعمير 

  .هـ 508القطاعات المبرمجة لتعمير المستقبلي 

 :بلدية عين السمارة ♦

عرف هذا التجمع انفجار جنوب غرب مدينة قسنطينة  كم 16تقع على بعد        

هالك سريع للمجال القابل والذي أدى إلى است )87-77(ديموغرافي خالل عشرية 

ة القطاعات المعمرة والمبرمجة للتعمير، وتشبع مواضعه، ويؤكد ذلك مساحللتعمير

هـ فيما بلغت مساحة القطاعات المبرمجة 603حة القطاعات المعمرة ابلغت مس

هـ ،أما المساحة المبرمجة للتعمير المستقبلي فال توجد مساحة  513للتعمير 

 .مخصصة لها والجدول يوضح ذلك

 :بلدية حامة بوزيان  ♦

تميز بإمكانيات شمال مدينة قسنطينة ت كم 06 تبعد ،هي عبارة عن سهل قديم     

والتي أهلتها لالستغالل المكثف،لكن هذا الحقل األخضر يتحول حاليا  ،زراعية هائلة

وغزو العمران  ،لح ،وذلك نتيجة النشطات الصناعيةإلى حديقة من االسمنت المس

 .األراضي الخصبة

عتبر موقع هام بالنسبة للحاضرة ينتمي إلى هذه البلدية التجمع الثانوي بكيرة والذي ي

كم،ومن خالل الجدول تبلغ مساحة القطاعات  2مجاورته لها على بعد  ةقسنطينة نتيج

  .هـ31هـ و المخصصة للتعمير المستقبلي تقدر 734المعمرة 

 : بلدية ديدوش مراد   ♦

كم شمال شرق مدينة قسنطينة تتمتع بأراضي زراعية جيدة وقد  9تقع على بعد      

وهو يحتل  ،حضري لحوظا من مركز ريفي إلى مركزف هذا التجمع تحوال معر

جميع احتياطاته العقارية لخروب وعين السمارة ،وقد استنفذ المرتبة الثالثة بعد مدينة ا

هـ، فيما بلغت مساحة 00ويؤكد ذلك أن المساحة المخصصة للتعمير المستقبلي 

  .هـ195للتعمير هـ و المساحة المبرمجة 485القطاعات المعمرة 
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    - علي منجلي ، ماسينسا –وضعية المدينتين الجديدتين  -1-2

في ظل المشاريع الضخمة سواء في قطاع السكن أو المرافق والتجهيزات ستعرف     

وعاءها العقاري في آجال  كهاتين المدينتين الجديدتين تشبع في مواضعها، واستهال

  محددة وليست ببعيدة 

  :ة علي منجليالجديد ةالمدين   ♦

هذا المشروع العمالق الذي كان نتيجة إلرادة محلية ،ونظرة تصورية ألفاق تطور     

ويراهن عليه المسئولون  راهنوبولية والمراكز الحضرية للتجمع، المدينة الميتر

وفتح  التجمعشهده يجل تخفيف الضغط واالختناق الذي أو المركزيون من المحليون 

  .محليين فيما يخص السكن ،الشغل والنشاطلسكان ال جديدةأفاق 

لذلك أولت السلطات أهمية قصوى لهذا المشروع الضخم،ويسرت له أغلفة مالية    

  .خيالية من أجل تحقيق كل المشاريع المبرمجة بهدف خلق قطب جديد

عدد سكانها حسب تعداد العام  وقد بلغهـ ، 1500تبلغ المساحة اإلجمالية لهذه المدينة 

  .مسكن 22110بلغ عدد المساكن  (1)ن62655بـ  2008والسكان لسنة  للسكن

ويفوق حجمها أن تصل حد التشبع  متوقع خمسة أحياء كاملة تضم هذه المدينة التي

   .الحجم األمثل للتسيير والمراقبة والتحكم في العمران

وارية الجالوحدة  01الوحدة الجوارية : يضم الوحدات الجوارية التالية  الحي األول 

   04الوحدة الجوارية  ،03، الوحدة الجوارية 02

 05به أيضا أربع وحدات جوارية وهي  الوحـدة الجواريـة رقـم    : الثـاني  يالح 

   08، الوحدة الجوارية رقم 07رقم ،الوحدة الجوارية  06،الوحدة الجوارية رقم 

ـ  09الحوارية التالية الوحدة الجوارة رقم  يحتوي على الوحدات:الحي الثالث  م ورق

  .12و رقم  11، رقم 10

 ،15،رقـم  14،رقـم  13يضم كذلك أربع وحدات جوارية وهي رقم : الحي الرابع 

 16والوحدة الجوارية رقم 

                                                 
(1) : Tableau  Récapitulatif Communal+ Liste Des Agglomérations Secondaire2008 ONS 
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 ،18ورقـم   ،17به  كذلك أربع وحدات جوارية وهي رقم :الحي الخامس واألخير 

  .20ورقم  19ورقم 

 لألحياء الوحدات الجوارية وى لعقار على مستاستهالك اووضعية التعمير ):  87(جدول رقم
  ةالمساح  

  )هـ(
ــم  رق
POS 

عــــدد 
ــكنا  تالس
  المسجلة

  )ومعينة( 

استهالك 
  العقار

  )هـ(

  المالحظة

ول
األ

ي 
لح
ا

  

Uv1 77 01 6501 77   
Uv9  57 01 3983 57   
Uv2  43 01 2451 43   
Uv3  34 / 0 34 قطب جامعي في الخدمة  
Uv4  73 07 494 73   

ني
لثا
ي ا
لح
ا

  

Uv5 86 01 2808 73   
Uv6  40 01 2777 86   
Uv8  73 01 4726 40   
Uv8  20 01 2689 73   

ي 
ــ
ـ
لح
ا

ث
ثال
ال

  

Uv10  47 02 1102 20   
Uv11 86 03 300 86 مستشفى عسكري في الخدمة  
Uv12  40 02 96 40   

بع
را
 ال
حي
ال

  

Uv13 58 01 2711 58   
Uv14  49 08 2500 49   
Uv15  57 09 0 0 3638المقترح  عدد السكن  
Uv16  41 09 0 0 

ي 
ــ
ـ
ـ
لح
ا

س
ام
لخ
ا

  

Uv17 83 04 5492 83   
Uv18  87 05 4980 87   
Uv19  65 02 3027 65   
Uv20  68 06 1029 68   

ــزات  التجهيــ
  الكبرى

  مقبرة و منطقة النشاطات   130  0  /  316
حظيرة استجمام ،حظيرة عمرانيـة،مركب  

  رياضي والمسجد الكبير م ينطلق بعد
 1500(مدينة جامعية في طريـق البنـاء     125  200  /  170  وسع الت

  )سكن مقترح
  05  /  التكثيف

06  
علـى   2009تكثيف قـرر فـي جويليـة      /  4300

  18،20مستوى الحدة الوارية رقم 
  / 1341 52166  / 1670  عالمجمو

  situation arrêtée le) 2009/07/30(مديرية التعمير والبناء : المصدر
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 :الجديدة ماسنيساالمدينة  ♦

وهي  ثاني مدينة جديدة لوالية قسنطينة هدفها دعم النمو المتزايد لمدينة الخروب     

أحد أهم البدائل التي اعتمد عليها المسئولين المحليين ،وحتى المركزيين لتخفيف الضغط 

أولـت السـلطات   حيث  الميتروبولية ومساندة المدينة الجديدة علي منجلي، ةعلى المدين

سخرت له أغلفة مالية ضـخمة وغيـر    وعمومية أهمية كبيرة لهذا المشروع الضخم،ال

  .مسبوقة

  : بالموقع وقدرة االستيعا

 نتقع المدينة الجديدة ماسنيسا شرق مدينة الخروب عند مفترق الطريقين الوطنيي     

تملك هذه المدينـة طاقـة    ،20و الطريق الوطني رقم  03هامين الطريق الوطني رقم 

  هائلة، حيث تضم ثالث أحياء بمساحات مختلفة بيعااست

  وحدة سكنية  5800لـ  عيتس هـ 100تبلغ مساحته العقارية : الحي األول 

  هـ135مسكنا اجتماعيا وذو المساحة  5765يتسع : الحي الثاني 

تنقسم إلى منطقة السكنية الجديـدة بمسـاحة    ثهـ، حي90مساحته  :الحي الثالـث  

مسـكنا   2773هـ تتسـع   30النشاطات بمساحة قدرها هـ ، ومنطقة 60قدرها 

  .قطعة أرضية 660اجتماعيا و 

  :تحصصات ترقوية 05ود بالمدينة الجديدة ماسنيسا جي

  قطعة أرضية ترقوية 302تحصيص المنار يضم  -

  قطعة أرضية 227تحصيص المنى به  -

  قطعة 151تحصيص الرياض يضم  -

  قطعة 445تحصيص ماسينسا  -

  قطعة أرضية ترقوية 458ياة به تحصيص الح -

مـن المسـاحة    2/3حسب دراسة الخبرة لمدينة قسنطينة استهلكت مدينة على منجلـي 

  من إجمالي المساحة اإلجمالية% 70اإلجمالية أي 

  من إجمالي المساحة الكلية لمدينة ماسينسا % 65
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  لجديدة ماسينيسااستهالك العقار من البرامج السكن الموقعة في المدينة ا ): 88(جدول رقم

ســاحة الم  األحياء
  )هـ(

ــط  مخطـ
ــغل  شــ
األراضــي 

)POS (  

ــدد  عـ
السكنات 
 المقترحة

عــــدد 
ــكنات  الس

  المسجلة 

ــتهالك  اسـ
  )هـ(العقار 

  المالحظة

الحـــي  
  األول

 لي المسـج لماجمن اعدد اإل  150  7.825  13.235  01  235
  للسكن

  منتهية األشغال 3.925 -
 زفي طريق االنجا 2.345 -
فـــي طريـــق  1.555 -

  النطالقةا

الحـــي  
  الثاني

الحـــي  
  الثالث

سكن تساهمي فـي   450 -  5  450  3.375  02  90
  طريق البناء 

- ZAC   هـ30ممثلة  
التحصيص 
ــكن  السـ

  الفردي

من البنيـات منتهيـة   % 99  120  1976  1976  03  120
  األشغال

ــاط  االحتي
  العقاري

  المصادق عليه PDAU ـمبرمج للتعمير للضع الشاغر المدمج في قطاع اويمثل الم  30

  %57,89  275  10.251  18.586  /  475  المجموع
  30/07/2009(مديرية التعمير والبناء : المصدر

 كمدينة الجديدة علي منجلي وصلت نسبة اسـتهال الف) 87(الجدول رقم ) 86(من خالل الجدول رقم

وصـل إلـى   نسبة استهالك مجالها الجديدة ماسينسا وصلت  ةالمدين في حين،%80,29عقارها إلى

50%  

  نسبة استهالك عقار المدينتين الجديدتين ):89(جدول رقم 

  نسبة استهالك العقار من المساحة الجديدة المساحة الحالية  المساحة المقترحة 

  %80,29  1670  1500 المدينة الجديدة علي منجلي

  %50  475  445  امدينة الجديدة ماسينسا

    30/07/2009ية التعمير والبناء ادا على المعطيات المتحصل عليها من مديرانجاز الباحث اعتم: المصدر          

            61الشكل رقم   

  نسبة استهالك العقار في المدينتين الجديدتين علي منجلي وماسينيس

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%

المدينة الجديدة علي منجلي

المدينة الجديدة ماسينسا
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  التوسع العمراني لمدينة عين عبيد الستيعاب نمو قسنطينة -2

القسم الجنوبي الشرقي في  ويل نمو قسنطينةتح الوالئي للتهيئةالمخطط قترح ا   

تؤهلها الستيعاب  ه هذه المنطقة من مميزات جغرافيةتمتع بتلما  )عين عبيد( للوالية

  .هذا الفائض

دراسة المخطط الوالئي للتهيئة قسم الوالية : PAWالمخطط الوالئي للتهيئة   -2-1

  :إلى ثالث مناطق للتهيئة 

المدن التوابع ( مثل المنطقة المركزية والممثلة في التجمع القسنطيني ت:  Aالمنطقة  

 ومدينة قسنطينة وهي متشبعة

بلدية ( المنطقة الشمالية المحيطة بالمنطقة المركزية، والتي تمثل:  Bالمنطقة  

صعبة إلى غير مالئمة ) زيغود يوسف، بني حميدان، مسعود بوجريو، ابن زياد

 للتعمير

بلدية عين ( منطقة الجنوبية المحيطة بالمنطقة المركزية و التي تمثل ال:  Cالمنطقة  

 .، مالئمة للتعمير)عبيد، أوالد رحمون ، وابن باديس

  قوية وصنفت كمدينة إقليمية  ةكما بينت الدراسة بأن عين عبيد تتميز بتمني

سة هذا درا: للتجمع القسنطيني تمراجعة المخطط التوجيهي لما بين البلديا-2-2

والتي  لمدينة قسنطينة ةلذا اعتمدنا على دراسة الخبرالمخطط في مرحلته األولى 

 :عقاريين متمثلين في ناستخرج منها وعائيي حيث Cاعتمدت في تهيئة المنطقة 

الحضري لبلدية أوالد  زهـ يقع بين المرك 1000بمساحة قدرها : B2الموقع   

، )تبسة - الخروب( 10الوطني رقم رحمون و التجمع الثانوي بونوارة،مجاور للطريق 

يتميز بأراضي فالحية ذات إمكانيات  ،)قالمة - الخروب(  20الطريق الوطني رقم 

 متوسطة

هـ وأرضيه تتميز بإمكانيات فالحية متوسطة، 1000بمساحة قدرها : B3الموقع   

 يقع بغرب التجمع الحضري لبلدية عين عبيد سهل الوصول إليه عن طريق الوطني 
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، خط سكة الحديد المقترحة )عين عبيد ابن باديس( 133الطريق الوالئي رقم  ،20رقم

 .ويسمى هذا موقع مشتة أوالد جبنون) بوشقوف -عين عبيد -الخروب(  الذي يربط

  وقد اختير هذا األخير ألنه يقع في محيط يتميز بموقع استراتيجي هام 

من خالل هذه : عين عبيد مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية -2-3

 هـ1000الدراسة تم تجسيد اقتراح دراسة الخبرة باستخراج الوعاء العقاري المقدر 

 )2(و)1(في المتغيرة
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لمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  1في الفرضية  حموقع القطب العمراني المقتر  : 23خریطة رقم
 لبلدیة عين عبيد
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لمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة  2في الفرضية  حموقع القطب العمراني المقتر:   24خریطة رقم
 والتعمير لبلدیة عين عبيد
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  قطب التعمير المقترح أو منطقة التوسع العمراني -1

  :ضعالموقع وطاقات المو -أ

يقع الموقع المختار للتوسع المستقبلي  لتجمع قسنطينة في المنطقة المسماة :  الموقع* 

كم غرب التجمع الحضري لبلية عين عبيد ، وتبعد  4أوالد جبنون والتي تقع على بعد 

  .كم 32كم عن مدينة الخروب وعن مدينة قسنطينة  16

  :الموقع الجغرافي *

دها من الشمال الجبال التالية جبل المـاجن، جبـل   تمتد على سفح جبل أم سطاس ، يح

  . معزوز ،جبل غرفة ،وكدية المعزولة

  جبل مازلة الشرقية: من الشرق

  جبل مازلة الغربية: من الغرب

  20الطريق الوطني رقم : ومن الجنوب

  :خصائص وإمكانيات موضع التعمير -ب

  :هذا القطب الجديد للتعمير المستقبلي يحمل الخصائص التالية

  :يتكون هذا الموقع من ثالث وحدات طبوغرافية وهي:  الطبوغرافيا* 

 يم و ذو االنحدار الذ1320في جبل أم سطاس و الذي يبلغ ارتفاعه  لالمتمث: الجبل

  %25 -% 16يتراوح بين 

  %  6    م  ذو االنحدار 800يبلغ متوسط ارتفاعه : الوحدة الثانية المتمثلة في المنبسط

  %6م واالنحدار أقل من 600و المتمثلة في المرجة ذات االرتفاع  الوحدة الثالثة

تكوينات المنطقة تنتمي إلى الزمن الثاني و المتمثلة في الكلس :  التركيب الصخري* 

لجبل، قشرة كلسية ومارن  ةم ويمثل تكوينات الجيولوجي 250يجود على عمق  يوالذ

والتي  عسط ،و تكوينات الزمن الرابوبعض التكوينات الرملية وهي تمثل تكوينات المنب

 .تتمثل في الترسبات الحديثة وهي تكوينات المرجة
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 1,5أراضي هذه المنطقة ذات تكوينات مقاومة متوسطة أكبر من : الجيوتقنية  -جـ

   2سم/ كغ ع 

  : المناخ -د 

المناخ السائد في بلدية عين عبيد هو المناخ الشبه الجاف يتراوح متوسط التساقط 

  نوي الس

  .م 15,40ملم، و الحرارة المتوسطة  600 –ملم  450

والرياح الشمالية  السائدة هي الرياح الشمالية الغربية و المحملة باألمطار، حأما الريا

  .الشرقية الجافة و أحيانا رطبة

  . انعدام الغطاء النباتي يساعد على التعرية الريحية والتبخر

  المنطقة أراضي فالحية ذات إمكانيات متوسطة  تسود : لألراضي الفالحية ةالقيم -و

   :العقار وطبيعة القانونية ألراضي موضع القطب الجديد المستقبلي -هـ

فبات من  لمدينة قسنطينة ومدنها التوابع رأمام ندرة األراضي المخصصة للتعمي

الديموغرافي  النمو الحضري و بالضروري البحث عن مجال جديد قادر على استيعا

ألخيرة ،فان كانت هناك استحالة في إيجاد احتياطات عقارية كبيرة في المحيطات هذه ا

المشكلة لتجمع قسنطينة ، وذلك نتيجة تشبع مواضعها بعدما عرفت تفرغ الفائض 

ا في المجاالت المحيطة الفترات السابقة، فكان البد من البحث عنه يالسكاني ف

  .     ابلية التعمير ، سهولة اإلدماجق المساحة و كبرتتوفر فيها شروط بالحاضرة 

 ىعلى المد للتوسع المستقبلي في المنطقة المسماة أوالد جبنون وقع االختيار 

أوال من استراتيجيات هذا االقتراح كان حيث هـ ،  1000مساحة قدرها ب 2030البعيد

مجسدا في دراسة الخبرة لمدينة دراسة المخطط التهيئة الوالئي  نمو قسنطينة في

  .قسنطينة وفي مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية عين عبيد

 .من المحيط إجمالي% 90تمثل نسبة : أراضي ملك الدولة 
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  مميزات الموقع *

إضافة إلى الوضعية الفيزيائية الجيدة للبناء ، الموقع يقدم إمكانيات معتبرة وهي 

  :كاآلتي

  الربط بشبكة الطرق  -

والذي يعتبر مهم جدا على الصعيد  20قع على طول الطريق الوطني رقم يقع هذا المو

جيدة،ويضمن لها ربط جد بين  ةاالقتصادي كما يجعل منها منطقة تكون لها دينامكي

  مدينة الخروب إلى قسنطينة ومدينة عين عبيد وصوال إلى قالمة

  :سهولة الوصول -

  الربط بالسكة الحديدية *  

الحديدية القديم والذي مقترح تجديده يربط بين الخروب يمر في الموقع السكة 

  وبوشقوف 

من عين عبيد باتجاه  133والطرق الوالئي رقم  20مجاورتها للطريق الوطني رقم  *

و الطريق المقترح بن باديس يضمن لها سهولة الوصول وإمكانية فك عزلة المنطقة،

  .ستيعاب نمو قسنطينةالذي يربط المنطقتين الصناعيتين و الموقع المقترح ال

هة الشرقية للطريق الج بمدخلين فيإضافة إلى هذا وجود طريق يمر في الموقع  

  .والجهة الغربية ،20الوطني رقم 

   :الربط بالشبكات المختلفة -

موقعها المجاور للتوسع الحضر لمدينة عين عبيد يمكن من ربطها بالشبكات التقنية 

  .المختلفة

  :رباء وغاز المدينة والهاتفالتغطية بشبكة الكه* 

  :توقيع هذه المدينة بمجاورة المركز الحضري ،يمكن من ربطها بشبكات الطاقوية

 90يعبرها خطين للكهرباء ،الخط األول ذو الضغط المرتفع : شبكة الكهرباء *

  كيوفولط

  .كيلوفولط 30والخط الثاني ذو الضغط المتوسط 
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  .يعبر المنطقة خط هاتفي: االتصال* 

  الدبموغرافية للموقع صالخصائ -

ـ الموقع المختار لتوقيع القطب الجديد المستقبلي ليس بالموقع الشاغر فهو عبـارة   ن ع

مشتة  المسماة مشتة أوالد جبنون  تتميز هذه المنطقة بنشاط مميز يتمثل فـي تسـمين   

ينة األبقار مما جعل من هذا المجال من المجاالت الريفية الناشئة ، تغطي والية قسـنط 

  .وبنسبة كبيرة من اللحوم الحمراء

تعداد العام للسكن والسكان اإلحصاءات األولية لل حسب ن 619 بلغ عدد سكان المنطقة

قد زاد تثبيت هؤالء السكان برنامج الخماسي للبناء الريفـي  مسكن،  155و  2008لـ

  .حيث استفاد معظم السكان من هذا البرنامج

  :التوسع االقتصادي -2

لعمراني الذي أقترح في عين عبيد الستقبال احتياجات قسـنطينة مـن   التوسع ا

  .سكن وتجهيزات ، يتبعه كذلك التوسع االقتصادي

حاضرة قسنطينة االنفتاح نحو العالم، المنافسة التي تظهـر   اأمام الرهانات التي تواجهه

  .بينها بين مدينة عنابة  و مدينة سطيف، في هذا الميدان

ي منها الجانب الصناعي ، العملية الحضرية التي يجـب أن يكـون   العطوبية التي يعان

تأثيرها أبعد من المجال المحلي، لذا على الحاضرة أن تواجه كل هـذه التحـديات،هي   

  .بالتالي تحتاج إلى اقتراح مناطق صناعية ذات صبغة وطنية ودولية

واضحة لتحـدي  اقتراح منطقتين صناعيتين في مدينة عين عبيد ما هو إال استراتيجيه 

  .هذه الرهانات

هــ ذات  800تقع شمال شرق المدينة بمساحة قدرها :  ىالمنطقة الصناعية األول •

صبغة وطنية ودولية ،لم يحدد لها طابع خاص بهـا ،لكـن ن المحتمـل أن تكـون     

  الدقيقة تللتكنولوجيا

هــ ذات صـبغة   500تقع شمال المدينة بمساحة قدرها : المنطقة الصناعية الثانية •

  .  حلية مخصصة لمواد البناءم
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  في هذه االقتراحات رأي السلطات المحلية والسكان -3

عطي دينامكية جديدة للمجال الموقعة ات،ألنه ستاالقتراحه هذالسلطات المحلية تدعم     

  ............)خلق مناصب شغل، ارتباطات وظيفية ( فيه 

ذه االقتراحات ألنه يـؤدي  يستحسن ههناك تضارب بين رأي السكان فمنهم من       

ألنـه سـتخلق هنـاك     الفكرة افي ميدان العمل، أما التجار فرحبو ةالمنطق شفي انتعا

  .مبادالت تجارية

لتجمـع   يالستيعاب الفائض السكانالتوسع العمراني  مشروع ومنهم من ال يوافق على 

تن سـتوفر  فهو ال يخصهم، لكن يستحسن اقتراح انشاء المناطقتين الصناعيقسنطينة ، 

  لهم مناصب عمل

 مدينةالمستقبلي ل للتعمير جالقطاع المبرممراعاة اتصال  رأيهم هو نوالمثقف أما      

مدينة عين ل يكون هناك تهميش  ال يلك بالتوسع العمراني المبرمج لقسنطينة عين عبيد

ادي في الجانب االقتص يسيكون له األثر اإليجاب نتيالصناعي يمها المنطقتيندعتوعبيد 

  . اإلقليم و الدينامكية التي ستخلق من جراء ذلك وفي إشعاعه على كل المنطقة و

عيـوب مـن   له بمدينة عين عبيد  استحداث هذا التوسع العمرانيأن  يرىمنهم من و  

صعوبة تأقلم الفئـات السـكانية   ، و التي يمكن حصرها في الناحية االجتماعية خاصة

( قد ينجر عنه الكثير من المظـاهر السـلبية   ا، ممالجديدة من ظروف الحياة المستجدة

القفزة الحضارية النوعية قد ال يصطحبها نفس التطـور فـي   و ......)العنف، الجريمة

  .........)  ،تربية المواشي، العصبية تانتشار القاذورا(  -حضارية -ريفية –الذهنيات 

لقائم بنظرة دقيقـة  االبد من تحليل الوضع  قبل أن نعطي رأينا في هذا االقتراح

  .ورؤيا شاملة

فمدينة قسنطينة تواجه رهانات وتحديات كبرى كالتنميـة المسـتدامة ، الحكـم          

الراشد والدور الميتروبولي  الذي يجب أن تلعبه و تحافظ عليـه كحاضـرة داخليـة    

و    وحاضرة البحر األبيض المتوسط ،من خالل نشر تنميتها و تأثيرها ليس محليـا  

  ا فقط بل تتعدى إقليمي
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كالصحة، التعلـيم  (ذلك  إلى البعد الوطني والدولي في مختلف الميادين التي تتميز بها 

و ميادين أخرى كالتبادالت التجارية وفي المجال االقتصادي، الـذي  ) العالي، و الثقافة

أصبح قطاعه الصناعي يعاني من العطوبية، هذا في ظل المنافسة التي بدأت تلوح بينها 

  .ين مدينتي عنابة وسطيفوب

أما مدنها التوابع والمدينتين الجديدتين علي منجلي وماسينيسا باتت تعرف تشبعا 

في أطرها الحضرية فزيادة أحجامها قد تؤدي إلى بروز إشكالية فـي التسـيير وفـي    

  .التحكم في العمران

  .ياتوالبحث عن التناسق و االنسجام الحضري والتوازن الجهوي إحدى هذه التحد 

ولكي تواجه حاضرة قسنطينة هذه التحديات و تحفظ على دورها ووظيفتها الميتروبولية 

تم  تسجيل عدة عمليات عمالقة في ميدان العمـران كمشـرع  التحـديث العمرانـي     

لقسنطينة بالقضاء على البناءات الفوضوية ونقل سكانها نحو المدينـة الجديـدة علـي    

ء سلسلة ترميم السويقة، ضف لذلك انشا   viva bardo citeمنجلي، تجديد حي باردو 

،  hôtels de la chaine ibis accord 02(نجوم  05ة صفنادق خا 03(من الفنادق 

  .....وفندق بولفخاظ و المدينة الجامعية بمدينة على منجلي

،للتسهيل  حركـة    ,tramway , téléphériqueو في ميدان النقل مشاريع هامة مثل 

 .فيف االزدحام الذي أصبح من سيمات  المدينةالمرور و تخ

كذلك من استراتيجيات المخطط الوالئي للتهيئة نقل نمو تجمع قسـنطينة نحـو        

الجنوب الشرقي للوالية، و المتمثل في مدينة عين عبيد الذي يتمتع بمؤهالت جغرافيـة  

ـ  وي، فالمنطقـة  مالئمة إذ بإمكانه حل إشكالية تشبع التجمع وكذا إحداث التوازن الجه

من سكان الوالية ،أما المنطقـة المحيطيـة    % 85المركزية أي التجمع يقطنه أكثر من 

جنوب شرق مجال واسع و سخي من شأنه توفير احتياطات عقارية لدعم التجمع، لكن 

المنطقة المحيطة بالتجمع شماال فغير مالئمة للتعمير و يجب المحافظة على أراضـيها  

  .الخصبة 
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تراح المنطقتين الصناعيتين بنفس المدينة أي عين عبيد يحـل عطوبيـة   وإن اق    

الميدان الصناعي لقسنطينة الذي أضحى تأثيرها االقتصادي ال يتعدى إقلـيم الواليـة،   

هـ ذات طابع محلي الحتياج الوالية  500فالمنطقة الصناعية األولى و التي مساحتها 

  .ي مخصصة لقطاع البناء واألشغال العموميةستساهم في التنمية المحلية و اإلقليمية وه

هـ ذات طابع وطني ودولي سيكون لهـا الـدور    800أما المنطقة الثانية ومساحتها  

الكبير والفعال لتكون حاضرة قسنطينة في صفوف الحواضر التي تساهم فـي التنميـة   

اعية لكن يبقى تخصص هذه المنطقـة الصـن  . الوطنية و المشاركة في المنافسة الدولية

  لمنتوج يمكن أن يخلق المنافسة

هذا فإن  نقل نمو قسنطينة في جانب العمراني واالقتصادي إلى  سيحل عدة إشكاليات ول

 .في المنطقة وفي التجمع
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  :لــة الفصــخالص

  :من خالل تطرقنا لعناصر هذا الفصل استخلصنا بعض النقاط

تـم تقـدير    -2006-يئـة والتعميـر   في دراسة مراجعة المخطط التوجيهي للته -

  .....االحتياجات المستقبلية للمدينة من سكن ، تجهيزات ، اقتصاد، وعقار

 :االحتياجات العقارية من المساحة لسد هذه االحتياجات  -

 هـ 73,8: المدى القريب  -

 هـ 111,17: المدى المتوسط  -

 هـ  287,19: المدى البعيد  -

 :للتعمير المستقبلي كاآلتيالعقار المقدر للقطاعات المبرمجة  -

 هـ 184,88) : سنوات10( القطاعات المبرمجة للتعمير في المدى المتوسط -

  هـ 287,19: القطاعات المبرمجة للتعمير المستقبلي المدى البعيد  -

 من إستراتيجية المخطط الوالئي للتهيئةمجال عين عبيد  التوسع العمراني فياقتراح 

و  ة حتمية للظروف التي يعيشـها التجمـع القسـنطيني   نتيج: أسباب ودوافع اختيارها

   .المدينتين الجديدتين علي منجلي وماسينيسا، فهي مدن وصلت حد التشبع

  مستقبل نمو قسنطينة حسب أدوات التهيئة والتعمير         ):  90(جدول رقم 

  إستراتيجية نمو قسنطينة   األدوات

مخطــط التهيئــة 

 PAWالوالئي 
ئي للتهيئة  اقترح نمو قسنطينة باتجاه الجنـوب الشـرقي   المخطط الوال -

جغرافية مالئمـة،و لمـا تتـوفر مـن      صللوالية لما تتمتع به من خصائ

احتياطات عقارية مالئمة للتعمير، وهذا االقتراح موضح من خالل التنطيق 

 1000بوعاء عقاري قدر بــ   Cللوالية و الممثل في المنطقة  PAWالـ

  في مدينة عين عبيد

مخطط التوجيهي 

لتهيئة فضـاءات  

الحواضـــــر 

SDAAM 

المخطط التوجيهي للتهيئة الفضاءات الحضرية لقسنتطينة عين ثـالث   -

  :مستويات للمالحظة

ممثل في مدينة قسنطينة و المدن التوابع : المدينة األم والمحيط المجاور -
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 هذا المجال يعاني حاليا تشبع أطره الحضرية 

مباشر ممثل في كل الوالية و بعض البلـديات  مجال األثر أو التأثير ال -

 المجاورة لها

 وبمقياس أوسع البعد اإلقليمي: مجال التأثير البعيد -

لكي تلعب المدينة الميتروبولية دورها الميتروبولي و المحافظة عليه،و ألن 

مجال المدينة األم المجال المجاور و صل حد التشـبع ،البسـاهم إال فـي    

ه نمو قسنطينة يكون األنوية المحيطـات المجـاورة   اإلشعاع المحلي ،فتوج

hinterland   مجال األثر المباشر خاصة في البلديات التي لها خصائص،

جغرافية مالئمة الستيعاب هذا النمو عمرانيا كان أم اقتصادي البلدية األمثل 

هي عين عبيد،أال ضمن محيط الوالية، ثانيا توفرها الحتياط عقاري مالئم 

  .و التوسع االقتصاديللتعمير 

SCU  ــط مخطـ

  التناسق الحضري

هذا المخطط يبحث عن التوازن و التناسق الحضري ضمن محيط التجمـع  

أن الجانب االقتصادي يعاني من العطوبية ،وان التجمع يعـاني   ا،إذا اعتبرن

التشبع في أطره الحضرية فالبحث عن التناسق الحضري يكون خارج هذه 

  . قرب و المالئمة إليجاد الحلولالحدود وفي الحدود األ

مراجعة المخطط 

التوجيهي للتهيئة 

والتعمير لما بين 

 révisionالبلديات 

PDAU 

INTERCOMM

UNAL  

مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في مرحلته األولى ،يـتم فيهـا   

البحث عن احتياطات عقارية متفورة للتوسع المستقبلي للتجمع ومن خـالل  

  ة مراجعة المخططات التوجيهية للتعمير المؤرخة في وضعي

هـ يستجيب لحاجيات التجمـع   573,34االحتياط العقاري المتوفر للتجمع 

  .والمتوسط بفي المدى القري

ومن خالل دراسة الخبرة لمدينة قسنطينة فاقتراح نمو التجمع موجـه إلـى   

  . هـ1000مدينة عين عبيد باستخراج وعاء عقاري قدر 

  انجاز الطالبـة: ـدرالمص
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 خاتمــــــــــــة عامـة

تعكس ظاهرة تحضر المراآز و التجمعات العمرانية في المجاالت المحيطة        

بالحواضر أزمة التعمير التي تعيشها المدن الحواضر، والتي شهدت نزوح أعدادا آبيرة 

ریاف بحثا عن العمل و حياة أفضل، وأمام هذه الوضعية زاد الطلب على من سكان األ

أدى بامتداد التجهيزات الذي فاق قدرة هذه المدن لتلبية هذه االحتياجات، مما السكن و

في المجاالت  العمرانية  المراآز تجه نحومدنها التوابع ، و ی التعمير نحو أطرافها ثم نحو

  .المحيطة بها

من خالل تطرقنا في هذا البحث لهذه اإلشكالية و التي تتناول تحضر مدینة عين و       

هو نة في المحيط المجاور للحاضرة فالواقعة في الجنوب الشرقي لوالیة قسنطيعبيد 

  :حيث توصلنا إلى النتائج التالية الحواضر في الجزائر عنموذج یعكس واق

اضر الجزائریة تدفقات آبرى لسكان األریاف مما والحلقد شهدت مدینة قسنطينة ثالث      

لسد حاجياته من الطلب كان، فوقفت عاجزة ا تواجه واقع جدید في زیادة حجم السلهجع

المتزاید للسكن و التجهيزات الذي فاق قدرة استيعابها ، في ظل العوائق الطبيعية التي 

  .تميز موضعها المعرض ألخطار االنزالقات و الفيضانات

شریة و أمام هذه الظروف الدیموغرافية و الطبيعية بدأ المد العمراني للمدینة منذ ع 

، حيث أدى هذا أحياء فوضویة وأحياء مخططة  ،وبعدة أشكال ت نحو أطرافهاالسبعينا

التوسع إلى استهالك واسع لالحتياطات العقاریة الصالحة للتعمير مما جعلها تعاني من 

وردة فعل ميدانية تترجمت في نقل الفائض حل سریع  إیجادكان ال بد من ف ،ندرتها

  ).آم30-15(على محور السكاني نحو مدنها التوابع  التي تقع 

تستقبل هذه األفواج منذ بدایة عشریة السبعينيات، حيث عرفت مدن الطوق بدأت إذ      

، األول وتيرة نمو سریعة  تؤآدها معدالت النمو المسجلة في الفترات التعدادیة الرسمية

مع جت(مدینة حامة بویان  66/77آانت أول المدن المستقبلة لهذا الفائض  في الفترة و

عين السمارة  ، ثم و دیدوش مراد،%4,18، فمدینة الخروب بمعدل نمو قدر بـ )بكيرة

واستمر هذا النقل في الفترات الزمنية % 2,78و % 2,99 بمعدل نمو قدر على التوالي

  .الموالية
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بمساحة قدرت  المدینتين الجدیدتين علي منجلي و ماسينسا بإنشاءآما دعمت هذه المدن     

  .هـ 450هـ، 1500ي على التوال

بدأت مدن الطوق األول تعرف ) 98/2008(و عشریة )  87/98(لكن في عشریة      

ب سجلت في وفمثال مدینة الخر ،تراجعا في  وتيرة نموها تؤآده معدالت النمو المسجلة

، %3,18إلى  98/2008 ليتراجع في عشریة%  5,32عدل نمو قدره م 87/98فترة 

التوابع بدأت تعرف تشبعا في أطرها الحضریة،وآذا المدینتين  المدن أن وهذا یدل على

على التوالي من  %50و%  80یقارب  نيسا  استهلكت ماماس الجدیدتين علي منجلي و

تشبعا في مجالها  ، و ستعرف هي األخرى  في اآلجال القریبة وعائهما العقاري

   .الحضري

و وتيرة نمو سریعة خاصة ية مغایرة بالمقابل آانت مدن الطوق الثاني تعرف دینامك    

التي شهدت تطورا سكانيا و ، مدینة زیغود یوسف ومدینة عين عبيد موضوع الدراسة

یؤآد ذلك معدل نمو ها الذي وصل في هذه الفترة إلى  )87/1998(عمرانيا في عشریة 

الزراعات ،حيث ترقى هذا المرآز الریفي الذي تمز بالطابع الفالحي الممثل في % 9,23

  .إلى مرآز حضري الذي یتميز بتنمية محلية )الحبوب( الواسعة 

لهذا توجهت السلطات الوصية نحو هذه المدینة لتدعم التجمع القسنطيني في استقبال    

، مسجال ناطق صناعية على المدى البعيدمو نموه و تلبية احتياجاته من السكن والتجهيزات

  .العمرانيذلك في أدوات التهيئة والتخطيط 

فمن استراتيجيات المخطط الوالئي للتهيئة والتعمير نقل نمو قسنطينة نحو الجنوب      

 ،ذا الفائض من السكانتساعده الستقبال هالشرقي للوالیة الذي یتميز بمؤهالت جغرافية 

المنجزة من طرف مكتب  لمدینة قسنطينة هذا االقتراح في دراسة الخبرةجسد وقد 

هـ، 1000باقتراح إنشاء مدینة جدیدة ثالثة بوعاء عقاري مساحته   URBACOالدراسات

ة والتعمير لبلدیة عين عبيد بتعيين ئتأآد ذلك في مراجعة المخطط التوجيهي للتهيحيث 

في المرحلة األولى والثانية للمناقشة ، لكن وقبل أن یتم  بمنطقة أوالد جبنون موقعها

تمثل في التوسع العمراني  جدیدة ثالثة بتعبير جدید مدینة إنشاءالمصادقة عليه تم استبدال 

  . 2030الستقبال احتياجات نمو قسنطينة من سكن وتجهيزات على المدى البعيد 
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منطقتين صناعيتين في الشمال و الشمال الشرقي للمدینة   مدینة عين عبيد لستستقبو  

مخصصة للبناء و  ـه500األولى ذات طابع محلي بمساحة تقدر بـ ،الحتياجات الوالیة

یحدد  لمهـ ذات طابع وطني ودولي  800درها األشغال العمومية و الثانية بمساحة ق

  .اختصاصها بعد

إن مدینة عين عبيد تحتل موقع استراتيجي هام فهي همزة وصل بين عدة مدن آبرى مثل 

عنابة ،  (عنابة وقسنطينة مبينا هذا الموقع في التقسيم المقترح في سيناریو ثنائية القطب

 SRATللمخطط اإلقليمي للتهيئة   Bipolaire ( Annaba Constantine)) قسنطينة 

  .فهي في المستوى األول مع قطب االمتياز قسنطينة و المدن التوابع

هي من أنویة المجاالت المحيطة إذ  الحواضرفضاءات ا بينها المخطط الرئيسي لتهيئة آم

التي ستساهم في دعم الحاضرة، وفي   Les Noyaux Des Hinterlandبالحواضر

  .الممثل في محيط التأثير المباشر SDAAMلـ ة الثانيظمستوى المالح

ستكون مدینة عين عبيد المرآز العمراني الذي سيدعم حاضرة قسنطينة الستعادة مكانتها  

أو  عمير االجتماعي  في استقبال الفائض السكانيودورها المتروبولي سواء في ميدان الت

ي مبدأ التعمير االقتصادي في استقبال مناطق صناعية تساعدها في اإلشعاع االقتصادي ف

ونشر تنميتها و تأثيرها خارج المجال اإلقليمي بل إلى المجال الوطني والدولي وهذا إن لم 

   .تبق هذه االقتراحات حبر على الورق أو حلم تحلم به السلطات الوصية
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  قائمة المراجع الكتب واألبحاث والرسائل العلمية

 :غة العربيةلالمراجع بال 

  :بـــــــالكت •

  التحضر و التهيئة العمرانية في الجزائر: التيجاني اليشير -

  في الجغرافية البشریة  ائيصاإلحالتحليل : أبو عيانة فتحي -

  الجزائر غدا: وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية -

  ثالرسائل و األبحا •

 1980ماجستير  -دراسة جغرافية في العمران –مدینة قسنطينة : لعروق محمد الهادي - 1

 -االسكندریة

 جامعة - المدن التوابع حول مدینة قسنطينة تحوالتها أدوارها ووظائفها: بن غضبان فؤاد  - 2

 2001قسنطينة 

 التوسعات العمرانية بالتجمع العنابي جامعة قسنطينة: صيد أحمد - 3

 -2006جامعة قسنطينة  -و مدینة باتنة وحتمية التحول نحو األطرافنم: سویسي فوزیة - 4

 -)البلدیات الحضریة( التحضر و االستثمار في والیتي قسنطينة وميلة : باشتارزي شهرزاد - 5

 -2002جامعة قسنطينة 

الواقع الحضري ( التوسعات الحضریة الجدیدة في مدینة سوق أهراس : حساینية تقي الدین - 6

 - 2002جامعة قسنطينة -) شروط التأهيل حالة  الجهة الشمالية الشرقيةآليات التعمير و

 :مذآرات التخرج •

      1983مرآز عين عبيد دراسة سكانية و عمرانية محمد بوروبة : محمد بوروبة -1     

 -1999جامعة فسنطينة  - بوفلغد حنان، خلف اهللا سليمة محاولة تهيئة المجال و آفاق التوسع -2     

  :المجالت 

     2001المدینة الجدیدة لماذا؟ -

 - 2003-01مجلة مخبر التهيئة العمرانية العدد  -

  مرآة قسنطينة  -
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 :باللغة الفرنسية 
Ouvrages                    

 
Les villes nouvelle pière merlin 
Ville de transition riser jean   

                       Magistère  

1)-El hadef Mohamed  lamine : Hamma Bouziane mutations récents d’une commune rurale 
périurbaine   DEA université Constantine 1978. 

2)- Les petites villes Algérienne études de cas / I.S.T  1985. 

3)- ( Kassah-laouer ) : La ville nouvelle Ali mendjli  Acteurs et gouvernance dans le 
processus d’édification F.S.T 2007. 

4)- Mme Boukhmis Khadidja : Croissance démographique et urbanisation  

 Cas de Constantine 2001 

5)- Kadri Toufik : Maitrise de la croissance urbaine pour quel avenir   cas de Constantine   
2009 

6)- Hassani Imen : Les évolutions actuelles de la notion de la métropole et la réalité 
urbaine à Constantine  

7)- Cherrad Farida : Une métropole Saturée : Croissance et mobilité et la wilaya  

Monographie 2007 wilaya de Constantine 

Les instruments de planification : 

• Rapport PUD de  ain abid 1982 
• Rapport du PDAU ain abid 1995 
• Rapport du révision PDAU ( 1er phase+ 2eme phase+3eme phase) 
• Rapport PDAU intercommunal 1998 
• Révision PDAU intercommunal 2007 
• Expertise  de  la  ville  de  Constantine  par  apport  au  PDAU 

intercommunal2007  
• Réalisation et perspective avril 2006 s/com   
• Rapport PAW de Constantine 1998 
• SDAAM de Constantine mission I 2008 
• SCU de Constantine mission 1 ;mission 2 ; mission ;3 
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  األشكالفهرس 

  
  تطور مساحة المعمورة بمدينة قسنطينة بعد االستقالل:  1الشكل رقم 

13  

  2008- 98- 87تطور نسبة التحضر خالل الفترات :  2الشكل رقم 
54  

  )2008-98-87( تطور عدد المشتغلين بالقطاعات االقتصادية خالل الفترات:  3الشكل رقم 
57  

  ) 2008-98-87(االقتصادي خالل الفترات تطور معدالت النشاط : 4الشكل رقم 
58  

  2، 1تطور عدد سكان التجمع الرئيسي حسب الفرضية :  5 الشكل رقم
143  

  1توزيع اليد العاملة للتجمع الحضري عبر القطاعات االقتصادية حسب الفرضية: 6 الشكل رقم
145  

  2اليد العاملة للتجمع الحضري حسب الفرضية  عتوزي: 7الشكل رقم
146  

  للتجمع الرئيسي 2و  1تقدير االحتياجات العقارية حسب الفرضية : 8الشكل رقم
148  

  تطور النشاط االقتصادي على المدى القريب، المتوسط، والبعيد: 9الشكل رقم 
176  

  دفي المدى القريب، المتوسط، والبعي توزيع اليد العاملة على مختلف القطاعات االقتصادية : 10 الشكل رقم
176  

  تقدير المساحة الالزمة للعمليات الحضرية المدى القريب ،المتوسط،و البعيد: 11 الشكل رقم
181  

  تقدير عدد سكان التجمع على المدى القريب المتوسط و البعيد: 12 الشكل رقم
187  

  تطور احتياجات التجمع من المساحة على المدى القريب المتوسط و البعيد: 13الشكل رقم 
189  

  تطور عدد سكان التجمعات الرئيسية على المدى القريب، المتوسط والبعيد: 14قم الشكل ر
191  

  تقدير مساحة العقار الالزمة للتجمع على المدى القريب ، المتوسط والبعيد: 15الشكل رقم 
193  

  نسبة استهالك العقار في المدينتين الجديدتين علي منجلي وماسينيس: 16الشكل رقم 
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  الصــورفهرس 
 35  موقع مدينة عين عبيد و القطب العمراني الجديد المقترح: الصورة الرقمية

 67  سكن النمط العربي القديم): 01(صورة رقم 
  67   السكن األوربي): 02(صورة رقم 
 68 سكن المحتشدات): 03(صورة رقم 
  68  البناء الذاتي): 04(صورة رقم 
 69 ز الخفيف                             البناء الجاه): 05(صورة رقم 
  69  البناء الجاهز الصلب): 06(صورة رقم 
  69  البناء الفوضوي): 07(صورة رقم 
  70  سكن التحصيصات): 08(صورة رقم 
  71  السكن المرقى يجاوره البناء الفوضوي) 09(صورة رقم 
 72 السكن الجماعي): 10(صورة رقم 
  72  لنصف جماعيالسكن ا): 11(صورة رقم 
 74 السكن الجيد): 12(صورة رقم 
 74 السكن): 13(صورة رقم 
 74                                               السكن الرديء): 14(صورة رقم 
  81  المكتبة البلدية): 15(صورة رقم 
  83  محل 100توضح المحالت التي أنشأت استفادة البلدية)  16(صورة رقم 

  88  )20(الطريق الوطني رقم): 17(رقم صورة 
  89  )07(الطريق الوالئي رقم) 18(صورة رقم 
 90 طرق القسم الشمالي للمنطقة) 19(صورة رقم 
 90 طرق القسم الشمالي للجهة الغربية) 20(صورة رقم 
  90  طرق البناء الذاتي): 21(صورة رقم 
 91 طرق المركز):22(صورة رقم 
 91 طريق تحصيص التجزئة البلدية األولى): 23(صورة رقم 
 91 طرق تحصيص البستان) 24(صورة رقم 
  91  طرق المنطقة السكنية):25(صورة رقم 
  93  طريق السكة الحديدية القديم): 26(صورة رقم 
167 تضح التحسين الحضري بعين عبيد مركز): 27(صورة رقم 
  167  موصالتمقر البريد وال): 28(صورة رقم 
168 ثانوية جديدة في طور االنجاز): 29(صورة رقم 
  168  سكن جماعي 300تضح ) 30(صورة رقم 
  169  روضة أطفال في طور االنجاز): 31(صورة رقم 
  169  حديقة عمومية  ): 32(صورة رقم 
  169  سكن تساهمي في طور االنجاز       ): 33(صورة رقم 
  169   منتهي األشغال سكن تساهمي): 34(صورة رقم 
  170  محل في طريق االنجاز 100توضح ): 35(صورة رقم 
  170   توضح منطقة الخردوات): 36(صورة رقم 
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  الخرائطفهرس 
  10  المناطق المعرضة لالنزالقات في مدينة قسنطينة            ) 01( خريطة رقم

  20                   2008- 1837مراحل التوسع العمراني لقسنطينة ): 02(خريطة رقم 
  23                        لمدينة قسنطينة العمرانيالنفجار ا): 03(خريطة رقم 
  37  التركيب الصخري لمنطقة عين عبيد                     ):04(خريطة رقم 
  39  خريطة االنحدارات لمنطقة عين عبيد            ): 05(خريطة رقم 
  41  جيوتقنية منطقة عين عبيد            ): 06(خريطة رقم 
  45  الوصعية العقارية لألراضي المحيطة بالتجمع الحضري عين عبيد     ): 07(خريطة رقم 
  45  تصنيف األراضي الفالحية لمنطقة عين عبيد  ): 08(خريطة رقم 
  63  مراحل التوسع العمراني في مدينة عين عبيد      ): 09(خريطة رقم 
  73  توزيع األنماط السكنية بمدينة عين عبيد        ): 10(خريطة رقم 
  75  حالة المساكن الموجودة في مدينة عين عبيد    ): 11(خريطة رقم 
  85  األرض لمدينة عين عبيد   تمخطط استخداما): 12(خريطة رقم 
  92  شبكة الطرق في مدينة عين عبيد    ): 13(خريطة رقم 
  119  التنطيق المقترح من خالل دراسة المخطط الوالئي للتهيئة    ): 15(خريطة رقم 
  127  موقع مدينة عين عبيد في شبكة المدن الحواضر والمدن المتوسطة  ): 16( خريطة رقم
  136  مستويات المالحظة لفضاء حاضرة قسنطينة        ): 17( خريطة رقم
  139  المجال المأخوذ بعين االعتبار في مخطط التناسق الحضري   ): 18( خريطة رقم
 –لبلدية عين عبيد على المدى المتوسط والبعيد  اقتراحات توسع التجمع الحضري): 19( خريطة رقم
  151       -1الفرضية

  153    -2الفرضية  –اقتراحات توسع مدينة عين عبيد ): 20( خريطة رقم
  161  االحتياطات العقارية المقترحة للتوسع المستقبلي للتجمع القسنطيني   ): 21( خريطة رقم

  184  لمستقبلي لمدينة عين عبيد وموقع القطب الجديد المقترح     مناطق التوسع العمراني ا): 22(خريطة رقم 

لمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة  1موقع القطب العمراني المقترح في الفرضية ): 23( خريطة رقم
  207  والتعمير           

  208   02موقع المدينة الجديدة المقترحة حسب المتغيرة رقم ): 24( خريطة رقم
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  فهرس الجداول
  

  01  معدالت النمو المسجلة للتجمعات الرئيسية لبلديات الطوق األول  ):01(جدول رقم 
 09 المناطق المتأثـرة باالنزالقـات األرضية: )02(دول رقم ج

  11  2005-1995برامج اإلخالء التي تمت بين الفترة :  )03(جدول رقم 
 13 ينة  بعد عشرية االستقاللاستهالك العقار بمدينة قسنط): 04(جدول رقم 
  15  تطور مساحة المعمورة بمدينة قسنطينة:  )05( جدول رقم

معدل النمو السكاني ونسبة صافي الهجرة عبر الفترات  التعدادية  للتجمعات الرئيسية : )06(جدول رقم 
 ) 2008 -66(للطوق األول 

21 

  24  )  2008 -1966(خالل الفترات التعدادات الرسمية  ):07( جدول رقم
لبلديات الطوق األول والثاني عبر فترات  ةمقارنة معدالت النمو للتجمعات الرئيسي ):08(جدول رقم 

  ) 2008 -66(ةالتعدادات الرسمي
28  

 40           1999-1985متوسط كمية األمطار السنوي المتساقطة بعين عبيد ): 09( جدول رقم
  42  1999-1985وى واألدنى و المتوسطة المسجلة خالل الفترة الممتدة درجات الحرارة القص): 10(جدول رقم
  43  1999-1985خالل الفترة الممتدة بين  سرعة الرياح المسجلة بمحطة عين الياي):  11( جدول رقم

  43  توزيع مساحة األراضي الفالحية والغير فالحية ببلدية عين عبيد): 12(جدول رقم 
  44  الفالحي لبلدية عين عبيد يالعقاراإلطار ): 13( جدول رقم

  44  توزيع األراضي الفالحية حسب جودتها بالبلدية): 14(جدول رقم 
  48  2008-1954المهاجرون الوافدون لمدينة عين عبيد بين الفترة ):15( جدول رقم

  49        2008- 1966وتيرة تطور عدد السكان ومعدل النمو في الفترة الممتدة من  ):16(جدول رقم 
  50  تطور سكان البلدية مقارنة مع سكان الوالية ):17(جدول رقم 
  51  تطور عدد سكان حسب التجمع والتشتت): 18(جدول رقم 
  52  )008-66(مراحل تطور السكان بين الفترة): 19(جدول رقم 
  54  تطـور نسبـة التحضـر فـي بلديـة عيـن عبيـد               ): 20(جدول رقم 
  55  التركيب العمري لسكان مدينة عين عبيد):21( قمجدول ر

  56  )87/98/08(تركيب القوة العامل وتطورها عبر المراحل التالية:مدينة عين عبيد ): 22( جدول رقم
  56  )08-98-87(تطور عدد المشتغلين بالقطاعات االقتصادية  ):23(جدول رقم 
  57  قتصادي معدل الشغل ،معدل اإلعالة ومعدل البطالةالتطور الكمي لمعدالت النشاط اال): 24(جدول رقم 

التدخالت في القطاعات المعمرة وقطاعات التعمير المستقبلي عن طريق مخطط  شغل ):25( دول رقمج
  64  األراضي

  65  2008توزيع المساكن حسب الحالة العقارية بالمدينة سنة  ):26( جدول رقم
  66  2008ستعمال سنة توزيع المساكن حسب اال):  27( جدول رقم
  66  التوزيع العام للمساكن حسب النمط): 28( جدول رقم

  76  توزيع المساكن حسب حالتها بمدينة عين عبيد): 29(جدول رقم 
  77  التعليم االبتدائي للطور األول والثاني لمدينة عين عبيد   ): 30(جدول رقم 
  78  التعليم المتوسط للطور الثالث): 31(جدول رقم 
 78ةالتعليم الثانوي بالمدين ):32(جدول رقم 
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  78  التكوين المهني والتمهين ): 33(جدول رقم 

  80  المرافـــق اإلداريــــة و الخدميـــــة):  34(جدول رقم 

  80  المرافـــق األمنيــــــة):  35(جدول رقم 

  81  المرافـق الرياضيـة):  36(جدول رقم 

  83  في مدينة عين عبيد ةستخدامات التجاريتصنيف اال):   37(جدول رقم 

  94  مصادر تموين المدينة بالمياه):  38(جدول رقم 

  98  توزيع السكن و السكان عبر األحياء                        ): 39( جدول رقم
  100  توزيع األنماط السكنية عبر األحياء):  40(جدول رقم 
  102  2008حسب الحالة اإلنشائية والطبيعة القانونية لسنة  ءحياعبر األ نتوزيع المساك): 41(جدول رقم 

  104  درجة تجهيز ورفاهية األحياء):  42(جدول رقم 

  106  توزيع الساحة ونوعية المرافق بالحي األول): 43( جدول رقم

  107  توزيع مساحة ونوعية المرافق بالحي الثاني):  44(جدول رقم 
  108  ة ونوعية المرافق بالحي الثالثتوزيع مساح):   45(جدول رقم 

  109  توزيع المساحة ونوعية المرافق بالحي الرابع):   46(جدول رقم 

  110  توزيع المساحة ونوعية المرافق             ):  47( جدول رقم

  111  توزيع المساحة ونوعية المرافق): 48(جدول رقم 

  112  عيةتوزيع المرافق و المساحة النو):   49(جدول رقم 

  PDAU 1995  141التجهيزات المقترحة في المخطط ): 50( جدول رقم

  143  -2- و -1-التقديرات السكانية لتجمعات البلدية حسب الفرضية) 51(جدول رقم 

  144  2025 – 2005تقديرات وتطور العمالة خالل الفترة بين ):  52(جدول رقم 

  144  1توزيع اليد العاملة على مختلف القطاعات االقتصادية الفرضية ):  53(جدول رقم 

  145   2025 – 2005تقديرات وتطور العمالة خالل الفترة بين ): 54(جدول رقم 
  146    -2-توزيع اليد العاملة على مختلف القطاعات االقتصادية الفرضية): 55(جدول رقم 
  147  - 2- و  -1-ات العقارية المتوقعة من خالل الفرضيةاالحتياج): 56( جدول رقم

 PAW ،SDAAM ،SCU ،PUD،PDAU،Révision:موقع ومكانة عين عبيد في األدوات): 57(جدول رقم 
PDAU   

154  

  156  2013-1993تقدير االحتياجات العقارية على المدى القريب، المتوسط ، والبعيد):  58( جدول رقم
ياطات العقارية المتوفرة في التجمع حسب مراجعة المخطط التوجيهي لتهيئة والتعمير االحت): 59( جدول رقم

  157  للتجمع
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  158  )1(فرضية - التقديرات المستقبلة للمساحة الالزمة لتجمع القسنطيني):  60( جدول رقم

  158  )2(فرضية -التقديرات المستقبلة للمساحة الالزمة لتجمع القسنطيني): 61(جدول رقم 

  159  )   3(فرضية - التقديرات المستقبلة للمساحة الالزمة لتجمع القسنطيني):  62(ول رقم جد

  175  السكانية لألفاق المستقبلية تالتقديرا): 63(جدول رقم 

  175  دالقريب، المتوسط والبعي ىفي المد ةالعاملة، والبطال دأفاق و تقديرات النشاط، الي ):64(جدول رقم 

  176    ةتوزيع اليد العامة على مختلف القطاعات االقتصادي ):65( جدول رقم 

  177  بتقدير االحتياج من السكن على المدى القري): 66(جدول رقم  

  177  تقدير االحتياج من السكن على المدى المتوسط): 67(جدول رقم 

  178  من السكن على المدى البعيد تتقدير االحتياجا): 68( جدول رقم

  179  تقديرات التجهيزات بالعدد والمساحة على المدى البعيد ):69( جدول رقم

  180  تقديرات المساحة الالزمة على المدى القريب والمتوسط والبعيد ): 70(جدول رقم 

  186                     تقدير عدد سكان التجمعات الرئيسية للتجمع على المدى القريب): 71(جدول رقم 

  186  سكان التجمعات الرئيسية للتجمع على المدى المتوسط تقدير عدد): 72(جدول رقم 

  187  تقدير عدد سكان التجمعات الرئيسية للتجمع على المدى البعيد): 73(جدول رقم 

188 للسكان الجدد  للتجمع على المدى المتوسط متقدير االحتياط العقاري الالز ):75(جدول رقم 
  188  للسكان الجدد  للتجمع على المدى القريب مي الالزتقدير االحتياط العقار ):74(جدول رقم 
  188  للسكان الجدد  للتجمع على المدى البعيد متقدير االحتياط العقاري الالز): 76( جدول رقم

189 تقدير المساحة الالزمة للعقار للتجمع على المدى القريب،المتوسط و البعيد): 77(جدول رقم 
  190  كان التجمعات الرئيسية للتجمع على المدى القريبتقدير عدد س): 78(جدول رقم 

  190  تقدير عدد سكان التجمعات الرئيسية للتجمع على المدى المتوسط ):79(جدول رقم 

  191  تقدير عدد سكان التجمعات الرئيسية للتجمع على المدى البعيد): 80(جدول رقم 
  191  المدى القريب تقدير المساحة الالزمة من العقار على): 81(جدول رقم 
  192  تقدير المساحة الالزمة من العقار على المدى المتوسط): 82(جدول رقم 

192 تقدير المساحة الالزمة من العقار على المدى البعيد):  83(جدول رقم 
 192  والعيد طتقدير المساحة الالزمة من العقار للتجمع على المدى القريب، المتوس):  84( جدول رقم

  PDAU 1998 (  194(تقديرات اليد العاملة والبطالة في المدى البعيد للتجمع القسنطيني  ): 85(رقم  جدول

  199  وضعية االحتياطات العقارية بالتجمع القسنطيني ):86(جدول رقم 

  202  وضعية التعمير واستهالك العقار على مستوى  الوحدات الجوارية لألحياء): 87( جدول رقم
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  204  استهالك العقار من البرامج السكن الموقعة في المدينة الجديدة ماسينيسا: )88( جدول رقم

  204  نسبة استهالك عقار المدينتين الجديدتين ):89(جدول رقم 

  216  مستقبل نمو قسنطينة حسب أدوات التهيئة والتعمير         ): 90(جدول رقم 
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  مواضيــع فهرس
  

رقم   المواضيــــــــــــع
  الصفحة

    تشكرات ال
    اإلهداء

  01  مقدمــــة عامـــــــــة -
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 :صــخلـمال

  

 والتجمعات العمرانية في المجاالت المحيطة بالحواضر زالمراكتعد ظاهرة تحضر 

دن الحواضر التي شهدت نزوح أعدادا كبيرة ممن أهم سيمات أزمة التعمير التي تعيشها ال

من سكان األرياف، مما أفقدها توازنها نتيجة زيادة حجم السكان المتضاعف ومنه زاد 

تجهيزات المرافق له، فكان بذلك استهالك واسع لالحتياطات ن والالطلب على السك

  .ت المحيطة بهاالالمجااألطراف و والتعمير نح دالعقارية و بالتالي امتدا

تعكس صورة واضحة عن فوضى التعمير التي  ةقسنطينة ثالث الحواضر الجزائري

ثم نحو المدن  مدينةد العمراني الذي بدأ نحو أطراف الـتعيشها المدن الكبرى وعن الم

نتيجة ندرة العقار  ،نحو المراكز العمرانية في المجاالت المحيطة بها  اآلن ويتجه التوابع،

قع تشبع المدينتين الجديدتين علي منجلي وتوالصالح لتعمير وتشبع مدن الطوق األول 

  .وماسينسا في اآلجال القريبة

ن مدينة عين عبيد الواقعة جنوب توجيهات المخطط الوالئي لوالية قسنطينة تبين أ

استقبال مناطق ولتجمع القسنطيني ل السكاني فائضالمقترحة الستقبال شرق مدينة قسنطينة 

لتحضر المراكز المحيطة  اصناعية نتيجة إمكانياتها الجغرافية المالئمة تمثل نموذج

  .حواضر، والتي ستكون دعم للتجمع على المدى البعيدال بفضاءات

 :الستدالليةالمفردات ا
  

 ض، المدن الحواضر، االحتياطات العقارية، امتداد التعمير، الفائتحضر المراكز
 .اءات الحواضرضبف السكاني، 



        
      Résumé : 
  

L’urbanisation des centres et l’agglomération urbaine représente les problèmes 

posés par la crise urbaines des métropoles, qui ont connu des mouvements importants de la 

population rurale conjuguée à un accroissement démographique énorme ; qui a engendré 

une urbanisation accélérée des périphéries. 

La ville de Constantine a subi des extensions urbaines démesurées sous forme de 

ZHUN et lotissements ; habitas précaires. En consistant que la rareté des assiettes foncières 

urbanisable et avant d’être une question de manque de potentialités offerte par la nature 

elle pourrait être une action irrationnelle  (le gaspillage des terrais urbanisables).       

Devant cette situation  il a fallu trouver une solution rapide pour faire face à ces 

problèmes (demandes de logements, besoins d’équipements très importants). 

Le report de la croissance de Constantine vers les villes satellites était la solution 

rapide, mais ces dernières décennies ont surgit d’autres problèmes la saturation de ces 

villes ainsi les deux nouvelles villes ont consommés 80 % ; 50% successivement de leurs 

portefeuille foncier. 

Selon l’orientation du PAW le report de croissance de Constantine sera vers le sud-

est du wilaya concrétisé cette stratégie par l’expertise de la ville de Constantine de créer un 

pole urbain de 1000ha s’est illustré au révision du PDAU de la commune de ain abid dans 

les trois phase et proposition d’implanter deux zones industrielles pour les besoin de 

Constantine.  

 

 

 

 

Les mots clefs : 

 L’urbanisation du centre urbain, métropoles, extensions urbaines, le report de 

croissance, orientation du PAW, assiette foncière, portefeuille foncier, révision PDAU, 

pole urbain                                                   

 



 
Summary: 
 
  

       The phenomenon urbanization of the centers and urban 
communities in the hinterland crisis reconstruction experienced by urban 
metropolises, which saw displacement of large numbers of the rural 
population, causing it to lose balance due to increased population size, 
exponential and from the increased demand for housing and equipment 
accompanying him, was consumption and land reserves of Real Estate 
and therefore, along the reconstruction towards the parties and the 
hinterland.  
                 Constantine third metropolis Algerian reflect a clear picture 
from the anarchy of reconstruction that prevailed in the major cities and 
on the tide of urban, which began towards the outskirts of the city and 
then to the cities disciples, and is now heading towards the urban centers 
in the areas surrounding it, as a result of the scarcity of real estate good 
for Reconstruction and saturation of the cities first-tier and predicted 
saturation new cities in time nearby.  
                 Guidance of  the PAW of Constantine found that the city of 
Ain abid slaves in the southeastern city of Constantine proposed to 
receive the surplus population and receive industrial zones as a result of 
potential geographical appropriate so it represents a model for 
urbanization of centers in the hinterland, which will support  for 
Constantine  in the long run. 

 
 
 
 
 

Indicative terms: 
 

The phenomenon urbanization of the centers, metropolises, land 
reserve    
 Guidance of  the  PAW, receive surplus population hinterland.        

  
  
  
  
  
  
 


